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Z dumą prezentujemy Państwu numer 2/2021 „Studiów i Materiałów 
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, pierwszy 
wydany przez Główną Książnicę Wojskową po uzyskaniu statusu wydawcy publikacji 
naukowych, a także po uwzględnieniu periodyku na wykazie czasopism nauko-
wych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. Uwieńczone sukcesem wysiłki Komitetu Naukowego i Zespołu 
Redakcyjnego, autorów i recenzentów stanowią dla nas zobowiązanie do dalszego 
rozwoju czasopisma. Przez osiem lat istnienia, osiągając coraz wyższe wskaźniki 
bibliometryczne, „SiM” stał się istotnym kanałem bieżącej komunikacji naukowej, 
służącym prezentacji i upowszechnianiu – zarówno wśród odbiorców wojskowych, 
jak i cywilnych – współczesnej oraz dawnej myśli wojskowej, inspirowaniu i prowa-
dzeniu prac naukowo-badawczych w resorcie obrony narodowej, a także kreowaniu 
pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W bieżącym numerze przedstawiamy teksty obejmujące szeroką paletę tematów 
z tradycyjnego obszaru naszego zainteresowania: od historii nowożytnej i najnowszej, 
z uwzględnieniem wojskowości, poprzez bibliotekoznawstwo oraz informację naukową 
aż po tematykę współczesną związaną z ewaluacją systemu edukacji dla bezpieczeństwa. 
Prezentowany numer nie ma charakteru monograficznego ani wiodącego wątku, 
jedynym kryterium doboru artykułów była zgodność z ogólnym profilem periodyku 
i przejście przez gęste sito recenzji w modelu duble-per-review, za które po raz pierwszy 
odpowiadało tak szerokie grono recenzentów związanych na co dzień z różnymi 
ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Dziękując Autorom i Recenzentom 
za wspólny wysiłek na rzecz podniesienia standardów wydawniczych czasopisma, 
zachęcamy wszystkich autorów prac naukowych, również dotychczas niepublikujących 
na łamach naszego czasopisma, do nadsyłania propozycji do kolejnych numerów.

Tom otwiera studium dr. Piotra Dobrowolskiego, dyrektora Biblioteki Akademii 
Sztuki Wojennej w Warszawie, poświęcone „Polskiej Bibliografii Wojskowej”, po 
trosze obejmujące wszystkie obszary tematyczne naszego periodyku. Marta Mądziel, 
Ewelina Pawlaczyk i Jerzy Stanisław Wojciechowski przedstawili zagadnienia 
z zakresu polskiej historii społecznej, politycznej oraz wojskowej od XVII wieku 
poprzez I wojnę światową po II Rzeczpospolitą, z nawiązaniem do dziejów XIX stu-
lecia. Autorzy szczegółowo omówili problemy, wnosząc nowe elementy również do 
zagadnień poruszanych wcześniej przez innych badaczy. Artykuły dr. hab. Andrzeja 
Krzysztofa Kunerta i dr. Damiana Karola Markowskiego związane są z historią 
II wojny światowej – przedstawiają konsekwencje konieczności zmierzenia się Polaków 
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z sowieckim najazdem i okupacją. Dr Marcin Panecki w swym komunikacie przedsta-
wił natomiast stan badań nad edukacją na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką.

W niniejszym tomie znalazły się również teksty związane z profilem „SiM” 
jako czasopisma zajmującego się obronnością. Piotr Budzyń i kpt. Bartosz Tatczyn, 
omawiając wyniki badania znajomości zagadnień bezpieczeństwa wśród młodzieży 
licealnej, sformułowali istotne wnioski dla systemu edukacji dla bezpieczeństwa 
na poziomie operacyjnym (procesowym). Anna Miller z Krajowego Centrum 
Dystrybucji Publikacji NATO STO w CBW opisała aktywność naukowo-badawczą 
NATO STO, przybliżając w ten sposób zakres działalności informacyjnej komórki 
organizacyjnej biblioteki, wspierającej na co dzień prace badawczo-rozwojowe 
prowadzone w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Tematykę biblioteko-
znawczą reprezentuje artykuł Diany Gałązki. Przedstawiony w nim medialny obraz 
bibliotekarzy uzupełnia wiedzę płynącą z publikowanych wcześniej w „SiM” tekstów 
poruszających pokrewne kwestie. Nim jednak sięgniemy do tomów archiwalnych, 
dostępnych także w Bibliotece Nauki (ICM UW) oraz bazie Index Copernicus World 
of Journal, warto zapoznać się z bardzo interesującym i różnorodnym, najnowszym 
numerem czasopisma.

dr Jan Tarczyński 
Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej 

Przewodniczący Komitetu Naukowego  

dr hab. Witold Wasilewski
Redaktor Naczelny
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dr Piotr Dobrowolski

Sto lat od ukazania się pierwszego wydania bibliografii wojskowych należy posta-
wić pytanie: czy w dzisiejszych czasach badacze i pasjonaci nauk o bezpieczeństwie 
i obronności lub historii wojskowości mogą obejść się bez zasobów bibliograficznych 
udostępnianych przez Centralną Bibliotekę Wojskową – tradycyjnie lub w otwar-
tym Internecie1? Dla części naukowców są to zasoby o znacznej wartości – wielu 
użytkowników w dobie digitalizacji chciałoby mieć bezpośredni dostęp do pełnych 
tekstów bądź abstraktów, do których odnoszą się zgromadzone metadane. Jest to 
niezwykle cenny zbiór, pomocny w działalności naukowej. Szczególnie ważne wydają 
się zasoby bibliograficzne pochodzące z okresu istnienia dawnych nauk wojskowych. 
Mowa o zbiorach ówczesnych bibliotek wojskowych, stanowiących naturalne zaplecze 
i zapewniających dostęp do sprawdzonych źródeł naukowych. „Polska Bibliografia 
Wojskowa” do dziś pozostaje dziełem niezwykłej wagi naukowej, w którym współcześni 
badacze mogą znaleźć odniesienia do książek rzadkich, unikatowych czy zniszczonych 
podczas działań wojennych (w latach 1939-1945 99% księgozbioru CBW uległo 
zniszczeniu w pożarze, w daniach 24-27 września 1939 roku2).

Warto zaznaczyć, iż w polskiej działalności naukowej bibliografistyka wojskowa 
jest marginalizowana lub wręcz zapominana. To temat niezwykle wąski i specjalistyczny, 
a przez wzgląd na określenie „wojskowa” wydaje się niedostępny dla szerszego grona 
badaczy. Ostatnią publikacją, która porusza wspomniane zagadnienie w aspekcie 
historycznym, jest artykuł Alicji Matczuk poświęcony osobie gen. bryg. Janusza Gąsio-
rowskiego3. W latach wcześniejszych pojawiały się krótkie wzmianki prasowe i nieco 
dłuższe artykuły dotyczące bibliografii wojskowej, odnoszące się lapidarnie do czasów 
powstania dzieła, głównie skupiające się na ówczesnej działalności bibliograficznej4. 
Celem niniejszej publikacji nie jest powtarzanie ani zsumowanie stanu wiedzy o dziejach 

1 „Polska Bibliografia Wojskowa”, http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=3498 
&from=publication [dostęp: 04.10.2021]. Zamieszczony w bibliotece cyfrowej komplet „Polskiej Bibliografii 
Wojskowej” pozwala na dostęp do zdigitalizowanych wersji głównego wydawnictwa bibliograficznego 
Centralnej Biblioteki Wojskowej.

2 Zob. Centralna Biblioteka Wojskowa. Informator, Warszawa 2003, s. 6.
3 A. Matczuk, Generał i bibliograf. Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889-1949), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, 

nr 1, s. 89-109, https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2021/6/bAlicja_Matczuk_-_Genera_i_bibliograf. 
_Janusz_Tadeusz_Gasiorowski_1889-1949.pdf [dostęp: 14.11.2021]. Publikacja Alicji Matczuk 
stanowi niezwykle ważny wkład w historię polskiego bibliotekarstwa wojskowego, przybliża bowiem 
postać gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego, dowódcy 7 Dywizji Piechoty oraz twórcy wiekopomnego 
dzieła Bibliografia Psychologii Wojskowej, które – jak pisze autorka – nie ma współczesnego odpowiednika.

4 Zob. E. Pigoń, Charakterystyka wydawnictw bibliografii wojskowej z lat 1945-1965, „Myśl Wojskowa” 1966, 
nr 9, s. 109-114; W. Henzel, 70 lat Polskiej Bibliografii Wojskowej, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 5, 
s. 102-103; W. Henzel, Polska Bibliografia Wojskowa 1921-1991, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, 
nr 3/4, s. 362-363; W. Henzel, Polska Bibliografia Wojskowa, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 118, s. 5; 
Powstała ze społecznego zapotrzebowania. 75-lecie Polskiej Bibliografii Wojskowej, rozm. z pułkownikiem 
Władysławem Henzlem, wicedyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej ds.  biblioteczno-informacyjnych 
i redaktorem naczelnym Polskiej Bibliografii Wojskowej, „Polska Zbrojna” 1996, nr 160, s. 8; G. Łukomski, 
80 lat „Polskiej Bibliografii Wojskowej”, „Mars. Problematyka i historia wojskowości. Studia i materiały” 
2001, t. 10, 286-288; I. Kowalska, E. Pawińska, Bibliografia wojskowa, „Wojska Lądowe” 2006, nr 8, s. 8.
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polskiej bibliografistyki wojskowej, ale zwrócenie uwagi na aspekty dotychczas pomijane 
w literaturze przedmiotu.

Opisując historię powstania i pierwszych lat istnienia „Polskiej Bibliografii 
Wojskowej”, nie sposób pominąć kilku najważniejszych postaci, których działalność 
położyła podwaliny pod funkcjonujące do dziś wydawnictwo. Są to następujące 
osoby: Stanisław Novàk, Kazimierz Daszkiewicz oraz gen. bryg. Janusz Gąsiorowski. 
O ile dwaj ostatni uchodzą za ojców polskiej bibliografistyki wojskowej i są znani 
polskiemu badaczowi, o tyle o pierwszym z nich zupełnie zapomniano.

Stanisław Novàk został zatrudniony w 1918 roku w nowo powstałej bibliotece 
Komisji Wojskowej. To on na podstawie dzieł i regulaminów niemieckich (m.in. 
Politik der Bücherei autorstwa Paula Ladewiga) opracował pierwszy regulamin 
sankcjonowania bibliotek wojskowych, będący podstawą do dalszej rozbudowy 
bibliotekarstwa wojskowego5. Jego poradnik Bibliotekarz wojskowy wskazywał drogę 
nowo formowanej sieci bibliotecznej. Bezpośrednio przytoczono w nim niezbędną 
literaturę przeznaczoną do wykorzystania w przyszłej działalności bibliograficznej6. 
Zainteresowania bibliograficzne Stanisława Novàka pozwoliły na bliższą współpracę 
z płk. Wacławem Tokarzem, ówczesnym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
który – będąc szefem Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego – współpra-
cował z ppłk. Gąsiorowskim w pierwszych latach niepodległości.

Kazimierz Daszkiewicz należał do grona głównych twórców bibliografistyki 
wojskowej. Niestety, dość szybko odszedł z wojska (w 1921 roku) i podją pracę 
w komercyjnych wydawnictwach cywilnych. Jest to postać o niezwykle bogatej 
biografii: uczestnik walk o niepodległość, kombatant I wojny światowej odznaczony 
Krzyżem Niepodległości. Kazimierz Daszkiewicz urodził się 17 stycznia 1893 roku 
we Lwowie. Jako piętnastoletni chłopiec wstąpił do Związku Walki Czynnej. 
W 1914 roku dołączył do Legionów (służył w 1 Pułku Piechoty Legionów). Po 
zakończonej wojnie, w przebraniu kolejarza, przedostał się do Lwowa, by stamtąd 
udać się do Warszawy, gdzie został przydzielony do Komisji Wojskowej Tymczasowej 
Rady Stanu i stanął na czele formującej się biblioteki. Jego działania, we współpracy 
ze Stanisławem Novàkiem, przyczyniły się do powiększenia zbiorów bibliotecznych 
oraz przygotowania podwalin pod stworzenie Centralnej Biblioteki Wojskowej7. 
Jako twórca „Polskiej Bibliografii Wojskowej” oraz „Komunikatu Bibliograficznego” 
zasłużył na stałe miejsce w panteonie twórców polskiego bibliotekarstwa wojskowego.

Ostatnim z wymienionych twórców bibliografistyki wojskowej jest gen. bryg. 
Janusz Gąsiorowski. Jak wspomniano, biografię generała przybliżyła Alicja Matczuk 
– opisała jego działalność wojskową i bibliograficzną8. Gen. bryg. Janusz Gąsiorowski 

5 P. Dobrowolski, Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2017, s. 78-79.

6 S. Novàk, Bibliotekarz wojskowy. Poradnik dla prowadzących biblioteki wojskowe, Warszawa 1918, s. 5-6. 
Spośród 22 źródeł metodyki bibliograficznej 17 stanowią dzieła niemieckojęzyczne.

7 Wojskowe Biuro Historyczne (WBH), Kolekcja odznaczeniowa, sygn. KN 368, k. 6, Wniosek 
o nadanie Krzyża Niepodległości Kazimierzowi Daszkiewiczowi.

8 A. Matczuk, Generał i bibliograf…, dz. cyt., s. 89-109.
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zajął się działalnością bibliograficzną w 1911 roku, kierując się chęcią ułatwienia prac 
badawczych organizacjom niepodległościowym i kolegom prowadzącym badania 
naukowe9. Po uzyskaniu przydziału do Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, 
w sekcji naukowo-wydawniczej odpowiadał za regulaminy i biblioteki wojskowe. 
Ponadto był jednym z twórców czasopism „Wiarus” i „Bellona”10.

Działalność bibliograficzna została podjęta przez pracowników Centralnej 
Biblioteki Wojskowej w sposób naturalny, nie w związku ze specjalnym rozkazem, 
lecz z własnych zamiłowań i chęci usystematyzowania dorobku naukowego. Pracami 
Biura, a później Od działu Bibliograficznego kierował kustosz Wiktor Kochanowski. 
Duże zasługi w pierwszym okresie pracy nad bibliografią piśmiennictwa wojskowego 
mieli także dr Marian Małuszyński oraz ówczesny dyrektor CBW – ppłk dr Marian 
Łodyński, będący inicjatorem opracowy wania i wydawania po I wojnie światowej 
bibliografii ogólnowojskowej11. Pierwszym wydawnictwem bibliograficznym była 

– opracowana przez Kazimierza Daszkiewicza i ppłk. Janusza Gąsiorowskiego 
w 1921 roku – „Polska Bibliografia Wojskowa” zawierająca wykaz druków woj-
skowych wydanych od XV wieku do 1920 roku. Innym z wydawnictw CBW była 
Bibliografia druków dotyczących powstania styczniowego, w przypadku której na szcze-
gólne wyróżnienie zasługiwało uwzględnienie prasy emigracyjnej. Warto podkreślić, 
że działalność bibliograficzna miała charakter szeroki i wielotorowy, dzięki czemu 
CBW stało się warsztatem pracy dla wielu naukowców – zarówno wojskowych, jak 
i cywilnych. Spośród pozostałych wydawanych tytułów należy wymienić: „Przegląd 
Literatury Historyczno-Wojskowej” zainicjowany przez Wojskowe Biuro Historyczne, 
jako wykaz najnowszej polskiej literatury historyczno-wojskowej, „Nowości Biblio-
teczne” stanowiące dodatek do dziennika „Polska Zbrojna”, „Wojskowe Wiadomości 
Bibliograficzne” będące uzupełnieniem „Komunikatu Bibliograficznego”12.

W 1924 roku Biuro Bibliograficzne zostało przemianowane na Oddział Biblio-
graficzny. Do jego głównych zadań należała informacja bibliograficzna i biblioteczna. 
Sporządzano tam wykazy bibliograficzne liczące niekiedy po kilka tysięcy pozycji. Były 
to jedne z pierwszych zestawień bibliograficznych wykonywanych przez Centralną 
Bibliotekę Wojskową. Znamienne jest, iż sto lat od powstania „Polskiej Bibliografii 
Wojskowej”, „Komunikatu Bibliograficznego”, „Wojskowych Wiadomości Biblio-
graficznych” oraz „Przeglądu Literatury Historyczno-Wojskowej” dzisiejsza „Polska 
Bibliografia Wojskowa” okazuje się spadkobiercą wspomnianych wcześniej tytułów.

Jak podają autorzy pierwszej bibliografii, odradzający się ruch wojskowy wymusił 
konieczność uporządkowania piśmiennictwa wojskowego13. Można postawić hipotezę, 

9 A. Matczuk, Generał i bibliograf…, dz. cyt., s. 92.
10 WBH, Kolekcja odznaczeniowa, sygn. I.340.1.862, WSWoj, k. 22, Wniosek o nadanie Virtuti Militari 

Januszowi Gąsiorowskiemu.
11 Zob. m.in. S. Rosołowski, Poglądy Mariana Łodyńskiego na bibliotekarstwo naukowe sił zbrojnych, 

„Rocznik Biblioteczny” 1968, nr 1-4, s. 371-404.
12 P. Dobrowolski, Działalność edukacyjno-wychowawcza…, dz. cyt., s. 91.
13 K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, Polska Bibliografja Wojskowa, cz. 1, t. 1, Warszawa 1923, s. 7.
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że ujednolicenie i zebranie w jednym miejscu literatury wojskowej miało służyć budowie 
przyszłej doktryny wojskowej odrodzonego Wojska Polskiego, które potrzebowało 
zaplecza naukowego i dostępu do sprawdzonych informacji. Sama idea powstania 
bibliografii narodziła się, jak już wspomniano, w 1911 roku. Prace nad publikacją 
rozpoczęły się zaś dziewięć lat później przy współudziale Kazimierza Daszkiewicza, 
kustosza Centralnej Biblioteki Wojskowej. W zamierzeniu wydawnictwo miało się 
składać z trzech części i obejmować swym zakresem nauki wojskowe, historię wojen 
oraz kulturę i oświatę w wojsku14. Z zaplanowanych trzech części bibliografii ukazała 
się tylko pierwsza – Nauki Wojskowe – rejestrująca druki wydane od XV wieku aż do 
1920 roku. Dobór materiału nie ograniczył się wyłącznie do dokumentów i publikacji 
stricte wojskowych, gdyż jak podali autorzy, odnotowano również wydawnictwa osób 
cywilnych, o ile dotyczyły wspomnianej problematyki15. Zebrany materiał poddano 
rewizji, co pozwoliło na usunięcie dubletów i prac „zbytecznych”. Następnie został 
on podzielony na kilka części: wydawnictwa do 1800 roku, 1801-1831, 1832-1870, 
1871-1904. Lata 1905-1920 zamieszczono w oddzielnym tomie. Podział chronologiczny 
dzieła stanowi logiczną całość – odnosi się do historii polskiej wojskowości16. Udo-
godnieniem dla korzystających było ułożenie materiału w sposób alfabetyczny oraz 
opatrzenie każdego opisu bibliograficznego numerem porządkowym ułatwiającym 
poruszanie się po skorowidzu rzeczowym. Niezwykłą nowością, jak na działalność 
wojskowo-bibliograficzną, było zamieszczenie (tam, gdzie to możliwe) informacji, 
w jakiej bibliotece dzieło jest zdeponowane17.

Głównym i zarazem sztandarowym wydawnictwem bibliograficznym Centralnej 
Biblioteki Wojskowej był „Komunikat Bibliograficzny”. To do jego tradycji w pierwszej 
kolejności odwołuje się współczesny kwartalnik „Polska Bibliografia Wojskowa”. Gdy 
zajrzy się do Wojskowej Biblioteki Cyfrowej „Zbrojownia”, „Komunikat Bibliograficzny” 
i „Polska Bibliografia Wojskowa” stanowią jeden ciąg wydawniczy18. Dostarczał on 
czytelnikom wykazy najnowszej literatury wojskowej wydanej w kraju i za granicą. 
Spełniał dwojakie zadanie: utrzymywał czytelników w ścisłej łączności z najnowszą 
literaturą krajową i zagraniczną oraz zwracał uwagę na tę literaturę, którą mogli być 

14 A. Matczuk, Generał i bibliograf…, dz. cyt., s. 94.
15 Tamże, s. 8.
16 Zaproponowany podział chronologiczny pozwolił na oddanie działów historycznych związanych 

z  Wojskiem Polskim. Począwszy od rozkwitu I  Rzeczypospolitej aż do jej ostatecznego upadku, 
odrodzenia wojska przy boku Napoleona i  klęski Powstania Listopadowego, emigrację polityczno- 

-wojskową i  Powstanie Styczniowe (temat ten doczekał się oddzielnej bibliografii opracowanej przez 
gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego), zanik samodzielnej myśli wojskowej aż po czasy przygotowań do 
odbudowy struktur wojskowych i odzyskanie niepodległości.

17 K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, Polska Bibliografja Wojskowa…, dz. cyt., s. 9. Współczesny badacz, 
przeglądając publikację Centralnej Biblioteki Wojskowej, może dojść do wniosku, iż ówczesnym 
bibliografom udało się w  sposób analogowy oddać to, co dziś starają się przekazać wyszukiwarki 
i agregatory bibliograficznych baz danych.

18 „Polska Bibliografia Wojskowa”, http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/publication?id=3220&tab=3 
[dostęp: 05.10.2021].
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zainteresowani polscy wojskowi19. Miał służyć jako pomoc naukowa i prezentować 
najnowsze zakupy oraz politykę gromadzenia zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, 
a ponadto dostarczać kierownikom bibliotek okręgowych wskazówek dotyczących 
ogólnego ruchu wydawniczego i naukowej wartości najnowszych publikacji.

Niezwykle ważnym zadaniem, jakie winien spełniać „Komunikat Bibliogra-
ficzny” w życiu bibliotek wojskowych, była możliwość wykorzystania gotowych 
opisów bibliograficznych przy tworzeniu katalogów bibliotecznych, co miało ułatwić 
pracę bibliotekarza w bibliotekach okręgowych.

Znamienne jest, iż treści i układ „Komunikatu Bibliograficznego” zmieniały 
się w zależności od rozwoju sztuki wojennej czy stosunków społeczno-politycznych. 
Modyfikacje w układzie powodowały, że oprócz roli stricte bibliograficznej pełnił 
funkcję informacyjną, a dzięki dodatkom zamieszczanym w poszczególnych 
19 „Komunikat Bibliograficzny” 1925, nr 4, s. 1.

Il. 1. Okładka Polskiej Bibliografii Wojskowej, opracowanej przez Kazimierza 
Daszkiewicza i ppłk. Janusza Gąsiorowskiego, wydana nakładem Wydawnictwa 

Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w 1923 
Źródło: Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej
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numerach – również metodologiczną, jako wykładnia fachowej wiedzy z zakresu 
literatury i bibliotek wojskowych. „Komunikat Bibliograficzny” był opracowywany 
od 1921 roku. Obejmował wykaz nowości wydawniczych z dziedziny wojskowości 
wydawanych w kraju i za granicą. Oprócz wykazu wydawnictw zwartych zawierał 
również informacje o artykułach, jakie ukazywały się w czasopismach naukowych 
i specjalistycznych – wojskowych – znajdujących się w zbiorach Centralnej Biblioteki 
Wojskowej. Zasób publikacji odnotowywanych w „Komunikacie Bibliograficznym” 
opierał się głównie na zbiorach własnych biblioteki.

„Komunikat” zawierał przejrzysty wykaz bibliograficzny usystematyzowany 
w kilkadziesiąt działów zmieniających się w zależności od posiadanego materiału 
bibliograficznego. Wśród nich były: Dział ogólny; Ustawodawstwo wojskowe; Orga-
nizacja wojska; Administracja wojskowa; Piechota; Kawalerja; Artylerja; Saperzy; 
Tabory; Wojska kolejowe i samochodowe; Wojska łączności; Bronie pancerne; Wojska 
powietrzne; Marynarka; Prowadzenie wojny; Strategja i taktyka; Nauka o broni; Inży-
nierja; Geografja, terenoznawstwo, kartografja i mapy; Szkolnictwo, związki naukowe, 
stowarzyszenia wojsk-wychowawcze; Wychowanie fizyczne; Medycyna, weterynarja 
i wojskowa służba zdrowia; Prawo, polityka, skarbowość, ekonomia i publicystyka; 
Historja; Historja wojen i wojskowości; Teologia i etyka; Literatura; Przemysł wojenny; 
Różne oraz Wykaz czasopism.

Il. 2. Przykładowa strona „Komunikatu Bibliograficznego”
Źródło: Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej
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Dodatkowym ułatwieniem dla korzystających było dodanie w kwadrato-
wym nawiasie skrótu CBW, informującego czytelnika, iż dana pozycja znajduje się 
w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. W 1922 roku do ostatniego zeszytu 

„Komunikatu Bibliograficznego” za dany rok kalendarzowy dodano skorowidz 
alfabetyczny, który odnosił się do wcześniejszych zeszytów.

Opisy bibliograficzne podzielono według poszczególnych działów wiedzy 
wojskowej w obrębie literatury: polskiej, zagranicznej o Polsce, literatury państw 
sąsiadujących, a także głównego sojusznika – Francji oraz pozostałej, wybranej 
wojskowej literatury zagranicznej. Ponadto przez wzgląd na interdyscyplinarność 
ówczesnych nauk wojskowych na łamach periodyku zamieszczano informacje 
o zasadniczych dziełach z poszczególnych dziedzin wiedzy20. Co ciekawe, przy 
wydawnictwach zagranicznych informowano o cenie, aby ułatwić potencjalnym 
nabywcom podjęcie decyzji o zakupie. Dodatkowo w przypadku publikacji, których 
autor był członkiem sił zbrojnych, twórcy „Komunikatu Bibliograficznego” podawali 
jego stopień wojskowy.

Począwszy od numeru 3 z 1925 roku nastąpiła zmiana w układzie „Komu-
nikatu Bibliograficznego”. Poszczególne działy zostały podzielone na dwie grupy: 
w pierwszej wydzielono druki zwarte, natomiast w drugiej znalazły się artykuły 
z czasopism, co przełożyło się na większą przejrzystość zamieszczonych opisów.

W latach 1921-1939 wydano 186 numerów „Komunikatu”. Jego zawartość 
przez cały czas wydawania ewoluowała – dostosowywano ją do rozwoju sił zbrojnych 
i zmian w dziedzinie sztuki wojennej. W latach 1923-1932 na łamach periodyku 
drukowano statystykę książek w formie specjalistycznej tabeli.

Publikowany wykaz został podzielony na 90 działów. Był to bardzo cenny 
materiał informacyjny i porównawczy – dawał możliwość wykonania szeregu analiz 
i uogólnień bibliograficzno-metodycznych, charakteryzował profil, pozwalał czytel-
nikowi zorientować się, ile pozycji i w jakim języku rejestrowano w „Komunikacie 
Bibliograficznym”. Omawiany wykaz zawierał także liczbę czasopism znajdujących 
się w Centralnej Bibliotece Wojskowej i w bibliotekach podręcznych. Dzięki sta-
tystyce wiadomo, że w latach 1923-1932 periodyk zarejestrował ponad 58 tysięcy 
pozycji bibliograficznych21.

Również od numeru 3 z 1925 roku zaczęto zamieszczać na końcu „Komunikatu 
Bibliograficznego” kronikę. Jej celem było zapoznanie oficerów z najważniejszymi 
przejawami życia bibliotecznego, które pogrupowano w kilka działów:

1) Wiadomości o nowych projektach wydawniczych Wojskowego Instytutu 
Naukowo-Wydawniczego oraz innych firm wydawniczych w  zakresie 
książek wojskowych;

2) Z życia Centralnej Biblioteki Wojskowej:

20 „Komunikat Bibliograficzny” 1925, nr 4, s. 1.
21 K. Zieliński, 50 lat „Komunikatu bibliograficznego” – polskiej bieżącej bibliografii wojskowej, „Przegląd 

Biblioteczny” 1972, nr 2, s. 167.
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a.  specjalne prace podejmowane w danym okresie;
b.  szczególnie ważne nabytki;
c.  sprawozdania z naukowych posiedzeń bibliotecznych.

3) Z życia wojskowych bibliotek prowincjonalnych (na podstawie sprawozdań 
z posiedzeń rad bibliotecznych);

4) Z życia wojskowych bibliotek zagranicznych;
5) Dawne militaria polskie w handlu zagranicznym i krajowym;
6) Poszukiwania książek potrzebnych CBW, a nieznajdujących się w handlu 

księgarskim;
7) Varia22.

Zapoznając się z treściami publikowanymi w Kronice, ówczesny czytelnik otrzymy-
wał – w formie krótkich notatek prasowych – pełną informację o działalności polskich 
bibliotek wojskowych. Co niezwykle ważne, wobec szczupłości materiału archiwalnego, 
obecnie stanowi ona niekiedy jedyne wiarygodne źródło pozwalające odtworzyć rozwój 
i działalność przedwojennego bibliotekarstwa wojskowego. Ponadto nieodzownym 
elementem Kroniki był dział Bibljoteki Wojskowe zagranicą23, z którego można czerpać 
informacje celem dokonania porównań z ówczesnymi bibliotekami w Polsce. Zawartość 
tej rubryki stałej sprawia, że „Komunikat Bibliograficzny” jest dobrym źródłem analiz 
statystycznych w obrębie wojskowej sieci bibliotecznej. Zamieszczana statystyka umoż-
liwia zrozumienie przyrostu księgozbioru w poszczególnych bibliotekach okręgowych24.

„Komunikat Bibliograficzny” oprócz zasadniczej funkcji bibliograficznej speł-
niał także rolę informacyjną. Niezależnie od Kroniki od czasu do czasu ukazywały 
się w nim różne dodatki o treści informacyjno-metodycznej, za sprawą których 
czytelnicy mogli na przykład zapoznać się ze strukturami zagranicznych ministerstw 
wojskowych, sztabów generalnych czy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

22 Zob. „Komunikat Bibliograficzny” 1925, nr 3, s. 21.
23 Zob. „Komunikat Bibliograficzny” 1927, nr 2, s. 19.
24 Tamże, nr 5, s. 27-28.

Il. 3. Statystyka wydawnicza książek i artykułów odnotowanych w poszczególnych 
działach „Komunikatu Bibliograficznego” w 1926 roku 

Źródło: „Komunikat Bibliograficzny” 1927, nr 4
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Il. 5. Schemat organizacyjny Sztabu Generalnego Lotnictwa we Włoszech
Źródło: „Komunikat Bibliograficzny” 1932, nr 5 [wkładka]

Il. 4. Statystyka stanu księgozbioru bibliotek wojskowych na dzień 31 grudnia 1926 roku 
i statystyka nabytków w 1926 roku 

Źródło: „Komunikat Bibliograficzny” 1927, nr 5, s. 27
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W latach trzydziestych XX wieku „Komunikat Bibliograficzny” przeszedł 
kolejne zmiany. Doszło do wyodrębnienia historii powszechnej i Polski oraz zmo-
dyfikowania częstotliwości wydawania czasopisma, które stało się kwartalnikiem 
i jest nim do dziś pod zmienioną nazwą25. Zmiana częstotliwości pociągnęła za 
sobą zmianę objętości periodyku, którego nowo wydawane numery każdorazowo 
liczyły ponad 50 stron.

„Komunikat Bibliograficzny” zyskał uznanie wśród kadry dowódczej i teore-
tyków wojskowych. Zwiększano jego objętość tak, aby dostarczyć coraz pełniejszych 
danych na temat nowości wydawniczych. Jak podaje Kazimierz Zieliński, w latach 
1921-1939 „Komunikat Bibliograficzny” zarejestrował ponad 100 tysięcy pozycji 
bibliograficznych, co stanowi liczbę porównywalną rok do roku z dzisiejszą biblio-
grafią wojskową26.

Publikacją, która uzupełniała „Komunikat Bibliograficzny”, były „Wojskowe 
Wiadomości Bibliograficzne”. Ukazywały się od 1922 roku co kwartał jako dodatek 
do „Przeglądu Wojskowego”, a ich głównym zadaniem było informowanie o bieżącej 
literaturze wojskowej. Wydawnictwo pełniło funkcję bibliografii specjalistycznej, 
dotyczącej w głównej mierze wojskowego piśmiennictwa zagranicznego. Adnotacje 
te w większości tworzone były na podstawie recenzji zamieszczanych w prasie. Od 
1925 roku adnotacje stały się dodatkiem do opisu bibliograficznego.

„Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne” to cenny materiał naukowy. Opisy 
bibliograficzne sporządzano tylko na podstawie czasopism obcych gromadzonych 
w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Całość podzielono z uwzględnieniem kryte-
rium geograficznego (m.in.: Francja, Niemcy, Anglia czy Rosja). Ponadto bardzo 
wartościowe są abstrakty zamieszczane przy każdym tytule, co pozwala na pobieżne 
poznanie treści dzieła. Czytelnik otrzymał zatem bibliografię zawartości czasopism 
(katalogowanych przez CBW), którą śmiało można porównać ze współczesnymi 
bazami bibliograficzno-abstraktowymi.

Kolejną publikacją bibliograficzną wydawaną przez Oddział Bibliograficzny 
CBW był „Przegląd Literatury Historyczno-Wojskowej”. Opracowujący ujmowali 
w nim polską literaturę historyczno-wojskową wydawaną po 1912 roku i dotyczącą 
historii Polski do roku 1865, a także literaturę zagraniczną publikowaną po 1927 roku, 
która obejmowała tematykę dziejów Rzeczypospolitej do 1914 roku.

Najdłużej wydawaną publikacją tworzoną przez Oddział Bibliograficzny 
CBW był „Komunikat Bibliograficzny”, który ukazywał się aż do 1971 roku, kiedy 
to został zastąpiony „Polską Bibliografią Wojskową” wydawaną nieprzerwanie do 
chwili obecnej.

Działalność bibliograficzna Centralnej Biblioteki Wojskowej w II Rze-
czypospolitej odzwierciedlała rozwój polskiego bibliotekarstwa wojskowego. 
Należy podkreślić, iż wysiłek, jaki włożyli pierwsi bibliografowie w stworzenie 
25 K. Zieliński, 50 lat „Komunikatu bibliograficznego”…, dz. cyt., s. 169.
26 Średnia liczba opisów bibliograficznych zamieszczonych w  przedwojennym „Komunikacie 

Bibliograficznym” wynosi ponad 5,5 tys. obiektów rocznie.
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bibliografii wojskowych, miał przełożyć się na dostęp do informacji i fachowych 
źródeł naukowych. Opracowanie wydawnictw bibliograficznych pociągało za sobą 
koszty pozyskania wydawnictw specjalistycznych, niekiedy zagranicznych, które 
w owym czasie mocno obciążały budżet biblioteki. W jednym z pism zachowanych 
w Wojskowym Biurze Historycznym ppłk Marian Łodyński, dyrektor Centralnej 
Biblioteki Wojskowej, skarżył się na brak środków na opał w okresie zimowym. 
Pokazuje to, jak duża determinacja cechowała ówczenych bibliografów w dotarciu do 
wszystkich źródeł zarejestrowanych na łamach wydawanych bibliografii. Wszystkie 
przedwojenne wydawnictwa bibliograficzne Centralnej Biblioteki Wojskowej, ciągłe 
i bibliografie tematyczne, do dziś stanowią nieocenione źródło informacji o zbiorach, 
które w większości uległy zniszczeniu. Mając to na uwadze, można stwierdzić, że 
przedwojenna działalność bibliograficzna Centralnej Biblioteki Wojskowej wpro-
wadziła bibliotekarstwo wojskowe na wyższy poziom funkcjonowania bibliotek.
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WSTĘP

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badania poziomu wykształcenia szlachty 
płockiej w XVII wieku, przeprowadzonego na podstawie wpisów z księgi grodzkiej 
z 1699 roku. Warto zaznaczyć, że badanie jednej księgi grodzkiej daje tylko poglą-
dowy obraz wykształcenia szlachty płockiej. Aby dokładnie przeanalizować poziom 
alfabetyzacji szlachty, należałoby skrupulatnie przejrzeć zdecydowanie więcej tomów 
ksiąg grodzkich. Pomimo bardzo zawężonego materiału poddanego analizie można 
jednak dostrzec pewne mechanizmy warunkujące poziom wykształcenia i świadczące 
o alfabetyzacji szlachty płockiej. Podstawę źródłową do przeprowadzenia badań 
poziomu piśmienności szlachty stanowił tom księgi płockiej grodzkiej wieczystej 
znajdujący się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Edukacja była istotnym elementem w życiu szlachty – grupy społecznej, która 
odgrywała kluczową rolę w państwie. To właśnie szlachta podejmowała decyzje 
mające wpływ na funkcjonowanie Rzeczypospolitej, dlatego też niezmiernie ważnym 
aspektem było odpowiednie wykształcenie tej grupy. Przedstawiciele szlachty mieli 
różne poglądy na temat sposobu kształcenia młodzieży. Część uważała, że należy 
kształcić ją w szkołach. Inni krytykowali tę popularną metodę i uważali, że swoje 
potomstwo zdecydowanie skuteczniej wykształcą w domowym zaciszu. Każdy ze 
sposobów prowadzenia edukacji miał zarówno zalety, jak i wady, a decyzję o formie 
i miejscu nauczania potomstwa podejmowali rodzice na podstawie własnych poglą-
dów i doświadczeń oraz możliwości finansowych.

SPOSOBY KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY

MODEL I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY W XVII WIEKU

Ważnym czynnikiem, który wpływał na decyzję o sposobie kształcenia młodego 
szlachcica, były finanse. Bogate rody magnackie, niekiedy też średnia szlachta, mogły 
pozwolić sobie na wyjazd potomstwa poza granice Rzeczypospolitej, gdzie młodzież 
nie tylko uczyła się typowych szkolnych przedmiotów, ale także poznawała nową 
kulturę, obyczaje, a przede wszystkim język. Mniej zamożne warstwy zaś decydowały 
się na kształcenie dzieci w szkołach parafialnych. Bardzo często zdarzało się również, 
że uboższa szlachta nie miała żadnych szans na wykształcenie potomstwa, głównie 
z powodu ograniczeń finansowych. W tym przypadku część mniej zamożnych rodzin 
decydowała się na umieszczenie swoich synów w otoczeniu przedstawicieli lokalnej 
elity. Inni zaś, jeśli możliwości finansowe im na to pozwalały, umieszczali swoje dzieci 
na dworze, który towarzyszył młodemu magnatowi np. w podróży.

Wiek XVI i XVII to czas rozkwitu polskiej oświaty. Ułatwiony dostęp do 
edukacji miały najbogatsze grupy – magnateria i szlachta średnia. Nie oznacza to 
jednak, że mieszczanie nie mieli dostępu do nauki. Władze miejskie oraz patrycjusze 
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fundowali stypendia, dzięki którym młodzież mieszczańska mogła kształcić się na 
uniwersytetach. Szkoły jezuickie kształciły m.in. mówców sejmikowych. W wachlarzu 
przedmiotów wykładanych w kolegiach jezuickich znalazła się retoryka, dzięki której 
młodzież uczyła się budowania perswazyjnych wypowiedzi. Nie zabrakło również 
historii, muzyki, matematyki, fizyki, geografii czy astronomii1. Dla jezuitów naj-
ważniejszym elementem kształcenia młodzieży szlacheckiej było przygotowanie jej 
do służby w Ojczyźnie. Wiek XVII to także rozwój ideologii sarmatyzmu i czas 
wzmożonej rywalizacji pomiędzy magnaterią a średnią szlachtą. Tej ostatniej grupie 
bliskie były idee sarmatyzmu, z którym wiązała się fascynacja tym, co polskie, oraz 
odrzucanie wszystkiego, co obce. Dlatego średnia szlachta zdecydowanie chętniej 
wysyłała swoje potomstwo do szkół jezuickich. Na atrakcyjność kolegiów jezuickich, 
oprócz poziomu nauczania czy starannego wychowania, jakie można było w nich 
otrzymać, wpływał także fakt, iż nauka w szkołach prowadzonych przez jezuitów była 
pobierana bezpłatnie. Dzięki temu mniej zamożna szlachta miała ułatwiony dostęp do 
edukacji dla swojego potomstwa. Dlatego też akademie – zarówno w Krakowie, jak 
i w Poznaniu – nie chcąc utracić monopolu na nauczanie, broniły się przed utworzeniem 
w tych miastach kolegiów jezuickich2. Bezpłatna nauka przyciągała również młodzież 
protestancką, dlatego owocem edukacji protestantów w katolickich szkołach jezuickich 
niejednokrotnie była konwersja na katolicyzm.

Natomiast magnateria była zapatrzona w to, co europejskie – odcinała się od 
kształcenia jezuickiego i organizowała wyjazdy do różnych państw Europy. Nie-
jednokrotnie też magnateria wolała wychowywać potomstwo w domu pod okiem 
prywatnego nauczyciela aniżeli u jezuitów. W XVI i XVII wieku wykształciły się trzy 
nurty kształcenia: szlachecki, magnacki oraz patriotyczny, którego przykładem jest 
edukacja w rodzinie Sobieskich. Najczęściej młody szlachcic rozpoczynał kształcenie 
w domu. Kolejnym krokiem było wysłanie go do szkoły. Następnie, jeśli finanse rodziny 
pozwalały, organizowano wyjazdy za granicę, aby wiedzę zdobytą w kraju pogłębić 
i uzupełnić o takie elementy jak na przykład nauka języka w trakcie konwersacji. Na 
koniec zaś młody szlachcic powracał do kraju, aby wykorzystać zdobyte umiejętności 
oraz dokształcić się w różnych dziedzinach poprzez działalność społeczną, polityczną 
czy gospodarczą3. Szlachta i magnateria to grupy społeczne, na których spoczywał 
obowiązek rządzenia i kierowania krajem. Młodzież wywodząca się z najbogatszych 
rodzin predestynowana była do sprawowania wysokich urzędów, w związku z czym 
musiała posiąść wiedzę, która później miała zostać wykorzystywana w służbie Ojczyźnie.

W drugiej połowie XVII stulecia w wyniku zubożenia szlachty młodzież, 
z wyjątkiem tej wywodzącej się z magnaterii, kończyła edukację w kraju. Ówcze-
sna sytuacja materialna większości szlacheckich rodzin uniemożliwiała wysyłanie 
1 D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego 

i siedemnastego wieku, Poznań 1990, s. 181.
2 L. Grzebień, Starania jezuitów o otwarcie własnych akademii na terenie ziem polskich, [w:] J. Bremer, 

R. Janusz (red.), Philosophia rationis magistra, t. 2, Kraków 2005, s. 103-115.
3 D. Żołądź, Ideały edukacyjne…, dz. cyt., s. 183-174.
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młodych obywateli Rzeczypospolitej w celach edukacyjnych do państw Europy 
Zachodniej. W rezultacie szlachta zaczęła doceniać szkoły krajowe, przede wszystkim 
placówki prowadzone przez jezuitów. Jednym z istotniejszych aspektów wychowania 
młodzieży szlacheckiej było wpojenie młodym postaw patriotycznych oraz wyuczenie 
i wykształcenie cech charakteru odpowiednich dla rycerza4.

W dobie nowożytności typowy dla Rzeczypospolitej i jedyny w swoim 
rodzaju ustrój demokratyczno-szlachecki nakładał na szlachtę pewne powinności, 
a jednocześnie umożliwiał sprawowanie najważniejszych urzędów państwowych. 
Dlatego przedstawiciele stanu szlacheckiego zastanawiali się jak w procesie edukacji 
wykształcić w młodym pokoleniu wszystkie te cechy i cnoty, które pomogą w dobrym 
i roztropnym pełnieniu urzędów. Jak słusznie stwierdził Łukasz Kurdybacha: Trzeba 
więc było z chaosu różnych pojęć, zasad i opinii wybrać najzdrowsze myśli, aby z nich 
skonstruować nowożytny ideał wychowawczy dostosowany do zmiennych warunków 
i prądów5. Polski ideał wychowawczy przede wszystkim nakazywał wychowy-
wanie potomstwa w duchu religijnym. Był to niezmienny kanon polskiej myśli 
pedagogicznej. Bóg w życiu ludzi zajmował poczesne miejsce, stąd nie mogło Go 
również zabraknąć w wychowywaniu, a znacząca rola religii w tej materii przetrwała 
w poglądach pedagogicznych do XVIII wieku6.

Kolejnym ważnym elementem było wychowanie moralne opierające się na 
starożytnej filozofii, która jednak koniecznie musiała pozostać w zgodzie z etyką 
chrześcijańską. Takie wychowanie polegało głównie na wykształceniu u młodzieży 
szlacheckiej postaw pozwalających odróżnić cnoty od tego, co nimi nie jest. Starano 
się pomagać w odróżnieniu dobra od zła i postępowaniu w zgodzie z własnym 
sumieniem, tak aby można było zdefiniować siebie jako dobrego człowieka. Ideał 
wychowawczy zawierał także postulat wpajania młodym patriotycznego etosu. 
Wymagano od młodzieży miłości do Ojczyzny oraz podejmowania decyzji, które 
będą dobre dla Rzeczypospolitej, a także dla ogółu. Dobro kraju musiało być 
wartością nadrzędną.

Równie istotną częścią polskiego ideału wychowawczego było wykształ-
cenie. Na początku XVI wieku szlachtę cechował pozytywny stosunek do nauk 
humanistycznych, czego rezultatem były wyjazdy młodzieży na studia do Włoch. 
Szczególnym zainteresowaniem szlachty cieszyły się uniwersytety boloński i padewski, 
gdzie poszukiwano wiedzy na temat starożytnych ideałów zarządzania domem 
i państwem. Zgłębiano także ustrój państwa rzymskiego oraz uczono się przema-
wiać, czerpiąc z dorobku Cycerona. Jednak po powrocie do kraju okazywało się, że 
wykształcenie humanistyczne zdobyte na zagranicznych uczelniach nie do końca 
zdawało egzamin w polskich warunkach. Praca naukowa możliwa dzięki takiemu 
wykształceniu nie zapewniała w ówczesnych warunkach środków niezbędnych 

4 D. Żołądź, Ideały edukacyjne…, dz. cyt., s. 186.
5 Ł. Kurdybacha, Staropolski ideał wychowawczy, [w:] tegoż, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1976, s. 33.
6 Tamże, s. 39.
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do utrzymania. W rezultacie zaczynano odnosić się krytycznie do wykształcenia 
humanistycznego, dostrzegając w nim pewne braki7.

Andrzej Gostyński, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, potrafił wskazać 
w każdym przedmiocie wykładanym w szkołach elementy, które spodobają się 
szlachcie i zachęcą ją do pogłębiania swojej wiedzy. Twierdził on, że arytmetyka 
niezbędna była rycerzowi, ponieważ uczyła go obliczania liczebności wojsk, z kolei 
obywatelowi pozwalała zarządzać skarbem. Geometria umożliwiała wytyczanie 
granic państw oraz majątków prywatnych. Zdobycie wiedzy historycznej i geo-
graficznej gwarantowało przyszłym dowódcom odnoszenie sukcesów, gdyż dzięki 
szerokim horyzontom mogli unikać porażek, skutecznie się bronić i poprawnie 
odczytywać mapy. Na koniec zaś profesor uzmysławiał ogromne korzyści z nauki 
prawa. Wiedza ta jego zdaniem miała przychodzić z ogromnym trudem i wiązała 
się z wielkim wysiłkiem, jednakże znajomość prawa dawała niezliczone możliwości8.

SZKOŁY JEZUICKIE NA MAZOWSZU

Nauka w szkołach była najbardziej upowszechnioną formą kształcenia. Miała swoich 
zwolenników, jak również przeciwników. Część szlachty negatywnie oceniała edukację 
szkolną. Uważano, że program kształcenia realizowany w szkołach humanistycznych 
nie przygotowywał młodzieży do życia i funkcjonowania w państwie w sposób 
praktyczny. Krytykowano szkoły, które uczyły gramatyki, geometryki, astronomii, 
arytmetyki czy retoryki. Nauczyciele przekazywali jedynie wiedzę teoretyczną, 
która była nieużyteczna dla obywatela Rzeczypospolitej. Sądzono, że najważniejsza 
dla szlachcica jest nauka czytania, ponieważ dzięki tej umiejętności będzie mógł 
dokształcać się w każdej interesującej go dziedzinie. Część szlachty uważała, że 
młodzieży wystarczy podstawowe wykształcenie humanistyczne. Powinna ona 
natomiast zagłębiać się w przedmioty użyteczne w życiu9.

Jezuici wiedli prym w dziedzinie edukacji w Rzeczypospolitej. U schyłku 
XVII wieku liczba kolegiów jezuickich wynosiła około 46, a do 1773 roku w kraju 
istniało 66 szkół jezuickich10. Pojawienie się pierwszych członków Towarzystwa Jezu-
sowego na ziemiach polskich wiąże się z obradami Soboru Trydenckiego. W takich 
właśnie okolicznościach o. Alfons Salmeron, bliski współpracownik Ignacego Loyoli, 
pojawił się w Rzeczypospolitej 28 października 1555 roku. Podczas wizyty zauważył, 
że wpływ reformacji na społeczeństwo w Polsce i na Litwie jest ogromny. Stwierdził, 
że w zaistniałej sytuacji stworzenie struktur zakonu jezuickiego w Rzeczypospo-
litej jest niemożliwe. Ponadto uważał, że katolicyzm w kraju zostanie całkowicie 
wyparty przez wyznania powstałe w wyniku reformacji11. Mimo pesymistycznej 

7 Ł. Kurdybacha, Staropolski ideał…, dz. cyt., s. 41-42.
8 Tamże, s. 43-44.
9 D. Żołądź, Ideały edukacyjne…, dz. cyt., s. 42-43.
10 R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Warszawa 1987, s. 110.
11 R. Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1566-1773. Studium koegzystencji w dobie recepcji 

reformy trydenckiej, Pułtusk 2013, s. 57.
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wizji o. Salmerona jezuici pojawili się w Polsce. Głównym zwolennikiem i ini-
cjatorem ich sprowadzenia był kardynał i biskup warmiński Stanisław Hozjusz. 
Przebywając w Rzymie, nawiązał kontakty z członkami Towarzystwa Jezusowego 
oraz doprowadził do przybycia w 1558 roku dwóch przedstawicieli zakonu do kraju12. 
Pomimo usilnych starań ów pobyt zakonników w Rzeczypospolitej nie przyniósł 
zamierzonego efektu, jakim było zorganizowanie tutaj struktur zakonu.

W 1564 roku zakończyły się obrady Soboru Trydenckiego, a na sejmie przyjęto 
jego postanowienia, dzięki czemu przed dostojnikami kościelnymi otworzyły się 
nowe perspektywy. Kardynał Hozjusz wykorzystał swoje wpływy wśród jezuitów 
w Rzymie i umożliwił sprowadzenie do Lidzbarka Warmińskiego w listopadzie 
1564 dziewięciu zakonników. Kolejnym etapem było przejęcie pofranciszkańskiego 
klasztoru oraz utworzenie kolegium, a następnie konwiktu szlacheckiego. Towarzy-
stwo Jezusowe przykuło także uwagę biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego. 
Przesłał on do generała zakonu Societas Iesu o. Franciszka Borgiasza list z prośbą 
o przybycie jezuitów do Pułtuska, dzięki czemu w grudniu 1565 roku zakonnicy 
pojawili się w mieście13.

Kolegium w Pułtusku było jedną z największych szkół jezuickich na ziemiach 
polskich zaraz po Wilnie i Poznaniu. Sławę zyskało dzięki wysokiemu poziomowi 
nauczania oraz wybitnym nauczycielom, a pojawienie się królewskiego bratanka 
w murach szkoły jeszcze przysporzyło jej popularności. Andrzej Batory przybył 
do Pułtuska w 1578 roku. Dzięki obecności tam tak znamienitego ucznia szkoła 
rozwijała się prężnie, wspierana królewskimi środkami. Władca przekazał sumę 300 
złotych na rzecz budowy kościoła św. Trójcy, a Anna Jagiellonka przekazała jezuic-
kiemu kościołowi bardzo cenną relikwię, jaką była głowa św. Władysława I, króla 
węgierskiego14. Wsparcie, które kolegium otrzymywało od króla i jego rodziny, było 
nieocenione. W konsekwencji znacznie wzrosła popularność kolegium w Pułtusku. 
W 1592 roku w szkole kształciło się ponad 600 uczniów15. Tak duża liczba wycho-
wanków przyczyniła się do obniżenia poziomu kształcenia, co jednak nie zniechęcało 
szlacheckiej młodzieży do nauki w murach tej uczelni. Rozwój jezuickiej szkoły 
niejednokrotnie spowalniały pożary oraz przemarsze wojsk, szczególnie oddziałów 
szwedzkich (podczas najazdu w latach 1655-1660), które grabiły i plądrowały zarówno 
miasto, jak i jezuickie posiadłości, w tym także kolegium16. Kolejnym impulsem 
przyczyniającym się do rozwoju szkoły była kanonizacja w 1727 roku polskiego 
jezuity Stanisława Kostki, który wywodził się z Mazowsza. Stanowiło to okazję do 
wzbudzenia zainteresowania wśród szlachty, a tym samym poszukiwania zamożnych 
fundatorów, którzy wesprą jezuitów w odnowie kolegium i przywróceniu mu dawnej 
świetności. Sytuacja zmieniła się w 1773 roku, gdy doszło do kasaty zakonu przez 
12 R. Lolo, Towarzystwo Jezusowe…, dz. cyt., s. 58.
13 Tamże, s. 68-69.
14 Tamże, s. 83.
15 Tamże, s. 84.
16 Dzieje Mazowsza. Lata 1527-1794, t. 2, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2013, s. 420.
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papieża Klemensa XIV. Uposażenie jezuitów z Pułtuska przejęła Komisja Edukacji 
Narodowej, jednak borykała się ona z niedoborem kadry nauczycielskiej, dlatego 
zdecydowano się na pozostawienie w szkole eksjezuitów, którzy od czasu kasaty 
podlegali Komisji Edukacji Narodowej17.

Kolejną szkołą założoną przez Towarzystwo Jezusowe na Mazowszu było 
kolegium w Płocku, które zostało ufundowane przez króla Zygmunta II Augusta 
8 października 1565 roku. W akcie fundacyjnym król potwierdził nadanie klasztoru 
(należącego wcześniej do dominikanów) przyszłemu kolegium jezuickiemu mającemu 
rozpocząć swą działalność w Płocku. Głównym inicjatorem sprowadzenia do miasta 
zakonu Societas Iesu był biskup Marcin Szyszkowski, który w młodości pobierał 
nauki u jezuitów18. Dzięki życzliwości biskupa w 1611 roku jezuici przybyli do Płocka, 
gdzie otworzyli swoją rezydencję, a następnie, w 1616 roku, rozpoczęli kształcenie 
młodzieży. Ponieważ szkoła jezuicka rozwijała się prężnie, w 1626 roku podniesiono 
status placówki do rangi kolegium19. Podobnie jak kolegium w Pułtusku, szkoła 
w Płocku przeżywała ciężkie chwile w czasie potopu szwedzkiego, jednak dzięki 
potężnemu darczyńcy – wojewodzicowi płockiemu i staroście wyszogrodzkiemu 
Michałowi Karnkowskiemu – odbudowała się, a nawet wzmocniła swoją pozycję. 
Darczyńca nadał Towarzystwu kilka miejscowości, dzięki którym zakonnicy mogli 
się utrzymywać. Rozwój kolegium został ponownie zahamowany przez kolejny 
konflikt – III wojnę północną, a głównych zniszczeń dokonały wojska rosyjskie 
okupujące miasto20.

Ostatnim kolegium prowadzonym przez jezuitów na Mazowszu, gdzie 
nauki pobierała szlachta z województwa płockiego, była szkoła w Łomży. Tak jak 
w przypadku pozostałych kolegiów historia pojawienia się członków Towarzystwa 
Jezusowego w mieście wiązała się z zabiegami jednej osoby, starającej się zapewnić 
zakonnikom przychylność społeczności, a samych jezuitów zachęcić do pojawienia 
się i osiedlenia w mieście. Proboszcz łomżyński ksiądz Jan Chociszewski okazał się 
szczodrym fundatorem dóbr dla zakonu i jednym z ważniejszych orędowników 
Towarzystwa w mieście. W rezultacie jego starań do Łomży w 1609 roku przybyli 
jezuici z kolegium w Pułtusku21.

Szkoły jezuickie na Mazowszu wykształciły kilka pokoleń młodzieży szla-
checkiej, więc z pewnością miały znaczący wpływ na postawy szlachciców i ich 
poglądy. Bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o szkolnictwo jezuitów, była 
nieodpłatność za pobieraną naukę, co dla niezbyt zamożnej szlachty mazowieckiej 
musiało stanowić ogromny atut. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść 
nauczania u jezuitów była obecność języka łacińskiego, wówczas języka urzędowego. 
Dzięki znajomości łaciny przed uczniami otwierały się ogromne możliwości – mowa 
17 R. Lolo, Towarzystwo Jezusowe…, dz. cyt., s. 93-94.
18 Tamże, s. 96.
19 Dzieje Mazowsza…, dz. cyt., s. 422.
20 Tamże, s. 423.
21 Tamże, s. 424-425.
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o karierze zarówno w sferze świeckiej, jak i w Kościele. Publiczne rozprawy czy pole-
miki okazywały się nieocenioną formą nauki, przygotowującą młodzież szlachecką do 
aktywnego udziału w życiu politycznym państwa22. Stosunki szlachty mazowieckiej 
z jezuitami w diecezji płockiej na ogół układały się pomyślnie. Sejmiki z obszaru 
diecezji udzielały wsparcia kolegium w Pułtusku, Płocku i Łomży. Wynikało to 
przede wszystkim z wpływów, jakie posiadali członkowie Towarzystwa i osoby 
powiązane z zakonem. Czasami dochodziło jednak do konfliktów pomiędzy szlach-
cicami a zakonnikami, lecz nie zaważyło to na poprawnych stosunkach pomiędzy 
obiema grupami w województwie płockim. Niemniej szkolnictwo jezuickie spotykało 
się z krytyką w skali całego kraju. Niejednokrotnie zarzucano szkołom jezuickim, 
że wpajały młodzieży lekceważenie spraw ziemskich, a skupianie się na tym, co 
pomoże osiągnąć życie wieczne. Często także szlachta obwiniała szkoły jezuitów 
o zaniżanie poziomu umysłowego warstwy szlacheckiej w Rzeczypospolitej23. Część 
społeczeństwa broniła szkół – byli to przede wszystkim nauczyciele i fundatorzy, czyli 
osoby bezpośrednio związane z jezuitami oraz znajdujące się w kręgu ich wpływów. 
Twierdzili oni zgodnie, że kształcenie młodzieży szlacheckiej w szkołach przynosi 
korzyści zarówno państwu, jak i Kościołowi, gdyż wykształcone społeczeństwo 
niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania państwa. Podobne stanowisko 
zajmowała szlachta płocka. Uważała ona, że jezuici powinni zajmować się nauką 
młodzieży, ponieważ w ten sposób spełniają duszpasterski obowiązek, który przyj-
mowali na siebie w momencie otrzymywania donacji na utrzymanie kolegiów24. 
Sejmiki z terenów województwa mazowieckiego udzielały dodatkowo wsparcia 
placówkom w Lublinie i Warszawie, co wynikało z wpływów, jakie posiadali ludzie 
związani z Towarzystwem Jezusowym25.

KSZTAŁCENIE W DOMU

Innym sposobem edukacji szlachciców było kształcenie domowe, możliwe jedynie 
w bogatych rodzinach magnackich i szlacheckich, które mogły pozwolić sobie na 
utrzymywanie preceptora – nauczyciela domowego26. Do pozytywnych aspektów 
tego rodzaju kształcenia należało odcięcie młodego szlachcica od rówieśników, którzy 
mogli mieć na niego negatywny wpływ. Innym argumentem przemawiającym na 
korzyść edukacji w domu było dobranie odpowiednio wykształconego nauczyciela, 
którego często brakowało w szkołach publicznych27. Jednak ten sposób nauki nie 
zyskał dużej popularności wśród szlachty, której niejednokrotnie nie było stać na 
utrzymywanie prywatnego nauczyciela.

22 R. Lolo, Towarzystwo Jezusowe…, dz. cyt., s. 205.
23 D. Żołądź, Ideały edukacyjne…, dz. cyt., s. 45-46.
24 R. Lolo, Towarzystwo Jezusowe…, dz. cyt., s. 208.
25 Tamże, s. 208-210.
26 D. Żołądź, Ideały edukacyjne…, dz. cyt., s. 52-53.
27 Tamże, s. 54.
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PODRÓŻE

Gałęzią edukacji ściśle powiązaną z kształceniem domowym były podróże zagraniczne, 
do których zachęcali młodych szlachciców rodzice lub opiekunowie. Jednakże taka 
forma kształcenia zarezerwowana była początkowo wyłącznie dla bogatych rodzin 
szlacheckich i magnackich. Dzięki wyjazdom młodzież miała okazję zaczerpnąć 
wiedzy w szkołach zagranicznych. Oprócz tego poznawała języki obce, nowe zwyczaje 
i tradycje oraz stykała się z odmienną kulturą. Nabierała obycia w świecie, zdobywała 
doświadczenie, nawiązywała cenne znajomości. Rodzice wysyłali swoje potomstwo 
do: Włoch, Francji, Niemiec, Szwajcarii i Anglii. Z podróżami wiązały się także 
niebezpieczeństwa, przebywanie na obczyźnie – w kręgu nowych kultur – stwarzało 
bowiem zagrożenie dla polskich tradycji. Młodzież narażona była na zachłyśnięcie się 
nowymi prądami i odchodzenie od rodzimych zwyczajów. Jednocześnie uważano, że 
zagraniczne podróże pobudzają tęsknotę za Ojczyzną i patriotyzm. Niejednokrotnie 
podróże wpływały pozytywnie na młodzież oraz okazywały się przydatne w służbie 
dla kraju, gdyż dzięki peregrynacjom szlachta mogła obserwować zagraniczne 
rycerstwo. Bardzo znanym i cenionym zwolennikiem podróży był Jakub Sobieski, 
magnat, ojciec króla Polski Jana III Sobieskiego. Stworzył on Instrukcje dla synów 
Jakuba Sobieskiego28, w których szczególny nacisk kładł na dobre obyczaje. Wysyłając 
potomstwo na studia do Krakowa29, a następnie do Paryża, nakazywał on opiekunowi 
swoich dzieci panu Sebastianowi Orchowskiemu w głównej mierze zwracać uwagę 
na wyrabianie dobrych nawyków u swoich synów – przede wszystkim podczas 
bankietów, posiedzeń oraz innych form spotkań towarzyskich, w trakcie których 
mieli poznawać nowe zwyczaje i utrwalać dobre maniery. Jakub Sobieski zawarł 
także wyraźne instrukcje względem przedmiotów, jakich jego synowie winni się 
uczyć. Zdaniem Sobieskiego nauka to piękny atrybut człowieka, ponieważ osoby 
mądre i wykształcone darzy się wielką sympatią i szacunkiem w Rzeczypospolitej. 
Wedle życzenia synowie Jakuba Sobieskiego zobowiązani byli do nauki: literatury 
pięknej, retoryki, dialektyki, z czasem matematyki, a także biegłości w prawie. Jeśli 
zaś chodzi o naukę języka, Sobieski dostrzegł słusznie, że języków najlepiej uczyć się 
w trakcie konwersacji, gdyż właśnie taka metoda jest najskuteczniejsza. Ojciec polecał 
synom uczyć się łaciny i niemieckiego. Były to języki, które miały być potrzebne 
w służbie Rzeczypospolitej. Ojciec przyszłego władcy Rzeczypospolitej uważał, że 
znajomość języków obcych jest niezmiernie ważną umiejętnością w międzynarodo-
wych kontaktach politycznych. Sądził, że gdy zna się łacinę, łatwiej będzie nauczyć 
się francuskiego czy włoskiego, ponieważ języki te mają dużo wspólnych cech30. Na 

28 J. Sobieski, Instrukcje dla synów Jakuba Sobieskiego, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli 
pedagogicznej, t. 1, Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, wyb. i opr. S. Wołoszyn, 
Warszawa 1965, s. 525-536.

29 Przedstawiciele rodziny Sobieskich: Marek (1628-1652) i Jan (1621-1686) po etapie edukacji domowej 
pod okiem mentora kształcili się w Kolegium Nowodworskiego w Krakowie (ok. 4 lata), następnie 
w Akademii Krakowskiej (ok. 3 lata), potem zaś studiowali w Paryżu (1 rok).

30 J. Sobieski, Instrukcje dla synów…, dz. cyt., s. 527-530.
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przykładzie instrukcji wydanych synom Jakuba Sobieskiego widać, że podróż miała 
dwoisty charakter. Młodzież winna uczyć się obyczajów poprzez uczestniczenie 
w różnego rodzaju rozrywkach, ale także zobligowana była do pobierania nauk 
w szkołach i nabywania różnego rodzaju umiejętności przydatnych w służbie państwu.

Kolejna podróż zagraniczna synów Jakuba Sobieskiego, tym razem do Paryża, 
także została opatrzona instrukcjami co do zasad postępowania obowiązującymi 
podczas peregrynacji. Ojciec kładł nacisk na spisywanie istotnych uwag oraz infor-
macji zdobytych w trakcie podróży. Polecił potomkom prowadzenie dziennika, który 
miał być pewnego rodzaju zbiorem informacji oraz wspomnień z odwiedzanych 
miejsc – zawsze można byłoby do nich wrócić i odświeżyć sobie zdobytą wówczas 
wiedzę. Zadziwiające wydaje się, iż Jakub Sobieski poleca synom unikać towarzystwa 
Polaków będących we Francji. Uważa, że rodacy przebywający poza granicami kraju 
zdolni są do wywierania złego wpływu, krzewienia nieszlachetnych obyczajów 
oraz sprowadzania na złą drogę. W pierwszej kolejności synowie Sobieskiego mieli 
doskonalić znajomość języków obcych, w szczególności skupiać się na konwersacjach 
w języku łacińskim, gdyż Jakub Sobieski uważał, że: To ozdoba każdego szlachcica 
polskiego i pochwała między przednimi ozdobami i pochwałami umieć języki. A nie 
tyle każdego szlachcica polskiego, ale każdego «hominis politici». Przyda się i na dworze 
pańskim, przyda «et in Republica» na różne legacje, na różne pańskie i Rzeczypltej 
usługi31. Podróże były więc sposobem na łączenie przyjemnego z pożytecznym. 
Budziły ciekawość świata i chęć uczenia się. Młodzież szlachecka zdobywała wiedzę 
poprzez obserwację oraz poznawanie nowych kultur, zwyczajów i tradycji. Informacje 
o świecie czerpała nie z książek, ale z własnego doświadczenia.

WYCHOWANIE NA DWORZE

Kolejna możliwość pobierania nauki to wychowanie na dworze. Odgrywało ono 
istotną rolę w kształceniu szlachcica. Stanowiło okazję do zdobycia pewnych 
umiejętności jako paź, giermek czy rycerz. Było połączeniem teorii i praktyki, gdyż 
oprócz wiedzy teoretycznej zapewniało zdobywanie umiejętności praktycznych 

– dzięki obcowaniu z ludźmi, poznawaniu obyczajów czy uczestniczeniu w życiu 
publicznym32. Według niektórych znawców kształcenia nie należało umieszczać 
młodzieży na dworach bez zdobycia podstaw edukacyjnych w szkołach. Na początku 
trzeba bowiem wyposażyć młodzież w odpowiednią wiedzę, a dopiero w następnej 
kolejności lokować na dworach. Uważano, że dwory często niszczą dobre nawyki 
wyniesione z rodzinnego domu. Kształcenie na dworach było często krytykowane. 
Obecność ludzi o różnych obyczajach i zwyczajach niejednokrotnie mogła negatywnie 
oddziaływać na młodych szlachciców, którzy szukali na dworach autorytetów. Nie 
zawsze brano przykład z osób cnotliwych i żyjących moralnie, gdyż naśladowanie 
negatywnych wzorców wydaje się zdecydowanie łatwiejsze i ciekawsze.
31 J. Sobieski, Instrukcje dla synów…, dz. cyt., s. 532.
32 D. Żołądź, Ideały edukacyjne…, dz. cyt., s. 56-57.
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UNIWERSYTETY

XVI wiek upłynął pod znakiem kryzysu na uniwersytecie. Źródłem takiego stanu 
rzeczy był proces uzyskiwania przez szlachtę przywilejów. Młodzież szlachecka nie 
musiała piąć się po szczeblach edukacji, ponieważ pochodzenie i uzyskane na jego 
podstawie przywileje zapewniały szlachcicom zarówno stanowiska kościelne, jak 
i urzędy świeckie. Dodatkowo zwiększał się procent uczniów pochodzenia ple-
bejskiego na uniwersytecie, co jeszcze bardziej zniechęcało szlachtę do wysyłania 
swojego potomstwa na przykład na uniwersytet krakowski, gdzie edukacja była 
dla mniej zamożnych uczniów okazją do wybicia się i wejścia na drogę kariery33. 
Szlachta uznawała się za lepszą grupę społeczną i nie chciała obcować z ludźmi 
niższego pochodzenia, dlatego zaczęto wysyłać młodych szlachciców do innych 
szkół. Dzięki temu w XVI wieku popularność zdobyły kolegia jezuickie, które 
chciały uzyskać hegemonię w szkolnictwie na terenie Rzeczypospolitej, taką jak do 
XV wieku posiadał uniwersytet krakowski. Absolwenci z powodzeniem sięgali po 
stanowiska nauczycieli i rektorów w szkołach katedralnych i kolegiackich – w ten 
sposób krakowska Alma Mater zdobywała wpływ na kształcenie w kraju. Jednak 
sytuacja i status uniwersytetów w Rzeczypospolitej zmieniły się w chwili przybycia 
do Polski pierwszych członków Towarzystwa Jezusowego, którzy otwierając kolegia, 
stopniowo zyskiwali popularność i wzbudzali zainteresowanie wśród szlachty.

KSZTAŁCENIE KOBIET

Kobiety od zarania dziejów miały utrudniony i ograniczony dostęp do edukacji. 
Ich głównym zadaniem było wychowywanie dzieci oraz zajmowanie się domem. 
W XVI wieku rozpoczęto dyskusję na temat edukacji kobiet. Dzieło hiszpańskiego 
humanisty Juana Luisa Vivesa De Institutione Foeminae Christianae, stworzone na 
polecenie Katarzyny Aragońskiej, było traktatem o wykształceniu kobiet. Autor uznał, 
że dziewczęta mogą czytać dzieła ojców Kościoła, pisma starożytnych moralistów oraz 
żywoty świętych. Umieścił w nim także spis ksiąg zakazanych, gdyż jego zdaniem 
nie wszystkie książki były odpowiednie dla młodych dziewcząt. Najważniejsze 
dla autora było to, żeby kobieta potrafiła czytać i pisać oraz wykonywać domowe 
obowiązki. Podkreślał także, że tylko władczynie powinny wiedzieć zdecydowanie 
więcej niż pozostałe kobiety. Thomas More twierdził zaś, że nauka jest odpowiednia 
dla obu płci, dlatego kobiety powinny korzystać z edukacji tak samo jak mężczyźni34. 
Jednak dopiero dzięki reformacji społeczeństwo zmieniło poglądy dotyczące edukacji 
kobiet. Podkreślając, że każdy człowiek powinien czytać Biblię, wskazywano, że 
kobiety również winny posiąść umiejętność czytania, aby mieć szansę być dobrymi 
chrześcijankami w myśl założeń reformacji.

W Rzeczypospolitej w XVI i XVII stuleciu wielu pisarzy opowiadało się za 
kształceniem kobiet, zapewnieniem im możliwości zdobywania wiedzy. Według 
33 R. Wroczyński, Dzieje oświaty…, dz. cyt., s. 114-116.
34 M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005, s. 208-209.
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badań Wacława Urbana w drugiej połowie XVI wieku w Krakowie około 20% kobiet 
potrafiło się podpisać, mężczyzn zaś 50-67%. Natomiast w XVII wieku odsetek 
kobiet podpisujących się wzrósł do 36%. Jednak po potopie szwedzkim odnotowano 
spadek poziomu alfabetyzacji i powrócono do stanu z drugiej połowy XVI wieku. 
W obrębie warstwy szlacheckiej poziom alfabetyzacji kobiet był zdecydowanie większy. 
W województwie lubelskim i krakowskim około 90% magnatek oraz 50% szlachcianek 
potrafiło pisać i czytać35. Dziewczęta zaczynały edukację w domu, podobnie jak 
młodzieńcy. Kolejny etap stanowiła nauka na dworze królewskim, jednak ta forma 
zarezerwowana była wyłącznie dla najbardziej zamożnych warstw szlacheckich 
i magnackich. Inne dziewczęta pobierały naukę w szkołach przeznaczonych jedynie 
dla kobiet, tworzonych przez żeńskie zgromadzenia, władze miejskie czy z inicjatywy 
osób prywatnych36. Podstawą kształcenia kobiet była lektura Pisma Świętego oraz 
żywotów świętych. Z czasem kanon lektur zaczął się poszerzać. Pojawiały się utwory 
pisarzy starożytnych, książki o tematyce świeckiej, poradniki prowadzenia domu, 
książki kucharskie czy podręczniki dobrych manier37. Taki rodzaj kształcenia miał 
uczynić z kobiety osobę roztropną, mądrze zarządzającą gospodarstwem domowym 
oraz matkę, która miała w rozsądny i odpowiedni sposób wychować i wykształcić 
dzieci, zapewniając im pierwszy etap edukacji – kształcenie w domu, gwarantujące 
zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w rodzinie oraz 
w społeczeństwie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż wiedza przekazywana 
dziewczętom była okrojona względem programu nauczania chłopców. Inną prze-
ciwnością na drodze edukacji kobiet był zakaz dopuszczania ich do kształcenia na 
uniwersytetach, co oznaczało, że znajdowały się one w zdecydowanie gorszej sytuacji 
niż mężczyźni, którzy swobodnie mogli pobierać nauki na uczelniach wyższych 
i zdobywać lepsze wykształcenie.

POZIOM ALFABETYZACJI SZLACHTY WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO 
NA PODSTAWIE WPISÓW Z KSIĘGI GRODZKIEJ Z 1699 ROKU

STAN OŚWIATY NA MAZOWSZU W XVI I XVII WIEKU

Wśród błędnych przekonań na temat stanu oświaty na Mazowszu jest to, że szlachta 
mazowiecka nie była dostatecznie wykształcona czy też nie miała ku temu możliwości. 
Na Akademii Krakowskiej można znaleźć pewien odsetek młodzieży szlacheckiego 
pochodzenia, która wywodziła się z Mazowsza38. Istnieje więc podstawa, by stwierdzić, 
że rodzime szkoły były w stanie przygotować do nauki na uczelniach wyższych. 

35 M. Bogucka, Gorsza płeć…, dz. cyt., s. 214.
36 M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII w. na tle 

porównawczym, Warszawa 1998, s. 168-169.
37 M. Bogucka, Gorsza płeć…, dz. cyt., s. 214-215.
38 B. Dymek, Z dziejów szlachty mazowieckiej (dziedzictwo kulturowe i stereotyp), Kielce 2005, s. 78.
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W XVI i XVII wieku największą popularnością cieszyły się szkoły parafialne, które 
odpowiadały za pierwszy etap edukacji. W 1530 roku w archidiakonacie płockim 
na 117 parafii działało 114 szkół, a w 1603 roku w archidiakonacie warszawskim 
istniały 132 szkoły na 140 parafii. Szlachta miała więc duże możliwości w zakresie 
elementarnego wykształcenia swojego potomstwa. Kolejny etap edukacji stanowiły 
szkoły kolegiackie, które mieściły się w Łowiczu, Płocku oraz Pułtusku. W War-
szawie – za sprawą dominikanów – istniało studium formale, które w 1700 roku 
podniesiono do rangi studium generale. Do Warszawy sprowadzono również pijarów, 
którzy w 1643 roku otworzyli szkołę elementarną, a w 1670 szkołę w Łowiczu. 
Szczególnie atrakcyjny dla szlachty był fakt, iż pijarzy nie pobierali opłat za naukę. 
Jednak największym powodzeniem w XVII wieku cieszyły się kolegia jezuickie – ich 
popularność urosła do tego stopnia, że w pewnym momencie jezuici mieli wyłączność 
na kształcenie młodzieży szlacheckiej39. Szlachta mazowiecka miała więc warunki 
i sposobność, aby wyedukować swą młodzież na odpowiednim poziomie, dając 
jej możliwość swobodnego kontynuowania nauki na wyższych uczelniach w kraju 
bądź w Europie.

WYKSZTAŁCENIE KOBIET

Kobiety miały ograniczone możliwości kształcenia. Nie mogły pobierać nauk na uni-
wersytetach ani akademiach, nie wyjeżdżały na studia za granicę. Wynikało to głównie 
z faktu, że nie miały one szans na pełnienie urzędów państwowych. Przypisywano im 
odmienną rolę społeczną. Miały przede wszystkim rodzić i wychowywać potomstwo 
oraz być posłuszne mężczyznom i im służyć. Zajmowały się domem, nierzadko również 
gospodarstwem – pod nieobecność mężów. Wszystkie domowe obowiązki wypełniały 
życie kobiety. Często jedynym sposobem na zdobycie wykształcenia było wstąpienie 
do zakonu, które pozwalało kobiecie na decydowanie o swoim życiu oraz stwarzało 
szanse na uwolnienie się spod wpływów ojców, braci czy stryjów.

Kobiety w województwie płockim były zdecydowanie mniej wykształcone 
aniżeli mężczyźni, rzadziej także figurowały w księgach grodzkich. W tomie 
z 1699 roku wymienionych zostało 91 kobiet, z czego 17 podpisało się własnoręcznie. 
Stanowi to 18,68%, co oznacza, że 81,32% kobiet (czyli zdecydowana większość) nie 
było wykształcone. Ponadto nie można wykluczyć, że część kobiet podpisujących 
się manu propria została wyuczona jedynie swojego podpisu. Natomiast można być 
pewnym, że kobiety z tytułem magnifica oraz pełniące funkcję ksieni konwentu, 
a umiejące się podpisać posiadały staranniejsze wykształcenie.

39 Dzieje Mazowsza…, dz. cyt., s. 410-416.
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Strona Nazwisko 
z dokumentu

Nazwisko 
z podpisu

Manu propria (mp) / 
ręką trzymaną

Tytuł / 
urząd

612 Marianna 
Białyszewska

z Białyszewskich 
Byrzynska 
Maryanna

ręką trzymaną generosa

94/521a/ 
440

Zophia 
Bystranowna

z Bistromow 
Działinska Zofia

mp generosa

344 Helisabeth 
Bogusławska

z Bogusławskich 
Strzałkowska 
Elżbieta

ręką trzymaną magnifica

289 Anna 
Bromierska

Bromierska Anna ręką trzymaną generosa

Kwestia piśmienności szlachcianek pochodzących z zamożnych rodzin pre-
zentuje się lepiej aniżeli stan ogólny wykształcenia szlachcianek przedstawiony bez 
kategoryzacji na grupy. Jednak opisany stan rzeczy wygląda dość pesymistycznie, 
gdyż jedynie 28% kobiet wywodzących się z najbogatszych warstw społecznych 
potrafiło pisać, pozostała część nie była wykształcona. Wysyłanie dziewcząt do szkół 
nie było jeszcze wówczas popularne, co można stwierdzić na podstawie niewielkiej 
liczby kobiet wykształconych, które pojawiły się w księdze grodzkiej. Rodzice, 
mając wybór pomiędzy kształceniem synów a edukacją córek, decydowali się na 
naukę potomków płci męskiej. Edukacja mężczyzn miała większą wartość i była 
zdecydowanie bardziej korzystna dla rodziny – pomagała w zdobywaniu urzędów. 
Kobiety zaś nie musiały być wykształcone, ponieważ zajmowanie się potomstwem 
oraz prowadzenie domu nie wymagało edukacji uniwersyteckiej.

Strona Nazwisko 
z dokumentu

Nazwisko 
z podpisu

Manu propria 
(mp) / ręką 
trzymaną

Tytuł / urząd

220 Zophia 
Malechowska

Malechowska 
Zofia

mp ksieni konwentu

W księdze grodzkiej pojawiła się zaledwie jedna siostra zakonna. Kobiety 
pełniące wysokie urzędy w zakonach musiały posiadać wykształcenie, aby być 
w stanie wypełniać swoje obowiązki. Decyzja o pójściu do zakonu otwierała przed 
kobietą spore możliwości – przede wszystkim dostępne dla dziewcząt stawało się 
kształcenie, co w przypadku przyjęcia roli żony nie było oczywiste. Niejednokrotnie 

Tabela 2. Przykład podpisu siostry zakonnej

Źródło: AGAD, zespół 24, sygn. 24, Płockie księgi grodzkie wieczyste

Źródło: AGAD, zespół 24, sygn. 24, Płockie księgi grodzkie wieczyste

Tab. 1. Przykłady podpisów szlachcianek wywodzących się z najbogatszej szlachty
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rodzice, którzy decydowali się na wydanie córek za mąż, nie dawali im możliwości 
na zdobycie podstawowego wykształcenia, uważając, że w codziennych domowych 
obowiązkach zupełnie im się to nie przyda. Wielokrotnie rezygnacja z edukacji córek 
wiązała się z brakiem wystarczającego majątku rodziny szlacheckiej. Co ważne, nie 
było sprzeciwu społecznego, który sprzyjałby procesowi odsuwania dziewcząt od 
nauki. Wszystkie te czynniki miały wpływ na stan piśmienności ówczesnych kobiet.

Strona Nazwisko 
z dokumentu

Nazwisko 
z podpisu

Manu propria 
(mp) / ręką 
trzymaną

Tytuł / urząd

10 Agnes Boianowska 
Agnieszka

ręką trzymaną nobilis

490 Anna 
z Chlebowskich 
Paprocka

z Chlebowskich 
Paprocka Anna

ręką trzymaną nobilis

688 Anna 
Czachorowska

Czachorowska 
Anna

ręką trzymaną nobilis

374 Marianna 
Czarnąmska

Czarnąmska 
Maryanna

ręką trzymaną nobilis

WYKSZTAŁCENIE MĘŻCZYZN

Zdecydowanie lepiej w porównaniu ze stanem wykształcenia kobiet wyglądała 
edukacja mężczyzn. Spośród 332 mężczyzn 205 potrafiło się podpisać, co stanowi 
61,56%. Wynikało to głównie z trzech przyczyn. Po pierwsze mężczyźni w ubiegłych 
stuleciach byli na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do kobiet, które nie miały 
praktycznie żadnych znaczących praw ani przywilejów, za to ogrom powinności 
i obowiązków. Po drugie mężczyźni posiadali nieograniczone możliwości kształcenia 
się, co pozwalało im na zdobywanie wysokich urzędów państwowych i godności 
kościelnych. W przeciwieństwie do kobiet, mogli studiować na uniwersytetach 
w całej Europie. I wreszcie po trzecie posiadanie wykształcenia dawało wymierne 
korzyści, gdyż ułatwiało wkroczenie na ścieżkę kariery, co w przypadku kobiet 
było niemożliwe.

Tabela 3. Przykłady podpisów szlachcianek wywodzących się z drobnej szlachty

Źródło: AGAD, zespół 24, sygn. 24, Płockie księgi grodzkie wieczyste
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SPIS MĘŻCZYZN FIGURUJĄCYCH W KSIĘDZE GRODZKIEJ Z 1699 ROKU

Strona Nazwisko 
z dokumentu

Nazwisko 
z podpisu

Manu propria 
(mp) / ręką 
trzymaną

Tytuł/urząd

447 Valentinus 
Carolus 
Draminski

Draminsky 
Walenti Karol

mp generosus, 
tribunus terrae 
Ciechanoviensis

20/25/ 
368/369

Martini Gołynski Gołynski Marcin mp generosus, łowczy

67/473 Adamus 
Jaroszewski

Jaroszewski 
Adamus

mp magnifius, notarius 
Pallatinatus

213 Adamus Kęmpski Kęmpski 
Adamus

mp magnificus, 
podkomorzy 
płocki, sędzia 
deputat Trybunału 
Koronnego

Najbogatsza szlachta z tytułem magnificus oraz średnia szlachta generosus 
pełniąca urzędy musiały być wykształcone. Konieczna była nauka czytania, pisania 
oraz znajomość łaciny, jako języka urzędowego. Elity rządzące państwem musiały 
zdobyć odpowiednie wykształcenie, aby mądrze kierować krajem.

Niektóre rodziny szlacheckie oraz osoby występujące w księdze grodzkiej poja-
wiają się w herbarzu mazowieckim, na przykład Jan Ubysz. W herbarzu potwierdzona 
została informacja, że Jan Ubysz herbu Cholewa był sekretarzem JKMści40. Adam 
Jaroszewski herbu Zagroda też występuje w herbarzu Jerzego Łempickiego. Oprócz 
szeregu informacji o otrzymywaniu czy nabywaniu przez niego ziem znalazła się 
ta, że był on wicepisarzem ziemskim płockim41. Paweł Jan Sierakowski, kasztelan 
dobrzyński, doczekał się biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym (PSB)42.

40 J. Łempicki, Herbarz mazowiecki, t. 3, Poznań 1998, s. 588.
41 Tamże, s. 242-244.
42 A. Kaźmierczyk, Paweł Jan Sierakowski z Mojkowa, h. Ogończyk, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/

biografia/pawel-jan-sierakowski-z-mojkowa-h-ogonczyk [dostęp: 4.05.2017].

Tabela 4. Przykłady podpisów mężczyzn wywodzących się z najbogatszej szlachty oraz 
jednocześnie pełniących urzędy państwowe

Źródło: AGAD, zespół 24, sygn. 24, Płockie księgi grodzkie wieczyste
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Strona Nazwisko 
z dokumentu

Nazwisko 
z podpisu

Manu propria 
(mp) / ręką 
trzymaną

Tytuł / urząd

236 Stanislaus 
Białobrzeski

B Stanisław mp generosus

199/485 Joannes 
Barcikowski

Barcikowski Jan mp generosus

139 Michael Bloch Bloch Michał ręką trzymaną generosus
644 Paulus 

Bogdanski
Bogdanski Paweł mp generosus

Szlachta z tytułem generosus powinna być wykształcona i potrafić się podpisywać. 
Jednak w tej grupie szlachciców z województwa płockiego 26,29% nie potrafiło się podpi-
sywać, natomiast 73,71% przedstawicieli średniej szlachty bez urzędów posiadało edukację.

Strona Nazwisko 
z dokumentu

Nazwisko 
z podpisu

Manu propria (mp) 
/ ręką trzymaną

Tytuł / 
urząd

503  —* Botnar 
Stephanus

mp Socjetas Jesu 
Profesor

55 Valentinus 
Dłuzniewski

Dłuzniewski 
Walentinus

mp Vice decarius 
ecclesis 
cathedralis 
Plocensis

298 Alexander 
Domaniewski

Domaniewski 
Alesander

mp Admodum 
rendus, 
parochus 
Boneviensis

718 Casimirus 
Kaminski

Kaminski 
Casimirus

mp Admodum 
rendus, 
canonicus

*   W treści zapisu w księdze grodzkiej nie pojawiło się nazwisko. Widnieje ono dopiero w podpisie.

Wśród duchownych nie występowali analfabeci. 100% księży i zakonników 
potrafiło pisać. Każdy kandydat przybywający do seminarium musiał zdobyć odpo-
wiednie wykształcenie, aby sprostać obowiązkom duszpasterskim oraz wszelkim 
innym, jak prowadzenie ksiąg metrykalnych, nakazane na Soborze Trydenckim. 

Tabela 5. Przykłady podpisów mężczyzn wywodzących się ze średniej szlachty i niepełniących 
urzędów

Tabela 6. Przykłady podpisów duchownych

Źródło: AGAD, zespół 24, sygn. 24, Płockie księgi grodzkie wieczyste

Źródło: AGAD, zespół 24, sygn. 24, Płockie księgi grodzkie wieczyste
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Księża, aby prowadzić wiernych, umacniać ich w wierze oraz głosić Ewangelię, 
musieli umieć czytać. Lektura Biblii była obowiązkowa dla osób duchownych, by 
później mogli przedstawiać wiernym naukę Chrystusa.

Strona Nazwisko 
z dokumentu

Nazwisko 
z podpisu

Manu propria (mp) 
/ ręką trzymaną

Tytuł / urząd

185 Joannes 
Babalicki

Babalicki Jan ręką trzymaną nobilis

707 Joannes 
Bendorski

Bendorski Jan ręką trzymaną nobilis

639 Jacobus 
Białobrzeski

Białobrzeski 
Jakub

ręką trzymaną nobilis

688 Andreas 
Białoskorski

Białoskorski 
Andrzey

ręką trzymaną nobilis

Z grupy obejmującej drobną szlachtę z tytułem nobilis 22,11% podpisywało się 
własnoręcznie i posiadało wykształcenie, pozostała zaś część nie była wykształcona.

ZAKOŃCZENIE

Szlachta mazowiecka miała możliwości kształcenia porównywalne z możliwościami 
edukacji szlachciców mieszkających w innych rejonach Rzeczypospolitej. Jednak 
bardzo często status finansowy ograniczał zdobywanie wykształcenia, a szlachta żyjąca 
na Mazowszu nie należała do zamożnych. Wobec tego wysyłano mniej zamożnych 
szlachciców do kolegiów jezuickich, gdzie nauka była nieodpłatna. Bogatsze rodziny 
magnackie mogły sobie pozwolić na zorganizowanie wyjazdów swoich potomków 
na studia za granicę bądź na uniwersytety w innych miastach Rzeczypospolitej, 
aby po zdobyciu wartościowego wykształcenia mogli oni ubiegać się o najbardziej 
prestiżowe i odpowiedzialne stanowiska w państwie.

Ogólny procent wykształconych mężczyzn występujących w księdze grodzkiej 
wynosił 61,56%. Jest to więc odsetek porównywalny z tym, który obrazował stan 
wykształcenia mężczyzn w Krakowie w II połowie XVI wieku, gdzie alfabetyzacja 
wahała się w granicach od 50 do 67%. Należy przyznać, że jest to rezultat dość 
zadowalający, gdy weźmie się pod uwagę możliwości kształcenia, jakie posiadała 
szlachta płocka. Bardziej wiarygodny obraz rzeczywistości uzyska się jednak po 
przeanalizowaniu kwestii piśmienności szlachty w obrębie określonych grup spo-
łecznych. Najbogatsza szlachta, pełniąca urzędy, bezwzględnie zobligowana została 
do zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Dzięki edukacji przedstawiciele stanu 
szlacheckiego byli w stanie należycie wypełniać swoje obowiązki. Z kolei poziom 

Tabela 7. Przykłady podpisów mężczyzn wywodzących się z drobnej szlachty

Źródło: AGAD, zespół 24, sygn. 24, Płockie księgi grodzkie wieczyste
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wykształcenia średniej szlachty, która nie pełniła urzędów, wynosił 73,71% – ten 
wynik również jest satysfakcjonujący. Drobna szlachta nie musiała zdobywać 
wykształcenia, jednak wśród szlachciców z tej grupy występują osoby wykształcone. 
W księdze grodzkiej płockiej 22,11% przedstawicieli drobnej szlachty z tytułem 
nobilis potrafiło się podpisać.

Kwestia wykształcenia kobiet wygląda zdecydowanie mniej korzystnie. 
Podpisywało się zaledwie 18,68% kobiet pojawiających się we wpisach w księdze 
grodzkiej. W Krakowie na początku XVII wieku 36% kobiet zdobyło wykształ-
cenie – w porównaniu z nimi kobiety z województwa płockiego wypadały gorzej, 
gdyż jedynie 28% magnatek i szlachcianek pochodzących z okolic Płocka posia-
dało wykształcenie. W województwie lubelskim i krakowskim 90% magnatek 
i 50% szlachcianek miało za sobą edukację. W zestawieniu z nimi szlachcianki 
występujące w księdze grodzkiej wypadają bardzo niekorzystnie. Siostry zakonne, 
a także duchowni mieli wykształcenie, ponieważ tym grupom edukacja niezbędna 
była do wypełniania swoich powinności, a także obowiązków względem wiernych.

Kwestia piśmienności szlachty mogłaby wyglądać lepiej, gdyby nie wojny 
i konflikty, jakie ogarniały kraj. Szczególnie niekorzystny wpływ na stan oświaty 
na Mazowszu miała wojna polsko-szwedzka. Szwedzi niszczyli miasta i wsie, 
ponadto burzyli, podpalali i okradali kolegia jezuickie, zaliczane do ważniejszych 
szkół na Mazowszu. Straty i zniszczenia nie były jednak na tyle duże, a kryzys 
panujący po wojnie na tyle dotkliwy w skutkach, żeby dać kres szkolnictwu 
w województwie płockim.
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Uważam […] że kobiety nadają się do każdej pracy pomocniczej 
w  wojsku, przed frontem i  na tyłach armii. Przemyślałem te sprawy 
i uważam, że praca w formacjach ściśle wojskowych nie nadaje się dla 
kobiet, ale gdzie indziej na tyłach armii do każdej pracy mogą być użyte, 
aby zastąpić mężczyznę, a przez to zwiększyć szeregi armii1.

Józef Piłsudski

Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się na ziemiach polskich na początku sierpnia 
1914 roku. W tym samym czasie zaczęto tworzyć również Polską Organizację Woj-
skową (POW), z wiodącą rolą Józefa Piłsudskiego2. Latem tego roku w Warszawie 
odbyło się zebranie późniejszych prężnych działaczy organizacji: Adama Koca, Karola 
Rybasiewicza, Marii Kwiatkowskiej i Aleksandra Tomaszewskiego. Zdecydowano 
wówczas o połączeniu dwóch istniejących już od kilku lat organizacji założonych 
w Galicji, tj. Związku Walki Czynnej i Polskich Drużyn Strzeleckich. Na czele 
nowej formacji stanął Karol Rybasiewicz, natomiast jego zastępcą uczyniono Adama 
Koca. Uznano zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego jako Komendanta Naczelnego. 
Formalnie organizacja nazwę otrzymała 22 października 1914 roku. Wtedy zaczęto 
ją nazywać Polską Organizacją Wojskową3. Pierwszym dowódcą został Tadeusz 
Żuliński, mianowany na tę funkcję przez Marszałka. Do głównych celów POW 
zaliczono: walkę o niepodległość Polski przeciw caratowi oraz szkolenie kadry dla 
przyszłego Wojska Polskiego; określono również zasięg działania, deklarowano 
poddanie się władzy reprezentacji politycznej Królestwa Polskiego, o ile taka powsta-
nie oraz o ile będzie nawiązywać do tradycji niepodległościowych sprzed I wojny 
światowej4. Innymi zadaniami nowo utworzonej jednostki miały być: gromadzenie 
broni, szkolenie młodzieży, działalność wywiadowcza5. Warto podkreślić, że wszyst-
kim uczestnikom konspiracji stawiano wysokie wymagania moralne, oczekiwano 
dochowania ścisłej tajemnicy, lojalności, a każdy nowo przyjęty składał przyrzeczenie 
w momencie wstąpienia do służby6. Organizacja działała do listopada 1918 roku. 
Formalnie została rozwiązana 11 listopada, część jej członków przeszła w szeregi 
tworzącego się Wojska Polskiego7.

1 Słowa Józefa Piłsudskiego o  kobietach i  ich udziale w  walce, cyt. za: A. Piłsudska, Udział kobiet 
w walkach o niepodległość, „Niepodległość” (Londyn) 1955, t. 5, s. 182.

2 Przez cały okres swojego istnienia członkowie organizacji uznawali zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego.
3 A. Bełcikowska, Polska Organizacja Wojskowa. Zarys dziejów, Warszawa 1939, s. 8.
4 Wyciąg z Deklaracji POW; dostęp do dokumentu na stronie https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kobiety-

niepodlegosci-2018-10-08-2/ [dostęp: 22.04.2021].
5 http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/308049901-Polska-Organizacja-Wojskowa---pierwsza-polska-

armia-podziemna.html#ap-1 [dostęp: 7.08.2017].
6 Wyciąg z Deklaracji POW; dostęp do dokumentu na stronie https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kobiety-

niepodlegosci-2018-10-08-2/ [dostęp: 22.04.2021].
7 Organizacja działała też poza terenem byłego Królestwa Polskiego, gdzie jej struktury rozwiązano 

w listopadzie 1918 r. Członkowie POW byli aktywni np. podczas walk o Lwów (listopad 1918 r.), na 
Litwie po 1918 r. oraz podczas wojny polsko-bolszewickiej.
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W Polskiej Organizacji Wojskowej znalazło swoje miejsce wiele kobiet8. Ist-
niała wyodrębniona komórka: Oddział Żeński POW. Podczas I wojny światowej 
konspiratorki POW angażowały się w działania zbrojne, wspierały żołnierzy w pracy 
wywiadowczej, w łączności, a także brały udział w pracach służby medycznej. Niniejszy 
artykuł poświęcony jest wybranym przedstawicielkom, które wyróżniały się w pracy 
na rzecz organizacji. Opisano dokonania: Marii Kwiatkowskiej-Stefanowskiej,  
ps. Ella, Jadwigii Barthel de Weydenthal, Marii Rychterówny, Stanisławy Waroczewskiej,  
ps. Ewa, i Marii Wittekówny, ps. Szaniecka. Ogromną rolę odegrała również Aleksandra 
Piłsudska, w działalność na rzecz organizacji włączyła się także Michalina Mościcka. 
Przełożoną Oddziału Żeńskiego POW była Maria Kwiatkowska, ps. Ella. Sylwetka 
pierwszej przełożonej nie została jeszcze dogłębnie zbadana i opisana. Wiele kobiet 
służących w szeregach POW otrzymało odznaczenia państwowe, ale ich dalsze losy 
potoczyły się różnie. W II Rzeczypospolitej większość z nich pracowała społecznie.

Artykuł w dużej mierze opiera się na spisanych w latach międzywojennych 
wspomnieniach uczestniczek wydarzeń tamtych dni. Na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych poprzedniego wieku ożywiła się działalność społeczna byłych peowia-
ków i peowiaczek. Zaczęto tworzyć związki i stowarzyszenia, spisywano i wydawano 
wspomnienia, dokumentowano działalność organizacji. Prace te przerwał wybuch 
II wojny światowej. Z okresu międzywojennego pochodzi większość pamiętników, 
spisanych relacji, pamiątek czy opracowań9. W 1984 roku została wydana monografia 
Tomasza Nałęcza poświęcona Polskiej Organizacji Wojskowej, stanowiąca dotychczas 
jedyne szersze opracowanie niniejszego tematu10. Jednak w związku z przypadającą 
w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę ukazało się szereg 

8 Zagadnienie to było poruszane w wielu publikacjach naukowych, m.in.: S. Nowosielski, In the 
hurricane of war: memoirs of a woman soldier, [miejsce nieznane] [1929?]; S. M. Jankowski, Dziewczęta 
w maciejówkach, Warszawa 2012; P. Smoleński, Dziewczyna, która chciała być żołnierzem: bohaterowie 
powstania, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 196, dod. Ale Historia nr 34, s. 14; M. Wiśniewska, Edukacja 
wojskowa strzelców w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (1910-1918), „Kwartalnik 
Bellona” 2015, nr 2, s. 177-188; W. Pełczyńska, Helena Radlińska w latach 1913-1921, „Zeszyty 
Historyczne” (Paryż) 1971, z. 19, s. 132-142; A. Borkiewicz-Celińska, Major Wanda Gertz: wspomnienie 
w setną rocznicę urodzin, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 180, dod. Gazeta Stołeczna, s. 9; W. Cygan, Maria 
Wittekówna – peowiaczka, żołnierz Armii Krajowej. Pierwsza kobieta generał WP (1899-1997), „Biuletyn 
Informacyjny”. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Główny 2018, nr 10, s.  102- 

-105; W. Lipiński, Polska Siła Zbrojna i Polska Organizacja Wojskowa na przełomie wojny światowej 
(w 20-tą rocznicę), „Wiarus: organ Podoficerów Wojska Lądowego i Marynarki Wojennej” 1938, nr 32, 
s. 986-987; Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, t. 1, A-G, 
red. E. Zawacka, Toruń 2004; J. Kulesza-Kurowska, Wanda Gertzówna (1896-1958). Oficer rezerwy 
piechoty WP, porucznik (1920), major (1944), „Biuletyn Informacyjny”. Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej. Zarząd Główny 2003, nr 5, s. 25-30; E. Milczarek, Wystrzałowa towarzyszka Ola, 

„Polityka” 2019, nr 45, s. 64-66; Z dziejów Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej 1914- 
-1918. Materiały sympozjum z 10 listopada 1983 r., red. nauk. P. Stawecki, Warszawa 1984; W. Lipiński, 
Zarys historyczny Polskiej Organizacji Wojskowej, [w:] Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia, 
Warszawa 1930, s. 40-60; R. Czarnecka, Żołnierz Rzeczypospolitej, „Polska Zbrojna” 1997, nr 25, s. 29.

9 W. Lipiński, A. Bełcikowska i inni.
10 T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa, Warszawa 1984.
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nowych publikacji, mających zarówno zasięg lokalny, jak i ogólnopolski – zwracają 
one uwagę na rolę kobiet w walkach o niepodległość podczas I wojny światowej11. 
Był to moment przełomowy w historii również dlatego, że po raz pierwszy na tak 
szeroką skalę przedstawicielki płci pięknej zaangażowały się w prace sanitarne, 
wspomagały łączność, zaopatrzenie w broń czy aprowizację oddziałów wojskowych. 
Podczas II wojny światowej udział kobiet w strukturach wojskowych nie budził już 
zdziwienia. Stał się on jeszcze bardziej powszechny.

Sama przewodnicząca Oddziału Żeńskiego POW podaje, że ze względu na 
wyjątkowo trudne warunki konspiracji nie zachowały się dokumenty obrazujące 
pracę kobiet w kierowanej przez nią jednostce organizacji12. Pozostaje zatem oprzeć 
się na spisanych wspomnieniach uczestniczek walk o niepodległość.

Wspomnienia członków organizacji zamieszczano między innymi w czaso-
piśmie „Niepodległość”. Do 1939 roku wydano też dwa tomy relacji pt. Wierna 
służba i Służba ojczyźnie, gdzie zebrano świadectwa kobiet będących członkiniami 
Polskiej Organizacji Wojskowej13. Pewnym przekazem pomocniczym, pośrednim 
są wspomnienia więźniarek z obozu koncentracyjnego Ravensbrück14.

Zgromadzony materiał źródłowy pokazuje, że Polki zrzeszone w POW – były 
głównie w wieku nastoletnim lub miały po dwadzieścia kilka lat, część stanowiły 
też osoby około trzydziestoletnie. Dziewczęta te często wybierały później pracę jako 
nauczycielki lub lekarki.

Jedną z najbardziej znaczących osób w POW była Maria Kwiatkowska-
-Stefanowska, ps. Ella – kierowniczka oddziału żeńskiego organizacji oraz członek 
Komendy POW. Uczestniczyła w przygotowywaniu ładunków wybuchowych 
wraz z Wacławem Jędrzejewiczem i Bogusławem Miedzińskim. Ten pierwszy tak 
opisywał początek sierpnia 1915 roku: Bomby, jak wspominałem, przygotowywaliśmy 
sami. Parę dni przedtem zakładaliśmy do nich z Ellą Kwiatkowską i Miedzińskim 

11 M. Markowska (red.), Księga Stulecia Niepodległości, t. 1, 1918-1944, M. Markowska (red.), Księga 
Stulecia Niepodległości, t. 2, 1945-2018, Warszawa 2018; P. T. Kwiatkowski, Odzyskanie niepodległości 
w polskiej pamięci zbiorowej, Warszawa 2018; P. Abryszeński, I. Dadej, Drogi Polek do niepodległości, [w:] 
Zeszyty do Debat Historycznych, Sulejówek 2019. To tylko wybrane publikacje, z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości powstało ich znacznie więcej.

12 M. Jaxa-Kwiatkowska, ps. Ella, Oddział Żeński POW, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek 
walk o niepodległość 1910-1915, Warszawa 1927, s. 208.

13 Publikacje poświęcone Polskiej Organizacji Wojskowej przygotowywały m.in. Alicja Bełcikowska 
i  Aleksandra Piłsudska. Pierwsza opracowała monografię z  1939 r., jak również pieśni i  piosenki 
z tamtych lat. Druga była redaktorką wspomnień Wierna służba i Służba ojczyźnie.

14 W książce Urszuli Wińskiej Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985, znajduje 
się relacja jednej z  więźniarek: Joanny Muszkowskiej-Penson, która wspomina swoje nauczycielki 
z  Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w  Warszawie, m.in. Marię Strońską. Nauczycielki, byłe 
konspiratorki POW, stały się autorytetami dla uczennic i  doradzały dziewczętom, aby kształcić się 
w czasie wojny. Według wychowawczyń trudne czasy miały potrwać krótko, a potem Polska będzie 
potrzebować wykształconych ludzi do pracy. Mimo to Joanna Muszkowska zdecydowała się włączyć 
w pracę na rzecz Związku Walki Zbrojnej, czemu wychowawczynie się nie sprzeciwiały. Wypowiedź 
więźniarki pokazuje, jak praca w POW wpłynęła na nauczycielki-przewodniczki, jak przygotowała je 
do życia i służby w II RP. Nauczycielki stały się później wzorem dla młodego, następnego pokolenia.
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zapalniki. O mało przy tym nie doszło do wybuchu, ale widać Opatrzność czuwała 
nad nami15. Młoda, ale i doświadczona komendantka była też angażowana do 
prac bardziej technicznych. Trzeba pamiętać, że kilka lat wcześniej członkowie 
POW byli szkoleni w Związku Strzeleckim czy w Polskich Drużynach Strzeleckich, 
gdzie zdobywali pierwsze szlify. Z opowieści innych dowiedzieć się można, że była 
wspaniałą organizatorką, osobą energiczną i towarzyską. Potrafiła podtrzymać na 
duchu tych mniej odpornych psychicznie16.

Jadwiga Barthel de Weydenthal17, ps. Brzeska, podczas I wojny światowej 
zgłosiła się do Oddziału Żeńskiego POW. Służyła jako kurierka, a jednocześnie 
pełniła rolę zastępczyni przełożonej Oddziału Żeńskiego, później przeszła do sekcji 
wywiadowczej. W zbiorze wspomnień została zamieszczona jej relacja z podróży 
do Łodzi po dynamit. Razem z siostrą dostały rozkaz z Komendy Naczelnej, aby 
przywieźć do stolicy materiał wybuchowy. Zaznacza, że zapamiętała najbardziej tę 
pierwszą dalszą wyprawę konspiracyjną, pełną przygód i nieoczekiwanych zdarzeń, 
z których wyszła obronną ręką. Jej relacja zawiera wiele określeń i opisów oddających 
emocje towarzyszące młodej peowiaczce, które pokazują zaradność i spryt kobiety, 
umiejącej wykorzystywać nadarzające się okazje do jak najlepszego wywiązania się 
z powierzonego zadania: W pociągu pełno było dobrodusznych żołnierzy rosyjskich; 
w rozmowach z nimi zdobyłyśmy niejedną cenną wiadomość wojskową18. Niestety, 
autorka relacji nie rozwinęła tego wątku swojej wypowiedzi i nie wiadomo, jakie 
informacje udało się jej wówczas uzyskać od rosyjskich żołnierzy.

Z kolei w drugim tomie Wspomnień uczestniczek walk o niepodległość Jadwiga 
Barthel de Weydenthal i Helena Stattlerówna we wspólnym artykule nakreśliły na 
początku sytuację polityczną na ziemiach polskich w 1915 roku, po wycofaniu się 
Rosjan z Warszawy, przywołując panujące wówczas nastroje społeczne, a następnie 
przechodząc do omówienia zmian, jakie nastąpiły w Oddziale Żeńskim POW19. 
Doszło wtedy do rozwiązania organizacji (na okres dwóch miesięcy), lecz potem 
działalność jej wznowiono. Wspomnienia przyjęły formę rzeczowego artykułu 

15 W. Jędrzejewicz, P. O. W. i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915, Warszawa 1939, s. 195.
16 Artykuł zamieszczony na stronie https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/kobiety-niepodlegosci-2018-10-08-2/ 

[dostęp: 22.04.2021].
17 Jadwiga Barthel de Weydenthal (1884-1961), rzeźbiarka i  konspiratorka. W  latach 1914-1918 była 

kolejno zastępczynią Oddziału Żeńskiego POW, później przełożoną sekcji wywiadowczej organizacji. Wraz 
z siostrą Marią pracowała też w Oddziale Lotnym Wojsk Polskich. Po zajęciu Warszawy przez Niemców 
latem 1915 r. wzięła udział w organizowaniu poczty listów prywatnych w celu zapewnienia walczącym 
legionistom łączności z terenem zaboru austriackiego. Od lutego 1916 r. do sierpnia 1918 r. pełniła funkcję 
komendantki Oddziału Żeńskiego POW. W marcu 1918  r. dołączyła do składu Komendy Naczelnej 
w roli referentki Oddziałów Łączności na zabór niemiecki i austriacki, http://www.1wrzesnia39.pl/39p/
galeria-1/kobiety-w-kampanii-pol/8821,Jadwiga-Barthel-de-Weydenthal.html [dostęp: 17.09.2017].

18 J. Barthel de Weydenthal, Pierwsza podróż po dynamit, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek 
walk o niepodległość…, dz. cyt., s. 261.

19 W sierpniu 1915 r. rozwiązano Oddział Żeński POW. Zob. Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek 
walk o niepodległość 1915-1918, Warszawa 1929.
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opisującego kolejne przedsięwzięcia realizowane przez peowiaczki i wymienione 
osoby odpowiedzialne za poszczególne działania.

Kolejną kobietą, która znacząco wpłynęła na kształt i kierunek działań 
organizacji, była Maria Rychterówna – inicjatorka założenia poczty listów prywat-
nych20. W tym przedsięwzięciu współpracowała z nią Stanisława Waroczewska21, 
doświadczona konspiratorka, a także Jadwiga Barthel de Weydenthal. Pocztę 
założono we wrześniu 1915 roku. Komenda Naczelna sceptycznie odnosiła się 
do tego pomysłu, wróżąc mu rychłe niepowodzenie. To jednak nie zniechęciło 
głównej, a zarazem doświadczonej organizatorki odpowiedzialnej za inicjatywę22. 
Zanim doszło do założenia poczty, ogłoszono rozwiązanie Oddziału Żeńskiego 
POW. Kobiety podporządkowały się temu zarządzeniu Piłsudskiego, ale wymyśliły 
pewne przedsięwzięcie, tj. własną pocztę, która ułatwić miała kontakt z żołnierzami 
I Brygady. Członkinie organizacji nadal chciały pomagać i uczestniczyć w działaniu 
na rzecz odzyskania niepodległości.

Postawę i nastroje wśród peowiaczek dobrze oddaje poniższy fragment relacji 
Zofii Zawiszanki. Sytuacja miała miejsce kilka miesięcy wcześniej, przed założeniem 
poczty listów prywatnych. Ten duch ugodowy w stosunku do Austrjaków i Niemców dał 
się najmocniej odczuć w chwili, gdy po jakiemś przelotnem nieporozumieniu z komendą 
Legionów, zaproszono uroczyście jej przedstawicieli na ucztę, urządzoną z okazji powrotu 
jedynego, zdaje się, kuriera Departamentu, Stanisława Downarowicza. My, które 
przebywałyśmy drogę do Warszawy, przedzierając się przez front, kpiłyśmy sobie po 
cichu z odwagi tego męża, co jechał z Warszawy dookoła przez Rumunię, narażając się 
o wiele mniej, ale przewożąc, oczywiście mocno spóźnione wieści. Mowa tutaj o obser-
wacjach i rozmowach (czerwiec-sierpień 1915 roku) między Rychterówną, Łojkówną, 
Zawiszanką i jeszcze jedną z peowiaczek, które przebywały wówczas w Piotrkowie 
Trybunalskim. Kobiety z drwiną wyrażały się o emisariuszu. Były rozczarowane 
brakiem odwagi Downarowicza. Nie znając najprawdopodobniej powodu obranej 
przezeń trasy, wyśmiewały jego dokonania. Z pewnością z jednej strony wpływało 
to na wzrost poczucia ich własnej wartości, z drugiej zaś powodowało dyskredytację 
owego kuriera w oczach konspiratorek i mogło prowadzić do późniejszej ewentualnej 
rezygnacji ze współpracy z nim. W związku z wydanym rozkazem kobiety musiały 
radzić sobie podczas przekraczania granic zaborów z wieloma przeszkodami, co 
sprzyjało wyrabianiu sprytu, roztropności, pomysłowości i sprawności organizacyjnej. 
Musiały również mieć na względzie walki na froncie. Wykazywały się, w ich odczuciu, 
większą odwagą i czujnością niż wymieniony emisariusz, z uwagi na koncentrujące 
się w okolicach Warszawy wojska niemieckie i rosyjskie. Opisana sytuacja pokazuje 
też nierówność w podejściu do zasług kobiet i mężczyzn działających wspólnie 
w POW. Przybycie kuriera z Rumunii było okazją do uroczystej kolacji, natomiast 

20 M. Rychterówna, ps. Marta (1887-1975), Poczta listów prywatnych IX 1915-VIII 1916, [w:] Służba 
ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek…, dz. cyt., s. 85.

21 Stanisława Waroczewska, ps. Ewa (ok. 1890-1920).
22 M. Rychterówna, Poczta listów prywatnych…, dz. cyt., s. 85.
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wcześniejsze niebezpieczne podróże peowiaczek – związane z przedzieraniem się 
przez front walk – nie były doceniane, przechodziły wręcz niezauważenie. Widać 
tu odmienne podejście mężczyzn i kobiet do swoich przeżyć i zaangażowania na 
rzecz organizacji.

Wracając do działań poczty, trzeba podkreślić wspaniałą i sprawną organizację 
przedsięwzięcia, zaangażowanie wszystkich współorganizatorek. Nie zabrakło 
ochotniczek do roznoszenia listów, zgłosiło się sporo młodych dziewcząt. Udało 
się objąć siecią pocztową przesyłki przekazywane z prowincji do Warszawy, ale 
też wiele listów z Piotrkowa do Warszawy. Opisane przez Rychterównę sukcesy, 
jak również kłopoty z inicjatywą wskazują na jej dużą operatywność i znaczenie 
dla POW. Dzięki temu, że za przesyłanie listów pobierano opłaty, pozyskano z tej 
działalności dodatkowe fundusze dla organizacji, co bardzo szybko wzbudziło 
zainteresowanie współdziałających z POW kobiet z Ligi A.23.: Wiedziały one [panie 
z Ligi A. – E. P.] bowiem, że poczta daje pewne dochody, obracane na cele organizacyjne. 
Warto zauważyć, że sama autorka pomysłu miała do niego nieco sarkastyczny 
stosunek. Rychterówna zdaje sobie sprawę, że jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, od 
razu wzbudzi zainteresowanie w szerszych kręgach i będzie się to wiązać z chęcią 
czerpania korzyści przez osoby trzecie.

Ze wspomnień wyłania się też postać twarda, wytrwała i zdolna do poświęceń. 
Przedstawiona w jej relacji podróż do Łomży wyraźnie na to wskazuje: Jako pocho-
dząca stamtąd i znająca stosunki, wzięłam to na siebie. Była to jednak, jeśli nie najgorsza, 
to przynajmniej jedna z najgorszych moich podróży. Kolej nie funkcjonowała, jechałam, 
więc wielką żydowską „karetą”, zamknięta w niej na półtorej doby razem z arogancko 
zachowującymi się żydami. Byłam do pewnego stopnia zdana na ich łaskę, co też 
dawano mi odczuć. Zatrzymywali się bowiem wśród nocy w ohydnych karczmach, gdzie 
z całym spokojem uprawiali swe parogodzinne „geszefciarskie” pogadanki. Do Łomży 
przyjechałam o wpół do piątej nad ranem24. Przytoczony tekst pokazuje niebywałe 
poświęcenie młodej kobiety, jej ogromne zaangażowanie w sprawy POW, a także 
wytrwałość i dzielność. Warto wspomnieć, że Rychterówna brała udział w strajku 
szkolnym w gimnazjum w Łomży w 1905 roku. Już wtedy cechowała ją odwaga, 
stanowczość i nieustępliwość25.

Wiosną 1916 roku dostrzeżono zaangażowanie i zasługi wyróżniającej się 
peowiaczki. Komenda Naczelna awansowała ją do stopnia komendantki poczty listów 
prywatnych, którą to komórkę wcielono do Komendy Poczt. Od tego momentu 
środki uzyskane z przesyłania listów przekazywano do kasy pocztowej26.

Praca przy organizacji poczty dała Marii Rychter wiele satysfakcji. Nie chodziło 
o znaczne sumy, które uzyskano dzięki wysyłce kilku tysięcy listów, przekazane później 
do kasy Komendy Naczelnej, przede wszystkim liczyło się to, że udzielono pomocy 

23 Maria Rychterówna podaje wyjaśnienie: Liga A. (tj. Departamentowa).
24 M. Rychterówna, Poczta listów prywatnych…, dz. cyt., s. 87.
25 Za udział w strajku szkolnym w 1905 r. została wydalona ze szkoły.
26 M. Rychterówna, Poczta listów prywatnych…, dz. cyt., s. 88.
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legionistom i ich rodzinom, umożliwiono im komunikację, jak również wysłano 
na front potrzebne przedmioty, między innymi bieliznę dla żołnierzy. Ogromną 
radość przyniosła komendantce poczty listów prywatnych świadomość poprawy losu 
legionistów i ich rodzin. Ważne było dla niej też to, że udało się pokonać ograniczenia 
związane z korespondencją nałożone przez Niemców. „Ministerstwo Poczt” pozostało 
niewykryte pomimo intensywnych poszukiwań czynionych przez zaborcę27.

Co warte podkreślenia, Rychterówna w swych wspomnieniach nie przypisuje 
sobie wszystkich zasług związanych z organizacją poczty. Potrafi dostrzec ofiarną 
służbę koleżanek, a także pomoc innych, niższych rangą „pocztarek” roznoszących 
listy rodzinom legionistów. Pomimo upływu lat stara się wymienić je wszystkie 
z imienia i nazwiska lub przytoczyć pseudonimy dziewcząt. W latach późniejszych 
również pozostawała bardzo aktywna: była zatrudniona jako bibliotekarka w szkole, 
redaktorka artykułów w wielu czasopismach, podczas II wojny światowej należała 
do Armii Krajowej, a w trakcie Powstania Warszawskiego, na początku sierpnia 
1944 roku, pracowała w punkcie sanitarnym na Ochocie28.

Na uwagę z pewnością zasługuje również osoba Stanisławy Waroczewskiej, 
ps. Ewa, współpracującej ściśle z Marią Rychterówną przy tworzeniu poczty listów 
prywatnych. Pochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej dziadek był 
powstańcem styczniowym. Podobnie jak koleżanka, uczestniczyła w strajku szkol-
nym w 1905 roku. Zmuszona została do podjęcia kształcenia wyższego za granicą. 
Wybrała studia w Paryżu. Do Warszawy wróciła w 1913 roku i wstąpiła do oddziału 
Związku Strzeleckiego. W tym czasie odznaczała się niesłychaną aktywnością: pracę 
zawodową łączyła z działalnością konspiracyjną. Wraz z Edwardem Chwalewikiem 
opracowała i wydała zbiór dokumentów niedyplomatycznych z okresu od 8 sierpnia 
1914 do 4 kwietnia 1915 roku dotyczących reakcji władz zaborczych na sprawę polską.

 Po wybuchu I wojny światowej rozpoczęła służbę w POW jako komendantka 
sekcji sanitarnej, uczestniczyła też w działaniach sekcji wywiadowczej. Podczas 
internowania legionistów w Beniaminowie i Szczypiornie organizowała dla nich 
tzw. pocztę lotną. Po odzyskaniu niepodległości nie wycofała się z konspiracji. 
Brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej, zginęła wiosną 1920 roku. Została 
zapamiętana przez koleżanki z organizacji jako osoba niebojąca się żadnej pracy, 
oddana bez reszty służbie na rzecz odzyskania niepodległości29.

Zestawienie sylwetek kobiet nie byłoby pełne bez gen. Marii Wittek30, która 
pierwsze szlify zdobywała w harcerstwie, a później działała w oddziale II POW 
w Kijowie. W artykule wspomnieniowym, zamieszczonym w pracy zbiorowej pod 
redakcją Aleksandry Piłsudskiej, podkreślała rolę rodziców i księdza w wychowaniu 

27 M. Rychterówna, Poczta listów prywatnych…, dz. cyt., s. 88.
28 S. Konarski, Polski Słownik Biograficzny, t. 33, s. 402.
29 Wspomnienie o Stanisławie Waroczewskiej zostało zamieszczone w pierwszym tomie Wiernej służby.
30 Maria Wittek, ps. Szaniecka (1899-1997), należała do harcerstwa, później do sekcji wywiadowczej POW, 

była studentką matematyki na uniwersytecie w Kijowie. Po wojnie zajęła się tworzeniem Wojskowego 
Przysposobienia Kobiet. Lista jej zasług jest bardzo długa.
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patriotycznym, znajdującym potem odzwierciedlenie w działalności konspiracyjnej. 
Wittekówna wskazuje szereg cech, które wyrabiały w sobie dziewczęta w szkole. 
Rodziła się […] w nas odwaga, na jaką stać było dwunastoletnie dzieci – odwaga 
połączona ze świadomością niebezpieczeństwa. Wiedzieliśmy, że w razie „wsypy” jedzie 
się na Sybir albo i dalej, ale że jeżeli podejmiemy się „roboty” dobrowolnie – musimy być 
gotowi do godnego zachowania się w momencie krytycznym. Myślałyśmy nieraz o tem, 
jak dobrze byłoby móc być aresztowaną i umrzeć „za Polskę”31. Z przedstawionego frag-
mentu wyłania się obraz młodzieży niezwykle dojrzałej, świadomej niebezpieczeństw 
i konsekwencji, a jednocześnie pełnej zapału i energii do walki o Polskę. Uderza 
również wiek uczniów (w obecnych czasach uznawanych jeszcze za dzieci) i to, jak 
wysokie wymagania sobie stawiali. Z relacji komendantki obwodu III wynika, że 
tak ukształtowane w latach szkolnych dziewczęta spotkały się prawie w komplecie 
w konspiracji podczas I wojny światowej.

Pierwsze zetknięcie Marii Wittek z POW miało miejsce w 1917 roku32. Praca 
wywiadowcza dla organizacji kosztowała ją wiele wysiłku, zwłaszcza gdy zbiegła 
się z egzaminami maturalnymi. Sama przyznała, że niełatwo było jej godzić naukę 
31 M. Wittek, ps. Szaniecka, Na szkolnej ławie, [w:] Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek…, dz. cyt., s. 351.
32 Wittekówna przyznała, że przez pierwszy okres pracowała dla organizacji nieświadomie. Zaprzysiężono 

ją później, w marcu 1918 r.

Il. 1. Maria Wittek i Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas obozu przysposobienia 
wojskowego kobiet w Gierczynie (1928-1939)

Źródło: Biblioteka Cyfrowa „Polona”
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i służbę. Nareszcie dostałyśmy robotę! Komendant nasz ś. p. druh B. Ostrowski, rozdał 
nam uroczyście na odprawie pierwsze zadania wywiadowcze. Dla mnie był to okres 
repetycji przedmaturalnych. Nie powiem, abym umiejętnie godziła te obowiązki. Coraz 
częstsze opuszczanie lekcji wywoływało nawet interwencję nauczycieli u przełożonej 
szkoły. Tłumaczyłam się wtedy, że mam ważne powody, których wyjawić mi nie wolno 
[…]33. Ogromny entuzjazm musiał wtedy przepełniać serce młodej Marii, ale pewnie 
też pozostałych ochotniczek.

W innym miejscu przyznaje otwarcie, że nie zawsze wszystko się udawało. 
A tymczasem robiłam swoje wywiady. Gorzej, lepiej, jak się powiodło. Kiepska znajomość 
odznak wojskowych dawała się nam we znaki34. Zdawała sobie sprawę z braków 
w wyszkoleniu. Młoda konspiratorka odnotowywała też sukcesy w swojej służbie, 
które napełniały ją radością i satysfakcją: W marcu 1918 roku przyszła tak długo 
oczekiwana chwila. Zawdzięczam to dwom wywiadom, które mi się dobrze udały.
Władze P. O. W. zainteresowały się tem, kto je przeprowadził i wtedy miałam, ku 
swej wielkiej radości, sposobność rozmawiania z prawdziwym członkiem P. O. W. 
Na zapytanie moje, czybym nie mogła wstąpić do organizacji, dał mi adres i hasło35. 
Doceniono trud i wysiłek młodej dziewczyny oraz jej zapał do służby. Później, po 
zdaniu egzaminów maturalnych, Wittekówna przyznała, że mogła więcej czasu 
poświęcić pracy dla organizacji. Często podkreślała, jak wiele czerpała radości 
i satysfakcji oraz z jak niespożytą energią służyła sprawie niepodległości: Szkoła 
absorbowała mnie jednak bardzo. Nie mogłam wiele czasu poświęcać swej pracy, ale 
od maja, t. j. po zdaniu matury, byłam wreszcie wolna i mogłam oddać się całkowicie 
P. O. W., o której marzyłam od tak dawna36. Niedługo po egzaminie dojrzałości 
przyszedł czas na kurs podoficerski. To szkolenie rozpoczęła młoda peowiaczka 
również z wielkim zaangażowaniem i z zachłannością zdobywała nową wiedzę. 
Po ukończonym kursie awansowała, przydzielono jej nowe zadania. Zetknęła się 
z osobami kierującymi organizacją, między innymi z Edwardem Rydzem-Śmigłym 
czy Leopoldem Lisem-Kulą. Miałam za to tę przyjemność, że mogłam nosić pocztę do 
komendanta głównego Rydza Śmigłego w czasie kiedy przybył do Kijowa. Miałam też 
możność kilkakrotnego zetknięcia się z komendantem K. N. 3 – Lisem-Kulą, co było 
rzeczą niezwykle trudną37. W kolejnych zdaniach swoich wspomnień Maria Wittek 
pisze, jak duże wrażenie wywierał na swych podkomendnych młody i bardzo dobrze 
zapowiadający się dowódca. Do tego stopnia zjednał sobie ludzi – a szczególną 
sympatią darzyły go młode konspiratorki – że jeśli wierzyć słowom Wittekówny, to: 
[…] otrzymane od niego polecenia i możność spełnienia ich uważałyśmy nie za pracę, 
a za wielką nagrodę za nią38. Pułkownik Leopold Lis-Kula zyskał sympatię samego 

33 Na kurs podoficerski Maria dostała się dopiero po zdaniu matury, latem 1918 r.
34 M. Wittek, Na szkolnej ławie…, dz. cyt., s. 353.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 354.
37 Tamże, s. 355.
38 Tamże.
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Józefa Piłsudskiego, Marszałek wiązał z nim wielkie nadzieje. Niestety, młody 
dowódca zmarł od ran odniesionych w bitwie pod Torczynem 7 marca 1919 roku.

Wiele kobiet będących wówczas w konspiracji miało nadzieję, że wyruszy na front 
wraz z legionistami. Wittekówna opisuje czynione przygotowania, rozmowy o tym 
między peowiaczkami i usilne starania, które jednak spełzły na niczym. Uświadomiono 
im, że lepiej będzie i dla nich, i dla przebiegu walk, aby działały nie w otwartej walce 
w polu, lecz w służbie pomocniczej. Z trudem przyjęły odmowę. Kategoryczna odmowa 
Lisa-Kuli wzięcia nas chociażby w charakterze sanitariuszek, była dla oddziału żeńskiego 
ciosem nielada. Komendant jednak odmowę umotywował w ten sposób, że wszystkie 
„niezbite argumenty” pękły od razu. Nie odrzucił on naszej prośby, a udowodnił nam 
jasno, że tam dokąd my iść chcemy, możemy im przeszkodzić, a pozostając w pogotowiu, 
możemy im być pomocne39. W tekstach o Wittekównie czy o Lisie-Kuli rzadko wspomina 
się o tym, że mieli się ku sobie albo że byli zaręczeni – nawet jeśli było to prawdą, 
wszystko zniszczyła wojna i śmierć młodego komendanta.

Działalność Marii Wittek w POW stanowiła jedynie początek jej służby 
wojskowej – pod koniec swojego prawie stuletniego życia, w 1991 roku, otrzymała 
nominację na generała brygady, stając się pierwszą kobietą, która uzyskała ten 
stopień wojskowy.

Nie można przy okazji omawiania udziału kobiet w konspiracji czasów I wojny 
światowej nie wspomnieć o Aleksandrze Piłsudskiej, z domu Szczerbińskiej, drugiej 
żonie Marszałka Piłsudskiego. Od wczesnej młodości zaangażowana była w działal-
ność Polskiej Partii Socjalistycznej. Zlecono jej magazynowanie broni i przerzucanie 
przez granicę. Z powodu działalności konspiracyjnej trafiła w październiku 1915 roku 
do więzienia, była internowana w obozie w Szczypiornie. Z relacji Konstancji Jawor-
skiej40 wynika, że czas osadzenia przyszła druga żona Marszałka zniosła bardzo 
dzielnie. W II Rzeczypospolitej poświęciła się pracy społecznej i charytatywnej, 
była redaktorką dwóch publikacji zawierających wspomnienia peowiaczek.

Michalina Mościcka również włączyła się w działalność organizacji, była skarbni-
kiem w POW. Żony polityków odgrywających w czasach II Rzeczypospolitej znaczącą 
rolę na polskiej scenie politycznej miały zatem swój udział w walce o niepodległość.

Nasuwają się jeszcze pytania, które pozwalają szerzej spojrzeć na omawiany 
temat, a mianowicie: wychowane w duchu patriotycznym Polki chętnie angażowały 
się w walkę podczas I wojny światowej, a co z przedstawicielkami innych narodów, 
które w podobnym okresie jak Polska zyskały bądź odzyskały niepodległość? Czy 
one również podejmowały walkę o wolność i stworzenie własnego państwa? Jak 
sytuacja wyglądała w krajach bałtyckich, a jak na Węgrzech czy w Irlandii? Można 
też zapytać: czym zajmowały się kobiety niemieckie lub francuskie? Wiadomo, że 
ogromne rzesze kobiet musiały pracować w fabrykach albo na roli, podczas gdy 
mężczyźni walczyli na froncie.
39 M. Wittek, Na szkolnej ławie…, dz. cyt., s. 355.
40 Konstancja Jaworska prowadziła sekretariat klubu PPS, potem przejęła od niej te obowiązki Aleksandra 

Szczerbińska.
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Na koniec warto poruszyć jeszcze kilka kwestii. Po pierwsze, gdy czyta się 
wspomnienia więźniarek z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück czy rozmawia 
z powstańcami warszawskimi, wyraźnie widać źródło, z którego czerpali siłę do 
walki. Doświadczenie pracy w POW pojawia się w relacjach kobiet, które przeszły 
przez wspomniany obóz koncentracyjny. Po drugie, po odzyskaniu niepodległości 
założono związek zrzeszający byłych peowiaków; przetrwały przyjaźnie i znajomości 
z okresu konspiracji. We wspomnieniach (a także w otoczeniu Aleksandry Piłsudskiej) 
pojawiały się często nazwiska kobiet walczących wówczas w szeregach POW. Udział 
we wspólnym przedsięwzięciu na rzecz odrodzenia Polski niezwykle zbliżał kobiety 
i sprzyjał zawiązywaniu trwałych znajomości, które pozwalały również po latach 
podejmować inicjatywy na rzecz dobra wspólnego.

Marszałek Józef Piłsudski cenił pracę konspiracyjną kobiet podczas I wojny 
światowej. Zdawał sobie sprawę z jej znaczenia, choć nie były to działania na otwartym 
froncie ani czynna walka z zaborcami z bronią w ręku, ale niezwykle ważne i potrzebne 
zadania w służbie wywiadowczej, w łączności oraz pomoc w opatrywaniu rannych. 
Kobiety z ogromnym zaangażowaniem wywiązały się z powierzonych im obowiązków.

Po trzecie, trzeba choć krótko wspomnieć, jakie były losy wymienionych 
w artykule kobiet po I wojnie światowej. Maria Wittek zaangażowała się w tworzenie 
Wojskowej Służby Kobiet, Maria Rychterówna po I wojnie światowej zajęła się pracą 
zawodową jako redaktorka oraz bibliotekarka w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Stanisława Waroczewska walczyła do 1920 roku, zginęła 
pod Kijowem, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Jadwiga Barthel de 
Weydenthal najpierw przez kilka lat mieszkała w Krakowie i kontynuowała pracę 
rzeźbiarki, później przeniosła się do Warszawy i aktywnie działała w stowarzy-
szeniach kombatanckich. Maria Kwiatkowska-Stefanowska poświęciła się życiu 
rodzinnemu, ale angażowała się także w prace Związku Peowiaków. W niniejszym 
artykule wskazano i omówiono jedynie kilka postaci z kilkuset kobiet, które służyły 
w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej. Wybrano te, które działały najaktywniej 
i na stanowiskach kierowniczych, ale nie tylko od nich zależał sukces organizacji. 
Z pewnością ich pełna oddania służba, nierzadko z narażeniem życia, przyczyniła 
się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Powstanie Styczniowe było ostatnim w XIX wieku zrywem zbrojnym Polaków 
o niepodległość kraju. W działaniach toczonych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów – na obszarach okupowanych przez Rosję w latach 1863-1864 – uczestniczyło 
ponad 150 tysięcy osób, choć jednocześnie pod bronią nigdy nie było więcej niż 
25-30 tysięcy1. W walkach brali też udział Polacy, którzy mieszkali na terenie zaborów 
austriackiego i pruskiego, a byli wspomagani przez grupy obcokrajowców: Austriaków, 
Czechów, Francuzów, Niemców, Rosjan, Włochów, Węgrów, Szwedów i Szwajcarów. 
Według historyka Powstania Styczniowego prof. Stefana Kieniewicza w walkach 
powstańczych 1863-1864 poległo około 20 tysięcy osób, 1-1,5 tysiąca stracono na mocy 
wyroków sądowych albo zmarło w więzieniach, a około 38 tysięcy zesłano na katorgę 
i osiedlenie się w Rosji2. Niektórych wcielono do armii rosyjskiej – podczas tej służby 
prawdopodobnie uczestniczyli w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-18783. Dość duża 
liczba byłych powstańców została zmuszona do emigracji. Odzyskania w listopadzie 
1918 roku niepodległości przez Rzeczpospolitą doczekali nieliczni bojownicy walczący 
o jej wolność w latach 1863-1864. Wielu z nich żyło w skrajnym ubóstwie. Mimo 
podeszłego już wieku niektórzy włączali się jeszcze w nurt życia społecznego, starając 
się służyć ojczyźnie. Jednym z nich był ppłk Feliks Józefowicz – weteran roku 1863. 
Jako wolontariusz – z upoważnienia dowódcy Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. 
ppor. Wacława Iwaszkiewicza – w grudniu 1918 roku przystąpił on do prowadzenia 
zaciągu ochotniczego do tej jednostki w Zambrowie4.

Pierwszy przypomniał o żyjących jeszcze weteranach 1863 roku Naczelnik 
Państwa i Naczelny Wódz Wojska Polskiego Józef Piłsudski5, który 21 stycznia 
1919 roku wydał następujący rozkaz: Wszystkim żyjącym dotąd weteranom Wojsk 
Polskich z 63 roku, będzie przyznane prawo do noszenia w dni uroczyste munduru 
Wojsk Polskich. W związku z powyższym przedstawi mi Ministerstwo Spraw Wojskowych 
projekt umundurowania dla wymienionych osób jak również wejdzie w porozumienie 
z istniejącymi w kraju organizacjami weteranów 63 r. celem ustalenia imiennej listy 
osób, posiadających prawo do noszenia weteranów z 63 r.6 Tego samego dnia Naczelny 
Wódz wydał też rozkaz do armii, który brzmiał:

Żołnierze!
Pięćdziesiąt lat temu ojcowie nasi rozpoczęli walkę o niepodległość Ojczyzny. Szli 

nie w lśniących mundurach, lecz w łachmanach i boso, nie w przepychu techniki, lecz 
ze strzelbami myśliwskimi i kosami na armaty i karabiny. Prowadzili wojnę rok cały, 

1 R. Wojno, Mogiły powstania styczniowego na terenie Polski, „Przeszłość i Pamięć” 2001, nr 4, s. 37.
2 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972, s. 738-739.
3 Jednym z nich był weteran Jan Tomasz Trzaska, który został odznaczony Krzyżem św. Jerzego.
4 Wiadomości wojskowe, „Gazeta Warszawska” 1918, nr 34, s. 3. Ppłk Józefowicz był później dowódcą 

Poznańskiego Batalionu Śmierci.
5 Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) był synem powstańca 1863 r. Jego ojciec pełnił funkcję komisarza 

na powiat kowieński z  ramienia Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy. Sam zetknął się z po-
wstańcami styczniowymi podczas zesłania na Syberii po 1887 roku.

6 „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919, nr 7, poz. 278.
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pozostając, jako żołnierze, niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nie-
równej walce, w warunkach fizycznych jak najcięższych. Przegrali wojnę i po ich klęsce 
niewola wciskać się poczęła do dusz polskich, czyniąc z Polaków nie niewolników z musu, 
lecz nieledwie z własnej chęci, szukających poprawy losu przez protekcję u swych panów 
rozbiorców i w ogóle obcych. Jako żołnierze i obrońcy Ojczyzny zostali w Polsce usunięci 
przez swych współczesnych gdzieś w kąt daleki, jako rzecz, o której zapomnieć należy.

Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi 
żołnierzami Polski walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, 
które naśladować będziemy.

Dla uczczenia ich i upamiętnienia 1863 r. w szeregach armii polskiej wydałem 
rozkaz zaliczenia do szeregów wojska wszystkich weteranów 1863 r. z prawem noszenia 
munduru wojsk polskich w dni uroczyste. Witam ich tym rozkazem, jako naszych 
Ojców i Kolegów.

Rozkaz przeczytać przed frontem kompanii, szwadronów, baterii i zakładów7.
W następnych latach obchodzono uroczyście rocznicę wybuchu Powstania 

Styczniowego, a weterani byli uczestnikami tych wydarzeń.
Początkowo weterani – żyjący czasami w dość trudnych warunkach material-

nych – na ogół nie występowali w mundurach. Należy też przypuszczać, że część 
weteranów otrzymała mundury z zapasów mundurowych z okresu I wojny światowej. 
Świadczyć o tym może fakt, że 5 czerwca 1919 roku w Krakowie podczas manifestacji 
narodowej zorganizowanej przez Koło Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej i Straż 
Polską dla uczczenia zwycięstw armii polskiej, jak również złożenia hołdu ofiarom 
przemocy i barbarzyństwa ukraińskiego – uczestniczący w niej weterani mieli na 
sobie mundury Legionów Polskich8.

W ślad za tymi rozkazami 11 marca 1919 roku Minister Spraw Wojskowych 
polecił Sekcji Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych Objęcie opieką weteranów 
powstania 1863-1864. Od 1 kwietnia tegoż roku zająć się9:

 - przeprowadzeniem rejestracji weteranów,
 - opracowaniem propozycji legislacyjnej uregulowania stałej pensji,
 - opracowaniem propozycji legislacyjnej uregulowania zasad stałej pomocy 

aprowizacyjnej i odzieżowej,
 - opracowaniem propozycji legislacyjnej uregulowania zasad umieszczania 

weteranów w schroniskach,
 - objęciem weteranów stałą opieką.

7 Dekret Naczelnego Wodza Wojsk Polskich – rozkaz do armji w  rocznicę 1863 r., „Dziennik Rozkazów 
Wojskowych” 1919, nr 8, poz. 304; J. Piłsudski, O państwie i armii, t. 1, Wybór pism, opr. J. Borkowski, 
Warszawa 1985, s. 79-80.

8 Na cześć żołnierza polskiego, „Kurier Warszawski” 1919, nr 153, s. 7.
9 Dekret Naczelnego Wodza Wojsk Polskich – rozkaz do armji w  rocznicę 1863 r., „Dziennik Rozkazów 

Wojskowych” 1919, nr 30, poz. 968.
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Sprawami związanymi z weteranami miał się zajmować w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych specjalnie powołany urzędnik w randze referenta do spraw 
weteranów z 1863 roku10.

Do wykonania zadań z zakresu działalności Sekcji Opieki i Wydziału do Spraw 
Weteranów 1863 roku zostały utworzone na terenach wyzwolonych ekspozytury 
w ramach ówczesnej organizacji struktur okręgów generalnych:

1) Ekspozytura Generalna w Warszawie, powiaty: warszawski, grójecki, 
błoński, sochaczewski, radzymiński.

2) Ekspozytura Okręgowa w Płocku, obejmująca powiaty: płocki, płoński, 
sierpecki, ciechanowski, mławski, przasnyski, pułtuski, makowski.

3) Ekspozytura Okręgowa w Łomży, obejmująca powiaty: łomżyński, 
kolneński, szczuczyński, ostrowski, w. mazowiecki, ostrołęcki.

4) Ekspozytura Okręgowa w Siedlcach, obejmująca powiaty: siedlecki, 
węgrowski, sokołowski, mińsko-mazowiecki, garwoliński, łukowski, 
bialski, konstantynowski, radzyński, włodawski.

5) Ekspozytura Okręgowa w Łodzi, obejmująca powiaty: łódzki, łaski, 
brzeziński.

6) Ekspozytura Okręgowa w Łowiczu, obejmująca powiaty: łowicki, 
skierniewicki, rawski, kutnowski, gostyński.

7) Ekspozytura Okręgowa we Włocławku, obejmująca powiaty: włocławski, 
nieszawski, kolski, lipnowski, rypiński.

8) Ekspozytura Okręgowa w Kaliszu, obejmująca powiaty: kaliski, słupecki, 
koniński, turecki, sieradzki.

9) Ekspozytura Okręgowa w Piotrkowie, obejmująca powiaty: piotrkowski, 
noworadomski, włoszczowski, koński, opoczyński.

10) Ekspozytura Okręgowa w Częstochowie, obejmująca powiaty: 
częstochowski, będziński, wieluński, sosnowiecki, olkuski.

11) Ekspozytura Okręgowa w Radomiu, obejmująca powiaty: radomski, 
kozienicki, iłżecki, opatowski, sandomierski.

12) Ekspozytura Okręgowa w Kielcach, obejmująca powiaty: kielecki, 
jędrzejowski, miechowski, pińczowski.

13) Ekspozytura Okręgowa w Lublinie, obejmująca powiaty: lubelski, 
lubartowski, puławski, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, 
biłgorajski, tomaszowski, janowski.

W późniejszym czasie zostały zorganizowane kolejne ekspozytury. Do 
wymienionych placówek więc weterani 1863 roku mogli się zwracać we wszystkich 
sprawach ich dotyczących11.

10 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o ustanowieniu jednego urzędnika dla spraw weteranów z [19]63 r., 
„Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919, nr 36, poz. 1166. Stanowisko to objął kandydat praw Zyg-
munt Rogalski.

11 O czem powinni wiedzieć wszyscy weterani 1863 i 1831 Roku, celem uzyskania prawa do otrzymania stałej 
pensji dożywotniej ze skarbu Rzeczypospolitej Polskiej, „Inwalida Polski” 1919, nr 6, s. 4.
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Pierwsza rejestracja weteranów, przeprowadzona w 1919 roku, wykazała 
4500 żyjących uczestników powstania oraz około 1300 wdów po powstańcach. 
W następnych latach ich liczba szybko się zmniejszała. W 1923 roku było tylko 2012, 
w 1928 roku – 870, w 1933 roku – 230, w 1938 roku – 63, a na początku 1939 roku 
zaledwie 3612. Ostatnim weteranem z 1863 roku był Franciszek Malinowski, który 
zmarł w wieku 103 lat – 8 grudnia 1950 w Warszawie13.

Dla ułatwienia i przyśpieszenia prac Komisji Kwalifikacyjnej Wydział do 
spraw Weteranów 1863 roku opracował szczegółowy kwestionariusz, który miał być 
wypełniany przez petentów zgłaszających się o przyznanie im pensji i przesyłany 
do Sekcji Opieki14.

27 maja 1928 roku zostały zakończone prace Komisji Kwalifikacyjnej przy 
Ministerstwie Spraw Wojskowych, która zajmowała się badaniem dokumentów 
uczestników powstań narodowych ubiegających się o tytuł i mundur weterana. 
Obrady toczyły się pod przewodnictwem płk. dr. Jana Kołłątaja-Srzednickiego. 
W ostatnim dniu rozpatrzono 110 podań, na podstawie których 30 osobom przy-
znano zaopatrzenie weterańskie. W okresie swej działalności Komisja Kwalifikacyjna 
przyznała świadczenie ogółem 2625 weteranom, w tym 870 żyjącym – tytuł, mundur 
i zaopatrzenie rządowe oraz 1293 wdowom po weteranach – rentę wdowią. W tym 
czasie zaopatrzenie weterańskie wynosiło 150 złotych miesięcznie dla żonatych 
weteranów, 125 złotych dla samotnych i 75 złotych dla wdów15.

W 1938 roku podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Stycznio-
wego weterani 1863 roku dowiedzieli się, że w miejscowości Zawady w powiecie 
sochaczewskim żyje 94-letni Ludwik Zwierzchowski, uczestnik powstania. Po 
sprawdzeniu jego autentyczności postanowiono uczcić zasłużonego powstańca 
poprzez ofiarowanie mu honorowej czapki weterańskiej (nie mając formalnych 
podstaw prawnych do przyznania munduru czy pensji). Uroczystość odbyła się 
10 kwietnia 1938 roku w Zawadach z udziałem delegacji weteranów z Warszawy 
wraz z delegatem Towarzystwa Przyjaciół Weteranów inż. Janem Kraskowskim 
oraz starostą powiatu sochaczewskiego Jerzym Neugebauerem. Po uroczystym 
nabożeństwie przed miejscowym kościołem weteran Walenty Milczarski włożył 
granatową czapkę z cyfrą „1863” na głowę powstańca. Następnie odbyła się defilada 
miejscowych organizacji i społeczeństwa16.

12 K. Dunin-Wąsowicz, Kult tradycji i  opieka nad weteranami powstania 1863 roku w okresie międzywo-
jennym, „Przegląd Historyczny” 1991, t. 82, nr 2, s. 270; Ostatnia seria weteranów 1863 r., „Dziennik 
Białostocki” 1928, nr 147, s. 2; W hołdzie bohaterom roku 1863, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, 
nr 23, s. 13.

13 J. S. Wojciechowski, Stowarzyszenia i związki kombatanckie w latach 1919-1939, Pruszków 2007, s. 82.
14 Tamże.
15 Ostatnia seria weteranów 1863 r., „Dziennik Białostocki” 1928, nr 147, s. 2. Należy też wspomnieć, 

że część żyjących jeszcze weteranów 1863 r., posiadając odpowiednie środki materialne, nie starała się 
o wymienione świadczenia.

16 Czapka honorowa dla powstańca 1863 r., „Naród i Wojsko” 1938, nr 17, s. 10; J. S. Wojciechowski, 
Stowarzyszenia i związki kombatanckie w latach 1919-1939, Pruszków 2007, s. 82.
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Ostatnim odszukanym uczestnikiem Powstania Styczniowego był stuletni 
Ignacy Abramowicz, zamieszkały w Kraśnym nad Uszą w powiecie mołodeckim. 
Nie wiedział on nic o rejestracji powstańców 1863 roku. 22 kwietnia 1939 roku do 
Mołodeczna przybyła z Wilna delegacja, która w imieniu Towarzystwa Przyjaciół 
Weteranów 1863 roku udekorowała go Krzyżem Powstańczym i wręczyła mu honorową 
czapkę weterańską. Dekoracji dokonał prezes Okręgu Wileńskiego Związku Żołnierzy 
I Korpusu Polskiego kpt. rez. Władysław Lebecki, który wygłosił następujące prze-
mówienie: Czcigodny Panie! Przypadł mi wielki zaszczyt udekorowania Pana Krzyżem 
Powstańczym i doręczyć honorową czapkę weterańską – widome i zaszczytne znaki udziału 
w powstaniu 1863 r. Ucieszyłem się bardzo, gdy T-wo Przyjaciół Weteranów Powstania 
1863 r. zleciło mi tę czynność, w imieniu którego Towarzystwa dziś występuję. My w zara-
niu swej młodości, będąc jeszcze w niewoli ciemięzców naszej ojczyzny – zazdrościliśmy 
Wam szczęścia orężnego zmagania się z wrogiem naszej Ojczyzny, a gdy zabłysła jutrzenka 
odzyskania Niepodległości chwyciliśmy za broń, jak i Wy i we wszystkich zaborach stanęliśmy 
do orężnej walki o wskrzeszenie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. My kombatanci 
z wojny europejskiej jesteśmy waszymi spadkobiercami i mam wrażenie, że spełniliśmy 
dobrze włożony na nas obowiązek – bo mamy dziś Wielką i potężną Rzeczpospolitą, za którą 
wznieśmy okrzyk: Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Pan Prezydent Rzeczypospolitej i Naczelny 
Wódz – Niech żyją! [orkiestra odegrała hymn]. Weteran p. Ignacy Abramowicz – Niech żyje!

Po przemówieniu wykonano wspólną fotografię, a następnie Ignacy Abramowicz 
został zaproszony na wspólny obiad do kasyna oficerskiego 86 Pułku Piechoty17.

W ramach dalszego zainteresowania uczestnikami powstania 1863 roku Sejm 
Rzeczypospolitej 2 sierpnia 1919 roku uchwalił Ustawę o stałej pensji dla weteranów 
powstania 1831 i 1863 r., która im oraz wdowom po nich przyznała dożywotnią pensję 
ze Skarbu Państwa, o ile nie mają zabezpieczonej starości18, a ustawą z 18 grudnia 1919 roku 
przyznał stopnie i prawa oficerskie weteranom 1863 roku19. Z kolei ustawą z 8 czerwca 
1920 roku przepisy ustawy z 2 sierpnia 1919 roku o stałej pensji (dożywotniej) dla 
weteranów z 1831 i 1863 rozciągnięto także na weteranów z roku 1848. Jednocześnie 
prawo do dożywotniej pensji przyznano również pozostałym po nich wdowom20 .

17 Weterańska czapka honorowa dla 100-letniego starca, „Naród i Wojsko” 1939, nr 13, s. 10.
18 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r., „Dziennik Praw 

Państwa Polskiego” 1919, nr 65, poz. 397.
19 Dz. U. RP 1920, nr 2, poz. 5. Wszyscy weterani, którzy nie posiadali stopnia oficerskiego, otrzymali honorowy 

stopień podporucznika, a tym, którzy legitymowali się wyższym stopniem oficerskim, został on potwierdzony.
20 Ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r. zmieniająca przepis artykułu 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. w przed-

miocie rozporządzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1863, także dla 
weteranów z 1848 r. Dz. U. 1920, Nr 2, poz. 4, Dz. U. 1920, Nr 50, poz. 306. W okresie pokojowym na 
podstawie powyższych przepisów wdowom po weteranach oraz ich dzieciom oprócz zaopatrzenia emery-
talnego przysługiwał zwrot faktycznie poniesionych kosztów pochówku według przedstawionych rachun-
ków. Ignacemu Dziewoli, synowi zmarłego weterana Stanisława Dziewoli, Komitet Wsparcia Weteranów 
1863 r. w Lublinie wypłacił kwotę 227 zł. Wtedy wprowadzono również jako dokument niezbędny do 
otrzymania świadczenia w naturze świadectwo ubóstwa, Komitet Wsparcia Weteranów 1863 r., sygn. 3, 
s. 16-19, 48, 51.
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Kolejnym krokiem Ministerstwa Spraw Wojskowych było wydanie rozkazu 
D.VII.19737.20.N. z 2 kwietnia 1920 roku, w którym zostało ustalone, że leczenie 
weteranów z roku 1831, 1846, 1848 i 1863 może odbywać się w szpitalach wojskowych, 
a koszty weteranów zarejestrowanych przez Sekcję Opieki Ministerstwo Spraw Woj-
skowych ponosi Sekcja Opieki21. Wielu weteranów żyło w bardzo trudnych warunkach 
materialnych i posiadało wydane przez władze „świadectwa ubóstwa”, dlatego też 
rozkazem D.VII.16870.Żywn. z 4 czerwca 1920 roku Ministerstwa Spraw Wojskowych 
wprowadziło Prawo nabywania artykułów spożywczych z zapasów wojskowych przez 
uczestników walk narodowych22oraz ich rodziny (żony i dzieci) po cenie żołnierskiej23. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych uchyliło go w maju 1922 roku24.

Nie zapomniano również o powstańcach, którzy zostali zesłani przez władze 
carskie na Syberię. W 1921 roku polska delegacja repatriacyjna w Moskwie zażądała 
od władz sowieckich sprowadzenia do Moskwy – celem umożliwienia powrotu do 
kraju – ponad siedemdziesięciu znanych z nazwiska zesłańców25, których obecny los 
i miejsce pobytu nie zawsze były znane przedstawicielom władz polskich. W kilkunastu 
przypadkach interwencja polskiej delegacji przyniosła pozytywny skutek i powstańcy 
u kresu życia zdołali powrócić do niepodległej Ojczyzny.

W 1924 roku Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na to, żeby wszelkie poda-
nia weteranów powstań narodowych do władz wojskowych i skarbu, pozostające 
w związku z ich uczestnictwem w powstaniach narodowych, były wolne od opłat 
stemplowych. Odnosiło się to głównie do próśb weteranów, wdów po nich i sierot 
w sprawie emerytury, leczenia, opału, zwrotu dokumentów itp.26

MUNDURY WETERANÓW 1863 ROKU

Dla utworzonego korpusu oficerów weteranów 1863 roku rozkazem z 16 marca 
1920 roku minister spraw wojskowych gen. por. Józef Leśniewski wprowadził 
odrębny ubiór. Mundur był koloru granatowego i składał się z: czapki, czamary 
bez naramienników, spodni i płaszcza bez naramienników. Czapkę rogatywkę 

21 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie leczenia w szpitalach wojskow[ych] inwalidów, weteranów 
z roku 1846, 1848, 1931 i 1863, jeńców wojennych, urzędników cywilnych, robotników cywilnych i innych 
osób cywilnych pozostających na usługach armji, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1920, nr 13, poz. 331.

22 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie prawa nabywania artykułów spożywczych z zapasów 
wojskowych przez zarejestrowanych uczestników walk narodowych, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 
1920, nr 22, poz. 541.

23 W. Rozmarynowski, Opieka Rządu nad weteranami, „Polska Zbrojna” 1924, Nr 22, s. 9-10. Dla przykładu 
na terenie województwa lubelskiego pomocą rzeczową (mundury, bielizna letnia) i finansową objętych 
było 41 weteranów powstania 1863 roku. Wykaz imienny weteranów 1863 r. zamieszkujących na terenie 
DOK II. Archiwum Państwowe w Lublinie, Komitet Wsparcia Weteranów 1863 r., sygn. 3, s. 106.

24 Rozkaz Kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych w przedmiocie zniesienia zaprowiantowania wetera-
nów i ich rodzin, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1922, nr 20, poz. 307.

25 Powrót powstańców z roku 1863, „Kurier Poranny” 1921, nr 208, s. 3. Nie wszyscy jednak oni powrócili do Polski, 
m.in. Jan Szebeko pozostał na Syberii. Zmarł w wieku 110 lat w 1924 roku w Omsku.

26 Kronika wojskowa, „Żołnierz Polski” 1924, nr 11, s. 16.
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uszyto z sukna granatowego, podobnie jak otok, według wzoru noszonego w pie-
chocie. Na czapce był umieszczony orzełek wzoru wojskowego, biało-metalowy 
(nieoksydowany). Na piersi orła widniała złocona litera W, na tarczy zaś złocona 
wypukła data „1863”27. Oznaki stopni miały być identyczne z oznakami, które 
zatwierdzono dla Wojska Polskiego przepisem ubioru polowego Wojsk Polskich 
z roku 1919, z tą różnicą, że oznaki oficerskie weteranów miały być wykonane 
z białego metalu (oficerów WP obowiązywały haftowane) i nieoksydowane.

Z niewiadomych przyczyn dwa lata później, 31 marca 1922 roku, na posie-
dzeniu Komisji Ubiorczej Ministerstwa Spraw Wojskowych został rozpatrzony 
i zaakceptowany nowo opracowany przez Komisję Mundurową projekt umun-
durowania dla weteranów 1863 roku przygotowany przez Komisję Mundurową28. 
Rozkazem z 16 maja 1922 roku O.Adm.5044.Adm. Ministerstwo Spraw Wojskowych 
zatwierdziło przepis ubioru weteranów 1863 roku29. Barwa munduru pozostała 
ta sama. Natomiast w miejsce czamary wprowadzono surdut z naramiennikami, 
z wyłogami podbitymi suknem karmazynowym, z dwoma rzędami guzików, po 
sześć w każdym, oraz z kołnierzem wykładano-stojącym zapinanym na dwie haftki 
z łapkami (patkami) z sukna granatowego, z wypustką karmazynową i wężykiem 
z galonu srebrnego. Wyłogi rękawów obramowano także wypustką karmazynową. 
Na spodniach była wypustka karmazynowa wzdłuż bocznych szwów i strzemiączka. 
Płaszcz dwurzędowy, po sześć guzików w każdym rzędzie, miał naramienniki oraz 
kołnierz wykładany. Oznaki stopni zrobione były z białego, nieoksydowanego 
metalu. Wykonaniem mundurów dla weteranów zajmowały się Wytwórcze Zakłady 
Mundurowe w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Lwowie30.

W 1921 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wyraziło zgodę na noszenie barw 
20 Pułku Ułanów przez weterana rtm. Jana Newlina Mazaraki. Na kołnierzu swego 
munduru nosił on proporczyki barwy amarantowej z granatowo-białym paskiem31. 
Podczas noszenia munduru każdy weteran powinien posiadać legitymację wystawioną 
przez Dowództwo Okręgu Korpusu. Przebywający we Francji w 1929 roku jeden 

27 Projekt munduru dla utworzonego korpusu oficerów weteranów powstania styczniowego został zatwier-
dzony przez Komisję Ubiorczą Ministerstwa Spraw Wojskowych na posiedzeniu 9 lutego 1920 r., WBH, 
Departament Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych sygn. I 300.59,134, Protokół trzydziestego 
pierwszego posiedzenia Komisji Ubiorczej dn. 9 lutego 1920 r., „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1920, 
nr 11, poz. 259.

28 WBH, Departament Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych sygn. I  300.59,1934 Protokół 
Nr 1 z posiedzenia Komisji Ubiorczej w Dep. VII dnia 31 marca 1922 roku.

29 Rozkaz Kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych – Przepis ubioru weteranów 1863 r., „Dziennik Roz-
kazów Wojskowych” 1922, nr 20, poz. 304; Przepisowy ubiór weteranów 1863 r., „Głos Lubelski” 1923, 
nr 208, s. 5.

30 Dziesięciolecie Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, Warszawa 1929, s. 354, 355. W 1926 roku 
Zakłady Mundurowe w Warszawie i Lwowie zostały zlikwidowane.

31 J. Majka, A. Cebula, Ułani Króla Jana. Z dziejów 20. pułku ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, War-
szawa 2004, s. 22. Rotmistrz Jan Newlin Mazaraki był honorowym oficerem 20 Pułku Ułanów Króla 
Jana III. Nekrologia, „Czas” 1922, nr 107, s. 3; B. Szwedo, Powstańcy Styczniowi odznaczeni Orderem 
Wojennym Virtuti Militari, Mińsk Mazowiecki – Warszawa – Tarnobrzeg 2013, s. 72.
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z korespondentów „Dziennika Białostockiego” tak opisał swoje spotkanie z weteranem 
Rudolfem Glinką-Janczewskim: Na lazurowym wybrzeżu, wśród różnojęzycznego rozgwaru 
najpiękniejszej ulicy świata, ciągnącej się kilkanaście kilometrów nad turkusowym morzem 
Promenade des Angais w Nicei, siada samotnie na ławce w alei palmowej stary, siwy pan 
w mundurze weterana 1863 roku. Już przeszło od roku granatowy mundur, nieznany 
międzynarodowemu tłumowi cudzoziemców, budzi powszechne zainteresowanie32. 

W 1922 roku Minister Spraw Wojskowych wydał rozkaz nakazujący wszyst-
kim wojskowym oddawanie honorów weteranom. W rozkazie tym między innymi 
napisał: Uważam za punkt honoru i nakaz dobrego wychowania, aby wszyscy oficerowie, 
bez względu na stopień oddawali pierwsi honory weteranom nie czekając na ukłon33. 
Podobny rozkaz w 1928 roku wydał sześć lat później Komendant Główny Policji 
Państwowej, dotyczący oddawania honorów przez oficerów i szeregowych policji 
wszystkich stopni, zarówno pojedynczo, jak i na czele oddziałów – umundurowanym 
weteranom powstań narodowych34.

Ostatnim publicznym wystąpieniem weteranów 1863 roku w mundurach 
był udział w zjeździe Związku Legionistów Polskich w 1939 roku w Krakowie. 
6 sierpnia na Błoniach odbyła się defilada uczestników zjazdu, którą przyjmował 
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych marszałek Edward Śmigły-Rydz. Defiladę 
otworzył przejazd w dwóch otwartych powozach pięciu weteranów z Warszawy, 
Lwowa i Jarosławia oraz jednej weteranki – Scholastyki Mackiewiczowej – z histo-
rycznym sztandarem oddziału gen. Edmunda Taczanowskiego35. Wydarzenie to 
tak opisał sprawozdawca krakowskiego dziennika „Czas”: Nadjeżdżają dwa powozy, 
w nich weterani z 1863 roku. Chyli się przed Naczelnym Wodzem wieziony przez nich, 
poczerniały historyczny sztandar Taczanowskiego. Marszałek Śmigły-Rydz pochyla się, 
salutując bojownikom styczniowego powstania, a oni również podnoszą dłonie do swoich 
granatowych czapek oddając honory wojskowe36.

STOWARZYSZENIA WETERANÓW

Po odrodzeniu się Rzeczypospolitej na obszarach wyzwolonych od okupantów 
weterani 1863 roku należeli do: Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników 
Powstania Polskiego 1863-1864 we Lwowie, Stowarzyszenia Przytuliska Uczestników 
Powstania 1863-1864 roku w Krakowie, Towarzystwa Opieki nad Weteranami 
w Poznaniu37, Komitetu Wsparć Weteranów 1863 r. w Lublinie i Stowarzyszenia 

32 Na jasnym brzegu budzi sensację mundur polskiego weterana-powstańca, „Dziennik Białostocki” 1929, Nr 116, s. 3.
33 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie oddawania honorów weteranom – uzupełnienie „Tym-

czasowych przepisów oddawania honorów”, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1922, Nr 44, poz. 620; 
Kronika wojskowa, „Żołnierz Polski” 1922, nr 45, s. 17.

34 Policja oddaje honory weteranom, „Żołnierz Polski” 1928, Nr 2, s. 37.
35 Nasz zjazd jubileuszowy, „Naród i Wojsko” 1939, nr 16, s. 7. Jednym z weteranów był por. Władysław 

Mamert Wandalli.
36 W 25-tą rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, „Czas” 1939, nr 216, s. 2.
37 J. S. Wojciechowski, Stowarzyszenia i związki..., dz. cyt., s. 8.
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Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 i 1864 roku w Warszawie38. 
W 1920 roku w Wilnie powstało Stowarzyszenie Weteranów 63 roku (w 1922 roku 
zmieniono jego nazwę i statut)39. Z kolei w Warszawie zostało zarejestrowane 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Styczniowego40. Jako 
ostatnia organizacja zrzeszająca weteranów 1863 roku powstał Kujawski Związek 
Weteranów we Włocławku41. Podmioty te, w ramach statutów, głównie zajmowały 
się pomocą swoim członkom oraz reprezentowały ich w kontaktach z władzami 
administracji państwowej i samorządowej. Ponadto część weteranów należała do 
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Sybiraków.

Do 1932 roku stowarzyszenia weteranów nie posiadały żadnej odznaki 
pamiątkowej. Dopiero w grudniu tegoż roku Obywatelski Komitet Obchodów 
70-lecia Powstania Styczniowego 1863 roku ustanowił odznakę pamiątkową: Krzyż 
Pamiątkowy 70-lecia Powstania Styczniowego. Autorem projektu odznaki był artysta 
malarz Józef Świrysz-Ryszkiewicz. Odznaczeniem tym mieli być uhonorowani 
wszyscy żyjący weterani powstania, a także osoby, które przez dłuższy czas niosły 
pomoc i zapewniały opiekę weteranom powstania. Jako pierwsi odznakę otrzymali 
Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki42 i Marszałek Józef Piłsudski.

Odznaka została wręczona również 258 żyjącym powstańcom. Stanowił ją 
krzyż grecki o wymiarach 43 mm x 43 mm, wykonany w tombaku posrebrzanym. Na 
awersie ramiona krzyża pokryto czarną emalią i zamieszczono daty: „1863/19/33/22-1”; 
pośrodku nałożony był okrągły medalion o średnicy 22 milimetrów, na którym pod 
stylizowaną koroną umieszczono herby trzech ziem: Orzeł – Polski, Pogoń – Litwy, 
Archanioł – Ukrainy. Rewers krzyża był gładki, z wybitym numerem egzemplarza. 
Odznaka była zawieszona na karmazynowej wstążce o szerokości 38 milimetrów43. 
Wręczono ją również: Aleksandrze Piłsudskiej, Helenie Adamczewskiej, Felicji Bar-
tletowej, Izie Gruszczynie, Janinie Korsakowej, Annie Łagniewskiej, Marii Milewskiej, 
Marii Ordeżynie, Marii Pajorowej, Irenie Ryszkiewiczowej, Janinie Dunin-Wąsowicz, 
Marii Wielopolskiej i Marii Żerańskiej, a ponadto generałom: Edwardowi Śmigłemu-
-Rydzowi, Janowi Kołłątajowi-Srzednickiemu, Felicjanowi Sławojowi-Składkowskiemu, 
Romanowi Góreckiemu, pułkownikom: Januszowi Jagrym-Maleszewskiemu, 
Józefowi Rawiczowi, majorowi Władysławowi Dunin-Wąsowiczowi, kapitanom: 
Stanisławowi Klakowi, Aleksandrowi Bergrymie, wicewojewodzie warszawskiemu 

38 J. S. Wojciechowski, Stowarzyszenia i związki..., dz. cyt., s. 10.
39 Tamże, s. 12.
40 Tamże, s. 15.
41 Tamże, s. 33. Założycielem tego związku był weteran ppor. Aleksander Górski.
42 Prezydent prof. Ignacy Mościcki był synem Faustyna Walentego, powstańca 1863 roku. Również jego 

stryjowie Jan (zginął 8 sierpnia 1863 roku pod Rydzewem) i Kazimierz walczyli w powstaniu.
43 Krzyż 70-lecia Powstania Styczniowego dla wiernych przyjaciół weteranów, „Polska Zbrojna” 1933, 

Nr  31, s.  6; K.  Filipow, Falerystyczne pamiątki Powstania Styczniowego, Białystok 1984, s. 20;  
S. Oberleitner, Polskie Ordery Odznaczenia i Niektóre Wyróżnienia Zaszczytne 1707-1990, Zielona 
Góra 1992, s. 244. W zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się odznaka oznaczona 
numerem 124 po weteranie Szymonie Tadeuszu Włoszku.



65

Weterani 1863-1864 roku w II Rzeczypospolitej

Józefowi Ołpińskiemu, staroście grodzkiemu Gustawowi Lichtenszteinowi, inżynierom: 
Rafałowi Mierzyńskiemu, Janowi Kraskowskiemu i Jerzemu Maliszewskiemu44.

ODZNACZENIA

W czasie Powstania Styczniowego władze powstańcze nie przewidywały nadawania 
odznaczeń. Jednak znane są przypadki, że dowódcy oddziałów powstańczych 
wręczali wyróżniającym się żołnierzom krzyże Virtuti Militari, przekazane im 
w tym celu przez uczestników Powstania Listopadowego. Jednym z odznaczonych 
był Adam Morawski45.

Z okazji obchodów 25. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, we Lwowie 
w styczniu 1888 roku został ustanowiony medal pamiątkowy. Był on wykonany 
w srebrze lub białym metalu, o średnicy 36 milimetrów i zakończony kółkiem do 
noszenia. Na rewersie widniał Orzeł Polski na trójkątnej tarczy, umieszczony na tle 
skrzyżowanych sztandarów, luf armatnich, karabinów, kos powstańczych, a także 
szabli i miecza. Tarczę wieńczył u góry wizerunek hełmu rycerskiego z pióropuszem, 
a poniżej umieszczono stos kul armatnich. Na awersie przy krawędzi wytłoczono podpis 
grawera: „A. Schindler Lwów”. Na odwrotnej stronie medalu, pośrodku widniał napis: 

„Towarzysz/Broni/1863/64”, okolony wieńcem z liści laurowo-dębowych. Noszony był 
na amarantowej wstążce46.

5 sierpnia 1921 roku w Warszawie Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski 
dekorował wybranych weteranów orderem wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecz-
nych i Orderem Odrodzenia Polski. Uroczystość zorganizowano na stokach Cytadeli 
w obecności wojska i licznie zebranej publiczności. Rozpoczęła się od mszy polowej, 
odprawionej przez biskupa polowego ks. Stanisława Galla pod krzyżem gen. Romualda 
Traugutta47. Po mszy Marszałek Piłsudski dokonał dekoracji. Następnie odbyła się 
defilada przed Naczelnikiem Państwa i odznaczonymi. W defiladzie wzięły udział grupy: 
legionów (1 i 2 Brygady Legionów Polskich), 1, 2, 3 Korpusu Polskiego na Wschodzie, 
Armii Polskiej we Francji – w liczbie 80 osób z każdej grupy, a także 21 Warszawski 
Pułk Piechoty, 1 Dywizjon Artylerii Konnej i szwadron 1 Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego. Podczas defilady kadeci trzymali dwa sztandary z 1863-1864 roku. 
Po zakończeniu części oficjalnej jeden sztandar oddano powstańcom, a drugi został 
odprowadzony przez pluton honorowy do X pawilonu, do celi Romualda Traugutta. 
W trakcie uroczystości na stokach Cytadeli delegacja oficerów złożyła na cmentarzu 
powązkowskim – na pomniku członka Rządu Narodowego z 1863 roku Stanisława 
Krzemińskiego – wieniec z kwiatów i liści dębowych z napisem na szarfie: „Żołnierze 

44 Krzyż 70-lecia Powstania Styczniowego..., dz. cyt., s. 6.
45 J. Jastrzębski, Czy w powstaniu styczniowym nadawano odznaczenia?, [w:] Powstanie niespełnionych na-

dziei 1863, Kraków 1984, s. 51.
46 K. Filipow, Falerystyczne pamiątki..., dz. cyt., s. 16.
47 Po opuszczeniu przez Rosjan Warszawy dla upamiętnienia zgonu gen. Romualda Traugutta 5 sierp-

nia 1916 r. społeczeństwo Warszawy w miejscu jego stracenia ustawiło krzyż.



66

Jerzy Stanisław Wojciechowski

odrodzonej Ojczyzny duchowemu Wodzowi”. Przyozdobieniem pomnika zajął się 
Referat Oświatowy Dowództwa Saperów na Powązkach48.

Tego dnia otrzymali Order Virtuti Militari V klasy: płk Józef Miniewski, 
mjr Zygmunt Gozdawa-Minejko, rtm. Jan Mazaraki, rtm. Józef Domański, kpt. 
Romuald Krasuski, por. Cyprian Januszewski, por. Jan Massalski, por. Jan Burzyński, 
por. Antoni Migdalski, por. Franciszek Rybicki, por. Ksawery Woyno, ppor. Antoni 
Pikarski, ppor. Ignacy Łupiński, śp. Henryk Walter, śp. Józef Mieciński. Krzyż 
Walecznych otrzymali: ppor. Józef Kościsza-Ożegalski, ppor. Michał Bratkowski, 
ppor. Aleksander Górski, ppor. Józef Wróbel, ppor. Wincenty Michalski, ppor. Olimp 
Leśkiewicz, ppor. Andrzej Jakubkiewicz, ppor. Polikarp Mazowiecki, ppor. Artur 
Dzierzbicki, ppor. Aleksander Maryański, ppor. Antoni Strzałecki, ppor. Julian 
Adolf Święcicki, ppor. Józef Stanisław Leski, ppor. Stanisław Krzyżanowski, chor. 
Jan Szostak, śp. kpt. Michał Rola-Różycki, śp. por. Inocenty Wędrychowski, śp. ppor. 
Józef Żelisławski, śp. ppor. August Kręcki. Order Odrodzenia Polski za pracę 
w Rządzie Narodowym: Marian Dubiecki (kl. II), Benedykt Dybowski (kl. II), 
Wojciech Biechoński (kl. II), Leon Syroczyński (kl. III), Bolesław Limanowski 
(kl. III), Henryk Wierciński (kl. III), Aleksander Kraushar (kl. IV), Władysław 
Zapałowski (kl. IV), Władysław Stankiewicz (kl. IV), dr Wacław Lasocki (kl. IV)49.

Dalszą kwestię odznaczeń – zarówno wojskowych, jak i  cywilnych 
weteranów – ustalił Minister Spraw Wojskowych rozkazem L.716.22.G.M.1 
z 15 lutego 1923 roku, którym powołał do życia Komisję Odznaczeń dla weteranów 
powstania narodowego 1863 roku. W jej skład wchodzili: płk Sztabu Generalnego 
dr Marian Kukiel (szef Wojskowego Biura Historycznego), płk Józef Dąbrowski 
(Najwyższy Sąd Wojskowy), płk dr Wacław Tokarz, płk dr Jan Kołłątaj-Srzed-
nicki (szef Wydziału III Inwalidów Ministerstwa Spraw Wojskowych), mjr Antoni 
Bogusławski, weterani: ppor. Aleksander Kraushar, ppor. Cyprian Januszewski, 
historycy cywilni: Edward Maliszewski, Stanisław Zieliński oraz urzędnik wojskowy 
IX rangi Stanisław Łoza (przedstawiciel referatu odznaczeń Gabinetu Ministra) 
i por. Władysław Rozmarynowski (referent spraw weterańskich)50. Na wniosek 
Komisji 28 weteranów odznaczonych zostało Orderem Odrodzenia Polski za 
zasługi obywatelskie, 41 weteranów otrzymało order Virtuti Militari, a 168 Krzyż 
Walecznych za czyny bojowe w okresie powstań narodowych51.

27 października 1930 roku prezydent RP prof. Ignacy Mościcki dekretem 
ustanowił trzystopniowe odznaczenie wojskowe: Krzyż Niepodległości z Mieczami, 
Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległości. Do nadawania tego odznaczenia przed 
jego oficjalnym ustanowieniem została powołana 28 grudnia 1928 roku Główna 

48 Sprawy wojskowe, „Gazeta Warszawska” 1921, nr 206, s. 3; W 57-mą rocznicę stracenia Romualda Trau-
gutta, „Żołnierz Polski” 1921, nr 51, s. 15.

49 Odznaczenia weteranów-powstańców 1863-4 r., „Żołnierz Polski” 1921, nr 52, s. 2.
50 Tamże.
51 Z. Puchalski, T. Wawrzyński, Krzyż i Medal Niepodległości, Warszawa 1994, s. 8; Ostatnia seria wetera-

nów 1863 r., „Dziennik Białostocki” 1928, nr 147, s. 2.
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Komisja Odznaczeniowa, w której ramach działała Komisja Środowiskowa dla 
odznaczenia weteranów 1863 roku pod przewodnictwem płk. dr. Jana Kołłątaja-

-Srzednickiego (od 1930 roku generała brygady)52. Odznaczeniem ogółem zostało 
uhonorowanych 468 weteranów, w tym: 366 – Krzyżem Niepodległości z Mie-
czami, 50 – Krzyżem Niepodległości i 52 – Medalem Niepodległości53. W związku 
z obchodami 70. rocznicy powstania 1863 roku prezydent RP prof. Ignacy Mościcki 
21 stycznia 1933 roku wydał następujące zarządzenie: Nadaję Krzyż Niepodległości 
z Mieczami Poległym i Zmarłym Powstańcom 1863, jako symbol uznania Ich zasług 
o Niepodległość Polski. Odznaczenie to winne być zawieszone na Krzyżu Traugutta 
na stokach Cytadeli w Warszawie54.

3 maja 1936 roku odbyły się w Katowicach uroczystości związane z 15. rocz-
nicą wybuchu III Powstania Śląskiego. Wzięła w nich udział delegacja weteranów 
1863 roku55. Tam też Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyw. Edward Rydz-
-Śmigły przybyłych dziesięciu weteranów 1863 roku odznaczył Krzyżem na Śląskiej 
Wstędze Waleczności i Zasługi. Dekorując ich, powiedział: Mam Was dekorować 
Krzyżem Śląskim. Ten akt jest symbolem głębokich prądów moralnych, ożywiających 
od stulecia pokolenia, łącząc wszystkich w pracy dla Ojczyzny56. Pozostałym żyjącym 
weteranom odznaczenie miało być przekazane przez przedstawicieli najbliższej grupy 
Związku Powstańców Śląskich lub najbliższego Zarządu Powiatowego Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny57.

W styczniu 1938 roku z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 
prezydent RP odznaczył 50 weteranów i dwie weteranki 1863 roku Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski oraz jedną weterankę Złotym Krzyżem Zasługi58. 
23 stycznia 1938 roku w pałacu Prezydium Rady Ministrów w obecności Premiera 
RP gen. dyw. dr. Felicjana Sławoja Składkowskiego Marszałek Śmigły-Rydz dokonał 
dekoracji tym orderem 16 weteranów59.

Poza polskimi weterani otrzymywali również odznaczenia zagraniczne. 
Weteran por. Julian Adolf Święcicki został udekorowany w maju 1923 roku 
przez marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski Krzyżem Kawalerskim Legii 

52 Z. Puchalski, T. Wawrzyński, Krzyż i Medal Niepodległości..., dz. cyt., s. 12.
53 Tamże, s. 57.
54 Ku czci Poległych Bohaterów 63 r., „Polska Zbrojna” 1933, nr 21, s. 1.
55 Program obchodu w  Katowicach w  15-tą rocznicę Powstania Śląskiego, „Express Lubelski i  Wołyński” 

1936, nr 112, s. 1; Powstańcy z roku 1863-go i 1921-go na Jubileuszowym Zjeździe w Katowicach, „Naród 
i Wojsko” 1936, nr 9, s. 8.

56 Stolica Śląska w dniu uroczystego święta, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1936, nr 124, s. 1; Powstańcy 
z roku 1863-go i 1921-go na Jubileuszowym Zjeździe w Katowicach, „Naród i Wojsko” 1936, nr 9, s. 8.

57 Powstańcy z roku 1863-go i 1921-go..., dz. cyt., s. 8.
58 Krzyż oficerski Orderu Polski Odrodzonej na piersiach weteranów z 1863 r., „Ilustrowany Kuryer Codzien-

ny” 1938, nr 24, s. 13.
59 W hołdzie bohaterom roku 1863, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, nr 23, s. 13. Pozostali weterani 

byli dekorowani przez lokalnych przedstawicieli administracji.



68

Jerzy Stanisław Wojciechowski

Honorowej60. W 1934 roku prezesa Stowarzyszenia Weteranów Franciszka Stan-
kiewicza odznaczono czechosłowackim Orderem Lwa Białego. Dekoracji dokonał 
przedstawiciel armii czeskiej płk Ferdinand Silvester61.

Ponadto niektórzy weterani otrzymywali różne odznaki pamiątkowe. 
W 1922 roku Marszałek Józef Piłsudski, na wniosek kapituły odznaki Kompanii 
Kadrowej, nadał ją weteranowi por. Marianowi Dubieckiemu62. 15 lutego 1925 roku 
w Lublinie podczas uroczystości wręczenia sztandaru chorągwi Związku Haller-
czyków gen. broni Józef Haller dokonał dekoracji odznaką Miecze Hallerowskie, 
nadaną przez kapitułę tej odznaki, następujących weteranów: ppor. Brunonowi 
Dymowskiemu, ppor. Anastazemu Czarnieckiemu, ppor. Józefowi W. Minkiewi-
czowi i ppor. Janowi Tomczyńskiemu63. Otrzymał ją również ppor. H. Marecki, 
który został nią udekorowany 26 stycznia 1930 roku przez płk. w st. spocz. Artura 
Ganczarskiego64. Odznakę tę wręczono też weteranowi ppor. Leonowi Zadorskiemu, 
zamieszkałemu w Poznaniu65.

W 1938 roku z okazji 75. rocznicy Powstania Styczniowego Zarząd Główny 
Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej przyznał członkostwo honorowe wszyst-
kim żyjącym weteranom, a Zarząd Okręgu tego Związku w Lublinie 22 stycznia 
1938 roku wręczył weteranom mieszkającym w tym mieście odznaki związkowe66.

OBCHODY ROCZNIC POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Społeczeństwo nie zapomniało o wydarzeniach roku 1863. Chciano dać temu 
wyraz, dlatego w dzień, w który przypadała rocznica zrywu powstańczego, zaczęto 
organizować uroczyste obchody. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w styczniu 
1919 roku w Warszawie. Został powołany specjalny komitet obchodów rocznicy 
powstania 1863 roku pod przewodnictwem Wiktora Czyżewicza. Komitet wyłoniono 
z zarządów Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 roku 
i Klubu Mieszczańskiego67. Na podstawie wcześniej opracowanego programu 

60 Marszałek Foch w Warszawie, „Kurier Warszawski” 1923, nr 123, s. 8; Drugi dzień pobytu Marszałka 
Focha, „Polska Zbrojna” 1923, Nr 121, s. 2-3; ppor. Julian Adolf Święcicki (1842-1932), uczestnik 
powstania 1863-1864, pisarz i tłumacz z literatury francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej. Autor m.in. 
książki Historia literatury francuskiej i portugalskiej, wiek XVI i XVIII (1889).

61 W Polsce i na świecie, „Żołnierz Polski” 1934, nr 9, s. 183.
62 Marian Dubiecki, „Żołnierz Polski” 1924, nr 31, s. 8.
63 Z życia związku Hallerczyków, „Hallerczyk” 1925, nr 4, s. 8; Z uroczystości hallerowskich w Lublinie w dniu 

15 b.m., „Przegląd Lubelsko-Kresowy” 1925, nr 5, s. 13. Wraz z odznaką wręczany był dyplom.
64 W rocznicę Powstania Styczniowego, „Głos Lubelski” 1930, nr 26, s. 6; wzór odznaki był zatwierdzony na 

podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie orderów i odznaczeń, „Dziennik Rozka-
zów Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1921, nr 49, poz. 872, zał. nr 2 poz. 8; Artur Alfred Ganczarski 
(1878-1943), oficer korpusu sądowego WP. W 1923 r. zajmował stanowisko prokuratora przy Wojskowym 
Okręgowym Sądzie Nr II w Lublinie. Był też założycielem placówki Związek Hallerczyków w Lublinie.

65 Nekrolog, „Kurier Poznański” 1929, nr 309, s. 13.
66 Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lubelskiego Związku b. Ochotników AP z działalności za rok 1937, Lublin 1938.
67 Obchód rocznicy powstania styczniowego, „Gazeta Warszawska” 1919, nr 13, s. 5.
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uroczyste obchody rozpoczęły się 22 stycznia 1919 roku o godz. 9.00 w gmachu 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, gdzie zebrali się uczestnicy powstania wraz z dwoma 
dotąd żyjącymi żołnierzami WP z 1831 roku: Michałem Szurmińskim i Łukaszem 
Przybylskim. Stąd wyruszyli wraz ze swym sztandarem na Plac Saski, gdzie oczekiwały 
ich różne rodzaje wojska. Następnie po sformowaniu pochodu wyruszono przez 
Krakowskie Przedmieście do katedry św. Jana. Po nabożeństwie, celebrowanym 
przez biskupa polowego WP ks. Stanisława Galla, uczestnicy wyruszyli w otoczeniu 
kompanii piechoty i szwadronu ułanów (z orkiestrą na czele) na stoki Cytadeli pod 
krzyż generała Romualda Traugutta, gdzie złożono wieńce. Do zebranych przemó-
wienie wygłosił weteran ppłk Feliks Józefowicz. W godzinach popołudniowych 
odbyły się z kolei wenty, czyli kiermasze, na rzecz Stowarzyszenia Uczestników 
Powstania, między innymi w cukierniach i kawiarniach Semadeniego (gmach teatru), 
Lours̀ a (róg Czystej), Lardellego (Nowy Świat), Ziemiańskiej (ul. Mazowiecka), Cristal 
(ul. Jerozolimska), Udziałowej (róg Nowego Światu i Jerozolimskiej). Wieczorem 
o godz. 20.00 wygłoszono odczyty Rok 1863 w wielkiej sali Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa – ks. Czesław Oraczewski, w lokalu Towarzystwa Miłośników Historii 

– mec. Aleksander Kraushar68.
Rocznice Powstania Styczniowego obchodzono w kolejnych latach istnienia 

II Rzeczypospolitej, nadając im szczególny charakter. Sześćdziesiątą rocznicę obcho-
dzono we Lwowie 21 stycznia 1923 roku. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo 
w kościele katedralnym, odprawione przez ks. dziekana WP Karola Boguckiego. 
We mszy uczestniczyli: 27 weteranów 1863 roku, dowódca Okręgu Korpusu Nr VI 
Lwów gen. dyw. Władysław Jędrzejewski, wojewoda lwowski Kazimierz Grabowski, 
reprezentanci władz miasta i korpusu oficerskiego. Sztandary powstańcze nieśli 
oficerowie i kadeci z Korpusu Kadetów Nr 1. W kościele skauci i kadeci utworzyli 
szpaler. Po nabożeństwie ustawione przed katedrą dwie kompanie kadetów oddały 
weteranom honory wojskowe. Następnie przed ratuszem przemaszerowali przed 
weteranami skauci i kadeci. W sali ratusza odbyła się akademia, którą zaingaurował 
inspektor armii gen. dyw. Stanisław Haller. Chór „Echo” pod dyrekcją Jana Rangla 
odśpiewał Gaude Mater Polonia i pieśń Feliksa Nowowiejskiego pt. Obrona Lwowa, 
a dr Stanisław Zakrzański wygłosił odczyt O miłości ojczyzny. Na zakończenie 
weteran Ludomir Benedyktowicz deklamował swój okolicznościowy wiersz pt. W górę 
serca i czoła. Po południu o godz. 15.00 odbyło się podniosłe przedstawienie w teatrze 
miejskim. Tam też słowo wstępne wygłosił komendant Korpusu Kadetów Nr 1 mjr 
Tadeusz Machalski, a kadeci oddali hołd powstańcom 1863 roku69.

68 Obchód rocznicy powstania styczniowego, „Gazeta Warszawska” 1919, nr 13, s. 5; Obchód 1863 r., „Ga-
zeta Warszawska” 1919, nr 18, s. 5; Święto trzech pokoleń, „Gazeta Warszawska” 1919, nr 22, s. 5.

69 Program uroczystego obchodu 60-tej rocznicy powstania, „Kurjer Lwowski” 1923, nr 19, s. 3; Rocznica 
styczniowych bojów, „Kurjer Lwowski” 1923, nr 20, s. 4-5; Rocznica powstania styczniowego, „Polska 
Zbrojna” 1923, nr 22, s. 4; Jak garnizon lwowski uczcił rocznicę styczniowych bojów, „Polska Zbrojna” 
1923, nr 27, s. 4.
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W Warszawie 22 stycznia 1923 roku w sali Szkoły Podchorążych Piechoty 
w Warszawie miał miejsce uroczysty wieczór poświęcony 60. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Okręgowy 
Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Z tej okazji płk dr Wacław Tokarz wygłosił 
odczyt pt. Wybuch powstania styczniowego, a potem odbył się koncert orkiestry 
reprezentacyjnej WP pod dyrekcją mjr. A. Sielskiego, która odegrała Odgłosy 
przeszłości Noskowskiego i fantazję z Hrabiny Stanisława Moniuszki. Śpiewaczka 
Adela Comte-Wilgocka wykonała kilka pieśni związanych z powstaniem, wśród 
nich Czarną sukienkę Władysława Żeleńskiego, natomiast artysta teatru „Reduta” 
Edmund Wierciński zadeklamował wiersz Adama Asnyka pt. W rocznicę powstania, 
a także Pieśni społecznej cztery stron i Moją piosnkę Cypriana Kamila Norwida. 
W wieczorze wziął udział prezydent RP Stanisław Wojciechowski70.

Podobne uroczystości miały miejsce w innych garnizonach wojskowych na 
terenie kraju i cechował je różny przebieg na przestrzeni lat71. Największe obchody 
Powstania Styczniowego w czasach II Rzeczypospolitej zorganizowano 21 i 22 stycz-
nia 1933 roku w Warszawie. Odbywały się one pod protektoratem Prezydenta 
RP prof. Ignacego Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w Komitecie 
Honorowym byli: Aleksandra Piłsudska, premier Aleksander Prystor, marszałek 
Sejmu dr Kazimierz Świtalski, marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz oraz 
inspektor armii gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski. Przewodniczącym Komitetu 
Wykonawczego mianowano gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego, a zastępcą – gen. 
bryg. Jana Kołłątaja-Srzednickiego72. Uroczystości rozpoczęły się 21 stycznia 
w Warszawie o godz. 10.30 mszą żałobną w kościele garnizonowym przy ul. Długiej, 
odprawił ją ks. prałat Bronisław Michalski. W nabożeństwie wzięli udział weterani 
1863 roku. O godz. 12.00 w Muzeum Narodowym nastąpiło otwarcie wystawy 
poświęconej Powstaniu Styczniowego. O godz.14.30 w synagodze im. Nożyków 
przy ul. Twardej 6 odbyło się nabożeństwo dla żołnierzy narodowości żydowskiej, 
które odprawił rabin wojskowy Baruch Steinberg, w obecności jedynego żyjącego 
jeszcze w Polsce weterana narodowości żydowskiej ppor. Leona Hertza73.
70 Uroczystość styczniowa w wojsku, „Polska Zbrojna” 1923, nr 19, s. 5; Uroczystość styczniowa w Tow. Wie-

dzy Wojskowej, „Polska Zbrojna” 1923, nr 24, s. 5.
71 Zob. Rocznica styczniowa w garnizonie warszawskim, „Polska Zbrojna” 1924, nr 12, s. 4; Jak 85.p. strzel. 

wileńskich obchodził zaprzysiężenie rekrutów rocznika 1902 i rocznicę powstania styczniowego, „Żołnierz 
Polski” 1924, nr 15, s. 13; Obchód powstania styczniowego, „Dziennik Poznański” 1925, nr 18, s. 4; 
Obchody powstania styczniowego w wojsku, „Polska Zbrojna” 1926, nr 40, s. 4; Obchód rocznicy powstania 
styczniowego w Radomiu, „Polska Zbrojna” 1927, nr 24, s. 2; 69.pp – rocznica powstania styczniowego, 

„Żołnierz Polski” 1928, nr 7, s. 135; W. W., Jak w roku 1863 – podchorążowie stają do apelu w mroźną 
noc styczniową, „Polska Zbrojna” 1929, nr 24, s. 4; W. Słuszniak, Garnizon Pińsk. Obchód Powstania 
Styczniowego, „Żołnierz Polski” 1930, nr 6, s. 146; Marszowe zawody 6.pp leg, „Polska Zbrojna” 1931, 
nr 32, s. 9.

72 Program obchodu 70-lecia Powstania Styczniowego, „Polska Zbrojna” 1933, nr 20, s. 9; Hołd całej Polski 
weteranom 63 r., „Polska Zbrojna” 1933, nr 21, s. 4; A. E. Markert, Gloria Victis. Tradycje Powstania 
Styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004, s. 59-60.

73 Cała Polska w hołdzie powstańcom 1863 r., „Polska Zbrojna” 1933, nr 22, s. 2.
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O godz. 17.30 na Placu Marszałka Piłsudskiego zebrały się organizacje kom-
batanckie i społeczne wraz ze sztandarami i orkiestrami oraz społeczeństwo. Przed 
grobem Nieznanego Żołnierza ustawiły się: kompania honorowa 30 Pułku Strzelców 
Kaniowskich wraz ze sztandarem i orkiestrą, delegacje oficerskie i podoficerskie 
oraz oddziały wojskowe wszystkich pułków garnizonu warszawskiego z pochod-
niami. Po przybyciu gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego na sygnał trębaczy wojsko 
dwuminutową ciszą oddało hołd prochom Nieznanego Żołnierza. Po uroczystości 
uformowany pochód przeszedł pod Cytadelę, pod krzyż gen. Romualda Traugutta, 
gdzie gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły odczytał dekret Prezydenta RP o nadaniu 
Krzyża Niepodległości z Mieczami poległym i zmarłym powstańcom 1863 roku, 
po czym generał zawiesił odznaczenie na krzyżu Traugutta. W tej podniosłej 
chwili wojsko sprezentowało broń, a orkiestry odegrały hymn narodowy. Następnie 
gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły wygłosił przemówienie, po czym Szef Gabinetu 
Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski złożył u stóp krzyża wieniec od 
Prezydenta RP z napisem: „Bohaterom 1863 roku – Prezydent Rzeczypospolitej”. 
Drugi wieniec złożono od premiera Aleksandra Prystora z napisem: „Poległym 
bojownikom 1863 roku – Prezes Rady Ministrów i Rząd Rzeczypospolitej”. W dalszej 
części uroczystości zespół artystyczny Domu Żołnierza odtworzył przy świetle 
reflektorów cztery żywe obrazy z 1863 roku na bastionie Fortu Legionów, ilustrowane 
recytacjami. Na zakończenie orkiestry odegrały Pierwszą Brygadę74. W drugim 
dniu obchodów, rano o godz. 10.00 ks. prałat Jan Paweł Mauersberger odprawił 
nabożeństwo w katedrze św. Jana. W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent 
RP, rząd, generalicja, przedstawiciele władz administracyjnych i komunalnych oraz 
weterani 1863 roku. Po nabożeństwie ci ostatni wraz ze sztandarem udali się pod 
kolumnę Zygmunta III na Placu Zamkowym, gdzie na trybunie odebrali defiladę 
wojska, członków Przysposobienia Wojskowego, Związku Strzeleckiego, pocztów 
sztandarowych, organizacji byłych wojskowych i delegacji. Następnie uformował się 
pochód i przemaszerował na ul. Dolną Smolną nr 3 przed dom75, w którym mieszkał 
i został aresztowany Romuald Traugutt, ostatni dyktator Powstania Styczniowego. 
W obecności córki Romualda Traugutta Anny Juszkiewiczowej Aleksandra Piłsudska 
dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

W dalszej części uroczystości, w Belwederze Marszałek Józef Piłsudski przyjął 
delegację weteranów ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 
Styczniowego z ppor. Franciszkiem Stankiewiczem na czele. Podczas spotkania ppor. 
Stankiewicz wręczył Marszałkowi Krzyż 70-lecia Powstania Styczniowego (wcze-
śniej na Zamku Królewskim odznaczenie wręczył Prezydentowi RP prof Ignacemu 
Mościckiemu). Po opuszczeniu Belwederu weterani udali się na zebranie i obiad do 
Oficerskiego Kasyna Reprezentacyjnego przy alei Szucha. W czasie spotkania gen.

74 Cała Polska w hołdzie powstańcom 1863 r., „Polska Zbrojna” 1933, nr 22, s. 2.
75 Budynek w 1944 roku uległ zniszczeniu. Obecnie w tym miejscu (na terenie należącym do Muzeum 

Wojska Polskiego) znajduje się kamień pamiątkowy.
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dyw. Edward Śmigły-Rydz dokonał dekoracji obecnych 35 weteranów Krzyżem 
70-lecia Powstania Styczniowego. W godzinach popołudniowych weterani udali się 
na przyjęcie do Premiera Rządu RP Aleksandra Prystora76.

Uroczyste obchody 75. rocznicy Powstania Styczniowego miały miejsce 
w styczniu 1938 roku w Warszawie. Z tej okazji Poczta Polska wydała okolicz-
nościowy znaczek o wartości 2 złotych. Przedstawiał on grupę powstańców z gen. 
Romualdem Trauguttem77. Z kolei Warszawskie Towarzystwo Miłośników Historii 
zorganizowało w swojej siedzibie w kamienicy „Pod świętą Anną” (nazywaną też 
kamienicą książąt Mazowieckich) przy ul. Rynek 31 w dniach 21-23 stycznia 
1938 roku sesję naukową poświęconą dziejom powstania 1863-1864. W sesji wzięło 
udział 26 prelegentów cywilnych i wojskowych78. Towarzystwo Miłośników Historii 
wraz z Muzeum Narodowym zorganizowało wystawę rękopisów i druków z okresu 
Powstania Styczniowego. Prezentowano na niej także dzieła Artura Grottgera79. 
Na uroczystości przybyła delegacja weteranów 1863 roku złożona z 16 osób. Byli 
to: Tomasz Chmieliński z Serocka, Stanisław Domański ze Zdołbunowa, Maria 
Fabianowska z Warszawy, Józef Gryguć z Augustowa, Ignacy Harde z Łodzi, Edward 
Kwiatkowski z Szumowa, Scholastyka Mackiewiczowa z Krakowa, Andrzej Listek 
z Rudy Kościelnej, Stanisław Łączyński z Głogowca, Wiktor Malewski z Warszawy, 
Walenty Milczarski z Warszawy, Aleksander Uchnast z Buska-Zdroju, por. Wła-
dysław Mamert Wandalli z Warszawy, Longin Wierzbicki ze Zdołbunowa, Leon 
Witkowski ze Strugi i Lucyna Żukowska z Lublina. Przyjezdni weterani wraz 
ze swymi opiekunami zamieszkali w przygotowanych dla nich apartamentach 
w Hotelu Europejskim. Pierwszego dnia uroczystości delegację weteranów przyjął 
na audiencji na Zamku Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki. O godz. 17.00 w salach 
Resursy Obywatelskiej zorganizowano herbatkę, podczas której zaproszeni goście 
oraz dziennikarze mogli spotkać się z weteranami. Wieczór spędzili oni w Teatrze 
Narodowym na akademii grottgerowskiej80.

22 stycznia obchody rozpoczęły się nabożeństwem odprawionym w kościele gar-
nizonowym za zmarłych uczestników powstania. Po południu w Resursie Obywatelskiej 
młodzież warszawskich szkół średnich złożyła hołd weteranom. Wieczorem na Placu 
Piłsudskiego weterani w obecności delegacji stowarzyszeń i organizacji kombatanckich 
oraz społecznych, a także młodzieży złożyli wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza. Stąd 
udali się na stoki Cytadeli pod krzyż Romualda Traugutta, gdzie odbyła się manifestacja 

76 W hołdzie powstańcom 1863 r., „Polska Zbrojna” 1933, nr 23, s. 1; Wielkie uroczystości w stolicy w rocz-
nicę styczniową, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1933, nr 24, s. 13.

77 L. Piekarz, Powstanie styczniowe na polskich znaczkach pocztowych, [w:] Powstanie niespełnionych na-
dziei…, dz. cyt., s. 26.

78 Hołd historyków dla bohaterskiego porywu z 1863 r., „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, nr 22, s. 14.
79 Wystawa pamiątek i  dokumentów z  Powstania Styczniowego, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, 

nr 22, s. 14; Hołd historyków dla bohaterskiego porywu z 1863 r., „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, 
nr 22, s. 14; H. Mościcki, E. Oppman, Wystawa druków i rękopisów z okresu powstania styczniowego. 
Przewodnik, Warszawa 1938.

80 W hołdzie bohaterom roku 1863, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1938, nr 23, s. 13.
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ku czci inspiratorów i bohaterskich uczestników czynu zbrojnego 1863 roku. Uroczystości 
zakończyły się kolacją wydaną na cześć weteranów przez garnizon warszawski81.

23 stycznia do stolicy przybyły delegacje szkół podchorążych wszystkich rodza-
jów broni i dwóch pułków mających za szefów honorowych dowódców z 1863 roku: 
72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego i 83 Pułku Strzelców Poleskich im. 
Romualda Traugutta, aby w imieniu armii i swoim złożyć hołd weteranom Powstania 
Styczniowego. Tego dnia rano w kościele garnizonowym biskup polowy Józef Gaw-
lina odprawił mszę pontyfikalną, w której uczestniczyli weterani, Minister Spraw 
Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki, generałowie, przedstawiciele władz 
państwowych, członkowie komitetu organizacyjnego obchodów wraz z gen. bryg. 
dr Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim na czele.

Po nabożeństwie odbyła się specjalna defilada. Weterani w towarzystwie pod-
chorążych zajęli miejsca w otwartych powozach i pod eskortą honorowego szwadronu 
1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego przejechali przez miasto do Belwederu. Tam 
na stopniach budynku, w którym mieściło się muzeum śp. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, złożyli wieniec z napisem na szarfie: „Wielkiemu Marszałkowi weterani 1863 r.”. 
Następnie Premier Rządu RP gen. dyw. dr Felicjan Sławoj-Składkowski przyjął ich 
śniadaniem w Prezydium Rady Ministrów. Tam też Generalny Inspektor Sił Zbrojnych 
Marszałek Edward Śmigły-Rydz dokonał dekoracji weteranek i weteranów Orderem 
Polski Odrodzonej i Złotym Krzyżem Zasługi. Po południu zostali oni zaproszeni na 
herbatkę do Aleksandry Piłsudskiej, która mieszkała przy ul. Klonowej. Wieczorem w sali 
Rady Miejskiej odbyła się akademia, na którą weteranów wprowadzali podchorążowie 
w mundurach z 1830 roku. Akademię połączono z hołdem delegacji podchorążych, 
w imieniu których przemawiał komendant Szkoły Podchorążych Piechoty płk Eugeniusz 
Żongołowicz i pchor. Juliusz Wereszczyński. Uroczystość zakończyła się przyjęciem 
wydanym na ich cześć przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego82.

SPOŁECZNA POMOC WETERANOM

Wielu weteranów mimo przyznanych im emerytur żyło w dość ciężkich warunkach. Stąd 
wiele inicjatyw charytatywnych na rzecz żyjących bohaterów Powstania Styczniowego. 
Sam Marszałek Józef Piłsudski 20 stycznia 1924 roku w ramach obchodów rocznicy 
Powstania Styczniowego wygłosił w sali „Colosseum” przy ul. Nowy Świat 19 w Warsza-
wie odczyt o Powstaniu Styczniowym, przeznaczając cały dochód ze sprzedaży biletów na 
pomoc dla weteranów83. Zebrana suma 5677 milionów marek polskich została podzielona 
przez komitet obchodów w porozumieniu z Marszałkiem Piłsudskim i ministrem spraw 
81 Hołd stolicy, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1938, nr 24, s. 13.
82 Marsz. Śmigły-Rydz udekorował weteranów Powstania Styczniowego orderami Polski Odrodzonej, „Ilu-

strowany Kurier Codzienny” 1938, nr 25, s. 1-2; Stolica weteranom powstania styczniowego, „Kurier 
Poznański” 1938, nr 37, s. 4; A. E. Markert, Gloria Victis. Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej 
Rzeczypospolitej, s. 64-66.

83 Marszałek Piłsudski o roku 1863, „Polska Zbrojna” 1924, nr 22, s. 8; Kronika Wojskowa, „Polska Zbroj-
na” 1924, nr 18, s. 5. Odczyt pt. Rok 1863 został wydany drukiem przez wydawnictwo Ignis.
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wojskowych, pod którego opieką pozostawały towarzystwa weteranów 1863 roku, 
w następujący sposób: dla warszawskiego i lwowskiego Towarzystwa Weteranów 1863 
roku po 1334 miliony marek polskich, dla krakowskiego – 667 milionów, dla Towa-
rzystwa w Radomiu, Włocławku, Poznaniu, Lublinie i Kielcach – po 335 mln marek 
polskich84. W ślady Marszałka poszedł również w styczniu 1924 roku mjr Stefan Rowecki, 
zajmujący w tym czasie stanowisko kierownika Wydziału Naukowo-Wydawniczego 
Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. Z uzyskanego honorarium przekazał 
100 milionów marek polskich na rzecz Stowarzyszenia Weteranów 1863 roku85. Inną 
formą pomocy dla weteranów było zorganizowanie koncertu-rautu 8 marca 1928 roku 
pod protektoratem Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego małżonki Aleksandry. Część 
artystyczną przygotował prof. Stanisław Niewiadomski. Impreza odbyła się w pałacu 
Rady Ministrów. Na czele komitetu gospodyń stała żona wicepremiera prof. Kazimierza 
Bartla, a gospodarzy – I wiceminister spraw wojskowych gen. dyw. Daniel Konarzewski. 
Uzyskany tą drogą fundusz został przekazany Stowarzyszeniu Weteranów 1863 roku86.

W styczniu 1933 roku w związku z obchodami 70. rocznicy Powstania Stycz-
niowego z grona kawalerów Orderu Virtuti Militari wyszła inicjatywa, aby z pensji 
orderowej otrzymanej w 1933 roku wszyscy odznaczeni ofiarowali pewną kwotę na 

„Dar Honorowy” dla weteranów 1863 roku87. Apel ten spotkał się z powszechną 
aprobatą, wkrótce na łamach „Polski Zbrojnej” zaczęły się ukazywać informacje 
o ofiarodawcach i przekazanych kwotach88.

Z upływem lat, ze względu na swój wiek, weterani zrzeszeni w stowarzyszeniach 
nie byli w stanie wzajemnie sobie pomagać. To spowodowało, że zaczęły ich wspierać spo-
łeczne organizacje opiekuńcze. W styczniu 1922 roku w Poznaniu powstało Towarzystwo 
Pomocy Inwalidom Wojennym i Weteranom z r. 1863 na Województwo Poznańskie89.

W 1929 roku z inicjatywy komendanta głównego Policji Państwowej płk. Janusza 
Jagrym-Malczewskiego powstało w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Weteranów 
1863 roku90. Liczyło około 200 członków i zajmowało się pomocą weteranom, opieką nad 
nimi, a także działalnością informacyjną. Środki finansowe na ten cel pozyskiwano od 

84 Kronika wojskowa, „Żołnierz Polski” 1924, nr 7, s. 17.
85 Kronika Wojskowa, „Polska Zbrojna” 1924, nr 22, s. 14.
86 Dla weteranów 1863-go roku, „Kurier Warszawski” 1928, nr 59, s. 3; Koncert – raut na rzecz weteranów 

1863 r., „Polska Zbrojna” 1928, nr 66, s. 6; Koncert – raut na rzecz weteranów 1863 r., „Polska Zbrojna” 
1928, nr 67, s. 7; Dzisiejszy raut w pałacu Rady Ministrów, „Polska Zbrojna” 1928, nr 68, s. 6.

87 Do kawalerów orderu „virtuti militari”, „Polska Zbrojna” 1933, nr 5, s. 6; Do kawalerów orderu „Virtuti 
Militari”, „Polska Zbrojna” 1933, nr 9, s. 5.

88 „Dar Honorowy” dla weteranów 1863 r., „Polska Zbrojna” 1933, nr 9, s. 6; Kawalerowie orderu „Virtuti 
Militari” na „Dar Honorowy” dla weteranów 1863 roku, „Polska Zbrojna” 1933, nr 12, s. 5; Na dar 
honorowy dla weteranów 1863 r., „Polska Zbrojna” 1933, nr 14, s. 5.

89 Księga Pamiątkowa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej wydana w  Dziesięciolecie 
Okręgu Wielkopolskiego, Poznań 1931, s. 420.

90 Tow. Przyjaciół Weteranów 1863 r. powstaje z  inicjatywy komendanta głównego p.p., „Polska Zbrojna” 
1929, nr 91, s. 5; W Polsce i na świecie, „Żołnierz Polski” 1929, nr 16, s. 392; Wierni przyjaciele wetera-
nów, [w:] Żywe Pomniki Bohaterstwa. Ostatni z 1863 roku, red. W. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1933, 
s. 17; J. Dunin-Wąsowiczowa, Ostatni z 1863 r., „Stolica” 1971, nr 7, s. 14; A. E. Markert, Gloria Victis. 
Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 41-42. 
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osób prywatnych i instytucji, z dotacji państwowych oraz z rozmaitych imprez i wydaw-
nictw, jak książki czy pocztówki91. W latach 1928-1939 prezesami Towarzystwa byli 
kolejno: Gustaw Lichtensztein (starosta grodzki) i mjr rez. Władysław Dunin-Wąsowicz.

We Lwowie w październiku 1932 roku został powołany Komitet Opieki nad 
Uczestnikami Powstania 1863/64, który działał na terenie województwa lwow-
skiego. Jego prezesem został wiceprezydent Lwowa dr Zdzisław Stroński, a w jego 
skład wchodzili również delegaci z Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników 
Powstania 1863/64, Rodziny Wojskowej i Towarzystwa Przyjaciół Korpusu Kadetów 
Nr 192. W innych miastach i miejscowościach opieką nad weteranami zajmowały 
się Polski Czerwony Krzyż lub instytucje państwowe i społeczne.

Wielu weteranów było osobami samotnymi, w związku z czym często mieszkali 
oni w domach opieki. W Krakowie i Warszawie były dla nich specjalne schroniska, 
tzw. domy weterana93. W Warszawie Dom Weterana mieścił się przy ul. Floriańskiej, 
dodatkowo opiekowało się nim Towarzystwo Przyjaciół Inwalidów94. W 1936 roku 
na prośbę weteranów Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk 
o Niepodległość przekazało do dyspozycji weteranów jeden domek na Osiedlu 
Niepodległości przy ul. Łączności nr 2 i 4 w Boernerowie. Zamieszkali w nim 
weterani: Wiktor Malewski i Walenty Milczarski95.

POGRZEBY I MIEJSCA POCHÓWKU

W II Rzeczypospolitej pogrzeby weteranów odbywały się z zachowaniem ceremoniału 
wojskowego, a telegramy kondolencyjne przesyłali na ręce ich rodzin najwyżsi przed-
stawiciele Wojska Polskiego. Przykładem może być telegram wysłany w 1924 roku do 
córki śp. por. Leona Przanowskiego – Antoniny Gutowskiej: Proszę przyjąć wyrazy 
żalu i współczucia głęboko odczutego z powodu śmierci ojca, wielkiego patrioty i dzielnego 
bojownika za wolność ojczyzny. Szef Sztabu Generalnego Stanisław Haller gen. dyw.96

91 K. Dunin-Wąsowicz, Kult tradycji i opieka nad weteranami powstania 1863 roku w okresie międzywojen-
nym, „Przegląd Historyczny”, t. 82, nr 2, s. 272.

92 Kronika, „Gazeta Lwowska” 1932, nr 237, s. 5.
93 K. Lewicki, Przytulisko weteranów Powstania 1863/64 R. w Krakowie, Kraków 1949; J. Rogala, Schronisko 

Weteranów na Pradze, „Stolica” 1983, nr 5, s. 23. Schronisko w Krakowie mieściło się przy ul. Biskupiej 18.
94 W schronisku weteranów na Pradze..., „Polska Zbrojna” 1924, nr 22, s. 12; J. Dunin-Wąsowiczowa, Ostat-

ni z 1863, s. 14; J. Rogala, Schronisko weteranów na Pradze, „Stolica” 1983, nr 5, s. 23. W 120. rocznicę 
Powstania Styczniowego, 22 stycznia 1983 r., w tym budynku została odsłonięta tablica pamiątkowa 
informująca, że w latach 1924-1939 mieściło się tu Schronisko Weteranów Powstania 1863 roku. Ta-
blicę ufundował Związek Inwalidów Wojennych Oddział Praga Północ.

95 R. Horoszkiewicz, W Osiedlu Niepodległościowców w Babicach, „Naród i Wojsko” 1937, nr 51-52, s. 5. 
Stowarzyszenie to powstało w 1933 r., jego założycielami byli: Ignacy Boerner, Antoni Anusz, Kazi-
mierz Stamirowski, Michał Cholewiński, dr Jakub Krzemieński, Stanisław Car, Władysław Zawadzki, 
Walery Sławek, Hanna Hubicka, Jadwiga Raczkiewiczowa, Kazimierz Szymański, Julian Szymański, 
Władysław Raczkiewicz, Stanisław Okoniewski, Melchior Wańkowicz.

96 J. S. Wojciechowski, Leon Przanowski – wielki patriota i społecznik, „Dziennik Wschodni” 1996, nr 7, 
s. 8; Stanisław Haller (1872-1940), generał dywizji WP. W latach 1923-1925 szef Sztabu Generalnego 
WP. Oryginał telegramu znajduje się w zbiorach dr. Andrzeja Rojowskiego.
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Pogrzeb weterana por. Leona Przanowskiego tak został opisany: Dnia 8-go 
marca 1924 r. Lublin obchodził smutne uroczystości, oddając ostatnią przysługę zwłokom 
zasłużonego weterana obywatela ś.p. Leona Przanowskiego. O godz. 10-ej rano odbyło 
się uroczyste nabożeństwo w Kościele Katedralnym za spokój ś.p. Leona Przanowskiego. 
Na środku głównej nawy wznosił się katafalk otoczony kwieciem, na którym ustawiono 
trumnę. Na trumnie powstańcze czako, a na niej na biało-amarantowych wstęgach 
przypięty krzyż „Virtuti Miliatri”. Obok katafalku honorowa warta wojskowa z dobytymi 
szablami. W prezbiterium zasiedli biskup [Marian Leon] Fulman z duchowieństwem, 
przedstawiciele miasta, województwa, wojskowości i licznych instytucji prywatnych 
i publicznych. Mszę żałobną celebrował ks. Biskup sufragan [Adolf Józef] Jełowiecki. 
W czasie żałobnej uroczystości chór męski Szkoły Lubelskiej pod batutą prof. W. Wierz-
bickiego odśpiewał wyjątki z „Requiem” własnej kompozycji. Podniosłe kazanie wygłosił 
ks. Kanonik [Florjan] Krasuski. Śnieg mżył, pokrywając plac katedralny białym całunem, 
na którym wcześnie zebrały się liczne rzesze publiczności, kompania honorowa wojskowa 
z orkiestrą, Szkoła Lubelska, Ochronka, Straż Ogniowa, weterani, korpus oficerski. 
Przed kościołem laweta armaty przybrana w zieleń. W kościele lśni od świateł wielkiego 
żyrandola i świec żałobnych. O godz. 3-ej ks. Kanonik Z. Kwiek w asyście licznego 
kleru i duchowieństwa odśpiewał pienia żałobne. Wyniesiono trumnę i złożono ją na 
lawecie armaty, przybranej w zieleń. W chwili składania trumny na lawecie, kompania 
honorowa sprezentowała broń, publiczność zgromadzona na placu odkrywała głowy. 
Uderzyły dzwony kościelne i zakołysały nutą żałobną, nutą smutną, pożegnalną, na 
wielki spoczynek wielkiemu obywatelowi. Ruszył majestatycznie żałobny kondukt 
pogrzebowy. Na czele długi szereg dzieci z ochronki, Szkoła Lubelska, Straż Ogniowa, 
kompania honorowa wojskowa z orkiestrą 8. pp leg., liczne delegacje od instytucji 
z wieńcami, duchowieństwo i kler, laweta ze zwłokami ś.p. Leona Przanowskiego. Za 
trumną rodzina, przedstawiciele instytucji i szerokie masy publiczności. Powoli i maje-
statycznie płynął kondukt żałobny Krakowskim Przedmieściem, wśród smętnych, rwących 
duszę, pełnych ekstatycznego bólu marszów chopinowskich: „Dzwonów” i „Mogiły”. 
Dźwięki żałobnej muzyki płyną zlewając się w oddali z odgłosem milknących już 
dzwonów. Duchowieństwo śpiewa pieśni żałobne głuszone, co chwila potężniejącymi 
to słabnącymi akordami marszów żałobnych. Kondukt żałobny zbliża się do wrót 
cmentarnych. Uczniowie Szkoły Lubelskiej na barkach przenieśli nad mogiłę zwłoki 
swego drogiego „dziadunia”. W powietrzu drżały żałobne pieśni duchowieństwa. Nad 
mogiłą duchowieństwo odśpiewało „Requiem” i „Salve Regina”. Na wzniesienie tuż 
nad grobem, występowali przedstawiciele licznych instytucji społecznych, by oddać hołd 
i cześć prochom zasłużonego Polaka97.

Gdy w 1923 roku w Kaliszu zmarł weteran narodowości żydowskiej por. Izaak 
Ekman, w pogrzebie uczestniczyło wiele osób różnych wyznań. Ceremoniałem 
pogrzebowym zajęła się Powiatowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, która odko-
menderowała z garnizonu dwie kompanie z orkiestrą. Na czele konduktu szedł 
97 Kalendarz Lubelski na rok zwyczajny 1925, s. 5-7.
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dowódca 25 Dywizji Piechoty gen. bryg. Jan Karol Wróblewski oraz korpus oficerski 
29 Pułku Strzelców Kaniowskich i 25 Pułku Artylerii Polowej. Generał wygłosił 
mowę żałobną nad grobem98.

12 września 1925 roku w Gościeradowie odbył się pogrzeb weterana Teofila 
Kępińskiego. W ceremonii uczestniczył pluton honorowy 24 Pułku Ułanów z Kra-
śnika pod dowództwem por. Romana Janasa, a także pluton trębaczy99.

Uroczysty pogrzeb zorganizowano we Lwowie w listopadzie 1926 roku 
płk. weteranowi Józefowi Miniewskiemu. Z rozkazu Komendy Miasta została 
wyznaczona honorowa eskorta pod przewodnictwem płk. SG Mariana Przewłoc-
kiego, dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich100. Biorący udział w uroczystości 
dziennikarz „Kurjera Lwowskiego” tak ją opisał: Z kaplicy przedpogrzebowej szpitala 
garnizonowego ruszył kondukt pogrzebowy na cmentarz Łyczakowski. Przy trumnie 
straż honorową pełnili najstarsi podoficerowie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Oni 
też wynieśli na barkach trumnę i umieścili na lawecie armatniej, dookoła której usta-
wiła się honorowa eskorta podoficerów w pełnym uzbrojeniu pod wodzą porucznika 
Kałusowskiego. Olbrzymi pochód prowadził dca 14 P.Ułanów Jazłowieckich pułk. 
Przewłocki. Szwadron honorowy z rozwiniętym sztandarem pułkowym poprzedzała 
orkiestra 14 p.uł. Następnie szedł Korpus Kadetów, batalion piechoty i bateria armat. 
Na lawecie przybranej kwiatami i wieńcami spoczywały zwłoki śp. Miniewskiego. Tuż 
przed lawetą podoficer z szwadronu honorowego niósł na poduszce wszystkie ordery, ś.p. 
pułk. Miniewskiego. [...] Pochód przeszedł ulicami Łyczakowską, pl. Bernardyńskim 
i ul. Piekarską. U bram cmentarza pułki oddały honory wojskowe. Podoficerowie 
przenieśli trumnę do grobowca rodzinnego. Przemówił weteran z r. 1863, Kuczyński. 
Zabrzmiała bojowa pobudka ułanów. Honorowa eskorta sprezentowała broń, nad 
niezmierną masą ludzką wzniosła się potężna pieśń, hymn narodowy „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Umilkły dźwięki orkiestry i za pułkownikiem weteranem zamknęły się 
płyty grobowca. Nad cmentarzem przez cały czas uroczystości pogrzebowej krążył bojowy 
samolot. Smutna ta uroczystość, która przemieniła się w manifestację narodową wywarła 
na jej uczestnikach ogromne wrażenie101.

24 października 1926 roku w Krakowie zmarł Marian Dubiecki, który w czasie 
powstania był członkiem Rządu Narodowego102. W związku z tym wydarzeniem 
98 Zgon weterana z 1863 r., „Żołnierz Polski” 1923, nr 47, s. 16.
99 WBH, Rozkaz dzienny nr 234 z 11 września 1925 r. 24. p.uł., sygn. I.321.24.1. Rozkaz ten został udo-

stępniony przez kustosza Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Udział wojska w pogrzebach został 
uregulowany rozkazem Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie udziału siły zbrojnej w pogrzebach, 

„Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1925, nr 32, poz. 326.
100 Zob. Rozkaz Komendy Miasta, „Kurjer Lwowski” 1926, nr 262, s. 3.
101 Pogrzeb śp. pułk. Józefa Miniewskiego, „Kurjer Lwowski” 1926, nr 264, s. 4.
102 Nekrologia, „Czas” 1926, nr 247, s. 3; Kronika żałobna, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1926, nr 296, 

s. 7; Marjan Dubiecki, „Nowa Reforma” 1926, nr 248, s. 2; Marian Dubiecki był sekretarzem stanu. Aresz-
towany razem z R. Trauguttem w 1864 r. Początkowo skazany na karę śmierci, złagodzoną na pozbawienie 
praw stanu i 10 lat ciężkich robót. Na mocy amnestii został zwolniony. Po powrocie z zesłania zamieszkał 
w Krakowie. Był autorem publikacji, m.in. Edmund Różycki, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas 
powstania styczniowego oraz inicjatorem Wydawnictwa Materiałów do Historii Powstania 1863-1864.
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Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki polecił wojewodzie krakowskiemu Ludwikowi 
Darowskiemu, aby wyraził rodzinie ś.p. Mariana Dubieckiego głębokie współczucie i żal 
z powodu zgonu ostatniego członka Rządu Narodowego powstania 1863 roku. Jedno-
cześnie dla uczczenia zasług zmarłego podjęto decyzję o pokryciu kosztów pogrzebu 
ze Skarbu Państwa103. W pogrzebie 27 października uczestniczyła asysta wojskowa, 
a zmarłemu zostały oddane honory przynależne generałowi104. W ostatniej drodze 
z domu przy ul. Jabłonowskich na Cmentarz Rakowicki wzięli udział: przedstawiciel 
rządu wojewoda krakowski Ludwik Darowski, posłowie Marian Dąbrowski, prof. 
Władysław Konopczyński, senatorowie Jan Englich, Aleksander Adelman, Emil 
Godlewski, dowódca Okręgu Korpusu Nr V gen. dyw. Eugeniusz Tinz, dowódca 
7 Dywizji Piechoty gen. dyw. Stanisław Wróblewski, komendant miasta Krakowa 
płk SG Stanisław Augustyn, prezes Okręgu Związku Legionistów kpt. rez. Bolesław 
Pochmarski (syn powstańca 1863 roku). Oddziałami wojskowymi, które uczestniczyły 
w obrzędzie, komenderował dowódca 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej płk 
Stanisław Kruk-Schuster. Były to: orkiestra 20 Pułku Piechoty pod batutą kapelmistrza 
kpt. Juliusza Schreyera, 3. szwadron 8 Pułku Ułanów im. ks. Józefa Poniatowskiego, 
batalion 20 Pułku Piechoty, bateria 6 Pułku Artylerii Polowej, delegacje oficerów 
i szeregowych z wszystkich jednostek garnizonu krakowskiego. Wartę honorową przy 
trumnie znajdującej się na lawecie armatniej pełnili podoficerowie105. Rodzina zmarłego 
otrzymała również wiele telegramów kondolencyjnych, wśród nich od Prezesa Rady 
Ministrów Marszałka Józefa Piłsudskiego106.

Pogrzeb weterana ppor. Stanisława Krzyżanowskiego zmarłego w 1932 roku 
w Krakowie został opisany następująco: Wczoraj o g. 3 po południu zebrały się tłumy 
Krakowian przed domem żałoby L.5 przy ul. Pijarskiej, by oddać ostatnią posługę 
zasłużonemu i otaczanemu ogólną czcią prezesowi Związku Weteranów Powstania 
1863-1864 roku, śp. Stanisławowi Dębno Krzyżanowskiemu. Przy wyniesieniu trumny 
chór Związku Legionistów odśpiewał „Pożegnał już ten świat”, poczym rozwinął się 
olbrzymi kondukt, dążący w stronę cmentarza rakowickiego. Pochód otwierały delegacje 
ze sztandarami Związku Rezerwistów i Związku Sybiraków, poczym w samochodzie 
jechali ze swym sztandarem dwaj sędziwi weterani powstania styczniowego 1863 r. Za 
orkiestrą wojskową grającą żałobne marsze postępowała kompania honorowa, poczym 
szły delegacje z wieńcami. W pochodzie niesiono na poduszce odznaczenia zmarłego. 
[...] Trumnę ze zwłokami otoczoną przez żołnierzy i strzelców, wieziono na armatniej 
lawecie, ciągnionej przez 3 pary czarnych koni artyleryjskich. [...] Gdy kondukt wśród 
103 Nad trumną ostatniego Członka Rządu Narodowego w 1863 r., „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1926, 

nr 298, s. 8; Pogrzeb ostatniego członka Rządu Narodowego odbył się na koszt państwa, „Kurier Polski” 
1926, nr 262, s. 3.

104 Kronika, „Czas” 1926, nr 248, s. 2.
105 Nad trumną ostatniego Członka Rządu Narodowego w 1863 r., „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1926, 

nr 298, s. 8; Pogrzeb ś.p. Marjana Dubieckiego, „Czas” 1926, nr 249, s. 3; Pogrzeb śp. Marjana Dubiec-
kiego, „Nowa Reforma” 1926, nr 250, s. 2; Pogrzeb ostatniego członka Rządu Narodowego w Krakowie, 

„Polska Zbrojna” 1926, nr 297, s. 7; Po zgonie Marjana Dubieckiego, „Gazeta Lwowska” 1926, nr 249, s. 2.
106 Kondolencje z powodu zgonu ś. p. Marjana Dubieckiego, „Nowa Reforma” 1926, nr 250, s. 2.
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szpalerów publiczności przechodził przez ulicę Lubicz z ogrodu strzeleckiego rozległy się 
salwy moździerzowe. Na cmentarzu odezwał się głos trąbki wojskowej, a po ostatnich 
modłach duchowieństwa i odśpiewaniu przez chór legionistów „Salve Regina”, pochyliły 
się w hołdzie sztandary, poczym trumnę ze zwłokami złożono na wieczny spoczynek do 
grobowca weteranów powstania 1863-[186]4 roku107.

O nagłym zgonie można mówić w przypadku weterana Józefa Kajzera – zmarł 
22 stycznia 1933 roku w czasie obchodów 70. rocznicy Powstania Styczniowego 
w Poznaniu. Pisano w prasie: Dosłownie na posterunku, jak prawdziwy żołnierz 
zmarł śp. Józef Kajzer z Ostrowa, sędziwy weteran z powstania w 1863 r. Wczoraj 
podczas defilady wojska przed weteranami na placu przed katedrą, śp. Kajzer zasłabł. 
Słaniającego się podtrzymali por. Jarosz z 1 p. pancernego, por. Tadeusz Szulc z 7 bat. 
łączności, wnuk Edmund Dolniak i p. Tomczak i przenieśli go do pobliskiej kanonii 
ks. kanonika Steuera. Niestety śp. Kajzer był już konający. Ks. kan. Steuer udzielił 
konającemu ostatnich Sakramentów i absolucji. W kilka minut później nastąpił zgon, 
który stwierdził przybyły niebawem lekarz pogotowia. Zwłoki sędziwego powstańca 
przewieziono do kostnicy szpitala wojskowego108. Jego pogrzeb odbył się w Ostrowie 
Wielkopolskim. Lokalna gazeta opisała to wydarzenie: W czwartek dnia 26 bm. 
o godz. 2-iej po południu odbył się pogrzeb śp. Józefa Kajzera, ostatniego weterana 
naszego miasta… W kondukcie pogrzebowym można było zauważyć „Legion Wiel-
kopolski”, Ogólny Zw. Podf. Rez., Powstańców i Wojaków, Gimnazjum męskie, Zw. 
Inw. Wojennych i szereg innych towarzystw. Trumna ze zwłokami otoczona zielenią 
i wieńcami spoczywała na lawecie armatniej. Za trumną kroczyła rodzina zmarłego, 
przedstawiciele władz wojskowych, cywilnych i policji, oraz cały korpus oficerski 60 pp 
i 25 p.a.p. Kondukt żałobny prowadził ks. prob. Zamysłowski w asyście czterech księży. 
Czoło konduktu stanowiła orkiestra 60 pp. Pomimo siedemnastostopniowego mrozu 
w pogrzebie wzięły udział liczne rzesze społeczeństwa ostrowieckiego109.

Weteranów 1863 roku uroczyście żegnano też na obczyźnie. Kiedy w Paryżu 
w czerwcu 1926 roku zmarł Władysław Mickiewicz – syn poety Adama Mickiewi-
cza – na ręce wdowy Marii Mickiewiczowej depesze kondolencyjne wysłał prezes 
Rady Ministrów prof. Kazimierz Bartel i wicemarszałek Sejmu Ignacy Daszyński. 
Ponadto ambasador Polski we Francji Alfred Chłapowski otrzymał polecenie wzięcia, 
w imieniu rządu, udziału w pogrzebie i złożenia wieńca na jego trumnie110. Również 
Szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP wysłał do wdowy telegram następującej 
treści: Z polecenia p. Prezydenta Rzeczypospolitej przesyłam wyrazy serdecznego współ-
czucia z powodu zgonu nieodżałowanej pamięci Władysława Mickiewicza, wielkiego 
patrioty i godnego syna nieśmiertelnego wieszcza111. 12 czerwca odbyła się eksportacja 
zwłok Władysława Mickiewicza z mieszkania do kościoła Saint-Germain-des-Prés, 
107 Pogrzeb śp. Stanisława Krzyżanowskiego, „Czas” 1932, nr 246, s. 2.
108 Obchód powstania 1863 r. okryty żałobą, „Kurjer Poznański” 1933, nr 36, s. 1.
109 Wiadomości miejscowe, „Kurjer Ostrowski” 1933, nr 12, s. 5.
110 Zgon syna Wielkiego Poety, „Polska Zbrojna” 1926, nr 158, s. 2.
111 Przed pogrzebem Władysława Mickiewicza, „Polska Zbrojna” 1926, nr 159, s. 6.
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a następnie na cmentarzu Montmorency w Paryżu. W ostatniej drodze zmarłemu 
towarzyszyli radca Ambasady RP Aleksander Szembek z całym personelem ambasady, 
attachè wojskowy płk Juliusz Kleeberg oraz szereg osób ze sfer rządowych francuskich 
i miejscowej Polonii112.

Gdy w Stanach Zjednoczonych w miejscowości Chicopee w stanie Massa-
chusetts w 1936 roku zmarł były powstaniec Wincenty Smołczyński, jego pogrzeb 
zgromadził tłumy ludzi. Orszak żałobny prowadziło trzydziestu księży przybyłych 
z innych stanów, a maszerowali w nim weterani armii polskiej i amerykańskiej, 
umundurowani członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, burmistrz 
Chicopee wraz z zarządem miejskim oraz miejscowi i okoliczni działacze polonijni113.

Zmarłych weteranów chowano na różnych cmentarzach, wielu z nich spoczęło 
w grobach rodzinnych. Na ich nagrobkach umieszczano napis: „Weteran 1863 r.” 
W niektórych miastach, na przykład we Lwowie, Łodzi, chowano ich na miejskim 
cmentarzu w wydzielonej kwaterze. Największym skupiskiem grobów uczestników 
Powstania Styczniowego jest Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, gdzie w osobnej 
kwaterze, nazywanej „górką powstańców 1863-1864”, zostało pochowanych 
230 weteranów, a w osobnych grobach i rodzinnych około 400114. W Krakowie 
na Cmentarzu Rakowickim część weteranów pochowano w osobnym grobowcu-

-pomniku weteranów powstań narodowych, wykonanym przez Edwarda Stechlika, 
rzeźbiarza i właściciela zakładu kamieniarskiego.

W latach 1919-1923 grobami żołnierskimi zajmował się – powołany w ramach 
Ministerstwa Spraw Wojskowych – Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi. Toteż część 
zmarłych weteranów została pochowana na garnizonowych cmentarzach. Takie groby 
znajdują się na cmentarzu wojskowym w Lublinie przy ul. Białej, w Warszawie na cmen-
tarzu wojskowym (obecnie komunalnym) na Powązkach. W 1923 roku Ministerstwo 
Spraw Wojskowych przekazało opiekę nad grobami wojennymi Ministerstwu Robót 
Publicznych. 1 czerwca 1923 roku centralny organ służby duszpasterskiej (Polowa Kuria 
Biskupia) objął zarząd nad cmentarzami garnizonowymi w miejscowościach, w których 
znajdowały się większe skupiska wojska: Warszawie (Powązki), Modlinie, Dęblinie, 
Kowlu, Wilnie (cmentarz na Antokolu), Grodnie, Łodzi, Krakowie, Lwowie, Poznaiu, 
Toruniu, Grudziądzu, Brześciu nad Bugiem i Przemyślu. Zarząd nad poszczególnymi 
cmentarzami, względnie kwaterami, objęli komendanci garnizonów i sprawować go 
mieli przy pomocy służby duszpasterskiej garnizonowej115. Jednocześnie – celem ochrony 
miejsc stałego spoczynku bojowników o wolność 1830-1863 roku od zapomnienia 
 – wydział grobownictwa wojennego przy Ministerstwie Robót Publicznych objął pieczę 
nad grobami powstańców, którzy zginęli podczas walk lub zmarli później. Ubogie 

112 Eksportacja zwłok Władysława Mickiewicza, „Polska Zbrojna” 1926, nr 160, s. 2; Pogrzeb ś.p. Wład. 
Mickiewicza, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1926, nr 161, s. 12.

113 T. Lachowicz, Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku, Warszawa 2002, s. 241, 242.
114 S. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986, Wrocław 1988, s. 297-320.
115 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie ustanowienia cmentarzy garnizonowych, „Dziennik 

Rozkazów Wojskowych” 1923, nr 22, poz. 297.
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rodziny powstańców 1863 roku mogły przekazywać do wydziału grobownictwa 
informacje o miejscu spoczynku swych krewnych. Opieka nad takimi grobami miała 
być sprawowana przez wydziały wojewódzkie, na równi z grobami żołnierzy poległych 
w ostatniej wojnie116.

W 1933 roku w Warszawie, na zakończenie obchodów 70-lecia Powstania 
Styczniowego, komitet organizujący uroczystości postanowił w obrębie Cmen-
tarza Wojskowego na Powązkach urządzić osobny cmentarzyk dla powstańców 
1863 roku. Dotychczas zmarłych powstańców chowano na różnych cmentarzach 
stolicy. Ich ekshumacja miała się odbyć na koszt Komitetu. Ogółem na powstańczym 
cmentarzyku planowano umieścić 60 grobów117. Autorem projektu był Wojciech 
Jastrzębowski. Budowę prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Weteranów 1863 r.118 
W kwietniu 1934 roku doszło do ekshumacji i przeniesienia 45 trumien. 13 kwietnia 
tegoż roku odbyło się uroczyste zakończenie prac. Na ceremonii obecny był m.in. 
gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły119. Nad grobami został umieszczony 8-metrowy 
spiżowy krzyż-pomnik, z cierniową koroną i wielkim brązowym ryngrafem. Na 
murze okalającym kwaterę od południa umieszczono wyrazisty napis: „Bohaterom 
Powstania 1863 roku”. Medalion z wizerunkiem Orła i Pogoni otaczają słowa: „Rząd 
Narodowy-Równość, Wolność, Niepodległość”. Pod nim znajduje się brązowa 
gałązka palmowa. Na parkanie okalającym cmentarzyk, przy wejściu, przywieszono 
metalową tabliczkę okolicznościową tej treści: „Cmentarzyk powstańców 1863 r. ku 
uczczeniu 70-tej rocznicy powstania styczniowego wykonany przez tow. przyjaciół 
weteranów w latach 1933-1936”. Na marmurowym obramowaniu kwatery od strony 
wschodniej umieszczono 263 tabliczki z brązu z nazwiskami uczestników powstania 
1863-1864 roku – zmarłych na wygnaniu, w kazamatach fortecznych, na katorgach 
syberyjskich, poległych w czasie powstania. Osobną tabliczkę poświęcono Węgrom, 
uczestnikom Powstania Styczniowego120.

Inicjatorzy cmentarzyka powstańczego opiekę nad grobami zmarłych powstań-
ców postanowili powierzyć młodzieży szkolnej. Chęć podjęcia obowiązku zgłosiło 
wiele szkół warszawskich, których przedstawiciele powołali Komitet Opieki nad 
Grobami Powstańców 1863 roku. Składał się z przedstawicieli kadry pedagogicznej 
i uczniów oraz członków prezydium Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 roku. 
Komitet uchwalił projekt wykonania metalowych tabliczek z napisem „Grób 
pod opieką szkoły…” i umieszczenia ich u stóp każdego grobu na cmentarzyku 
powstańców 1863 roku. Szkoły miały utrzymywać stałego dozorcę w tym obiekcie. 
Uroczystość przekazania opieki nad grobami powstańców odbyła się 31 października 
116 Kronika wojskowa, „Żołnierz Polski” 1924, nr 5, s. 16.
117 Do rodzin weteranów 1863 r., „Polska Zbrojna” 1934, nr 46, s. 8.
118 Panteon 1863 roku na Cmentarzyku Powstańców w Warszawie, „Naród i Wojsko” 1936, nr 9, s. 8; Pan-

teon 1863 r. na cmentarzu powstańców w Warszawie, „Express Lubelski i Wołyński” 1936, nr 150, s. 4; 
K. Mórawski, Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich, Warszawa 1989, s. 31.

119 Ekshumacja zwłok 45 weteranów z 1863 r., „Polska Zbrojna” 1934, nr 100, s. 4.
120 Na tabliczce widnieje napis w języku polskim i węgierskim: „Pamięci Braci Węgrów uczestników Po-

wstania Styczniowego”.
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1937 roku. W wydarzeniu oprócz przedstawicieli wymienionych szkół i Towarzystwa 
Przyjaciół Weteranów wzięli udział: delegacja weteranów 1863 roku, przedstawiciel 
Ministerstwa Oświaty, kurator Wiktor Ambroziewicz, biskup polowy WP ks. Józef 
Gawlina, gen. bryg. dr Jan Kołłątaj-Srzednicki, starosta grodzki Jan Wasylkiewicz, 
wiceprezydent miasta i prezes stołecznej FZOO Józef Ołpiński. Przemówienie 
wygłosił prezes Towarzystwa Przyjaciół Weteranów mjr. rez. Władysław Julian 
Dunin-Wąsowicz. Obecny na uroczystości weteran por. Władysław Mamert Wan-
dalli w imieniu powstańców styczniowych powiedział: Uroczystość dzisiejsza to kamień 
węgielny pod gmach pamięci. Przypomina i przypominać będzie o czasach, kiedy to 
powstańcy kładliśmy głowy swe pod miecz wroga. Pamięć o tych czasach i o wielkim 
wydarzeniu dziejowym, upamiętnionym w tych tu mogiłach obok Krzyża i Białego 
Orła, nie przebrzmi bez echa, które obija się o sklepienie niebios, iść będzie poprzez 
szereg lat i pozostanie na zawsze w pamięci potomnych121.

W 1938 roku staraniem Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 roku, po 
uzyskaniu zgody rodziny, z grobów rodzinnych z Choryni zostały sprowadzone 
zwłoki gen. Edmunda Taczanowskiego, dowódcy Powstania Styczniowego. 31 paź-
dziernika 1938 roku nastąpiła ekshumacja zwłok generała z miejscowego cmentarza 
do specjalnego wagonu – kaplicy. W wydarzeniu wzięli udział dwaj weterani, którzy 
nieśli sztandar oddziału gen. Edmunda Taczanowskiego. Specjalny pociąg jechał 
przez: Kościan, Poznań, Środę, Jarocin, Pleszew, Taczanów, Ostrów Wielkopolski, 
Kalisz, Sieradz, Łask, Pabianice i Łódź do Warszawy. Na stacji każdej z wymie-
nionych miejscowości lokalne władze administracji państwowej, samorządowej, 
przedstawiciele wojska, organizacji paramilitarnych i kombatanckich oddawały 
hołd zmarłemu. W Kaliszu weteran Józef Półrolniczak, dawny podkomendny gen. 
Edmunda Taczanowskiego, złożył przy jego trumnie wiązankę kwiatów. Z powodu 
złego stanu zdrowia nie mógł pojechać do Warszawy. W Łodzi do konduktu żałob-
nego dołączył inny podkomendny – Ignacy Harde, który towarzyszył konduktowi 
do Warszawy. Po przyjeździe do stolicy trumna została przewieziona do kościoła 
garnizonowego. Uroczysty pogrzeb gen. Edmunda Taczanowskiego odbył się 
1 listopada 1938 roku. U stóp trumny, ustawionej na katafalku okrytym szkarłatem, 
ustawiono popiersie generała. Wartę honorową pełnili podoficerowie garnizonu 
stołecznego i przedstawiciele Federacji Związku Polskich Obrońców Ojczyzny oraz 
poczty sztandarowe 30 szkół warszawskich opiekujących się grobami weterańskimi. 
Nabożeństwo celebrował w asystencji duchowieństwa wojskowego biskup polowy WP 
Józef Gawlina, który następnie poprowadził kondukt pogrzebowy. Trumnę z kościoła 
wynieśli członkowie rodziny i Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 roku, które 

121 Zmiana warty przy grobach powstańców 1863 r., „Naród i Wojsko” 1937, nr 45/46, s. 6-7. Po uroczysto-
ści na parkanie otaczającym cmentarzyk została umieszczona tablica z napisem: „Opiekę nad grobami 
powstańców 1863 r. objęła po wieczne czasy młodzież 35 szkół warszawskich dnia 31 X 1937 r.” W 120. 
rocznicę powstania 1863 r., tj. w 1983 roku, na słupku od wewnątrz ogrodzenia przy wejściu została 
umieszczona tablica z napisem: „Bohaterom Walk o Niepodległość Polski. W 120 rocznicę Powstania 
Styczniowego hołd składa młodzież Szkoły Podstawowej nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie”.
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zorganizowało uroczystość. W kondukcie żałobnym szły poczty sztandarowe szkół 
opiekujących się grobami weteranów, FZPOO, uczestnicy powstania 1863 roku, 
którzy nieśli historyczny sztandar partii Taczanowskiego. Ponadto za trumną podą-
żały oddziały wojskowe: orkiestra i bateria honorowa 1 Dywizjonu Artylerii Konnej 
gen. Józefa Bema oraz kompania honorowa 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, 
którą dowodził mjr Władysław Adamus. Za kolumną wojskową prowadzono konia 
okrytego czaprakiem żałobnym. Trumnę wieziono na lawecie, a za nią maszerowali: 
rodzina generała, wiceprezydent miasta Warszawy dr Wacław Graba-Łęcki, attaché 
wojskowy Włoch płk Adolfo Roero di Cortanze, delegacja przedstawicieli Wojska 
Polskiego z gen. bryg. Emilem Przedrzymirskim-Krukowiczem i gen. bryg. Janem 
Kołłątajem-Srzednickim na czele oraz rzesze mieszkańców stolicy. Na cmentarzu 
po odprawieniu modłów przemawiał weteran por. Władysław Mamert Wandalli, 
w imieniu armii – gen. Emil Przedrzymirski-Krukowicz. W chwili opuszczania 
trumny do grobu córka generała Aniela Chłapowska rzuciła na nią ziemię przy-
wiezioną z Choryni, gdzie zmarł i został pierwotnie pochowany jej ojciec. Marszem 
artyleryjskim, odegranym przez orkiestrę, pożegnano generała. Na zakończenie odbył 
się tradycyjny apel powstańców, urządzany corocznie w Dzień Zaduszny. Był to już 
ostatni apel, w którym uczestniczyli żyjący jeszcze weterani122. W styczniu 1939 roku 
w miejscu pierwotnego pochówku gen. Edmunda Taczanowskiego w Choryni została 
odsłonięta tablica pamiątkowa123.

W październiku 1939 roku po zajęciu Warszawy przez Niemców na wspo-
mnianym cmentarzyku odbył się pogrzeb jednego z weteranów. Uczestniczka 
tego wydarzenia Janina Dunin-Wąsowiczówna, członkini Towarzystwa Przyjaciół 
Weteranów 1863 roku wspominała: Trumnę ze zmarłym weteranem Walentym Mil-
czarskim wieźliśmy na cmentarz na wozie zaprzężonym w jednego konia, by okupant 
nie dowiedział się, że odprowadzamy na wieczny spoczynek jednego z bohaterów124. 
Ostatnim weteranem, który został pochowany – w 1942 roku – na tym cmentarzyku, 
był por. Władysław Mamert Wandalli. W kwaterze tej wraz z mogiłą gen. Edmunda 
Taczanowskiego znajduje się 68 grobów weteranów.

SYMBOLE PAMIĘCI

Głównym symbolem pamięci Powstania Styczniowego w czasach II Rzeczypospolitej 
była sylwetka ostatniego dyktatora gen. Romualda Traugutta, skazanego na śmierć 
przez Rosjan i powieszonego 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli warszawskiej. 
Już w 1921 roku komitet organizacyjny zjazdu 1 Kompanii Kadrowej Legionów 
Polskich zwrócił się do magistratu Warszawy o pozwolenie wmurowania w pierwszy 

122 Przewiezienie zwłok ś.p. gen. Edmunda Taczanowskiego, „Monitor Polski” 1938, nr 252, s. 7; Pośmiertny 
tryumf gen. Taczanowskiego w Panteonie chwały 1863 roku w  stolicy, „Naród i Wojsko” 1938, nr 46, 
s. 14-15; Pogrzeb prochów gen. Taczanowskiego, „Żołnierz Polski” 1938, nr 31, s. 764. 

123 Tablica ku czci gen. Taczanowskiego, „Kurier Warszawski” 1939, nr 17, s. 6, wydanie poranne.
124 J. Dunin-Wąsowiczowa, Ostatni z 1863 r., „Stolica” 1971, nr 7, s. 14.
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pylon wiaduktu do mostu ks. Józefa Poniatowskiego tablicy pamiątkowej na cześć 
gen. Romualda Traugutta. Po uzyskaniu zgody od magistratu, 5 sierpnia 1921 roku 
przy al. 3 Maja (obecnie Al. Jerozolimskie) uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał 
Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, a poświęcenia – kapelan Naczelnika 
Państwa ks. prałat Marian Tokarzewski125. Na tablicy został umieszczony napis 
tej treści: „5. VIII 1864 – 6.VIII 1914. Generałowi Romualdowi Trauguttowi, 
powstańczemu Naczelnikowi Narodu, kompania kadrowa, w pół wieku po jego 
śmierci, testament walki zbrojnej niosąca na bagnetach, tablicę pamięci potomkom 
poświęca 6 sierpnia pierwszego roku po ukończeniu wojny o niepodległość”126.

Również jeden z fortów dawnej twierdzy rosyjskiej w Warszawie został nazwany 
imieniem i nazwiskiem ostatniego dyktatora powstania127. 3 maja 1923 roku prezes 
Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863-1864 Leon 
Syroczyński w czasie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja we Lwowie 
przekazał powstańczy sztandar ziemi witebskiej z 1863 roku dowódcy Korpusu 
Kadetów Nr 1 mjr. Tadeuszowi Machalskiemu128. Sztandar stał się symbolem tej szkoły.

5 sierpnia 1923 roku w Świsłoczy (obecnie Białoruś) staraniem Komitetu 
Budowy Pomnika Romualda Traugutta dokonano poświęcenia tablicy pamiątkowej 
ku czci Romualda Traugutta, który kształcił się w murach obecnego seminarium, 
a dawnego gimnazjum. Tablicę umieszczono w sali gimnastycznej seminarium129.

Kolejną tablicę pamiątkową poświęconą postaci generała ufundowano we 
Lwowie. Uroczystość jej odsłonięcia odbyła się 28 września 1924 roku. Została 
ona wykuta z kamienia i przedstawiała popiersie Romualda Traugutta z napisem: 

„Pamięci Dyktatora powstania styczniowego, Romualda Traugutta, straconego na 
stokach Cytadeli Warszawskiej 5.VIII-1864 r. – Małopolska Wschodnia 1922 r.” 
Tablica została wmurowana w dzwonnicę kościoła o.o. bernardynów od strony Placu 
Bernardyńskiego. W trakcie uroczystości przemawiał prezes Komitetu Weteranów 
1863 roku prof. Leon Syroczyński i minister spraw wojskowych gen. dyw. Władysław 
Sikorski130. 12 listopada 1928 rokuna Cytadeli w X pawilonie, w celi, gdzie Romuald 
Traugutt spędził ostatnie dni swego życia, prezydent RP prof. Ignacy Mościcki 
odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą temu wydarzeniu131.

Innym sposobem uczczenia pamięci o powstańcach z 1863 roku było wznosze-
nie pomników. Upamiętniające Romualda Traugutta monumenty zostały zbudowane 

125 Ku czci Traugutta, „Kurier Poranny” 1921, nr 212, s. 2; Ku czci Traugutta, „Gazeta Warszawska” 1921, 
nr 214, s. 3.

126 Pamięci Romualda Traugutta, „Kurier Poranny” 1921, nr 207, s. 2.
127 Życie wojskowe, „Polska Zbrojna” 1922, nr 208, s. 3. Był to fort Aleksieja.
128 Dzień Trzeciego Maja we Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1923, nr 101, s. 3.
129 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej R. Traugutta w Świsłoczy, „Dziennik Wileński” 1923, nr 174, s. 8.
130 Kronika, „Kurier Lwowski” 1924, nr 198, s. 4; Minister Sikorski na uroczystościach lwowskich, „Polska 

Zbrojna” 1924, nr 267, s. 2; Kronika wojskowa, „Żołnierz Polski” 1924, nr 40, s. 15.
131 W świątyni polskiego męczeństwa uroczyste odsłonięcie tablic w historycznych celach warszawskiej Cytadeli, 

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1928, nr 316, s. 9; W Polsce i na świecie, „Żołnierz Polski” 1928, nr 47, s. 1062.



85

Weterani 1863-1864 roku w II Rzeczypospolitej

między innymi w Świsłoczy (w 1928 roku)132 i – z okazji dziesięciolecia 20 Pułku 
Artylerii Polowej – w Prużanie na terenie koszar. Obelisk ostatniego dyktatora 
Powstania Styczniowego powstał z inicjatywy i według projektu płk. Władysława 
Drozdowskiego, dowódcy 20 Pułku Artylerii Polowej. Pracami podczas budowy 
kierował por. Stefan Jan Sporschill133.

W sierpniu 1932 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych zatwierdziło nazwę dla 
koszar 48 Pułku Strzelców Kresowych w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk 
na Ukrainie), nadając im imię Romualda Traugutta134.

Nie zapominano też o innych uczestnikach Powstania Styczniowego poległych 
na polu walki lub straconych przez władze carskie. W okresie istnienia II Rzeczy-
pospolitej na terenie całego kraju starano się upamiętnić miejsca walk i uczestników 
Powstania Styczniowego – warto wspomnieć o kilku z nich. 1 listopada 1922 roku 
w gmachu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Elizy Orzeszkowej 
w Warszawie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Romanowi Żulińskiemu, 
który został stracony wraz z Romualdem Trauguttem. Tablicę ufundowała rada 
pedagogiczna seminarium135.

23 czerwca 1930 roku w miejscowości Ilia w powiecie wileńskim prezydent RP 
prof. Ignacy Mościcki dokonał odsłonięcia pomnika wzniesionego w celu uczczenia 
pamięci powstańców poległych w 1863 roku w tych okolicach. Miał on kształt 
obelisku, mieszczącego wewnątrz kaplicę z sarkofagiem, na którym umieszczono 
napis: „Władyski – 1863”. Była to nazwa miejscowości w pobliżu granicy sowieckiej, 
pod którą powstańcy w 1863 roku stoczyli bitwę136. W 1933 roku na odcinku 
granicznym 3 Kompanii Batalionu KOP „Nowe Święciany”, staraniem żołnierzy 
tej kompanii, w Ruszyszkach (obecnie Litwa) na dwóch powstańczych mogiłach 
z roku 1863 postawiono kamienne pomniki z tablicami marmurowymi i krzyżami 
żelaznymi. Na tablicy widniał napis: „Tu spoczywa 11 bohaterów-powstańców, którzy 
w obronie wolności Ojczyzny polegli w 1863 r. 3. komp. graniczna 20. baonu KOP.” 
Podobny napis umieszczono na pomniku drugiej mogiły, w której spoczywały zwłoki 
dwóch powstańców137. Z inicjatywy stacjonującego w Grodnie 76 Lidzkiego Pułku 
Piechoty w Dubiczanach (obecnie Litwa), w miejscu śmierci jednego z dowódców 
Powstania Styczniowego na Litwie płk. Ludwika Narbutta i jego współtowarzyszy 
walki, został wybudowany w 1933 roku pomnik upamiętniający to wydarzenie. 
Fundusze na wspomniany cel zgromadził Komitet Ziemi Lidzkiej pod protektoratem 
132 Pomnik ten został w czasie II wojny światowej zniszczony, w 1989 r. odbudowany.
133 Z życia wojska, „Żołnierz Polski” 1930, nr 22, s. 545.
134 „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1932, nr 16, poz. 206; R. E. Stolarski, Nazwy obiektów wojsko-

wych w II Rzeczypospolitej, „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały” 1993, t. 1, 
s. 169-179.

135 Odsłonięcie tablicy Żulińskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1922, nr 46, s. 747.
136 Dalszy etap podróży Pana Prezydenta, „Słowo” 1930, nr 141, s. 3; P. Prezydent Rzplitej na grobach poległych 

bohaterów, „Polska Zbrojna” 1930, nr 170, s. 1. W latach 50. XX wieku pomnik ten został zniszczony.
137 Dwie mogiły powstańców z 1863 r. na odcinku kompanii „Kołtyniany”, „Wiarus” 1933, nr 34, s. 803. Byli 

to powstańcy z grupy Ksawerego Dworakowskiego z Januliszek polegli w potyczce pod Ruszyszkami.
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gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego, z udziałem wicewojewody wileńskiego Mariana 
Jankowskiego, wnuka żołnierza oddziału Narbutta. Pomnik został uroczyście odsło-
nięty i poświęcony przez arcybiskupa ks. Romualda Jałbrzykowskiego 6 sierpnia 
1933 roku. Zaprojektował go prof. Ferdynand Ruszczyc, a wykonał prof. Bolesław 
Bałzukiewicz. Miejsce cmentarne wyznaczyła platforma blisko metrowej wysokości, 
długości siedemnastu i szerokości ośmiu metrów, ograniczona kamiennym obmuro-
waniem ze schodami i obsiana trawą. Przy jej budowie symbolicznie wykorzystane 
zostały kamienne bloki ze zburzonego pomnika Michaiła Murawjowa„Wieszatiela” 
w Wilnie. W centrum platformy, na niskiej, kwadratowej podstawie, stanął prawie 
pięciometrowy betonowy obelisk. Na tablicy z różowego granitu umieszczono napis: 

„1863 za Naszą Wolność i Waszą”. Powyżej znajdowała się płaskorzeźba odlana 
w brązie – ze starych armat przekazanych przez szefa administracji armii gen. bryg. 
dr. Felicjana Sławoja-Składkowskiego. Przedstawiała ona krzyż z koroną cierniową 
wsparty na przyjętym przez Rząd Narodowy trójpolowym herbie Rzeczypospolitej 
z godłami Polski, Litwy i Rusi. W boczne ściany obelisku wmurowano dwie mniejsze 
tablice. Na tej z prawej strony umieszczono płytę nagrobną z napisem: „Polegli 
dn. 4 maja 1863 r. pod Dubiczami pochowani we wspólnej mogile tu spoczywają 
bohaterscy powstańcy. Narbutt Ludwik naczelny wódz powstania narodowego na 
Litwie, Kraiński Leon, Brzozowski Aleksander, Brzozowski Leon, Gremza Kazimierz, 
Hubarewicz Stefan, Jodko Jan, Pokempinowicz Józef, Popławski Włodzimierz, 
Skirmunt Tomasz, Taraszewicz Ignacy, Żukowski Władysław, NN Adam.” Na tablicy 
z lewej strony wyryto napis wskazujący, że fundatorem pomnika jest 76 Pułk Piechoty. 
W dniu odsłonięcia pomnika wystosowano do Marszałka Józefa Piłsudskiego depeszę 
– przekazano mu ją wraz ze szkatułką zawierającą ziemię z powstańczej mogiły138.

W 1933 roku w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Radomiu 
narodził się pomysł, aby przenieść prochy płk. Dionizego Czachowskiego, który 
poległ 6 listopada 1863 roku pod Jaworem Soleckim. Z rozkazu ówczesnych władz 
rosyjskich został pochowany w Bukownie. Po uzyskaniu zgody potomków podjęto 
działania zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia139. W 1936 roku w Radomiu 
powstał Komitet Przeniesienia Prochów i Uczczenia Pamięci Pułkownika Czachow-
skiego. 30 października 1937 roku prochy bohatera ekshumowano i włożono do 
trumny, którą przewieziono do Radomia. Tu na granicy miasta trumnę umieszczono 
na lawecie armatniej i – w asyście eskorty honorowej złożonej z oficerów i podoficerów 
72 Pułku Piechoty – przewieziono ją do kościoła oo. Bernardynów pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, gdzie złożono w specjalnie wzniesionym mauzoleum140.

Starano się również upamiętnić uczestników Powstania Styczniowego innych 
narodowości. 2 września 1924 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyło się 

138 Jak w głuszy puszczy Dubiskiej uczczono pamięć litewskiego powstania 1863 r., „Słowo” 1933, nr 213, s. 2; 
J. Komorowski, Ostatnia bitwa Ludwika Narbutta, „Spotkania z Zabytkami” 2005, nr 10, s. 22.

139 W. J. Paszkowski, Pułkownik Dyonizy Czachowski. Bohater powstania 1863 roku, Radom 1937, s. 50.
140 S. M. Przybyszewski, 72 Pułk Piechoty im. pułkownika Dionizego Czachowskiego, Pruszków 2003, s. 16.
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uroczyste otwarcie wystawy pamiątek po poległych bohaterach włoskich walczących 
przeciw caratowi w powstaniu 1863 roku. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele 
rządu, wojska oraz państw obcych. Jako główny przedmiot muzealny wystawiono 
odlew płaskorzeźby dłuta Teofila Lenartowicza przedstawiający moment stracenia 
płk. Stanisława Bechiego przez Moskali we Włocławku w roku 1863. Oryginał 
rzeźby znajdował się we Florencji w kościele del Croce. Płaskorzeźba była spowita 
w sztandary państwowe włoskie i polskie. Poza tym na zbiór wystawionych pamiątek 
składały się między innymi: liczne listy, książki, autografy Romualda Traugutta, 
Franciszka Nullo, Garibaldiego. Inicjatywa zorganizowania wyszła od Komitetu 
Polsko-Włoskiego im. Leonarda da Vinci. Dochód z wystawy był przeznaczony na 
budowę pomnika płk. Bechegio we Włocławku141. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika 
ku czci płk. Stanisława Bechiego odbyło się 28 września 1924 roku we Włocławku142. 
Z tej okazji Minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Władysław Sikorski otrzymał list 
od włoskiego Ministra Wojny Antonio Di Giorgio następującej treści: Ekscelencjo! 
Dowiaduję się z naszych dzienników przede wszystkim, a następnie od naszego ministra 
w Warszawie, że szlachetny naród polski wystawił we Włocławku pomnik pułkownikowi 
włoskiemu Stanisławowi Bechi èmu. Armia włoska, jak zresztą i cały naród, przyjął tę 
wiadomość z wdzięcznością i jestem pewny, że wyrażam te uczucia, przesyłając Waszej 
Ekscelencji zapewnienie mego uznania za ten dowód przyjaźni, ofiarowanej przez naród 
polski naszemu krajowi. W odpowiedzi na to gen. Sikorski przesłał następujące pismo: 
Pośpieszam Panu wyrazić, Ekscelencjo, moje najszczersze podziękowanie za serdeczne 
słowa, skierowane na moje ręce, z powodu odsłonięcia pomnika na cześć pułkownika 
włoskiego Stanisława Bechi ègo. Pamięć o tym bohaterze, poległym dla sprawy wolności 
Polski, przechowywaną jest z wdzięcznością w sercu narodu polskiego, przynosząc chlubę 
bohaterskiemu i szlachetnemu narodowi włoskiemu. Pomnik pułkownika Bechi ègo, 
wzniesiony na ziemi polskiej, będzie odtąd widomym znakiem przyjaźni, łączącej nasze 
dwa narody143.

26 lutego 1939 roku w Warszawie, przy zbiegu ul. Frascati i ulicy nazwanej 
imieniem płk. Nullo, odsłonięty został przez włoskiego ministra spraw zagranicznych 
hr. Galeazzo Ciano pomnik płk. Francesco Nullo, ofiarowany Warszawie przez 
miasto Bergamo. Był dziełem włoskiego rzeźbiarza Gianniego Remuzziego144.

Innym sposobem uhonorowania żyjących weteranów 1863 roku było nadanie 
przez prezydenta miasta Warszawy inż. Zygmunta Słomińskiego placowi przed 
Domem Żołnierza Polskiego na Pradze nazwy Plac Weteranów 1863 roku. Uro-
czystość 22 stycznia 1934 roku o godzinie 11.30 zgromadziła przedstawicieli władz 
141 Wystawa ku czci płk St. Bechiego, „Żołnierz Polski” 1924, nr 37, s. 17.
142 Odsłonięcie tablicy ku czci Bechiego, „Polska Zbrojna” 1924, nr 267, s. 1; Odsłonięcie pomnika bohatera 

cudzoziemca, „Gazeta Bydgoska” 1924, nr 227, s. 2; Odsłonięcie tablicy ku czci Bechiego, „Żołnierz Polski” 
1924, nr 40, s. 15.

143 Przyjaźń polsko-włoska, „Żołnierz Polski” 1924, nr 51/52, s. 28.
144 Ku czci bohatera, który krwią przypieczętował przyjaźń włosko-polską, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 

1939, nr 59, s. 6; Ku czci bohaterskiego Włocha, który zginął za Polskę, „Naród i Wojsko” 1939, nr 5, s. 4.
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wojskowych i cywilnych, weteranów oraz licznie zebranej publiczności. Następnie 
w Domu Żołnierza przy ul. Zygmuntowskiej 3 otwarto świetlicę weterańską. 
W imieniu władz wojskowych dokonał tego komendant garnizonu m.st. Warszawy 
ppłk Konstanty Pereświet-Sołtan145.

W 1936 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 roku 
zorganizowano dla weteranów wycieczkę, która odbyła się w maju. Podczas tego 
przedsięwzięcia ich delegacja, złożona z ośmiu weteranów i dwóch weteranek, 
wyjechała do Katowic i Krakowa, aby wziąć udział w obchodach dwudziestopię-
ciolecia III Powstania Śląskiego i złożyć hołd Marszałkowi Piłsudskiemu na Wawelu 
i Sowińcu. Pobyt w Krakowie był związany ze złożeniem urny zawierającej ziemię 
pobraną z pobojowisk z roku 1863 na kopcu Józefa Piłsudskiego. Towarzystwo Przy-
jaciół Weteranów, będące organizatorem uroczystości, wybrało dziesięć miejscowości 
w różnych stronach Polski, w których miały miejsce bitwy i potyczki powstańcze. 
Zwróciło się ponadto do najbliżej położonych powiatowych oddziałów Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny z prośbą, aby w zastępstwie sędziwych 
weteranów pobrały ziemię z tych pobojowisk, a jeśli w pobliżu mieszkał jeszcze 
jakiś weteran Powstania Styczniowego 1863 roku i stan zdrowia mu na to pozwala, 
by umożliwili mu asystowanie w tym doniosłym akcie. Poproszono o przysługę 
zarządy powiatowe Federacji:

 - w Sieradzu – o pobranie ziemi z pobojowiska w Sędziejowicach,
 -  w Płocku – z pobojowisk miejscowych,
 - w Częstochowie – z pobojowiska w Przedbórzu,
 - w Olkuszu – z pobojowiska w Krzykawce,
 - w Siedlcach – z pobojowiska w Sypólce,
 - w Puławach – z pobojowiska w Żyrzynie,
 - w Dubnie – z pobojowiska z Radziłłowie,
 - w Kobryniu – z pobojowiska z Horkach.

Ponadto dowództwo 76 Pułku Piechoty w Grodnie zostało poproszone 
o pobranie ziemi z dziewiątego pobojowiska, w Rudnikach, gdzie walczył płk Ludwik 
Narbutt. Miało to być zrobione w dniach 19 i 26 kwietnia 1936 roku. Ziemię 
z pobojowiska w Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą pobrała sama delegacja 
weteranów z Warszawy146. Do Krakowa delegacja weteranów dotarła 4 maja 
1936 roku. Przybyłych powitał pluton honorowy Akademickiego Związku Strze-
leckiego z pocztem sztandarowym i orkiestrą. W imieniu władz przyjął ich wojewoda 
krakowski płk w st. sp. Michał Gnoiński, zastępca dowódcy Okręgu Korpusu 
Nr V płk Aleksander Hertel oraz delegacje pułków krakowskich, prezydent miasta 
Krakowa dr Mieczysław Kaplicki, prezesi związków kombatanckich i inni. Z peronu 
weterani wraz z urną zawierającą ziemię pobraną z pól bitewnych udali się do salonu 
recepcyjnego, gdzie wojewoda wygłosił mowę powitalną, a następnie głos zabrał 

145 Rocznica Powstania Styczniowego, „Monitor Polski” 1934, nr 18, s. 3.
146 Powstańcy z roku 1863-go i 1921-go na Jubileuszowym Zjeździe w Katowicach, „Naród i Wojsko” 1936, nr 9, s. 8.



89

Weterani 1863-1864 roku w II Rzeczypospolitej

weteran Adam Woyciechowski. Następnego dnia weterani wraz z przedstawicielami 
wojska udali się na Sowiniec, tu złożono ziemię z urny do masywu kopca. Potem 
przejechali na Wawel, by w krypcie katedralnej złożyć hołd przy trumnie Marszałka 
Piłsudskiego. W godzinach popołudniowych Komitet Obywatelski podejmował ich 
obiadem w Grand Hotelu147. Na wspomniany kopiec były też przekazywane urny 
z ziemią pochodzącą z innych miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym148.

Ówczesna armia, w której służyli żołnierze również innych narodowości 
zamieszkujący na obszarach II Rzeczypospolitej, starała się nawiązać w swej symbo-
lice do Powstania Styczniowego. W latach 1937 i 1938 Minister Spraw Wojskowych 
nadał szefostwo honorowe związane z bohaterami 1863 roku pięciu pułkom, m.in. 
72 Pułk Piechoty (mp. – Radom) otrzymał imię płk. Dionizego Czachowskiego149, 
76 Lidzki Pułk Piechoty – imię Ludwika Narbutta150, 19 Pułk Ułanów Wołyńskich 
(mp. Ostróg – obecnie Ukraina) – imię gen. Edmunda Różyckiego151. Na mundurach 
kurtek i płaszczy noszonych przez żołnierzy wspomnianych pułków umieszczane 
były inicjały szefów honorowych.

Nazwiska dowódców Powstania Styczniowego znalazły się też w nazewnictwie 
obiektów wojskowych (w koszarach). I tak w Warszawie dawny fort rosyjski Gieor-
gija został w 1921 roku nazwany imieniem gen. Józefa Ludwika Hauke-Bosaka152. 
W 1932 roku w Płocku koszary 4 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Artylerii 
Lekkiej przy al. Kilińskiego otrzymały nazwę Koszary im. Zygmunta Padlewskiego153. 
W 1939 roku koszarom w Ostrowie Wielkopolskim nadano imię gen. Edmunda 
Taczanowskiego154.

Powstanie Styczniowe, mimo że zakończyło się klęską, było pamiętane 
w czasach II Rzeczypospolitej – dzięki działaniom Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
ówczesnych władz administracji państwowej (w tym władz wojskowych), samorządo-
wej, wojsku, lokalnemu patriotyzmowi miejscowych społeczności. Nie pozwolili też 
zapomnieć o tym wydarzeniu żyjący jeszcze w tym czasie ostatni weterani powstania 
1863-1864 roku. Opieka nad powstańcami styczniowymi, jaką roztoczyły władze 
wojskowe i cywilne II Rzeczypospolitej, stanowiła część świadomej i skutecznej 
147 Kraków witał serdecznie powstańców z 1863 r., „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1936, nr 125, s. 18; 

Warszawscy weterani z  1863 r. w  Krakowie, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1936, nr 126, s. 19; 
J. T. Nowak, Urny na Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa, Kraków 2008, s. 71-72. 

148 J. T. Nowak, Urny na Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego…, dz. cyt., s. 67-88.
149 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie nadania nazwy 72 p.p., „Dziennik Rozkazów Wojsko-

wych” 1937, nr 12, poz. 152.
150 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o nadaniu nazwy 76 p.p., „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1938, 

nr 2, poz. 26.
151 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o nadaniu nazwy 19 p.uł., „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1938, 

nr 2, poz. 23. W latach 1924-1937 nieoficjalnym szefem honorowym tego pułku był płk Karol Różycki, 
dowódca pułku jazdy wołyńskiej z 1831 r.

152 Fort ten został zburzony, a na jego miejscu znajduje się Plac Inwalidów.
153 R. E. Stolarski, Nazwy obiektów wojskowych..., dz. cyt., s. 175.
154 Tamże, s. 179.
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polityki scalania świadomości Polaków, którzy wychowani w różnych systemach 
edukacyjnych państw zaborczych, musieli mieć wspólną, ujednoliconą historię 
odrodzonego Państwa Polskiego – kult Powstania Styczniowego i jego (żyjących 
i poległych) weteranów do tego się nadawał.
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pchor. Bolesław Redzisz1

WOJENNOPLENNY2

Dziś w naszym obozie o rannej godzinie
Siedział sobie rybak, a po jego minie
Widać było, że połów się nie udał.

Twarz jego szara, zamyślona, chuda,
A w oczach dziwny smutek. I nagle – zdziwiony –

Widzi złotą rybkę. Płynie z drugiej strony
Rzeki i ludzkim głosem tak powiada.

Powiedz mi, czemuś smutny, może jakaś rada
Się znajdzie. Nie smuć się. Tyś człowiek,

A wiemy o tym przecież,
Że człowiek to najszczęśliwszy

Twór jest na tym świecie.
Tobie wszystko podlega: I lądy i morza,
Rośliny i zwierzęta, nawet i ta zorza
Polarna z barw cudnych potokiem

Jest po to, aby Ciebie cieszyć swym widokiem.
Nie smuć się. Tyś człowiek. Tyś twór jest bezcenny.

Mylisz się – rzekł – jam nie człowiek,
Jam wojennoplenny3.

Zbrodnia katyńska, dokonana przez ZSRR w kwietniu-maju 1940 roku na 
przeszło 14 tysiącach jeńców polskich, była największą zbrodnią wobec jeńców 
wojennych w czasie II wojny światowej. Jej wyjątkowość w historii Polski wyni-
kała nie tylko z utraty większej liczby oficerów Wojska Polskiego, niż poległo ich 
w zaciętych walkach z Niemcami w toku kampanii wrześniowej 1939 roku, ale 
również z obarczania Niemców odpowiedzialnością za dokonanie zbrodni katyńskiej 
niemalże przez pół wieku, aż do kwietnia 1990 roku – zarówno przez władze 
ZSRR, jak i władze PRL (kłamstwo katyńskie stało się kłamstwem założycielskim 
PRL). Co więcej, przez pierwsze trzy z owych pięćdziesięciu lat ZSRR skutecznie 

1 Bolesław Redzisz (1913-2010), student Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego; pchor., 
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w szeregach 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej; więziony 
w sowieckich obozach jenieckich w Kozielsku, Pawliszczew Borze i Griazowcu do 1941 r., potem ppor. 
w 18 Pułku Piechoty Armii Polskiej w ZSRR, przemianowanym w 1942 roku na 18 Lwowski Batalion 
Strzelców Armii Polskiej na Wschodzie. Po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie św. Józefa 
w Bejrucie (1943-1945) wyjechał w 1946 roku do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako lekarz w Lester.

2 Wojennoplenny – właściwie: wojennoplennyj (ros.) – jeniec wojenny.
3 B. Redzisz, Droga do Polski, Bagdad 1943, s. 27.
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ukrywał tragiczny los polskich jeńców wojennych – aż do ujawnienia tej zbrodni 
przez Niemców w kwietniu 1943 roku.

Warto przypomnieć choćby rozmowę Józefa Stalina z Prezesem Rady Ministrów 
i Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych gen. broni Władysławem Sikorskim 
oraz dowódcą Armii Polskiej w ZSRR gen. dyw. Władysławem Andersem 3 grudnia 
1941 roku w Moskwie na Kremlu, której fragment poświęcony nieznanym losom 
jeńców polskich z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku brzmiał następująco:

Sikorski: […] Ci ludzie znajdują się tutaj, nikt z nich nie wrócił.
Stalin: To jest niemożliwe, oni uciekli.
Anders: Dokądżesz mogli uciec?
Stalin: No, do Mandżurii.
Anders: To jest niemożliwe, żeby mogli wszyscy uciec […].
Stalin: Na pewno zwolniono ich, tylko jeszcze nie przybyli4.

Niniejszy artykuł poświęcono jednak wyłącznie omówieniu kwestii dziennej 
daty ujawnienia przez władze III Rzeszy zbrodni katyńskiej dokonanej z rozkazu 
najwyższych władz ZSRR.

Od pierwszego wydania w Londynie w 1948 roku Zbrodni katyńskiej w świetle 
dokumentów w literaturze historycznej przyjęto powszechnie jako pewnik, iż ujaw-
nienie zbrodni miało miejsce 13 kwietnia 1943 roku (o czym szerzej będzie mowa 
w dalszej części artykułu). W dodatku ta właśnie data dzienna została wybrana 
w 1990 roku na dzień przyznania się ZSRR do dokonania zbrodni katyńskiej po 
pół wieku propagandowego kłamstwa katyńskiego.

13 kwietnia 1990 roku w Moskwie wydano oficjalny komunikat agencji TASS, 
uznający odpowiedzialność sowieckiego NKWD za dokonaną dokładnie pół wieku 
wcześniej zbrodnię katyńską, nazwaną jedną z najcięższych zbrodni stalinizmu. Tego 
samego dnia także w Moskwie prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał 
polskiej delegacji, na ręce prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego, pierwsze kopie 
dokumentacji zbrodni katyńskiej. Również tego samego dnia w Warszawie w TVP 
(Program 1) miała miejsce emisja filmu dokumentalnego Marcela Łozińskiego 
pt. Las katyński, powstałego z inspiracji Andrzeja Wajdy.

I od tegoż roku właśnie 13 kwietnia obchodzono w Polsce i w skupiskach 
polonijnych na świecie Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Uchwała Sejmu RP na 60-lecie 
zbrodni katyńskiej została przyjęta 13 kwietnia 2000 roku, a siedem lat później, 
zgodnie z przyjętą przez aklamację uchwałą Sejmu RP z 14 listopada 2007 roku, 
obchodzony 13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej stał się polskim 
świętem państwowym.

Nie odnosząc się w niniejszym tekście do kwestii słuszności czczenia rocznicy 
sowieckiej zbrodni katyńskiej w dniu jej ujawnienia przez władze niemieckie trzy 
4 Stosunki polsko-sowieckie. Od września 1939 roku do kwietnia 1943 roku. Zbiór dokumentów, Londyn 

1943, s. 83; S. Kot, Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1955, s. 194.
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lata później, zamierzam przyjrzeć się samej dacie. Twierdzenie, iż ujawnienie zbrodni 
katyńskiej miało miejsce 13 kwietnia 1943 roku, oparte jest – o czym już wspomniano 

– na wydanej po raz pierwszy w Londynie w 1948 roku Zbrodni katyńskiej w świetle 
dokumentów, w której opublikowano przekład tekstu niemieckiej oficjalnej audycji 
radiowej nadanej z Berlina właśnie 13 kwietnia 1943 roku o godzinie 15.15 czasu 
berlińskiego (9.15 czasu nowojorskiego), ale nieopatrzony żadną wskazówką źró-
dłową5. Tymczasem twierdzenie to nie jest zgodne ze stanem faktycznym, albowiem 
pierwsza niemiecka audycja ujawniająca sowiecką zbrodnię katyńską została nadana 
z Berlina nie 13 kwietnia, lecz dwa dni wcześniej, 11 kwietnia 1943 roku.

Poświęciłem już tej – dość ważkiej przecież sprawie – pięć niewielkich obję-
tościowo tekstów, opublikowanych w różnych czasopismach w latach 1995-20036, 
napisałem o tym także w mojej książce wydanej w 2010 roku i w książce zbiorowej 
na temat zbrodni katyńskiej opublikowanej w 2011 roku7. Ustalenia tam przytaczane 
i liczne cytowane źródła nie wywołały niemal żadnej reakcji ze strony historyków 
zajmujących się tematyką katyńską. Niemal żadnej, trudno mi bowiem nazwać 
reakcją następujący fragment wydanego w 2006 roku obszernego i rzetelnego 
opracowania prof. Eugeniusza Cezarego Króla o propagandzie nazistowskiej, który 
w osobnym rozdziale o propagandowym wykorzystaniu zbrodni katyńskiej przez 
Niemców nie powołał się zresztą na żaden ze wskazanych moich pięciu tekstów 
w czasopismach, lecz tylko na jednozdaniową wzmiankę o pierwszej niemieckiej 
audycji pod datą 11 kwietnia 1943 roku w jednej z wcześniejszych książek, pisząc, 
co następuje: Trzeba dodać, że informacje o grobach katyńskich znalazły się w obiegu 
zagranicznym nieco wcześniej [niż 13 kwietnia 1943 roku], gdyż przekazali je swoim 
redakcjom dziennikarze z pierwszej grupy wysłanej na miejsce zbrodni.

Jeden z polskich historyków stwierdził nawet, opierając się na zapisach nasłu-
chów radiowych władz RP na obczyźnie, że po raz pierwszy informację o Katyniu 
rozpowszechniła już 11 kwietnia 1943 roku Niemiecka Agencja Informacyjna 

„Transocean”.8 Tę samą sugestię autor zaprezentował również w Wiadomościach 
Programu I TVP 11 kwietnia 2003 roku po godzinie 19.30. Prezenterka telewizyjna 
nadała jej charakter świeżo odkrytej sensacji. Mimo intensywnych poszukiwań 
nie udało się odnaleźć tak datowanego biuletynu „Transocean” z tą wiadomością. 

5 Przekład: Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, wyd. 13, Londyn 1989, s. 85.
6 A. K. Kunert, Zmowa oczu i uszu. 11 kwietnia 1943 r. świat usłyszał o Katyniu, „Gazeta Wyborcza” 

z 11 kwietnia 1995 r., nr 86; tenże, Kiedy ujawniono prawdę o Katyniu?, „Niepodległość” 1996, t. 48 
(28), s. 168-173; tenże, Pierwsze dni kwietnia 1943. Kalendarium, „Biuletyn Katyński” 1998, nr 43, 
s. 34-40; tenże, Zbrodni katyńskiej akt drugi (kalendarium), „Sowiniec” 2000, nr 16, s. 23-38; tenże, 
O zbrodni katyńskiej dwa dni wcześniej, „Rzeczpospolita” 2003, nr 86.

7 Tenże, Katyń. Ocalona pamięć, Warszawa 2000, s. 195-208; tenże, Żołnierze naszej wolności… Ujawnienie 
zbrodni katyńskiej (11-15 IV 1943), [w:] Charków – Katyń – Twer – Bykownia. W 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Zbiór studiów, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2011, s. 11-32. Tekst niniejszy jest rozszerzoną 
wersją fragmentów tych wcześniejszych publikacji.

8 A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939-1945, Warszawa 1996, s. 197.
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Możliwe, że taki biuletyn się nie zachował albo też – co bardziej prawdopodobne – do 
tekstu nasłuchów wkradł się błąd9.

Po pierwsze, jednozdaniowa informacja w mojej książce wydanej w 1996 roku 
(do której odsyła prof. Eugeniusz Cezary Król) brzmi: 1943 • 11 IV • Berlin. Pierwszy 
oficjalny niemiecki komunikat o odkryciu masowych grobów oficerów polskich w Katyniu 
– komunikat Agencji „Transocean”10.

Po drugie, jak łatwo zauważyć, w przytoczonym fragmencie (jednozdaniowej 
informacji faktograficznej) nie odwołałem się nie tylko do „zapisów nasłuchów radio-
wych władz RP na obczyźnie”, ale w ogóle do żadnego źródła, gdyż w Ilustrowanym 
przewodniku po Polsce Podziemnej 1939-1945 informacje o źródłach pojawiały się 
tylko przy cytatach.

Po trzecie, moje wątpliwości budzi tak zdawkowe potraktowanie kwestii 
dość zasadniczej, zwłaszcza w osobnym 30-stronicowym rozdziale pt. Zbrodnia 
katyńska (1943) obszernego i niezwykle bogato udokumentowanego opracowania 
wytrawnego historyka prof. Eugeniusza Cezarego Króla.

Po czwarte i najważniejsze, jeszcze większe wątpliwości budzi tak stanowcze 
odrzucenie możliwości uznania za udokumentowany fakt wiadomości o nadaniu 
audycji radiowej, jeżeli wiadomość ta opiera się nie na biuletynie danej agencji, 
lecz na ówczesnych doniesieniach prasowych (w wypadku audycji niemieckiej 
z 11 kwietnia 1943 roku mowa jest o dwóch pismach brytyjskich, broszurze bry-
tyjskiej, urzędowym „Dzienniku Polskim” wydawanym w Londynie, jak również… 
moskiewskich „Nowych Widnokręgach”, wszystkie z nich zacytowano nieco dalej) 
oraz na nasłuchach radiowych w przypadkach następnych audycji różnych rozgłośni.

Po piąte, moje wątpliwości przybrały na sile przy lekturze tekstu prof. Eugeniusza 
Cezarego Króla, który przecież na tej samej (cytowanej wyżej) stronie przytoczył 
pełny tekst niemieckiej audycji radiowej nadanej 13 kwietnia 1943 roku o godz. 15.15, 
opierając się wyłącznie na zapisie… w niemieckiej gazecie „Völkischer Beobachter”[!], 
w dodatku nie odnosząc się ani słowem do nieco innego przekładu tego tekstu na 
język polski, publikowanego przecież już od 1948 roku w kolejnych wydaniach 
Zbrodni katyńskiej w świetle dokumentów, o czym piszę w dalszej części artykułu.

* * *
Przedstawione chronologiczne zestawienie danych o kolejnych etapach ujawniania 

sowieckiej zbrodni katyńskiej przez władze niemieckie w dniach od 11 do 15 kwietnia 
1943 roku ma za zadanie uporządkowanie naszej wiedzy dotyczącej tego ważnego tematu, 
budzącego – jak widać – nadal dość duże kontrowersje dotyczące źródeł.

Zacząć wypada od przypomnienia, iż właśnie 11 kwietnia 1943 roku (zanim 
późnym popołudniem nadany został ów pierwszy komunikat niemiecki ujawniający 
zbrodnię katyńską) opublikowano dwa ważne źródła świadczące o nieustających od 

9 E. C. Król, Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945, Warszawa 
[2006], s. 415.

10 A. K. Kunert, Ilustrowany przewodnik…, dz. cyt., s. 197.



102

dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert

lat staraniach o wyjaśnienie losu zaginionych tysięcy polskich oficerów, jak również 
o nieustającej pamięci o nich.

Kazimierz Wierzyński

MSZA ŻAŁOBNA W KATEDRZE NOWOJORSKIEJ

Uklękło tysiące ludzi
I w łukach modli się tłum:

Daj nam to, Boże, zrozumieć
I w uniesieniu ogarnąć

Na co już nie ma rozumu.

Modlimy się za porwanych, za umęczonych, za zmarłych,
Nad Amu-Darią, Irtyszem i na odludziach Syberii,

Na Nowej Ziemi, gdzie znikło siedem tysięcy więzionych,
Na tych przestrzeniach podobnych do niewymiernej przepaści,

W którą zepchnięto miliony i w której skarga zamarła,
Chociaż ten chorał straszliwy, gdyby wybuchnąć mógł z gardła,

Poraziłby uszy świata.
Modlimy się za niewinnych.

Boże, coś walkę z ciemnością
Nakazał hufcom aniołów,

Któryś odebrał bezbronnym
Ostatni od boku bagnet

I z lufy ostatni ołów.

Modlimy się za żołnierzy, żołnierzy Wilna i Lwowa,
Pojmanych w napaści z tyłu, zdradzieckiej i judaszowej,
Kiedy nie mieli już nawet okrutnych praw każdej wojny,

Która pozwala zabijać, aby samemu nie zginąć,
Żołnierzy w łagrach śmiertelnych, żołnierzy w bagnach zatrutych,

Żołnierzy w lodach kamiennych, żołnierzy bitych i skutych,
Żołnierzy naszej wolności.

Modlimy się za niewinnych.
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Daj poznać zło i nie pytać
Czemu się nigdy nie zmienia,

Boże, coś wszystkim najlepszym
Nad ułomnością doczesną
Stał się ludzkiego sumienia.

Modlimy się za najbliższych, imiona marzną nam w ustach,
Za wywiezionych w pociągach nie wiedzieć w jakim kierunku,

Za utraconych bez wieści w pustkowiach, na osiedleniu,
W jurtach, gdzie siostra jest nasza matką kirgiskich bękartów,
W stepach, gdzie plewy pożywnej dzieci szukają w nawozie,

Za bezimienną kalwarię w codziennej, conocnej grozie
Prześladowanych uparcie.

Modlimy się za niewinnych,

Lekarzu, coś trędowatych
Z cielesnej oczyszczał skazy,

Spójrz, jak ich los odczłowiecza,
Omdlałych z głodu, ginących

Od nieleczonej zarazy.

Modlimy się za męczarnie chorych bez dachu nad głową,
Tych, którym szkorbut zagnoił usta zgniłymi dziąsłami,

Tych, którym nogi opuchły sine i bose na mrozach,
Tych, co w gorączce tyfusu na próżno jęczą o napój,

Tych, nad którymi się każdy wszędzie i zawsze pochyli,
A których tam nawet w śmierci, w ostatniej męczeńskiej chwili,

Opuścił Samarytanin.
Modlimy się za niewinnych.

Światło nad ziemią rodzinną,
Blasku zachodów i wschodów!

Przebij ten mrok niepojęty
Co czarną spada powieką
Na oczy twoich narodów.

Modlimy się za Polaków, męczonych, bo byli z Polski,
Za Żydów rozstrzeliwanych, bo mieli z nami ojczyznę,

Za Ukraińców zesłanych, bośmy pospołu osiedli,
Za wszystkich bliźnich po kraju, po ojcach ich i po matkach,
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Za owoc tej samej ziemi, ludzi tej samej przyrody
I chleba tego samego, ognia, powietrza i wody,

Za wszystkich z naszego domu.
Modlimy się za niewinnych.

Usłysz nas, Panie, i zbaw ich,
Którzy wyzbyci wolności,

Obezwładnieni przemocą,
Życia nie mają własnego

I grobu dla własnych kości.

Modlimy się za nich wszystkich, stąd gdzie się modlić możemy,
Gdzie wolność pozwala myśleć myślom każdego człowieka

I serce bije tym ruchem, którymś je popchnął do życia –
Panie świetlisty w ciemności, dobro ludzkiego sumienia,

Modlimy się stąd do ciebie, prosimy świętej opieki,
Boże, coś Polskę swą tarczą przez liczne osłaniał wieki,

Wyprowadź lud swój z niewoli.

11 KWIETNIA 1943 ROKU, NIEDZIELA

NOWY JORK

„Tygodnik Polski” wydrukował zacytowany wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Msza 
żałobna11 (publikowany po wojnie pod rozszerzonym tytułem Msza żałobna w katedrze 
nowojorskiej12), który został napisany przez jednego z największych poetów polskich, 
będącego pod wrażeniem uroczystego nabożeństwa żałobnego w Katedrze św. Patryka 
w Nowym Jorku, odprawionego 20 marca 1943 roku z udziałem 5000 Polaków 
za spokój duszy setek tysięcy Polaków, których śmierć męczeńska zastała w obozach 
i więzieniach Rosji Sowieckiej, [w tym] siedmiu tysięcy Oficerów Polskich, którzy zginęli 
w północnych tundrach Syberii [!]13.

Wielka szkoda, że ten wiersz Kazimierza Wierzyńskiego nie trafił jeszcze do 
żadnej z powojennych katyńskich antologii poetyckich.

11 K. Wierzyński, Msza żałobna, „Tygodnik Polski” (Nowy Jork) z 11 kwietnia 1943 r., nr 14, s. 1; 
przedruki, m.in.: „Wiadomości Polskie” (Londyn) z 27 czerwca 1943 r., nr 26, s. 1; „Wieści Polskie” 
(Budapeszt) z 6 sierpnia 1943 r., nr 13, s. 4; „W Drodze” (Jerozolima) z 16 sierpnia 1943 r., nr 10, s. 2; 

„Dziennik Żołnierza” (Glasgow) z 2 listopada 1943 r., nr 254-255, s. 2; „Polak w Afryce” (Nairobi) 
z 2 listopada 1943 r., nr 24, s. 2.

12 Druk w tomie autorskim: K. Wierzyński, Krzyże i miecze, Londyn 1946, s. 36-38.
13 Msza żałobna w katedrze Ś-go Patryka za Polaków zamęczonych w Rosji, [w:] Od Apelu do Kongresu. Zbiór 

dokumentów Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (12 maja 1942 – 28 maja 1944), 
Nowy Jork 1944, s. 32.
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BAGDAD

„Kurier Polski w Bagdadzie” zamieścił komentarz redakcyjny nawiązujący do 
uchwały Rady Narodowej RP na uchodźstwie z 5 kwietnia. Uchwała ta wyrażała 
żal i ubolewanie z powodu stracenia przez władze ZSRR obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej Henryka Ehrlicha i Wiktora Altera [dwóch czołowych działaczy Bundu, 
jego reprezentantów w Socjalistycznej Międzynarodówce Robotniczej i radnych 
miejskich m. st. Warszawy14]: Urzędowe ogłoszenie o straceniu tych dwóch obywateli 
Rzeczypospolitej wywołuje w społeczeństwie polskim głębokie zaniepokojenie o los tych 
tysięcy obywateli polskich, wywiezionych w głąb Rosji, do których władze sowieckie nie 
udzieliły dotychczas wystarczających wyjaśnień15.

W swoim komentarzu redakcyjnym pod znamiennym tytułem Bolesna tajem-
nica „Kurier Polski w Bagdadzie” wskazał, iż uchwała ta dotyczy w pierwszym rzędzie 
bolesnej tajemnicy Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa, i dalej: Do dnia dzisiejszego 
nie mamy wieści od żadnego z wywiezionych ze Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa, 
natomiast na temat ich losów krążą różne ponure pogłoski, których sprawdzić nie 
można. Poruszając tą sprawę, Rada Narodowa była wyrazicielką wszystkich Polaków. 
Wyjaśnienie zagadki trzech obozów jest koniecznością już choćby z czystego ludzkiego, 
tj. humanitarnego punktu widzenia. Sprawa ta ma oczywiście także i inne oblicza, 
a więc oblicze prawne, polityczne itp. Nie mówimy o nich w tej chwili, rozumiejąc, że 
znajdujemy się w wyjątkowym położeniu; nie wolno nam jednak jakimiś wstydliwymi 
pozorami zapomnienia przesłaniać dramatu, którego uczestnikami s ą lub b y l i nasi 
rodacy i towarzysze broni16.

Był to ostatni publiczny głos z pytaniem o losy jeńców polskich z sowieckich 
obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie przed publicznym 
ujawnieniem zbrodni katyńskiej kilka godzin później przez władze niemieckie.

14 Daty śmierci obu działaczy Bundu (zwolnionych z więzienia 12 września 1941 roku i ponownie 
aresztowanych 4 grudnia 1941 roku) poznali polscy historycy dopiero pół wieku później: Henryk 
Ehrlich miał (rzekomo) powiesić się 14 maja 1942 roku w więzieniu NKWD w Kujbyszewie, Wiktor 
Alter zaś został rozstrzelany 17 lutego 1943 roku.

15 O los Polaków w Rosji. Doniosła uchwała Rady Narodowej w Londynie, „Kurier Polski 
w Bagdadzie”z 9 kwietnia 1943 r., nr 82, s. 1 (druk bez polskich czcionek); Rezolucja Rady Narodowej 
RP w sprawie stracenia Ehrlicha i Altera, „Gazeta Polska” (Jerozolima) z 11 kwietnia 1943 r., nr 86, 
s. 1; W sprawie obywateli polskich w Rosji, „Orzeł Biały” (Bagdad) z 18 kwietnia 1943 r., nr 15, s. 4. 
Wszystkie wskazane tu gazety powołały się na depeszę Polskiej Agencji Telegraficznej z Londynu 
z 8 kwietnia 1943 r. (zob. „Biuletyn Telegraficzny Oddziału PAT w Jerozolimie” z 9 kwietnia 1943 r., 
s.  2-3). Natomiast w  Londynie urzędowy „Dziennik Polski” (z 19 kwietnia 1943 r., nr 852, s. 1) 
opublikował identyczny tekst tejże uchwały Rady Narodowej RP, twierdząc jednak, iż podjęto ją nie 5, 
lecz 16 kwietnia 1943 roku (na s. 2 omówienie przebiegu tego posiedzenia Rady Narodowej RP).

16 Bolesna tajemnica, „Kurier Polski w Bagdadzie” z 11 kwietnia 1943 r., nr 84, s. 1 (bez polskich czcionek) 
– komentarz redakcyjny datowany: Bagdad, 10 kwietnia.
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BERLIN

Pierwszym niemieckim komunikatem ujawniającym dokonanie w 1940 roku sowieckiej 
zbrodni katyńskiej był komunikat nadany wieczorem17 z Berlina przez Niemiecką 
Agencję Informacyjną „Transocean” w audycji w języku angielskim: 10,000 Polish 
officers – the entire Polish officer corps – has been discovered shot dead through the nape 
of the neck in the Katin Wood near Smolensk. The German military authorities, acting on 
information supplied by the local population, had excavations conducted at the O.G.P.U. 
Recreation Home near Smolensk early this month. A mass grave was discovered, 28 m. by 
16 m., in which, in twelve layers, 3,000 Polish officers18 in full uniform were buried face 
down with their hands tied. They had been shot dead in February and March, 194019. 
These officers could all be identified, as the O.G.P.U. men left credentials on their bodies20.

Tekst audycji przytoczył londyński „News Digest” w nieco krótszej wersji: 
Transocean, 11.4.43, publishes the report „from German military authorities in Smolensk” 
of the „discovery of a mass grave containing 3,000 Polish Officers […] shot dead in February 
and March, 1940, by the GPU. […] The officers could all be identified as the GPU left 
the credentials on their bodies. Among those killed is Brigadier-General Smorawinski of 
Lublin. […] The German military authorities estimate that the total number of Polish 
officers killed and buried here is 10,000 [!]. Transocean’s representative, Robert Broese, 
will furnish an eye-witness report on the mass graves on Monday [12 kwietnia]21.

Urzędowy „Dziennik Polski” w Londynie zamieścił wówczas przekład (wła-
ściwie streszczenie) powyższego komunikatu w następującym brzmieniu: Pierwszą 
wiadomość w tej sprawie podała niemiecka agencja Transocean dnia 11 IV br. Ogłosiła 
ona raport niemieckich władz wojskowych w Smoleńsku, stwierdzający odkrycie maso-
wego grobu ze zwłokami 3 tysięcy polskich oficerów [sic], zabitych w lutym i marcu 
1940 r. przez GPU. Oficerowie mogli być zidentyfikowani, gdyż GPU pozostawiło 
papiery osobiste przy zamordowanych. Pomiędzy nimi znajduje się gen. [Mieczysław] 
Smorawiński z Lublina. Niemieckie władze wojskowe obliczają ogólną liczbę polskich 
oficerów, zamordowanych [i pogrzebanych] w zbiorowych grobach, na 10 tysięcy. Kore-
spondent Agencji Transocean Robert Broese ma przedstawić w poniedziałek [12 kwietnia] 
naoczne świadectwo w tej sprawie22.

17 Nie znamy dokładnego czasu nadania komunikatu. Ówczesna prasa brytyjska podaje jedynie, iż miało 
to miejsce late in the evening of April 11 (późnym wieczorem 11 kwietnia) – „News Chronicle” (Londyn) 
z 28 kwietnia 1943 r., nr (30) 252.

18 W rzeczywistości NKWD zamordowało w Katyniu 4421 oficerów polskich z sowieckiego obozu 
jenieckiego w Kozielsku.

19 W rzeczywistości pierwszy transport śmierci wyruszył z obozu w Kozielsku do Katynia 3 kwietnia 
1940 roku.

20 G. Audit, The Polish Conspiracy. Full Story of the Polish-Goebbels Plot to Save Hitler, April 11 – April 30, 1943, 
Londyn 1943, s. 5 – broszura z serii A Russia Today Pamphlet, wydana w Londynie w maju 1943 roku.

21 Goebbels Throws Light on Polish-Russian Relations, „News Digest” (Londyn) z 14 kwietnia 1943, nr 1107, s. 18.
22 Przekład z języka angielskiego (właściwie streszczenie): Sprawa zaginionych oficerów polskich. Huraganowy 

ogień propagandy niemieckiej – nakaz ujawnienia prawdy Kozielska i Starobielska, „Dziennik Polski” 
(Londyn) z 15 kwietnia 1943 r., nr 849, s. 1.
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Jednozdaniowe streszczenie tekstu tej pierwszej niemieckiej audycji opu-
blikowały na pierwszej stronie nawet… moskiewskie „Nowe Widnokręgi” [!]: 
11 kwietnia br. hitlerowska agencja „Transocean” doniosła o odkryciu przez Niemców 
w okolicach Koziej Góry [Kosogór, Kozich Gór] w obwodzie smoleńskim trupów około 
3.000 [!] oficerów polskich, zamordowanych, jak insynuują hitlerowcy, przez władze 
sowieckie wiosną 1940 roku23.

Warto jeszcze dodać, iż informacja o nadaniu 11 kwietnia tej audycji przez 
Niemiecką Agencję Informacyjną „Transocean” otwierała kalendarium niemieckich 
audycji dotyczących zbrodni katyńskiej, emitowanych w okresie 11-22 kwietnia, 
opublikowane w znanym brytyjskim piśmie „News Chronicle”24.

Trzeba podkreślić, iż cytowany tu pierwszy niemiecki komunikat ujawniający 
sowiecką zbrodnię katyńską przeznaczony był do obiegu zagranicznego – poza 
III Rzeszą i krajami przez nią okupowanymi. Jak pisał Eugeniusz Guz: Wiadomość 
o Katyniu Goebbels puścił najpierw w obieg na zagranicę, by się zorientować, jakie 
zrobi wrażenie25.

Wyjaśnić również należy, iż zarówno w tym, jak i w wielu następnych komu-
nikatach władze niemieckie używały dawnej nazwy NKWD – GPU.

KATYŃ

Na miejsce zbrodni w Katyniu przybywa – dzień wcześniej przywieziona niemieckim 
samolotem z Warszawy do Smoleńska – polska delegacja, której przewodniczy 
kierownik Wydziału Propagandy „rządu” Generalnego Gubernatorstwa Wilhelm 
Ohlenbusch. Po wylądowaniu w Smoleńsku (godz. 12.45 dnia 10 kwietnia) Polacy 
spotkali przygotowującą się już do odlotu grupę dziennikarzy zagranicznych26, którzy 
właśnie zakończyli wizytację Katynia27. Według Czesława Madajczyka byli to trzej 
dziennikarze z krajów neutralnych (Hiszpanii, Szwajcarii i Szwecji) oraz kilku z krajów 
znajdujących się pod kontrolą Rzeszy28.

Akredytowani w Berlinie korespondenci prasy zagranicznej, podobnie jak 
delegaci z okupowanej Polski, zostali przywiezieni do Katynia zgodnie z decyzją 
Josepha Goebbelsa z 8 kwietnia 1943 roku, o czym wiadomo z notatki w jego 
dziennikach sporządzonej następnego dnia: Polecę, by te polskie groby masowe zobaczyli 
neutralni dziennikarze z Berlina. Polecę ściągnąć tam również polskich intelektualistów. 

23 Czas zewrzeć szeregi, „Nowe Widnokręgi” (Moskwa) z 5 maja 1943 r., nr 9, s. 1.
24 Nazis Mixed Details and Dates in Story, „News Chronicle” (London) z 22 kwietnia 1943 r., nr (30) 252. 

W tytule, nadanym temu zestawieniu różnych niemieckich audycji, redakcja podkreśliła fakt podawania 
przez Niemców różnych dat odkrycia grobów polskich oficerów i różnych liczb zidentyfikowanych 
dotychczas ofiar.

25 E. Guz, Goebbels o Polsce i sojuszniczym ZSRR, Warszawa 1999, s. 63, przyp. 2.
26 Pierwsze sprawozdanie z Katynia. Raport Edmunda Seyfrieda, oprac. B. Kroll, „Historia i Życie”, nr 4  

– dod. do „Życia Warszawy” z 24 lutego 1989 r., s. 2.
27 F. Goetel, Czasy wojny, Londyn 1955, s. 126.
28 C. Madajczyk, Dramat katyński, Warszawa 1989, s. 37.
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Niech się przekonają na własne oczy, co ich czeka, gdyby rzeczywiście spełnić się miało 
wielokrotnie przez nich żywione życzenie, aby bolszewicy pobili Niemców29.

W skład delegacji polskiej wchodzili między innymi: z Warszawy – dr med. 
Konrad Orzechowski (dyrektor Wydziału Zdrowia Zarządu Miejskiego m. War-
szawa), dr med. Edward Grodzki (kierownik Działu Sanitarnego Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego w Warszawie), pisarze Jan Emil Skiwski i Ferdynand Goetel (najwcze-
śniej, już 7 kwietnia 1943 roku, poinformowany przez Niemców o odkryciu masowej 
mogiły oficerów polskich w pobliżu Smoleńska), z Krakowa – dr Edmund Seyfried 
(dyrektor Zarządu Głównego Rady Głównej Opiekuńczej), Franciszek Prochownik 
(majster z Vereinigte Maschinen Kessel und Waggon-Fabriken Ludwik Zieleniewski 
und Fitzner Gamper Aktiengesellschaft), Brunon Widera (redaktor naczelny gadzi-
nowego „Nowego Głosu Lubelskiego”), Władysław Kawecki (dziennikarz prasy 
gadzinowej), Kazimierz Didur (fotoreporter „Krakauer Zeitung”, współpracujący 
z Armią Krajową).

Pobyt polskiej delegacji był filmowany i nagrywany przez ekipy niemieckie. 
Nagabywany wielokrotnie, aby wypowiedzieć swe wrażenia, wygłaszam – wspominał 
Ferdynand Goetel – do mikrofonu jedno zdanie: „Według wszelkiego prawdopodo-
bieństwa w mogiłach w Kozich Górach leżą oficerowie polscy z Kozielska i Starobielska, 
po których w kwietniu 1940 r. przepadł wszelki ślad”. Popełniłem błąd wspominając 
Starobielsk. Dalsze badania miały przecież wykazać, iż w Katyniu znaleźli się jedynie 
jeńcy z Kozielska. […] Chwila odjazdu się zbliża. Przypominam dr. Seyfriedowi powzięte 
wczoraj postanowienie oddania hołdu zabitym w ścisłym gronie polskiej delegacji. 
Zawiadomieni o tym Niemcy nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń i odsuwają się od nas. 
Stajemy nad jedną z bocznych mogił. Zdejmujemy kapelusze30.

Dr Edmund Seyfried wypowiedział wówczas słowa: Wzywam Panów, abyście 
z obnażoną i pochyloną głową w milczeniu oddali hołd tym naszym bohaterom, którzy 
oddali swoje życie po to, by Polska dalej żyła31 i powtórzył je, gdy Polacy odchodzili 
z miejsca ekshumacji32.

Opis pobytu polskiej delegacji w Katyniu został zamieszczony pod datą o dwa 
dni późniejszą (13 kwietnia) w wydanym w 1943 roku niemieckim urzędowym 
zbiorze materiałów o zbrodni katyńskiej33, by dostosować ją do daty ogłoszenia 
pierwszego oficjalnego komunikatu niemieckiego o odkryciu grobów polskich ofiar 
zbrodni katyńskiej, przeznaczonego dla słuchaczy w III Rzeszy34.

29 Przekład z języka niemieckiego: E. Guz, Goebbels o Polsce…, dz. cyt., s. 63. Nieco inny przekład 
w: J Goebbels, Dzienniki, t. 3, 1943-1945, wybór, przekład, wstęp i przypisy E. C. Król, Warszawa 
2014, s. 36.

30 F. Goetel, Czasy wojny…, dz. cyt., s. 131.
31 Pierwsze sprawozdanie z Katynia…, dz. cyt., s. 2.
32 Tamże, s. 3.
33 Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, Berlin 1943, s. 36-37.
34 C. Madajczyk, Dramat katyński…, dz. cyt., s. 74, przyp. 13.
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12 KWIETNIA 1943 ROKU, PONIEDZIAŁEK

BERLIN

Zgodnie z zapowiedzią z pierwszej audycji niemieckiej wyemitowanej poprzed-
niego dnia Niemiecka Agencja Informacyjna „Transocean” w audycji w języku 
angielskim o godz. 15.03 nadała korespondencję Roberta Broese z Katynia: Teraz 
mogę zapewnić gen. Sikorskiego, że na próżno oczekuje powrotu 900 000 [!] polskich 
żołnierzy internowanych przez Sowiety po upadku Polski w roku 1939. […] Nawet 
teraz, gdy piszę, czuję jeszcze w nozdrzach zapach rozkładających się ciał. […] Grób 
odkryty został w lesie świerkowym koło Krasnego Boru [Kosogór, Kozich Gór] przy 
drodze Smoleńsk-Mińsk. Ludność miejscowa potwierdza, że dom wypoczynkowy był 
głównie używany przez urzędników GPU i że częste odgłosy strzałów były dowodem, iż 
kaci nie zaniedbywali praktyki nawet w czasie odpoczynku. Przed okupacją niemiecką 
ludność miała wzbroniony wstęp do domu wypoczynkowego oraz do przyległych lasów35.

Rozgłośnia Donausender w audycji w języku niemieckim o godz. 22.02 
poinformowała o odkryciu w Katyniu już sześciu [!] masowych grobów. Dodała 
również: Rosyjski strażnik kolejowy widział pociągi wiozące polskich oficerów w czasie 
od marca do maja 194036.

O godzinie 22.51 Niemiecka Agencja Informacyjna „Transocean” w audycji 
w języku angielskim poinformowała: 10 000 [!] polskich oficerów, a więc całość [!] 
polskiego korpusu oficerskiego, który znalazł się po upadku Polski w roku 1939 na 
terytorium sowieckim, znalazło śmierć w lutym i marcu 1940 r. jako ofiary GPU 
w Krasnymborze, 20 km na zachód od Smoleńska, w tzw. „Uzdrowisku GPU” […]. 
Ludność krasnyborska oświadcza, że oficerowie polscy zwiezieni zostali z obozu jenieckiego 
w Kisielsku [Kozielsku]37.

MOSKWA

W audycji w języku polskim o godz. 23.00 sowiecka Radiostacja im. Tadeusza 
Kościuszki (pozorująca nadawanie z terytorium okupowanej Polski, a w rzeczywistości 
nadająca z Moskwy) polemizuje z propagandą niemiecką: Przywykliśmy do tego, że 
Niemcy rozgłaszają ciągle, iż bronią świat przed zagładą ze strony bolszewickiej. […] 
Wygląda to tak, jak gdyby morderca tłumaczył swojej ofierze, że jej robi wielką łaskę, 
wysyłając ją na tamten świat. Nic dziwnego, że to samo powtarza taki szmatławiec […], 
ale dziwnym jest, że niektóre tajne pisemka wychodzące w Polsce piszą podobne rzeczy 

35 Przekład z języka angielskiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 15 kwietnia 1943 r., wydanie 
popołudniowe, s. 2.

36 Przekład z języka niemieckiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 14 kwietnia 1943 r., wydanie 
poranne, s. 2; „Dziennik Żołnierza” (Glasgow) z 15 kwietnia 1943 r., nr 88, s. 1; „Kurier Polski 
w Bagdadzie” z 17 kwietnia 1943 r., nr 89, s. 1.

37 Przekład z języka angielskiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 14 kwietnia 1943 r., wydanie 
popołudniowe, s. 1.
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[…]. Tak może mówić tylko zaprzedany rodzimy faszysta, jeden z tych, którzy mają apetyty 
na ziemie ukraińskie i białoruskie […]. Do jakich konsekwencji dochodzi! Znajdują się 
ludzie, którzy niżej stawiają sprawę narodu, niż kresów. Przecież to są potworne wnioski38.

13 KWIETNIA 1943 ROKU, WTOREK

LONDYN

Zapis w dzienniku czynności Prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkie-
wicza: Rano o znalezieniu przez Niemców pod Smoleńskiem grobu 11 000 [!] Polaków 
zamordowanych przez bolszewików39.

KRAKÓW

Uczestnik delegacji do Katynia dr Edmund Seyfried napisał w sprawozdaniu z pobytu 
w Katyniu: Faktem niezaprzeczalnym jest, że w grobach masowych znajdują się zwłoki 
oficerów wojska polskiego, którzy swego czasu byli w obozie jeńców w Kozielsku40.

WARSZAWA

Uczestnik delegacji do Katynia Ferdynand Goetel w raporcie dla Zarządu Głównego 
Polskiego Czerwonego Krzyża stwierdza: Jeżeli ilość zwłok, określana przez rzeczoznawców 
niemieckich na 10 tysięcy, jest może wygórowana, można już przyjąć bez wahania na 
podstawie dotychczasowych badań, iż w grobach w Kozich Górach [!] leżą wszyscy jeńcy 
Kozielska, od których do wiosny r. 1940 nie ma żadnych wiadomości. […] Raport mój proszę 
uważać za dokument publiczny w stosunku do władz niemieckich, jak i instytucji polskich 
i społeczeństwa polskiego41. Z tego pierwszego, niepochodzącego ze źródeł niemieckich 
sprawozdania naocznego świadka wynikało niezbicie – notuje w późniejszym raporcie 
sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża Kazimierz Skarżyński – że ujrzał 
światło dzienne ukryty masowy grób zamordowanych oficerów polskich i że wszelkie dane 
wskazują na to, że mord miał miejsce w okresie marzec-kwiecień 1940 roku. Podejrzenie 
bezpośredniego udziału Niemców w mordzie zaczęło się rozwiewać42.

Kilka dni później Ferdynand Goetel w mieszkaniu Zygmunta Wasilewskiego 
relacjonuje pobyt w Katyniu kilku zaufanym osobom: prof. Józefowi Rafaczowi, prof. 
Ludwikowi Jaxa-Bykowskiemu, Marii Rodziewiczównie i dwóm nieznanym sobie 
mężczyznom. Jednym z nich – jak się dowiedział po latach – okazał się dowódca 
Armii Krajowej gen. bryg. Stefan Rowecki „Grot”43.

38 „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 13 kwietnia 1943 r., wydanie popołudniowe, s. 2.
39 Dzienniki czynności Prezydenta RP 1939-1947, t. 2, oprac. J. Piotrowski, Wrocław 2004, s. 54.
40 Pierwsze sprawozdanie z Katynia…, dz. cyt., s. 3.
41 J. Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 1991, s. 25-26.
42 K. Skarżyński, Katyń, wyd. 2, Paryż 1990, s. 12.
43 F. Goetel, Czasy wojny…, dz. cyt., s. 137-138.
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BERLIN

Radio Berlin o godz. 11.00 podało informacje ze Smoleńska pozyskane od berliń-
skiego korespondenta węgierskiego urzędowego dziennika „Esti Ujsag”: Stwierdzono 
ponad wszelką wątpliwość, że są to zwłoki zastrzelonych polskich oficerów, straconych 
przed trzema laty. Dotychczas zidentyfikowano 155 ciał. Znaleziono również zwłoki 
gen. brygady Michała [! – Mieczysława] Smorawińskiego44.

O godz. 15.00 Radio Berlin poinformowało, iż wiele gazet w Madrycie publikuje 
wiadomości o tej niesłychanej zbrodni na pierwszym miejscu, i cytowało zamieszczony 
w „Informaciones” artykuł berlińskiego korespondenta przebywającego w Katyniu: 
Zrozumieliśmy przyczyny tego ohydnego morderstwa, którego ofiarą padł prawie cały 
polski korpus oficerski [!]. Z dokumentów ofiar wynikało niezbicie, że zbrodniczy rozkaz 
Stalina skierowany był przeciw całej polskiej inteligencji i arystokracji [!]45.

O godzinie 15.15 (9.15 czasu nowojorskiego) Radio Berlin nadało oficjalny komu-
nikat niemiecki o zbrodni katyńskiej, pierwszy przeznaczony dla słuchaczy w III Rzeszy: 
W dniu 13 kwietnia 1943 r. o godz. 9.15 czasu nowojorskiego radio w Berlinie nadaje 
następującą wiadomość: Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa ludność wskazała władzom 
niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych, wykonywanych przez bolszewików i gdzie 
GPU wymordowało 10.000 [!] polskich oficerów. Władze niemieckie udały się do miejscowości 
Kosogory [Kozie Góry], będącej sowieckim uzdrowiskiem, położonym o 16 km na zachód 
od Smoleńska, gdzie dokonały strasznego odkrycia. Znalazły dół mający 28 metrów długości 
i 16 metrów szerokości, w którym znajdowały się ułożone w 12 warstwach trupy oficerów 
polskich w liczbie 3.000 [!]. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo powiązani 
i wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych w tyle głowy. Identyfikowanie trupów nie 
będzie sprawiało trudności, gdyż są one w stanie mumifikacji z powodu właściwości gruntu 
i ponieważ bolszewicy pozostawili przy ich ciałach papiery osobiste. Już dziś ustalono, że 
wśród zamordowanych znajduje się m.in. generał [Mieczysław] Smorawiński z Lublina. 
Oficerowie znajdowali się początkowo w Kozielsku pod Orłem, skąd w lutym i w marcu 
1940 r. sprowadzeni zostali w bydlęcych wagonach do Smoleńska, a stamtąd ciężarówkami 
zawiezieni do Kosogor, gdzie bolszewicy ich wszystkich wymordowali. Poszukiwania i odkrycia 
nowych dołów są w toku. Pod już wykopanymi warstwami znajdują się nowe warstwy. Ogólna 
ilość zamordowanych oficerów obliczana jest na 10.000 [!], co odpowiadałoby mniej więcej 
całości korpusu oficerskiego polskiego, wziętego przez bolszewików do niewoli. Korespondenci 
pism norweskich, którzy byli na miejscu i mogli osobiście i naocznie przekonać się o prawdzie 
tej zbrodni, donieśli o niej do pism swoich w Oslo.

Przytoczony przekład – publikowany od 1948 roku w kolejnych trzynastu 
wydaniach Zbrodni katyńskiej w świetle dokumentów jako pierwszy komunikat 
niemiecki ujawniający 13 kwietnia 1943 roku dokonanie w 1940 roku sowieckiej 

44 Przekład z języka niemieckiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 13 kwietnia 1943 r., wydanie 
popołudniowe, s. 3.

45 Przekład z języka niemieckiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 14 kwietnia 1943 r., wydanie 
popołudniowe, s. 1.
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zbrodni katyńskiej46 – przedrukowywany jest do dzisiaj z identycznym wyjaśnieniem 
w licznych edycjach źródeł, włącznie z najobszerniejszym, czterotomowym zbiorem 
dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej47. Bywa on także przywoływany 
w wielu publikacjach naukowych na temat zbrodni katyńskiej, zawsze opatrzony 
komentarzem, iż był pierwszym niemieckim komunikatem ujawniającym sowiecką 
zbrodnię katyńską. Jedną z ostatnich takich publikacji jest wydana przez Instytut 
Pamięci Narodowej w 2010 roku praca zbiorowa Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy 
i kłamstwa, zawierająca tekst Witolda Wasilewskiego, który stwierdził: 13 kwietnia 
1943 r. Radio Berlin ogłosiło informację o odnalezieniu w Lesie Katyńskim ciał polskich 
oficerów, która spotkała się z szerokim rezonansem w świecie48.

Warto zauważyć, iż tekst owej audycji w Zbrodni katyńskiej w świetle 
dokumentów nie został opatrzony żadną wskazówką źródłową i podawał jedynie 
nowojorski czas nadania audycji, co wskazuje na jego zaczerpnięcie z nieznanej 
bliżej publikacji wydanej w Stanach Zjednoczonych. Wprawdzie pierwodruku nie 
zdołałem ustalić, ale odnalazłem opublikowany w Nowym Jorku w 1944 roku 
identyczny tekst wspomnianej audycji radiowej (z niemal identycznym co do słowa 
jednozdaniowym do niej wprowadzeniem) na łamach „Biuletynu Organizacyjnego 
Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego”49.

Inny przekład tekstu tej audycji opublikował w 2006 roku prof. Eugeniusz 
Cezary Król: Ze Smoleńska dotarła do nas wiadomość, że okoliczna ludność wskazała 
władzom niemieckim miejscowość, gdzie bolszewicy nakazali przy pomocy GPU wymor-
dować w potajemnych egzekucjach dziesięć tysięcy polskich oficerów. Niemieckie władze 
odkryły dół długi na dwadzieścia osiem metrów i szeroki na szesnaście metrów, w którym 
na głębokości dwunastu stóp [3,5 m] leżały zwłoki trzech tysięcy oficerów [!]. W pełnym 
umundurowaniu, częściowo związani, wszyscy oni zostali zabici strzałem w kark. 
Identyfikacja nie będzie trudna, ponieważ zwłoki wskutek szczególnych właściwości 
gleby uległy mumifikacji, a bolszewicy zaniedbali usunięcia osobistych dokumentów 
z ubrań. Ustalono, że wśród zamordowanych znajduje się generał Smorawiński z Lublina. 
Oficerowie zostali najpierw zgromadzeni w charakterze jeńców w Kozielsku koło Orłowa 
[! – Orła], a następnie przetransportowani w bydlęcych wagonach w lutym lub marcu 
1940 roku do Smoleńska i potem do Kosgór [!], gdzie ich wymordowano. Poszukiwania 
następnych dołów ze zwłokami trwają dalej. Pełną liczbę zgładzonych oficerów szacuje 
się na dziesięć tysięcy, co odpowiada w przybliżeniu liczbie polskich oficerów, wziętych 
przez bolszewików do niewoli50.

46 Przekład: Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, wyd. 13, Londyn 1989, s. 85.
47 Przekład z języka niemieckiego: Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, Echa Katynia. Kwiecień 1943 – marzec 

2005, oprac. W. Materski, B. Woszczyński, N. Lebiediewa i in., Warszawa 2006, s. 43.
48 W. Wasilewski, Kłamstwo Katyńskie – narodziny i trwanie, [w:] Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy 

i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010, s. 68.
49 Zbrodnia katyńska, „Biuletyn Organizacyjny Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia 

Polskiego” 1944, nr 16, s. 10.
50 Przekład: E. C. Król, Polska i Polacy…, dz. cyt., s. 415.
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W przeciwieństwie do poprzedniej wersji z publikacji Zbrodnia katyńska w świetle 
dokumentów, znane jest źródło zacytowanego tekstu – berliński „Völkischer Beobachter” 
z następnego dnia51. Nie wiadomo natomiast, z jakiego powodu niemieckie pismo 
opuściło ostatnie zdanie, którego obecność w tekście audycji potwierdza na przykład 
wydana w Stanach Zjednoczonych w następnym roku publikacja Death at Katyn52.

Pierwszą konferencję prasową w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
poświęconą niemal w całości zbrodni katyńskiej prowadził wicedyrektor Wydziału Praso-
wego Auswärtiges Amt Gustav Braun von Stumm: Głównym tematem dyskusji [na] dzisiejszej 
konferencji prasowej – informuje Radio Berlin o godz. 17.00 – były wiadomości berlińskich 
korespondentów zagranicznych o wykryciu masowego grobu 10 000 [!] zamordowanych przez 
GPU oficerów polskich w pewnym lasku pod Smoleńskiem. Ambasador Braun von Stumm dał 
najpierw swym słuchaczom następujący obraz: polscy robotnicy leśni, pracując właśnie w tym 
lesie, natrafili przypadkowo na mogiły, a wiadomości te stały się obiektem dochodzeń władz 
niemieckich. Te zbrodnie masowe dokonane zostały przez GPU, jak się wydaje, w marcu [!] 
i kwietniu 1940 r. – a więc w chwili, w której Związek Sowiecki już nie i jeszcze nie znajdował 
się w stanie wojny; ze strony Polaków nie groziło więc Sowietom żadne rzekome niebezpieczeń-
stwo, którym Sowiety mogłyby się wytłumaczyć z tej zbrodni. W swym komentarzu ograniczył 
się ambasador do aspektów politycznych zbrodni GPU. Przypomniał on korespondentom, że 
według obliczeń polskich w liczbie ogólnej półtora miliona polskich uciekinierów znajdowało się 
ok. 100 000 żołnierzy i 10 000 oficerów, którzy wpadli w ręce Sowietów. Moskwa odmawiała 
informacji na wszystkie polskie zapytania w tej sprawie. Obecnie zaś odpowiedzi udzielają 
Niemcy, jeżeli chodzi o los 10 000 polskich oficerów. Braun von Stumm mówił również o licznych 
podobnych wypadkach, które wydarzyły się w Estonii, Litwie i Łotwie, wspominając, że ok. 
70 000 Estończyków padło ofiarą Sowietów; analogiczne cyfry z Litwy i Łotwy również są znane. 
Gdyby Finowie nie ratowali się ucieczką z Karelii Wschodniej, to niewątpliwie spotkałby i ich 
ten sam los. Według planów Anglo-Saskich, ciągnął ambasador, Sowiety mają być w przyszłej 
Europie jedynym uzbrojonym mocarstwem. Wydarzenia w lasach Smoleńska świadczą o tym, 
jak by Sowiety wykorzystały swą hegemonię w Europie. Braun von Stumm podkreślił jeszcze 
fakt, że zamordowani przez GPU oficerowie polscy nie pochodzili bynajmniej z tych obszarów 
wschodniej Polski, do których Sowiety roszczą pretensje; w przeważającej większości pochodzili 
oni z okolic Warszawy i Krakowa. Widać z tego, ciągnął ambasador, że Sowiety i te terytoria 
uważają za przedmiot swych politycznych zainteresowań – innymi słowy aneksji53.

Gustav Braun von Stumm oświadczył także: Uwzględnianie Polaków w ramach 
dalszego eksploatowania sprawy katyńskiej nie oznacza w żadnym wypadku urzędowego 
uznania Polski jako państwa54. Odkrycie 12 tys. [!] zamordowanych przez NKWD 

51 „Völkischer Beobachter” (Berlin) z 14 kwietnia 1943 r., nr 104.
52 Przekład z języka niemieckiego na angielski: Death at Katyn, New York 1944, s. 8; wyd. 5, New York 1945, 

s. 8. Tu mylnie podany czas nowojorski: 9.15 p.m. (po południu, czyli 21.15), zamiast: 9.15 a.m. (przed 
południem, czyli 15.15).

53 Przekład z języka niemieckiego: dodatek do „Komunikatu Radiowego” (Londyn) z 14 kwietnia 1943 r., 
wydanie popołudniowe, s. 5.

54 Przekład z języka niemieckiego: E. C. Król, Polska i Polacy…, dz. cyt., s. 432.
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polskich oficerów zostanie wykorzystane – pisze Joseph Goebbels w swoim diariuszu 
następnego dnia o podjętych 13 kwietnia decyzjach – w najlepszym stylu antybolsze-
wickiej propagandy. Do tego miejsca poleciliśmy skierować neutralnych dziennikarzy 
i polskich intelektualistów. Relacje, jakie nadchodzą na ten temat z zagranicy, napawają 
zgrozą. Obecnie Führer wyraził zgodę, by i z naszej strony ogłosić w prasie niemieckiej 
dramatyczną informację. Wydaję polecenie, by ten materiał propagandowy wykorzystać 
jak najobszerniej. Będziemy mieli pokarm na kilka tygodni55.

O godzinie 20.15 Radio Berlin na podstawie informacji DNB (Deutsche 
Nachrichtenbüro, Niemieckie Biuro Informacyjne) nadało najobszerniejszą z dotych-
czasowych audycji poświęconych zbrodni katyńskiej: Straszliwe odkrycie w lesie 
katyńskim […] jest dowodem niezbitym a wzruszającym ohydnej zbrodni, jakiej dopuścili 
się nieludzcy kaci GPU w miesiącach marcu, kwietniu i maju 1942 [!] na przeszło 
10 000 [!] generałów i oficerów wszystkich stopni dawnej armii polskiej. […] Jeńcy 
dawnej armii polskiej, zbrodniczo wyrżnięci przez żydowsko-bolszewickich morderców 
z polecenia Stalina, zamordowani zostali na wiosnę roku 1940, a więc na miesiące 
przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, strzałami w kark.

Na podstawie znalezionych przy zwłokach papierów, dokumentów, legitymacji 
oraz dystynkcji zdołano utożsamić większą część zamordowanych. Jednym z pierwszych 
wydobytych ciał było ciało gen. brygady Smorawińskiego z Lublina. […] Identyfikacja 
zwłok jest szczególnie łatwa, ponieważ w mundurach znaleziono legitymacje i inne 
dokumenty, utrzymane w dobrym stanie. Ciekawy jest fakt, że nie znaleziono przy 
zwłokach biżuterii, zegarków, pieniędzy itp. […]

Na podstawie wypowiedzi ludności miejscowej stwierdzono, że co najmniej 
10-12 000 oficerów polskich – a więc ok. 1/3 pełnego stanu oficerów dawnej armii 
polskiej podczas pokoju – którzy dostali się w ręce bolszewików, przewiezieni zostali 
w 200 wagonach przez stację rozładowczą Gniezdowo do miejsca zagłady w lesie 
katyńskim. Przewiezieni zostali oni z obozu jeńców w Kozielsku pod Moskwą [!], gdzie 
według dotychczasowych informacji znajdowało się ok. 60 000 [!] polskich jeńców.

W lesie katyńskim przeprowadzano regularnie już od roku 1920 masowe rozstrze-
liwania. Teren ten ogrodzony jest drutem kolczastym i strzeżony był stale przez żołnierzy 
GPU. Miejsce stracenia znajduje się na polanie leśnej, na której wyrąbano specjalnie 
w tym celu drzewa. Groby masowo zamordowanych ofiar obsadzono drzewkami, które 
mają obecnie ok. trzech lat. Stan rozkładu zwłok potwierdza informacje zebrane od 
ludności miejscowej co do terminu zbrodni. Wszystkie te fakty wraz z materiałem 
dowodowym dają wreszcie światu odpowiedź na pytanie o los części dawnej armii polskiej, 
internowanej przez bolszewików, a później wywiezionej i ohydnie wymordowanej56.

Podczas kolejnej, wieczornej konferencji prasowej, tym razem w Ministerstwie 
Oświecenia Narodowego i Propagandy Rzeszy, dziennikarzy zobowiązano do szerokiego 

55 E. Guz, Goebbels o Polsce…, dz. cyt., s. 63-64; Nieco inny przekład w: J. Goebbels, Dzienniki, t. 3…, 
dz. cyt., s. 38.

56 Przekład: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 14 kwietnia 1943 r., wydanie popołudniowe, s. 2-3.
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wyeksponowania w prasie [przytoczonego] komunikatu DNB „o sensacyjnym odkryciu 
ogromnych grobów masowych”, w których odnaleziono „ponad 10 tysięcy” [!] zwłok polskich 
oficerów, zamordowanych przez Sowietów między marcem [!] a majem 1940 roku57.

Radio Breslau (Wrocław) o godz. 23.30 w audycji w języku angielskim dono-
siło: Kompetentne koła berlińskie stwierdzają, że tylko ok. 20% zabitych pochodziło ze 
wschodniej Polski, reszta zaś z Krakowa, Warszawy i innych części zachodniej Polski. 
Dowodzi to, że bolszewicy chcieliby pochłonąć nie tylko Polskę wschodnią, której się 
domagają, lecz całą Polskę58.

14 KWIETNIA 1943 ROKU, ŚRODA

BERLIN, FRANKFURT

We wszystkich dziennikach w III Rzeszy pojawiły się na pierwszych stronach obszerne 
artykuły o zbrodni katyńskiej – tytuł w berlińskiej „Völkischer Beobachter” brzmiał 
Das sind Roosevelts und Churchills Bundesgenossen. GPU-Mord an 12 000 polnischen 
Offizieren (Oto są sojusznicy Roosevelta i Churchilla. Mord GPU na 12 000 polskich 
oficerów), a tytuł we „Frankfurter Zeitung”: Ein bolschewistischer Massenmord bei 
Smoleńsk. 10 000 Offiziere der ehemaligen polnischen Armee ermordet und verscharrt 
(Bolszewicki masowy mord koło Smoleńska. 10 000 oficerów byłej armii polskiej 
zamordowanych i zagrzebanych w ziemi).

BERLIN

Niemiecka Agencja Informacyjna „Transocean” w audycji w języku angielskim, 
nadanej w Radio Berlin o godz. 4.46, cytowała z kolei określenia użyte przez następne 
dwie gazety niemieckie: Jedna z największych zbrodni w historii świata („Deutsche 
Allgemeine Zeitung”) i To wymordowanie oficerów wskazuje, że bolszewicy dążą do 
wymordowania narodów europejskich („Berliner Börsen-Zeitung”)59.

Kierownik Organizacji Zagranicznej NSDAP SS-Obergruppenführer Ernst 
Wilhelm Bohle przedstawił w „ściśle poufnym” liście do Reichsführera Heinricha 
Himmlera przekazaną od jednego z „niemieckich, mieszkających za granicą, towa-
rzyszy partyjnych” pewną „inspirację” co do propagandowego wykorzystania zbrodni 
katyńskiej: Rząd Rzeszy albo minister propagandy Rzeszy przedłożą publicznie ofertę 
rządom wrogich mocarstw, by przekonali się, przez wysłanie biegłych lekarzy względnie 
lekarzy sądowych, o tym bezprzykładnym okrucieństwie bolszewików; oczywiście z zapew-
nieniem dania glejtu bezpieczeństwa. Ponadto byłoby do rozważenia, by umożliwić 
Panu Sikorskiemu, jako osobie prywatnej, również dając glejt bezpieczeństwa, sposobność 
uczestniczenia w identyfikacji zamordowanych polskich oficerów. Jest oczywiste, że rządy 

57 E. C. Król, Polska i Polacy…, dz. cyt., s. 415-416.
58 Przekład z języka angielskiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 16 kwietnia 1943 r., wydanie 

poranne, s. 3.
59 Przekład z języka angielskiego: tamże, s. 4.
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wrogich mocarstw nie przyjmą oferty i nie pozwolą też wyjechać Panu Sikorskiemu, 
który chciałby ją zapewne przyjąć. Sądzę jednak, że propagandowe działanie takiej 
oferty na opinię światową byłoby ogromnie duże, zwłaszcza że Pan Sikorski spotkał się 
z odmową przy wszystkich jego zapytaniach na Kremlu o miejsce pobytu wziętych do 
niewoli oficerów. Poza tym byłoby na pewno dobrą propagandą, by przez identyfikację 
zamordowanych dać krewnym, którzy niewątpliwie w dużej liczbie uszli za granicę, 
pewność co do losu ich bliskich60.

Minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop, któremu 
Himmler przekazał ów pomysł, uznał, iż ma on w sobie coś kuszącego, […] zasadnicze 
stanowisko odnośnie do traktowania problemu polskiego […] czyni dla nas [jednak] 
niemożliwym każdy kontakt z szefem polskiego rządu emigracyjnego61.

Radio Berlin o godz. 17.30 doniosło o wizycie delegacji polskiej w Katyniu [patrz 
pod datą 11 kwietnia 1943 roku]: Bolszewicy na sekundę nie liczyli się nawet z tym, że 
ta potworna łaźnia zostanie kiedyś odkryta. Dziś zrobią wszystko, by ukryć, sfałszować 
lub zaprzeczyć temu. Ale zbyt wyraźną, zbyt jasną jest wymowa faktów. Obecnie wielu 
Polaków będzie mogło otrzymać nazwiska na podstawie znalezionych papierów i upewnić 
się co do losu swoich bliskich, którzy zostali wywiezieni przez Bolszewików. […] Polska 
delegacja, która w milczeniu i z odkrytymi głowami stoi dziś [!] nad krawędzią tych 
masowych grobów, jest wobec świata najbardziej nieprzedajnym [!] świadkiem, że my 
bronimy Europy, kultury i honoru wszystkich ludzi wobec nieludzkiego systemu62.

FRANKFURT

Radio Frankfurt o godz. 19.45 informowało: Wreszcie się wyjaśniło, że wiosną roku 
1940, między początkiem marca i środkiem kwietnia, przybywały codziennie trzy 
lub cztery pociągi z więźniami ze Smoleńska. Ogółem przybyło, między 1 marca [!] 
i 18 kwietnia, ok. 200 wagonów. Wyładowano je na stacji Gniezdowo, skąd oficerów 
polskich wywieziono do lasu. Strzały i krzyki mordowanych słyszano w okolicy. Mieszkańcy 
miejscowi mówią, że zamordowano od 10-15 tysięcy oficerów63.

LUKSEMBURG

O godzinie 17.00 rozgłośnia Luxemburg w audycji w języku niemieckim informowała: 
Gazeta „Slovenska Prawda”, wychodząca w Bratysławie, pisze, że los, jaki spotkał oficerów 
polskich, oczekuje wszystkie narody europejskie, jeśli bolszewicy wygrają wojnę. Berlińska 
gazeta „Angriff ” pisze: „Morderstwo w lasku katyńskim jest najlepszym dowodem, że 

60 Przekład z języka niemieckiego: C. Madajczyk, Dramat katyński…, dz. cyt., s. 142-143. Inny przekład: 
Zaprosić Sikorskiego do Katynia, oprac. M. J. Kwiatkowski, „Historia i Życie” 1990, nr 8 – dod. do 

„Życia Warszawy” z 27 kwietnia 1990 r.
61 Przekład z języka niemieckiego: C. Madajczyk, Dramat katyński…, dz. cyt., s. 144.
62 Przekład z języka niemieckiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 15 kwietnia 1943 r., wydanie 

popołudniowe, s. 3-4.
63 Przekład z języka niemieckiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 16 kwietnia 1943 r., wydanie 

poranne, s. 12.
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musimy walczyć przeciwko tej wszechświatowej zarazie. Adolf Hitler wzywał do tej 
walki już 10 lat temu. Język nasz nie jest dość bogaty, by określić mentalność ludzi, 
popełniających tak straszne zbrodnie64.

O godzinie 18.30 rozgłośnia Luxemburg w audycji w języku niemieckim 
przytoczyła relację korespondenta wojennego Wagnera z Katynia, a w niej zdanie: 
Jeden z przedstawicieli prasy powiedział przed chwilą, że w mogiłach tych znajduje się 
kwiat polskiego korpusu oficerskiego65.

SZTOKHOLM

„Östgöta Correspondenten” jako pierwsza gazeta w Szwecji opublikowała informa-
cje o odkryciu masowych grobów w Katyniu, nadesłane z Berlina i zatytułowane: 
10 000 zamordowanych Polaków w masowych grobach niedaleko Smoleńska. Prawie 
połowa wszystkich polskich oficerów. Sensacyjne doniesienia z prasy berlińskiej66.

PARYŻ, PRAGA

Informacje o ujawnieniu zbrodni katyńskiej ukazały się na łamach między innymi 
„Pariser Zeitung” w Paryżu i „Der Neue Tag” w Pradze67.

POZNAŃ

Wydawana we wcielonym do Rzeszy Poznaniu „Ostdeutscher Beobachter” była 
pierwszą gazetą w Kraju Warty ogłaszającą artykuł o odkryciu grobów katyńskich68.

WARSZAWA

W „Nowym Kurierze Warszawskim” ukazał się pierwszy z serii artykułów o zbrodni 
katyńskiej na łamach niemieckiej prasy gadzinowej (wydawanej w języku polskim) 
w Generalnym Gubernatorstwie, noszący długi tytuł: Bolszewicy zamordowali 
tysiące oficerów polskich. Z obozu jeńców polskich w Kozielsku do masowych grobów 
pod Smoleńskiem. Delegacja Polaków z Ferdynandem Goetlem na czele ogląda wstrzą-
sające cmentarzysko. Wśród ofiar gen. [Mieczysław] Smorawiński, gen. [Bronisław] 
Bohatyrewicz [Bohaterewicz] i płk [ppłk Andrzej] Hałaciński69. Kolejne artykuły 
w innych miastach Generalnego Gubernatorstwa pojawiły się następnego dnia, 
15 kwietnia, w „Gońcu Krakowskim” i „Gazecie Lwowskiej”.

Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Wacław Lachert i dyrektor PCK Włady-
sław Gorczycki podpisali uchwałę następującej treści: Zarząd Główny PCK postanowił 
wysłać do Smoleńska 5 osób, a mianowicie: Komisję Techniczną w składzie 4 osób, która 

64 Przekład z języka niemieckiego: „Komunikat Radiowy” (Londyn) z 16 kwietnia 1943 r., wydanie poranne, s. 1.
65 Przekład z języka niemieckiego: tamże, s. 2.
66 A. N. Uggla, Szwedzkie spojrzenie na zbrodnię w Katyniu, „Pamiętnik Literacki” 2002, t. 27, s. 19.
67 Informacje te zawdzięczam prof. Tomaszowi Szarocie.
68 C. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu: 10 września 1939 – 23 lutego 1945, Poznań 1989, s. 449.
69 Bolszewicy zamordowali tysiące oficerów polskich, „Nowy Kurier Warszawski” z 14 kwietnia 1943 r., nr 89, s. 1.
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w razie potrzeby pozostanie na miejscu, oraz Sekretarza – Członka Zarządu Głównego, 
p. [Kazimierza] Skarżyńskiego, który jednak z uwagi na to, że Polski Czerwony Krzyż 
wskutek zarządzeń władz niemieckich pozbawiony został całej swojej działalności wraz 
z opieką nad grobami, za wyjątkiem prac Biura Informacyjnego – upoważniony jest do 
działania jedynie w ramach zadań tegoż Biura Informacyjnego70.

Jeszcze tego samego dnia z lotniska na Okęciu odleciał do Smoleńska 
Kazimierz Skarżyński oraz Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża 
w składzie: Ludwik Rojkiewicz, Jerzy Wodzinowski, Stefan Kołodziejski i dr med. 
Hieronim Bartoszewski, a także ks. Stanisław Jasiński, wysłany przez metropolitę 
krakowskiego ks. kardynała Adama Sapiehę w celu pobłogosławienia zwłok ofiar 
zbrodni katyńskiej.

15 KWIETNIA 1943 ROKU, PIĄTEK

MOSKWA

Komunikat Sowieckiego Biura Informacyjnego (Sowinformbiuro) w sprawie 
„oszczerstw goebbelsowskich” o zbrodni katyńskiej: Oszczercy goebbelsowscy rozpo-
wszechniają od ostatnich dwóch-trzech dni nikczemne wymysły o masowym rozstrzelaniu 
przez organy radzieckie w rejonie Smoleńska polskich oficerów, co jakoby miało miejsce 
wiosną r. 1940.

Niemieckie zbiry faszystowskie nie cofają się w tej swojej nowej potwornej bredni 
przed najbardziej łajdackim i podłym kłamstwem, za pomocą którego usiłują ukryć 
niesłychane zbrodnie, popełnione, jak to widać teraz jasno, przez nich samych.

Faszystowskie komunikaty niemieckie w tej sprawie nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości co do tragicznego losu dawnych polskich jeńców wojennych, którzy znaj-
dowali się w r. 1941 [!] w rejonach położonych na zachód od Smoleńska na robotach 
budowlanych i wraz z wieloma ludźmi radzieckimi, mieszkańcami obwodu smoleńskiego, 
wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich w lecie r. 1941 [!], po wycofaniu się 
wojsk radzieckich z rejonu Smoleńska.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że goebbelsowscy oszczercy usiłują teraz za pomocą 
kłamstw i oszczerstw zatrzeć krwawe zbrodnie zbirów hitlerowskich. W swojej niedołężnie 
spitraszonej bzdurze o licznych grobach wykrytych jakoby przez Niemców w pobliżu 
Smoleńska, łgarze goebbelsowscy wspominają starodawną Gniezdową, ale po łobuzersku 
przemilczają, że właśnie w pobliżu wsi Gniezdowaja znajdują się wykopaliska archeolo-
giczne historycznego „Gniezdowskiego grobowca”. Hitlerowscy specjaliści od ciemnych spraw 
puszczają się na najordynarniejsze podrabianie i podstawianie faktów rozpowszechniając 
oszczercze wymysły o jakichś tam radzieckich bestialstwach na wiosnę 1941 r. [!], aby w taki 
sposób uchylić się od odpowiedzialności za popełnione przez hitlerowców bestialskie zbrodnie.

70 Zbrodnia katyńska. Z prac polskiej części wspólnej Komisji Partyjnych Historyków Polski i ZSRR, 
oprac. J. Maciszewski, Warszawa 1990, s. 102.
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Patentowanym niemieckim mordercom faszystowskim, którzy unurzali ręce we 
krwi setek tysięcy niewinnych ofiar, którzy systematycznie tępią ludność okupowanych 
przez nich krajów, nie szczędząc dzieci, kobiet ani starców, którzy w samej Polsce 
wyrżnęli wiele setek tysięcy polskich obywateli – im nie uda się nikogo oszukać za 
pomocą swoich podłych łgarstw i oszczerstw. Mordercy hitlerowscy nie ujdą przed słuszną 
i nieuchronną zapłatą za swoje krwawe zbrodnie71.

Komunikat został nadany przez Radio Moskwa w języku angielskim 
15 kwietnia o godz. 23.00 i następnego dnia zamieszczony na łamach moskiewskiej 
„Prawdy” i „Izwiestji” – stąd w wielu publikacjach przyjmuje się mylnie jako datę 
jego ogłoszenia 16 kwietnia 1943 roku.

BERLIN

Wymordowanie 12 tys. polskich oficerów – pisze w diariuszu minister propagandy Joseph 
Goebbels – stało się dla światowej opinii publicznej największą sensacją. Amerykanie 
i Anglicy zachowują jeszcze postawę pełną rezerwy i w żaden sposób nie reagują na 
nasze zarzuty72.

LONDYN

Na łamach urzędowego „Dziennika Polskiego” ukazał się pierwszy obszerny artykuł 
na temat zbrodni katyńskiej pt. Sprawa zaginionych oficerów polskich. Huraganowy 
ogień propagandy niemieckiej. Nakaz ujawnienia prawdy Kozielska i Starobielska, przy-
taczający streszczenia kolejnych doniesień niemieckich na temat zbrodni katyńskiej 
z okresu 11-14 kwietnia.

Zestawienie to zostało poprzedzone następującym komentarzem redakcyjnym: 
Niemcy ogłosili wiadomość o odkryciu w okolicach Smoleńska grobów kilku tysięcy polskich 
oficerów, zamordowanych rzekomo przez władze sowieckie w lutym i marcu 1940 r.

To straszliwe oskarżenie może być jeszcze jednym kłamstwem propagandy 
niemieckiej, mającym służyć psuciu stosunków polsko-sowieckich, mobilizacji Europy 
przeciw Rosji oraz zatarciu wrażenia, jakie w opinii świata wywołało ujawnienie 
ostatnio okrucieństw niemieckich, których ofiarą padła ludność szeregu rosyjskich miast.

Przemawiałby za tym i ten fakt, że Niemcy, którzy blisko od dwóch lat są 
w posiadaniu Smoleńska, właśnie w chwili obecnej uznali za stosowne wystąpić z tego 
rodzaju oskarżeniem, opartym, jak sami twierdzą, na zeznaniach miejscowej ludności.

Z drugiej strony los oficerów polskich z obozów jeńców w Kozielsku i Starobielsku 
jest dotąd nieznany, będąc przedmiotem najżywszego niepokoju opinii polskiej. Nic więc 
dziwnego, że opinia ta została głęboko wstrząśnięta doniesieniami radia niemieckiego.

71 Przekład z języka rosyjskiego: Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. 
Zbiór dokumentów, red. S. Stanisławska, Warszawa 1965, s. 341-342; Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, 
Echa Katynia: kwiecień 1943 – marzec 2005, red. nauk. W. Materski, Warszawa 2006, s. 44-45.

72 Przekład z języka niemieckiego: E. Guz, Goebbels o Polsce…, dz. cyt., s. 64.
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Wyrażamy przekonanie, że powołane czynniki zrobią wszystko, aby wytrącić z rąk 
wroga ten nowy argument, z którego, jak to wynika z radia niemieckiego i z depesz 
z krajów neutralnych, robi on najszerszy użytek.

Ten cel może być zaś osiągnięty tylko przez wykazanie, że doniesienia niemieckie 
są kłamstwem i przez danie odpowiedzi na pytanie: CO SIĘ STAŁO Z OFICERAMI 
POLSKIMI Z OBOZÓW JEŃCÓW W KOZIELSKU I STAROBIELSKU?73.

GLASGOW

„Dziennik Żołnierza” pierwsze informacje o ujawnieniu zbrodni katyńskiej przez 
niemieckie stacje radiowe opatrzył tytułem 10.000 zamordowanych oficerów polskich. 
Radio niemieckie o odkryciu masowych grobów pod Smoleńskiem i komentarzem w nocie 
redakcyjnej o następującej treści: Nie jest wykluczone, że jest to jeszcze jedna kłamliwa 
wiadomość propagandy niemieckiej. Jednakże faktem jest, że o tysiącach oficerów polskich 
z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie mimo wielokrotnie podejmowanych 
kroków w tej sprawie – nie posiadamy żadnej wiadomości i nie znaleziono dotąd żadnych 
po nich śladów74.

QIZIL RIBAT (IRAK)

Dowódca Armii Polskiej na Wschodzie (były dowódca Armii Polskiej w ZSRR) gen. 
dyw. Władysław Anders pisze w depeszy do ministra obrony narodowej RP gen. bryg. 
Mariana Kukiela w Londynie: Od wyjścia z więzienia starałem się o odnalezienie naszych 
żołnierzy ze Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa. […] Część nazwisk podanych przez 
radio niemieckie figuruje w naszych kartotekach. Faktem jest, że ani jeden z 8300 ofi-
cerów z obozów w Kozielsku i Starobielsku oraz 4000 podoficerów żandarmerii i policji 
z obozu w Ostaszkowie do armii nie dołączył. O żadnych z nich, mimo największych 
ze strony naszej wysiłków, nie uzyskaliśmy najmniejszej wiadomości. Jesteśmy od dawna 
najgłębiej przekonani, że wszyscy oni nie żyją i zostali celowo wymordowani.

Pomimo to ogłoszone rewelacje niemieckie wywoływały olbrzymie wrażenie 
i ogromne oburzenie. Uważam za konieczne wystąpienie Rządu w tej sprawie celem 
uzyskania oficjalnych wyjaśnień sowieckich, tym bardziej, że nasi żołnierze są przekonani, 
że i reszta naszych ludzi w Sowietach zostanie zniszczona75.

PARYŻ

Cała ta historia – pisał w dzienniku Andrzej Bobkowski – z dziesiątkiem tysięcy 
oficerów polskich, będących w niewoli rosyjskiej i rozstrzelanych pod Smoleńskiem, staje 
się potworna. […] Niemcom oczywiście nie chodzi o to, że są to oficerowie polscy, ale 
o propagandę przeciwko Rosji i komunizmowi. I pomimo że mówią o tym Niemcy, 

73 10.000 zamordowanych oficerów polskich. Radio niemieckie o odkryciu masowych grobów pod Smoleńskiem, 
„Dziennik Polski” (Londyn) z 15 kwietnia 1943 r., nr 849, s. 1.

74 Od Redakcji, „Dziennik Żołnierza” (Glasgow) z 15 kwietnia 1943 r., nr 88, s. 1.
75 Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów…, dz. cyt., s. 86-87.
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którzy w tej chwili uśmiercają w obozach nie dziesiątki, ale setki tysięcy ludzi, wrażenie 
odkrycia tych masowych grobów jest jednak ogromne.

Jako Polak jestem na każdym kroku zapytywany przez sceptycznie i niedowie-
rzająco nastawionych do tego Francuzów. Bo Francuzi nie nie wierzą, lecz nie chcą 
uwierzyć, uważając to za chwyt propagandy niemieckiej i posuwając swą „niechęć do 
uwierzenia” do twierdzenia, że to sami Niemcy wymordowali tych ludzi.

Na pytania odpowiadam krótko: „Nie mam żadnych obiektywnych powodów, 
aby nie wierzyć, że zrobili to Rosjanie”. Jestem od pierwszej chwili przekonany, że jest 
to istotnie robota GPU.

Gdy myślę nad tym, mam uczucie, że od miesięcy już oczekiwałem jakby jakiegoś 
takiego coup de theatre [nagłego zwrotu akcji]. Nie ma we mnie żadnego uczucia 
niespodzianki – wprost przeciwnie – poczucie, że to jest właściwie normalne, że jest 
w tym konsekwencja, rozwijająca się wolno jak nitka z tego samego kłębka już od wielu 
miesięcy. Ustosunkowanie się Rosjan do Polski, pomimo wszystkich dyplomatycznych 
krętactw, jest wrogie. Do dziś dnia rząd polski nie może załatwić sprawy deportowanych 
do Rosji, nie może doszukać się ludzi.

Wymordowanie tysięcy oficerów polskich nie byłoby niczym wyjątkowym. Wprost 
przeciwnie – niewymordowanie ich byłoby raczej dziwne. Jest to unicestwienie części 
polskiej inteligencji, o której Rosja wie, że nigdy nie zechce ona pogodzić się z programem 
komunistycznym. Katyń to po prostu wykonanie jednego z punktów programu, który 
przygotowany jest dla Polski.

Ale nie tylko Francuzi, lecz nawet wielu Polaków nie chce w to uwierzyć. Jest to 
klasyczny przykład wiary w iluzję, przykład przemożnego pędu do zakłamania się i do 
zakłamywania się. Bo Rosja bije Niemców, bo Rosja jest „aliantem”76.

WARSZAWA

Dowódca Armii Krajowej gen. bryg. Stefan Rowecki „Kalina” zadepeszował (depesza 
nr 575, datowana 14 kwietnia, nadana 15 kwietnia) do Naczelnego Wodza gen. broni 
Kazimierza Sosnkowskiego w Londynie: Pod Smoleńskiem Niemcy odkryli masowy grób 
kilku tysięcy naszych oficerów z obozu w Kozielsku wymordowanych w marcu i kwietniu 
1940 r. W oględzinach grobu wzięło udział kilku Polaków z Warszawy i Krakowa 
specjalnie tam zawiezionych. Ich relacje nie pozwalają wątpić w autentyczność – tego 
masowego mordu. Opinia jest wzburzona77.

Gadzinowy „Nowy Kurier Warszawski” (nr 90) opublikował obszerny artykuł 
wstępny pt. Największa zbrodnia dziejów ludzkich o treści: Dreszcz grozy, przerażenia 
i odrazy, przejmujący całą ludzkość cywilizowaną na wczorajszą wiadomość o bestialskim 
wymordowaniu przez bolszewików przeszło dziesięciu tysięcy wziętych we wrześniu 
1939 r. do niewoli generałów i oficerów polskich, stanowiących więcej niż jedną trzecią 

76 A. Bobkowski, Szkice piórkiem, Warszawa 1995, s. 402-403.
77 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 2, czerwiec 1941 – kwiecień 1943, red. T. Pełczyński, 

Londyn 1973, s. 491-492.
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stanu liczebnego całego korpusu oficerskiego ówczesnej armii polskiej, nie może pozostać 
przemijającym echem strzałów katowskich lasku katyńskiego sprzed 3 lat, lecz powinien 
złowieszczym hukiem każdego wystrzału z osobna, niby kazania Piotra z Amiens, zakołatać 
do sumienia wszystkich, którzy nie wyzbyli się jeszcze ostatnich cech człowieczeństwa, 
powinien na spieczone gorączką fanatycznego uniesienia wargi wszystkich przywołać ów 
jednoczący całą Europę okrzyk krzyżowców Dieu le veu – Bóg tak chce! […]

Jakkolwiek niespotykana w dziejach ludzkich i urągająca najprymitywniejszym 
prawidłom międzynarodowym, potworna jatka smoleńska, dokonana przez katów 
NKWD na bezbronnych jeńcach w pół roku po zakończeniu działań wojennych, wywołać 
musi rumieniec wstydu na obliczu tych, którzy wierzyli może w cyniczne kłamstwo 
propagandy anglosaskiej, że zwycięstwo czerwonej armii przyniosłoby wolność ludom 
Europy, to czyn ten jako taki nie powinien właściwie zaskoczyć nikogo, kto zna mentalność 
bolszewicką lub doznał jej metod na własnej skórze78.

Centralny organ prasowy Armii Krajowej „Biuletyn Informacyjny” w artykule 
Mogiła pod Smoleńskiem wskazywał: Zdajemy sobie sprawę z bestialstwa okupacji 
sowieckiej na Ziemiach Wschodnich, znamy liczne przykłady, o których pisaliśmy wie-
lokrotnie na łamach naszego pisma. Podziwiamy tylko czelność niemiecką, której mogiły 
Palmir, Wawra, Oświęcimia, Majdanka i setek miejscowości polskich nie przeszkadzają 
w szukaniu zbrodniarzy pod Smoleńskiem. […]

W chwili, kiedy tragiczna wiadomość przenika już do społeczeństwa, w dniu 
wielkiej żałoby, stwierdzamy z całym naciskiem: zbrodnię rosyjską spod Smoleńska 
zapamiętamy, tak jak zapamiętaliśmy zbrodnie popełnione w Lwowie, Wilnie, Równem, 
Kowlu i wielu innych, tak jak pamiętamy o zbrodniach niemieckich w Palmirach, 
Wawrze, na Ziemiach Zachodnich, w obozach koncentracyjnych79.

* * *
W świetle przytoczonej dokumentacji nie ulega wątpliwości, że: po pierwsze, 

ujawnienie sowieckiej zbrodni katyńskiej przez Niemców nastąpiło nie 13 kwietnia, 
lecz 11 kwietnia 1943 roku w postaci komunikatów radiowych w języku angielskim, 
skierowanych do odbiorców zagranicznych (poza III Rzeszą i krajami przez nią 
okupowanymi). Jednocześnie już od 10 kwietnia umożliwiano pobyt w Katyniu 
dziennikarzom zagranicznym akredytowanym w Berlinie. Niemcom chodziło 
zarówno o sprawdzenie w krajach neutralnych (a następnie alianckich) „siły rażenia” 
tych informacji, jak i o stworzenie sobie możliwości powoływania się na źródła 
zagraniczne celem zwiększenia własnej wiarygodności w oczach świata.

Po drugie, ujawnienia śladów zbrodni katyńskiej przed Polakami dokonywały 
władze niemieckie, umożliwiając także, a raczej przede wszystkim, polskim miesz-
kańcom Generalnego Gubernatorstwa (a następnie oficerom polskim przebywającym 
w niemieckich obozach jenieckich) wyjazdy do Katynia. Polacy, poczynając od wizyty 
pierwszej takiej delegacji 11 kwietnia 1943 roku, mieli być następnie naocznymi 

78 Największa zbrodnia dziejów ludzkich, „Nowy Kurier Warszawski” z 15 kwietnia 1943 r., nr 90, s. 1.
79 Mogiła pod Smoleńskiem, „Biuletyn Informacyjny” (Warszawa) z 15 kwietnia 1943 r., nr 15, s. 7-8.
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świadkami śladów sowieckich zbrodni, co chciała wykorzystywać propaganda 
niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie.

Po trzecie, ujawnianie zbrodni katyńskiej przez Niemców z przeznaczeniem dla 
mieszkańców Rzeszy rozpoczęło od 13 kwietnia, również w postaci komunikatów 
radiowych, przy czym – znów dla zwiększenia wiarygodności – często powoływano 
się na doniesienia dziennikarzy z innych krajów.

Po czwarte, rozpowszechnianiem wiadomości o zbrodni katyńskiej wśród 
mieszkańców krajów okupowanych przez Rzeszę (przede wszystkim w Generalnym 
Gubernatorstwie) zajmowała się intensywnie niemiecka prasa gadzinowa przez 
kilka tygodni, poczynając od 14 kwietnia w Warszawie, a od 15 kwietnia także 
w Krakowie i we Lwowie (najostrzejszy tytuł nosił – cytowany wcześniej – artykuł 
wstępny do „Nowego Kuriera Warszawskiego” z 15 kwietnia 1943 roku: Największa 
zbrodnia dziejów ludzkich).

Po piąte, jak szerokim echem odbijały się te informacje, zwłaszcza w gronie 
rodzin ofiar zbrodni, niech świadczy otrzymanie w drugiej połowie kwietnia 
1943 roku przez jedno tylko biuro Polskiego Czerwonego Krzyża – w Krakowie – aż 
1584 listów (w tym 907 z zagranicy) i przyjęcie 819 interesantów, czemu towarzy-
szyło zgodne nawoływanie prasy gadzinowej do wspierania akcji identyfikacji ofiar 
prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż80.

Po szóste, szeroki polski odzew przybrał jednak wyłącznie postać licznych 
kontaktów z Polskim Czerwonym Krzyżem rodzin ofiar poszukujących potwier-
dzenia informacji o ich losach. Prowadzona z użyciem ogromnych sił i środków 
zmasowana niemiecka kampania propagandowa, mająca na celu wykorzystanie 
ujawnienia sowieckiej zbrodni katyńskiej dla własnych cynicznych celów politycz-
nych, zakończyła się fiaskiem – jak zgodnie o polskim stanowisku już od pierwszych 
dni po ujawnieniu zbrodni katyńskiej pisała prasa konspiracyjna, poczynając od 

„Biuletynu Informacyjnego”, centralnego organu prasowego Armii Krajowej.
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Działalność drugiej konspiracji na terenie ziem wschodnich II Rzeczypospolitej 
Polskiej była już obiektem badań polskich historyków, m.in. Jerzego Węgierskiego, 
Rafała Wnuka1. W Galicji Wschodniej, obejmującej obszar przedwojennych 
województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego i część województwa lwowskiego, 
podziemie niepodległościowe było znacznie słabsze niż na terenach o wyraźnej 
przewadze ludności polskiej, a więc na ziemiach centralnej Polski. Na Kresach 
Południowo-Wschodnich, które ostatecznie znalazły się po sowieckiej stronie granicy, 
Polacy stanowili większy odsetek we Lwowie, niektórych dużych miastach i na 

„wyspach” wokół ważniejszych ośrodków przemysłowych. Na prowincji ludność polska 
największy procent stanowiła w tarnopolskim. Opór przeciwko komunistycznemu 
zniewoleniu nie przyjął tam takich rozmiarów jak na ziemiach północno-wschodnich 
przedwojennej Polski, gdzie działania partyzanckie prowadzone były jeszcze kilka 
lat po zakończeniu wojny2.

U podstaw takiego stanu rzeczy legł szereg ważnych i powiązanych ze 
sobą czynników. Pierwszym i najważniejszym była przewaga liczebna żywiołu 
ukraińskiego. Niekorzystna dla Polaków – na terenach wiejskich – struktura 

1 T. Balbus, Sowieci i Żymierski a lwowska AK 1944, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 12; 
E. Jaworski, Lwów: losy mieszkańców i  żołnierzy Armii Krajowej w  latach 1939-1956, Pruszków 1999; 
G. Hryciuk, Radziecki aparat bezpieczeństwa (NKWD i  NKGB) wobec „nacjonalistycznego podziemia 
polskiego” na ziemiach wschodnich II RP – casus Galicji Wschodniej i Wołynia 1944-1946, [w:] Sowieci 
a polskie podziemie 1943-1946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, 
G. Motyka, Warszawa 2017; G. Hryciuk, „Sprawa Lwowa właściwie wciąż otwarta”. Między nadzieją 
a zwątpieniem – Polacy we Lwowie w 1945 r., „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 4; P. Kołakowski, NKWD- 

-NKGB a podziemie polskie. Kresy Wschodnie 1944-1945, „Zeszyty Historyczne” 2001, nr 136; K. Krajewski, 
Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Kraków 2015; 
J. Węgierski, Archiwum Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego WiN-u  z  r. 1946, „Zeszyty Historyczne 
WiN-u” 1998, nr 11; tenże, Aresztowania członków organizacji „NIE” w Małopolsce Wschodniej, „Zeszyty 
Historyczne WiN-u” 1998, nr 11; tenże, Członkowie Okręgowej Delegatury Rządu i  organizacji „NIE” 
z Małopolski Wschodniej przed sądami sowieckimi w latach 1944-1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, 
nr 6; tenże, Lwowskie oddziały leśne „Warta” na Rzeszowszczyźnie 1944-1945, Kraków 1998; tenże, Przeciw 
okupacji sowieckiej. Żołnierze wyklęci na Kresach Południowo-Wschodnich po 1944 r., http://www.lwow.
home.pl/spotkania/przeciw.html [dostęp: 30.09.2014]; tenże, Żołnierze AK-„NIE” Obszaru Lwowskiego 
w obozach sowieckich w latach 1945-1959, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1999, nr 13; R. Wnuk, Polska 
konspiracja antysowiecka na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1941; 1944-1953, [w:] Tygiel narodów. 
Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939-1945, red. K. Jasiewicz. 
W  założeniach badaczy związanych z  Instytutem Pamięci Narodowej: Pawła Naleźniaka, Piotra 
Olechowskiego i autora niniejszego artykułu, lukę tę ma przynajmniej częściowo wypełnić monografia 
złożona do druku w Wydawnictwie IPN: Ostatnie Orlęta. Polska konspiracja wojskowa w Galicji Wschodniej 
1944-1947. Działalność, procesy sądowe i losy więźniów stalinizmu, 342 ss.

2 O  strukturze narodowościowej: G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i  ludnościowe w  Galicji 
Wschodniej i  na Wołyniu w  latach 1931-1948, Toruń 2005. W  świetle sowieckich dokumentów do 
połowy września 1946 r. z  zachodnich obwodów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 
przesiedlono do Polski w jej nowych granicach niespełna 790 tys. obywateli polskich, czyli Polaków 
i  Żydów: Raport z  działań Głównego Przedstawiciela Rządu USRS ds. Ewakuacji Obywateli Polskich 
z terytoriów zachodnich obwodów Ukrainy za okres: 10.10.1944 do 15.09.1946 r., Łuck, 15.09.1946 r., 
[w:] Deportaciji. Zachidni zemli Ukrajiny kincia 30-ch, początku 50-ch rr. Dokumenty, materiały, spohady, 
t. 2: 1946-1947 rr., oprac. J. Sływka i in., L’wiw 1998, s. 130.
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narodowościowa regionu uległa jeszcze pogorszeniu wskutek strat ludzkich ponie-
sionych podczas pierwszej okupacji sowieckiej, a następnie okupacji niemieckiej3. 
Szczególnie bolesne okazały się straty poniesione w wyniku antypolskich działań 
ukraińskich nacjonalistów4. Nie mniej istotnym aspektem był zamiar ochrony 
szczupłych kadr ludzkich, poważnie nadwątlonych w latach 1939-1944, do czasu 
decydujących – jak sądzono – wydarzeń, które rozstrzygnąć miały zagadnienie 
przynależności państwowej Lwowa i innych spornych terenów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w zarysie podstawowych metod 
walki zbrojnej Lwowskiego Obszaru NIE i próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: 
którą spośród nich dowództwo postakowskiej konspiracji na Galicję Wschodnią 
uznało za najbardziej odpowiednią do sytuacji. Bazę źródłową artykułu stanowią 
dokumenty pochodzące z archiwów ukraińskich i polskich (w części opublikowane 
drukiem), jak również wybrane relacje i wspomnienia oraz opracowania.

OD „BURZY” DO TRZECIEJ KONSPIRACJI

Po zakończeniu bitwy o Lwów, stoczonej w dniach 22-27 lipca 1944 roku z nie-
mieckimi strażami tylnymi i oddziałami osłonowymi, nastąpiły aresztowania 
ujawnionych podczas operacji „Burza” żołnierzy AK oraz pracowników cywilnego 
ramienia podziemia – Okręgowej Delegatury Rządu. Gros osób schwytano wtedy 
podczas zasadzki operacyjnej NKWD zastawionej w lokalu konspiracyjnym przy 
ulicy Kochanowskiego5. Lwowski Okręg AK przestał istnieć jako zwarta struktura, 
zwłaszcza że w ręce sowieckiej bezpieki dostali się główni dowódcy Okręgu, którzy bez 
zgody KG AK udali się na „rozmowy” z Sowietami i dowódcami komunistycznego 
Wojska Polskiego do Żytomierza6. W dokumentach sowieckich znajduje się dość 
ogólny opis walk o miasto i zaangażowania w nie oddziałów Armii Krajowej, co 
może sugerować, iż do tej pory struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Galicji 
Wschodniej nie zostały jeszcze dokładniej rozpoznane przez NKWD i NKGB7.

3 Więcej na ten temat w: G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe…, dz.cyt.
4 Zob. m.in.: G. Motyka, Ukraińska partyzantka. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 

i  Ukraińskiej Powstańczej Armii 1942-1960, Warszawa 2006; D. K. Markowski, W  cieniu Wołynia. 
„Antypolska akcja” OUN i UPA w Galicji Wschodniej 1943-1945, mps złożony do druku w Wydawnictwie 
Literackim, przewidywana data wydania: wiosna 2022.

5 G. Hryciuk, Radziecki aparat…, dz. cyt., s. 189. Pozostaje natomiast pytanie: czy lokal ten należałoby 
jeszcze nazywać konspiracyjnym z chwilą jego ujawnienia jako m.p. sztabu lwowskiej AK. Znamienne 
wydaje się, że mimo narastających wątpliwości związanych z  przyszłą współpracą z  Sowietami, nie 
próbowano zmienić tej lokalizacji na bardziej bezpieczną.

6 T. Balbus, „Służył nam bez zastrzeżeń i  skrupułów”. Druga twarz byłego szefa Oddziału II Obszaru 
Lwowskiego AK ppłk. Henryka Pohoskiego „Walerego” vel „Szpinalskiego”, „Aparat Represji w  Polsce 
Ludowej 1944-1989” 2004, nr 1(1), s. 298.

7 Zob. np. Depesza specjalnego znaczenia Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych USRS Wasilija Riasnoja 
do Berii, Kijów, 03.08.1944 r., [w:] Polska i  Ukraina w  latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. 
Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, t. 6, Operacja „Sejm” 1944-1946, red. J. Bednarek 
i in., Warszawa-Kijów 2007, s. 233, 235.



130

dr Damian Karol Markowski

Podczas błyskawicznie prowadzonej pracy śledczej z aresztowanymi czekistom 
udało się szybko dotrzeć do zgromadzonej broni polskiego podziemia tam, gdzie 
nie zdążono jej na powrót „zakonspirować” po pierwszych aresztowaniach. W więk-
szości przypadków jednak rozbrojenie zostało przeprowadzone zgodnie z rozkazem 
sowieckiego komendanta miasta. Polscy powstańcy przekazali funkcjonariuszom 
bezpieczeństwa: dwa moździerze z 29 pociskami, cztery karabiny przeciwlotnicze, 
32 ręczne karabiny maszynowe, 629 karabinów ręcznych, pięć obrzynów, karabin 
przeciwpancerny PTR, 2218 granatów, pięć skrzyni nabojów, 55 rakiet i 150 kilo-
gramów materiałów wybuchowych8. Ponadto w trzech wykrytych magazynach 
broni czekiści skonfiskowali: 11 moździerzy z 26 skrzynkami min, ciężki karabin 
maszynowy, 19 ręcznych karabinów maszynowych, sześć pistoletów maszynowych, 
192 karabiny bojowe, kilkaset granatów, karabin przeciwpancerny PTR, a także 
sporą ilość amunicji i sprzętu wojskowego.

O ile poniesiono dotkliwe straty w broni, amunicji i wyposażeniu, o tyle 
ludzkie zasoby podziemnej armii nie zostały poważnie uszczuplone. 14 sierpnia 
1944 roku w meldunku do Komendy Głównej AK komendant pozostałych we 
Lwowie struktur podziemia poinformował o stracie około 180 ludzi9, w tym ponad 
czterdziestu oficerów. Nie udało się ustalić wielkości strat poniesionych przez polskie 
podziemie na prowincji. Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, 
że w szeregi trzeciej już konspiracji weszła tylko część jej wcześniejszych członków. 
Organizacja nie była znacznie mniej liczna niż AK. Według późniejszych zeznań 
Feliksa Jansona do lutego 1945 roku na terenach obwodów lwowskiego, drohobyc-
kiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego w jej szeregi wciągnięto nie więcej niż 
siedem tysięcy ludzi10.

Jeszcze przed przystąpieniem do operacji „Burza” na stanowisko Komendanta 
Obszaru NIE wyznaczono ppłk. Feliksa Jansona. Był on zawodowym wojskowym, od 
listopada 1918 roku służył w Wojsku Polskim (już jako 18-letni chłopak), w 1920 roku 
spędził sześć miesięcy w niewoli litewskiej. Od 1937 roku był instruktorem w Centrum 
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, uczestniczył w operacji zajęcia Zaolzia. We 
wrześniu 1939 roku pełnił funkcję pierwszego oficera operacyjnego w sztabie obrony 
Lwowa. Po ucieczce z sowieckiej niewoli nie udało mu się przedostać na Zachód do 
formowanej Armii Polskiej we Francji, pozostał w okupowanej Galicji Wschodniej. Od 
sierpnia 1941 roku włączył się w działalność ZWZ, a rok później został mianowany 
szefem Oddziału IV (kwatermistrzowskiego) Obszaru Lwów AK. Od października 
1943 roku do aresztowań po zdobyciu Lwowa był szefem sztabu Komendy Okręgu 

8 Depesza specjalnego znaczenia Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych USRS Wasilija Riasnoja do Berii, 
Kijów, 03.08.1944 r., [w:] Polska i Ukraina…, dz. cyt., s. 235-237.

9 Raport Komendanta Obszaru III NIE-AK Feliksa Jansona do Komendy Głównej AK, b.m. [Lwów], 
14.08.1944 r., [w:] Armia Krajowa w dokumentach, t. 6, Uzupełnienia, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1991, s. 412.

10 Rozkaz Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych USRS Wasilija Riasnoja do Naczelników Zarządów NKWD 
zachodnich obwodów Ukraińskiej SRS, Kijów, 28.08.1945 r., [w:] Polska i Ukraina…, dz. cyt., s. 1059-1061.
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Lwów. W tym czasie współtworzył plan samoobrony ludności polskiej zamieszkałej 
w Galicji przed atakami ukraińskich nacjonalistów, sprawował też nadzór nad konspi-
racyjną produkcją granatów ręcznych. Posługiwał się pseudonimami: „Julian”, „Julek”, 

„Kamil”, „Modrzew”, „Nawar”, „Rajgras”/„Rajgraz”, „Sylwa”, „Carmen”. Od czerwca 
1944 roku tworzył na terenie Obszaru/Okręgu struktury NIE, od 1 sierpnia objął 
komendę nad organizacją11.

Zgodnie z przygotowaną wcześniej operacją „zamiany” konspiracji – na 
wypadek konfliktu z Sowietami – 1 sierpnia 1944 roku w miejsce Obszaru Lwow-
skiego AK powstał Obszar Lwowski NIE. Podpułkownik Feliks Janson zdołał 
uniknąć losu części oficerów podziemnej armii i w porę zerwał zagrożone kontakty. 
Świadomy niebezpieczeństwa związanego z kontynuowaniem działalności w oparciu 
o dotychczasową sieć łączności i organizacji już pierwszego dnia służby na stanowisku 
komendanta Obszaru ppłk Janson polecił, by w ciągu dziesięciu dni zakończyć 
likwidację oddziałów sztabowych Obszaru Południowo-Wschodniego. Postanowił 
również zmienić miejsce ukrycia archiwum pozostałego po AK, a część dokumentów 
po prostu zniszczyć12.

Szybka likwidacja ujawnionych struktur pozwoliła na czasowe ograniczenie 
dalszej dekonspiracji, chociaż uzyskane w śledztwie zeznania niektórych areszto-
wanych umożliwiły sowieckim organom bezpieczeństwa dotarcie do kolejnych 
byłych członków AK. Mimo to w pierwszych tygodniach po opanowaniu obwodu 
lwowskiego sowieckie organa bezpieczeństwa nie wykorzystały szansy na zniszczenie 
zasadniczych sił podziemia. Wydaje się, że rozwiązanie oddziałów AK zbyt mocno 
uśpiło czujność sowieckich służb bezpieczeństwa na odcinku polskim, przekona-
nych o likwidacji polskiej konspiracji po aresztowaniu jej przywódców. Co więcej, 
w pracy operacyjnej Sowieci koncentrowali się wówczas na zwalczaniu ukraińskiego 
podziemia i partyzantki. Zbrojne powstanie ukraińskich nacjonalistów było bowiem 
dla ponownie instalowanych struktur komunistycznych nieporównywalnie większą 
groźbą niż niewyłapani jeszcze akowcy, zdezorientowani po lipcowych aresztowaniach.

Wbrew wyraźnemu zakazowi formowania struktur organizacji NIE przez byłych 
żołnierzy AK, z powodu braków kadrowych, została ona stworzona niemal wyłącznie 
z akowców poszukujących kontaktów z podziemiem po lipcowych i sierpniowych 
aresztowaniach. Na pierwszy plan przy organizowaniu nowej konspiracji wysunęli 
się oficerowie Kedywu. Można jednak przypuszczać, opierając się na źródłach wspo-
mnieniowych, że tylko nieliczni konspiratorzy zdawali sobie sprawę, iż formalnie nie są 
już żołnierzami AK. Dla większości z nich kontynuowanie walki było przedłużeniem 
działalności sprzed rozwiązania polskich oddziałów powstańczych we Lwowie.

Odbudowa podziemnej sieci postępowała dość szybko. Już w pierwszej poło-
wie sierpnia ppłk Feliks Janson dysponował we Lwowie aktywnymi strukturami 

11 G. Mazur, J. Węgierski, Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Kraków 1997, s. 85-86.
12 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN) sygn. 203/XV, Spr. 20, k. 154; Depesza Feliksa Jansona 

do Komendy Głównej AK [Carmen – Do Cyganerii], b.m. [„Opera”-Lwów], 1 sierpnia1944 r.
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nowej organizacji podziemnej złożonej w większości z żołnierzy AK, funkcjonującej 
w oparciu o schemat strukturalny Armii Krajowej13. Jej członkowie zostali przypo-
rządkowani do ośmiu oddziałów podległych Komendzie Obszaru. Ponadto działały 
cztery samodzielne zespoły drukarskie, a łączność z Londynem utrzymywano przez 
radiostację w Brindisi we Włoszech14.

Organizacja NIE utrzymała podział na Obszar złożony z dwóch okręgów 
(Lwów i Stanisławów), podzielonych na inspektoraty, obwody, komendy rejonowe 
i placówki o ściśle określonych zadaniach15. Analogiczną strukturą jak Komenda 
Obszaru dysponowała Komenda Okręgu Lwów. Zagrożonego aresztowaniem 
komendanta Okręgu płk. Franciszka Rekuckiego „Baka”, który opuścił Lwów już 
w sierpniu 1944 roku, zastąpił mjr Anatol Sawicki „Chopin”, nieznany dotąd szerzej 
we Lwowie, dotychczas pełniący funkcję komendanta Inspektoratu Południowego 
(Bóbrka). Posługując się również pseudonimami: „Cybulski”, „Dąb”, „Józef”, 
„Korona”, „Kowalski”, „Mars”, „Młot”, „Siwy”, „Wiktor”, mjr Sawicki od stycznia 
1943 do lipca 1944 roku z powodzeniem pracował jako komendant Inspektoratu 
Południowego Okręgu AK Lwów (Bóbrka), gdzie na czele oddziałów partyzanckich 
walczył z OUN-UPA i organizował akcję samoobrony. Nie ujawnił się i w końcu 
sierpnia 1944 roku przejął od ppłk. Franciszka Rekuckiego komendę nad Okręgiem 
NIE Lwów. Kierował podległymi sobie strukturami podziemia na terenie obwodu 
lwowskiego aż do samolikwidacji organizacji. Okazał się dobrym organizatorem, 
był nieuchwytny dla czekistów aż do opuszczenia Lwowa w grudniu 1945 roku16.

Przy dużym wysiłku organizacyjnym w Okręgu Lwowskim udało się w znacz-
nej części odtworzyć (poza inspektoratem miejskim) również inspektoraty: Lwów 
(wiejski), Bóbrka oraz Gródek Jagielloński. Objęły one te tereny, na których ludność 
polska była na tyle silna, by przeciwstawić się eksterminacyjnej akcji podziemia 
ukraińskiego. Na Tarnopolszczyźnie przetrwały inspektoraty: Tarnopol, Brzeżany 
i Czortków, a w dawnym województwie stanisławowskim – inspektorat Drohobycz. 
Ogółem podziemie było zorganizowane w kilkunastu obwodach, przy czym w przy-
padku niektórych z nich w grę wchodziły struktury zaledwie szkieletowe. W takich 
warunkach widoki na ponowne objęcie części terenów galicyjskiej prowincji własną 
partyzantką były znikome. Na lokalnych komendantów wybierano głównie ludzi 
starszych, którym nie groził pobór do wojska17.

Tym sposobem polskie podziemie w Galicji Wschodniej i na Wołyniu zostało 
częściowo odbudowane w ciągu zaledwie kilku tygodni po fali aresztowań, która 

13 Organizacja ta była wówczas aktywna jedynie na terenach ziem wschodnich II RP – szerzej por. 
J. Kurtyka, Na szlaku AK (NIE, DSZ, WiN), „Zeszyty Historyczne” 1990, nr 94, s. 22 i n.

14 R. Wnuk, Polska konspiracja antysowiecka, s. 223-224.
15 Rozkaz Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych USRS Wasilija Riasnoja do Naczelników Zarządów NKWD 

zachodnich obwodów Ukraińskiej SRS, Kijów, 28.08.1945 r., [w:] Polska i Ukraina…, dz. cyt., s. 893-895.
16 G. Mazur, J. Węgierski, Konspiracja lwowska…, dz. cyt., s. 169-170.
17 Raport z  Inspektoratu NIE Bóbrka, b.m. [prawdopodobnie Bóbrka], 10.1944 r., [w:] Dokumenty 

z archiwum „Warty”, wybór i oprac. J. Węgierski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1997, nr 10, s. 209.
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nastąpiła po operacji „Burza”. Przed jego dowództwem stanęło pytanie: jak dalece 
możliwe będzie prowadzenie nowej działalności na drodze walki zbrojnej, a w jakim 
stopniu w formie symbolicznego sprzeciwu połączonego z głębszą konspiracją, 
chroniącą kadry przed kolejnymi stratami.

PARTYZANTKA CZY SAMOOBRONA?

Już pierwsze tygodnie po lipcowym przesileniu i pierwszej fali aresztowań uświa-
domiły komendzie Obszaru III AK-NIE, iż możliwości działania pod ponowną 
okupacją sowiecką będą mniejsze, niż miało to miejsce pod koniec niemieckiej władzy. 
Tereny wiejskie szybko zostały zalane oddziałami tyłowymi i odwodowymi Armii 
Czerwonej, w miejscowościach obranych na centra rejonowe powstały rejonowe 
oddziały NKWD i NKGB, a w większych miastach garnizonem stanęły pododdziały 
wojsk NKWD. Wielu „spalonych” żołnierzy AK i członków cywilnego ramienia 
podziemia zdecydowało się na opuszczenie – na rozkaz lub samowolnie – terenów 
położonych na wschód od nowej, tworzącej się granicy. Wykonując rozkaz Komendy 
Obszaru III, najsilniejsze oddziały partyzanckie, które nie zostały jeszcze rozbrojone 
przez Sowietów, rozpoczęły marsz na zachód. 19 sierpnia 1944 roku podkreślono 
konieczność jak najszybszego uruchomienia kanału przerzutowego na trasie Lwów  

– Jarosław celem ewakuowania za linię Curzona zdekonspirowanych żołnierzy, by nie 
narażać ich na aresztowanie. Oddziały AK, którym udało się uniknąć rozbrojenia 
w okresie „Burzy”, przeniosły się do końca września na tereny położone za Sanem, 
gdzie utworzyły liczące około półtora tysiąca zbrojnych Zgrupowanie Partyzanc-
kie „Warta” pod dowództwem płk. Franciszka Rekuckiego „Baka”. W powiatach 
przemyskim, lubaczowskim i dynowskim oczekiwać one miały na wybuch polsko-

-ukraińskiej wojny o Lwów, natomiast oddział kpt. Witolda Szredzkiego „Sulimy” 
ruszył z odsieczą powstańczej Warszawie i został rozbrojony przez NKWD dopiero 
w pobliżu Rudnika nad Sanem18. W ten sposób rozległy obszar Galicji Wschodniej 
został w dużym stopniu pozbawiony najsilniejszych oddziałów partyzanckich. Na 
miejscu pozostały mniejsze grupy, liczące zwykle po kilkunastu ludzi i chroniące 
się w polskich miejscowościach.

Działalności stricte partyzanckiej nie przewidywano rozwijać w miejsce istnie-
jących wcześniej oddziałów AK, powstałych wiosną 1944 roku. Warto podkreślić, 
iż ich sformowanie w kwietniu i maju związane było przede wszystkim z zamiarem 
samoobrony przed atakami OUN i UPA na polskie osiedla. Zgodnie z przyjętymi 
wcześniej założeniami Organizacja NIE, przejmując większość najbardziej warto-
ściowych kadr po AK, miała być o wiele bardziej zakonspirowana i ukierunkowana 
na działalność sabotażową i dywersyjną, a nie otwartą walkę zbrojną.

18 G. Mazur, Obszar Lwów, [w:] Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, red. K. Komorowski, 
Warszawa 2002, s. 213 i n.
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Nie mniej dotkliwym ciosem dla nowej konspiracji była mobilizacja jej człon-
ków do oddziałów podporządkowanego komunistom Wojska Polskiego. Możliwość 
zachowania „zbrojnego ramienia” do ochrony skupisk własnej ludności została w ten 
sposób znacząco zredukowana. Zresztą, z uwagi na brak jasnego stanowiska na 
odcinku ukraińskim, walka o rząd dusz wśród polskiej ludności została przegrana, 
zanim jeszcze powrócił sowiecki zabór. Tam, gdzie nie było rozkazów, setki byłych 
żołnierzy AK (nie wiedząc o rozwiązaniu tej formacji na terenie Galicji Wschodniej) 
decydowały się wstąpić do tworzonych przez Sowietów „batalionów niszczycielskich” 
(Istriebitiel’nych Batalionow, dalej: IB), aby zachować broń. Zostali oni wykorzy-
stani przez okupantów do pacyfikacji galicyjskiej prowincji, likwidacji sieci OUN 
i oddziałów UPA, ściągania kontyngentów, a także „polowania” na osoby uchylające 
się przed poborem do wojska. W ten sposób do IB włączały się całe oddziały AK, jak 
na przykład zgrupowanie batalionowe odtwarzanej 12 Dywizji Piechoty AK, którego 
dowództwo ujawniło się przed Rejonowym Oddziałem NKWD w Brzeżanach 
i zaproponowało współpracę w zwalczaniu ukraińskich nacjonalistów, co zresztą 
i tak nie uchroniło jego członków przed aresztowaniem19.

Tylko na terenie dwóch inspektoratów AK – Stryj i Stanisławów – do końca 
okupacji niemieckiej przetrwało 16 punktów samoobrony20. Niektóre z polskich baz 
dysponowały liczną i uzbrojoną załogą, stanowiły miejsce schronienia nawet dla kilku 
tysięcy osób, uchodźców z innych wiosek, zniszczonych przez banderowców lub 
pozbawionych szans na odparcie spodziewanych napadów. Członkowie IB z akowską 
przeszłością nie mieli jednak złudzeń odnośnie do wymuszonego tolerowania ich 
przez Sowietów i przewidywali trzeźwo, iż po zakończeniu walk z ukraińskimi 
nacjonalistami „Ruscy wezmą się za polskich partyzantów” – jak to ujął jeden z nich21.

Już jesienią 1944 roku doszło do pierwszych masowych aresztowań wśród 
żołnierzy IB narodowości polskiej. Ponadto Polacy często opuszczali szeregi tej 
formacji w 1945 roku (gdy wskutek sowieckich represji przybrał na sile proces 
ekspatriacji) i wyjeżdżali wraz z rodzinami na zachód22. W miejsce IB, które wcześniej 
były w większości złożone z Polaków, dowództwo podziemia nie próbowało tworzyć 
innych zbrojnych grup do samoobrony. Zaniechanie to z pewnością spowodo-
wane było częściowym wygaszeniem konfliktu polsko-ukraińskiego, jak również 
zaprzestaniem przez OUN i UPA masowych mordów na Polakach zamieszkujących 
zachodnie obwody Ukrainy.

19 G. Hryciuk, Radziecki aparat…, dz. cyt., s. 188-189.
20 A. Wartalski, Niektóre wydarzenia na terenie województwa stanisławowskiego, cz. 2, „Strzecha Stryjska” 

1992, nr 6, s. 29-30; por. E. Komoński, W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu 
i  w  Galicji Wschodniej w  latach 1943-1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich, 
Toruń 2013.

21 List Kazimierza Bedryja, „Spotkania Świrzan” 1998, nr 3 (30), s. 30.
22 Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego w Tarnopolu (Derżawnyj Archiw Ternopil’śkoji Obłasti 

u Ternopili – DATO), sygn. F. P-1, Op. 1, Spr. 379, k. 42, Sprawozdanie z kontroli Istriebitielnych 
Batalionów w obwodzie tarnopolskim, Czortków, sierpień 1945 r.
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Za tym, że wiosną 1945 roku nie istniały inne oddziały partyzanckie AK-NIE, 
może przemawiać, iż nie odnotowano przypadku, aby którakolwiek z zaatakowanych 
przez OUN i UPA polskich miejscowości doczekała się odsieczy ze strony takiej 
grupy. Nie należy wliczać tu oddziałów IB, częściowo zinfiltrowanych przez członków 
podziemia, ale działających z rozkazu sowieckich dowódców.

Gdy weźmie się pod uwagę pojedyncze relacje i zeznania złożone podczas 
śledztwa, powstaje pytanie, jak dalece działania te nosiły znamiona walki party-
zanckiej, a w jakim stopniu były jedynie zbrojną dywersją, prowadzoną przez grupy 
bojowe tworzone na potrzeby wykonania określonej akcji, bez stałego charakteru. 
Przynajmniej w przypadku do niektórych osób można odnieść wrażenie, iż starały 
się one stwarzać pozory działania w pojedynkę. Kwestią wymagającą doprecyzo-
wania pozostaje również, do kiedy można mówić o Obszarze NIE Lwów, a od 
kiedy o strukturze konspiracyjnej WiN lub – upraszczając ze względu na specyfikę 
regionu – o postakowskiej proweniencji. Wiadomo także, iż meldunki wywiadowcze 
z obszarów położonych na wschód od linii Curzona przekazywane były strukturom 
WiN w Rzeszowskiem.

Po rozwiązaniu części oddziałów AK i ewakuacji pozostałych na zachód, 
na przełomie 1944 i 1945 roku w Galicji Wschodniej pozostał jedynie niewielki, 
kilkunastoosobowy oddział por. Mieczysława Skowrona „Tancerki”, który sprawnie 
operował na pograniczu obwodu lwowskiego i drohobyckiego, a jego baza znajdowała 
się w rejonie chodorowskim. Prawdopodobnie por. Skowron utrzymał się w terenie 
dzięki pomocy OUN i UPA. Nie wydaje się jednak, by do współpracy polsko-ukra-
ińskiej doszło wcześniej niż w lutym 1945 roku, ponieważ do tej pory w okolicach 
Chodorowa banderowcy kontynuowali akcje wymierzone w polską ludność. 8 marca 
oddział został okrążony przez siły NKWD i całkowicie rozbity między Mazurami 
a Ostrowem. W walce zginęło dziewięciu jego żołnierzy, a dwie lub trzy osoby 
ciężko ranne dostały się do niewoli23. W polskiej historiografii przyjęto, iż oddział 

„Tancerki”, zniszczony pod Czerwoną Górą, był ostatnim oddziałem partyzanckim na 
terenie Obszaru III AK-NIE i po sowieckiej stronie Galicji Wschodniej. Stanowisko 
takie podziela – za Rafałem Wnukiem – także autor niniejszego artykułu24.

Źródła wskazują jednak, iż co najmniej o miesiąc dłużej działał inny oddział. 
Grupa partyzancka Obwodu Sambor o kryptonimie „Grot II” przyjęła swoją nazwę 
od pseudonimu dowódcy – Stefana Józefowicza. Na podstawie dokumentów 
NKGB można stwierdzić, że oddział był dobrze uzbrojony: mimo utraty części 
broni latem 1944 roku nadal dysponował karabinami maszynowymi, pistoletami, 
znaczną ilością amunicji i materiałami wybuchowymi25. Oddział prowadził działania 
dywersyjne na kolei pod Drohobyczem, Stryjem i Samborem, zakończone pewnymi 

23 G. Hryciuk, Radziecki aparat…, dz. cyt., s. 211.
24 D. K. Markowski, Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian 

polityczno-gospodarczych, Warszawa 2018, s. 144, 256.
25 Wniosek oskarżający TO NKGB Lwowskiej Kolei w  sprawie śledczej nr 743, Lwów, 29.07.1945 r.,  

[w:] Polska i Ukraina…, dz. cyt., s. 959.
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sukcesami. Z uwagi na to, że dowództwo podziemia ostatecznie uznało wysadzanie 
transportów „ewakuacyjnych” z ludnością polską za bezcelowe, oddział pełnił rolę 
lotnej samoobrony i wykonywał wyroki na osobach podejrzanych o donosicielstwo. 
W ograniczonym zakresie członkowie oddziału utrzymywali też kontakt z przed-
stawicielami UPA.

Można przypuszczać, że wspomniany oddział był ostatnią grupą leśną 
pozostałą na terenie Okręgu NIE Stanisławów. Wraz z wygaśnięciem konfliktu 
polsko-ukraińskiego miał on zostać użyty do przeciwdziałania akcji „repatriacyjnej”. 
Jego żołnierze, byli bojowcy Kedywu, z powodzeniem wysadzili skład kolejowy 
5 marca 1945 roku na stacji kolejowej w Samborze, mimo próby przeciwdziałania ze 
strony drohobyckiego NKWD. W wyniku wybuchu zostały zniszczone trzy wagony 
dla przesiedleńców i uległa uszkodzeniu część trakcji kolejowej26. Funkcjonariusze 
resortu spraw wewnętrznych namierzyli jednak komendanta Inspektoratu NIE 
Drohobycz ppor. Tadeusza Miczyka „Juhasa” i dowiedzieli się o jego powrocie 
z Krakowa w maju tego roku. Podporucznik Miczyk został aresztowany 25 maja 
we wsi Sułkowszczyzna pod Mościskami27.

Prawdopodobnie dywersja na trasie transportów ewakuacyjnych mogła 
dotknąć samych poszkodowanych, to znaczy polską ludność zmuszoną przemocą 
bezpośrednią i różnymi naciskami do wyjazdu na zachód. Akcja przeciwko trans-
portom miała bowiem objąć również działania czysto dywersyjne, w tym niszczenie 
infrastruktury kolejowej, takiej jak trakcja szynowa i mosty kolejowe, a także 
zamachy na same transporty ewakuacyjne. Aresztowany kpt. Władysław Herman 

„Globus”, były komendant Obwodu (następnie Okręgu) Stanisławów, zeznał przed 
śledczymi: Zezwoliłem „Juhasowi” w przypadku braku materiałów wybuchowych, 
oprócz wysadzenia parowozu, ostrzeliwać pociągi z przesiedleńcami, albo dokonywać 
na te pociągi zbrojnych napadów28.

Informacje na temat pojedynczych polskich bojówek pojawiają się w sowieckich źró-
dłach jeszcze później, między innymi w październiku 1945 roku. Polacy mieli uczestniczyć 
w ataku grupy banderowców na spółdzielnię wiejską we wsi Szydłowce w obwodzie 
tarnopolskim29. Można jednak przypuszczać, że podobnych czynów dopuszczali się 
pojedynczy członkowie polskiego postakowskiego podziemia pozostający w kontakcie 

26 Wniosek oskarżający TO NKGB Lwowskiej Kolei w  sprawie śledczej nr 743, Lwów, 29.07.1945 r., 
[w:] Polska i Ukraina..., dz. cyt., s. 961.

27 Postanowienie starszego śledczego Oddziału Transportowego NKGB Kolei Lwowskiej lejtn. Szatalina 
o aresztowaniu Tadeusza Miczyka, Lwów, 26.05.1945 r., [w:] tamże, s. 541-543; Wniosek oskarżający 
Oddziału Transportowego NKGB Kolei Lwowskiej dotyczący sprawy śledczej nr 829 (Tadeusza Miczyka), 
Lwów, 10.09.1945 r., [w:] tamże, s. 545-553.

28 Wniosek Jednostki Śledczej Zarządu Walki z  Bandytyzmem NKWD USRS oskarżający Feliksa Jansona 
i innych, [w:] tamże, s. 739.

29 Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie (Hałuzewyj Derżawnyj 
Archiw Służby Bezpeky Ukrajiny u Kyjiwi – HDA SBU), sygn. F. 16, Op. 1, Spr. 573, k. 35, Raport 
Ministra Bezpieczeństwa Państwowego USRS gen. lejtn. Siergieja Sawczenki o  kontaktach między 
polskimi a ukraińskimi nacjonalistami w celu podjęcia wspólnych działań przeciwko władzy sowieckiej, 
Kijów, 5.06.1946 r.
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z ukraińskim podziemiem. Polskie oddziały leśne nie istniały w tym terenie co 
najmniej od kwietnia wspomnianego roku.

MIEJSKIE PATROLE BOJOWE/GRUPY LIKWIDACYJNE

W związku z brakiem możliwości utrzymania w polu własnych oddziałów party-
zanckich działalność zbrojna podziemia była najintensywniejsza tam, gdzie było ono 
najsilniejsze, czyli w miastach. Warunki miejskie pozwalały na zachowanie głębokiej 
konspiracji. Ponadto w ośrodkach miejskich ludność polska nadal stanowiła znaczny 
odsetek ogółu mieszkańców. Głównym terenem działań wspomnianych grup pozostał 
Lwów i jego najbliższe okolice, ale były one aktywne również w Samborze, Stryju, 
Drohobyczu i kilku mniejszych miejscowościach. Z uwagi na częściowe wyczerpanie 
środków finansowych najpóźniej w ostatnich tygodniach 1944 roku Komenda 
Obszaru podjęła decyzję o „uruchomieniu” dodatkowego źródła zaopatrzenia 
w postaci akcji ekspropriacyjnych na sowieckie urzędy i sklepy30.

Członkowie grup otrzymali polecenie, by spotykać się jedynie na czas 
przygotowań do akcji i ich wykonania. Do zadań patroli bojowych należało zwal-
czanie konfidentów i współpracowników służb przeciwnika, przeprowadzanie akcji 
dywersyjnych (z których niemal zrezygnowano) i ekspropriacyjnych. W oparciu 
o zeznania schwytanych członków podziemia można uznać, że przeciętna liczebność 
grup wynosiła od kilku do kilkunastu osób, przy czym wyroki śmierci wykonywano 
zazwyczaj w pojedynkę lub we dwie – trzy osoby. Grupy były uzbrojone w pistolety 
i broń maszynową. Likwidacja osób podejrzanych o współpracę z wrogim aparatem 
bezpieczeństwa rozpoczęła się stosunkowo najwcześniej, ponieważ już we wrześniu 
1944 roku. Porucznik Cichociemny Piotr Szewczyk „Siwy”, kierujący jedną z grup, 
polecił Franciszkowi Piętce „Bończy” zastrzelić oficera AK kpt. Jakuba Górskiego, 
który zerwał kontakty z podziemiem i otwarcie popierał działania PKWN. Szewczyk 
przekazał Piętce dwa pistolety do wykonania wyroku, ale ten prawdopodobnie nie 
zdążył go wykonać, gdyż – jak zeznał w śledztwie – Górski wyjechał ze Lwowa 
przed egzekucją31.

Prowadzono też akcje zdobywania broni, trudno jednak oszacować liczbę 
ataków i ich rezultat. 27 listopada 1944 roku na przedmieściu Lwowa (Lesienice) 
rozbrojono milicjanta Biełousowa, ale w wyniku kontrakcji zginęło trzech członków 
podziemia, otoczonych w jednym z domów32. Tego samego dnia pod Gródkiem 
Jagiellońskim zabito jednego z sowieckich aktywistów, a 5 grudnia na ul. św. Zofii 

30 Sprawozdanie Naczelnika Zarządu NKGB obwodu tarnopolskiego Leonida Malinina z pracy Zarządu za 
luty 1945 r., [w:] Polska i Ukraina…, dz. cyt., s. 601.

31 Sprawozdanie Naczelnika Zarządu NKGB obwodu lwowskiego Aleksandra Woronina z pracy Oddziału 
Śledczego Z[arządu] NKGB obwodu lwowskiego za miesiąc luty 1945 roku, Lwów, b.d. [03.1945 r.], 
[w:] tamże, s. 509-511.

32 Pismo Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych USRS Wasilija Riasnoja do Naczelnika Jednostki Śledczej 
do spraw Szczególnej Wagi NKGB ZSRS, Komisarza Władzimirskiego, Kijów, 25.05.1945 r., [w:] tamże, 
s. 815-817.
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żołnierz AK-NIE Maria Żulkiewicz zastrzeliła pomocnika oficera operacyjnego 
5 Lwowskiego Wydziału Miejskiego Milicji, młodszego lejtnanta milicji Fiodora 
Mukownikowa33. Patrole bojowe podejmowały również próby odbijania więźniów 
i likwidowały pojedyncze osoby podejrzane o współpracę z sowiecką bezpieką34.

Innym ważnym zadaniem grup bojowych było „pozyskiwanie” środków na 
dalszą działalność. Celowała w tym grupa por. Bernarda Grzywacza „Rumaka”, który 
podczas okupacji niemieckiej odpowiadał za organizację oddziałów partyzanckich 
w Okręgu. Przeprowadziła ona szereg udanych akcji ekspropriacyjnych, wymierzonych 
w zwolenników nowej władzy oraz w jej instytucje finansowe. 13 stycznia 1945 roku 
grupa zaatakowała we Lwowie pracownię zegarmistrzowską, dwa dni później – miesz-
kanie niejakiego Haussena przy ul. Kochanowskiego, a 29 lub 30 stycznia – kasę 
magazynu Osobtorhu (Magazynu Specjalnego) przy ul. Hetmańskiej, zdobywając 
niebagatelną kwotę 273,5 tysiąca rubli35. W styczniu 1945 roku patrole bojowe 
podziemia uaktywniły się również na terenie obwodu drohobyckiego: na ulicach 
Stryja konspiratorzy zastrzelili dwóch oficerów Armii Czerwonej, a w Drohobyczu 
w nocy z 22 na 23 stycznia podpalono budynek, w którym mieścił się lokal rejonowego 
komitetu ds. ewakuacji ludności polskiej36.

Pułkownik Władysław Herman „Globus”, komendant Okręgu NIE Stanisławów, 
zeznał po aresztowaniu przez czekistów, iż podziemie planowało zintensyfikować akcję 
terrorystyczną wobec konfidentów. Ujawnił, że na przełomie stycznia i lutego ppłk 
Feliks Janson polecił mu nasilić działalność terrorystyczną oraz udzielić komendantom 
inspektoratów i obwodów większych uprawnień względem podejmowania decyzji 
o przeprowadzaniu akcji likwidacyjnych. Zarówno przy inspektoratach, jak i obwodach 
miały powstać kolejne grupy bojowe, złożone także z kobiet37. Do rozwinięcia tej 
działalności nie doszło prawdopodobnie z powodu aresztowań.

W lutym 1945 roku grupa likwidacyjna podległa komendantowi Inspektoratu 
Drohobyckiego por. Tadeuszowi Miczykowi „Juhasowi” dokonała zamachu na 
referenta Pełnomocnika Rejonowego Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej 
ds. ewakuacji obywateli polskich – Bolesława Żegadłowskiego. Urzędnik przeżył, 
ale został ciężko ranny. Z inicjatywy „Juhasa” członkowie inspektoratu przygo-
towali również akcję dywersji na kolei, by nie dopuścić do wyjazdu transportów 
33 Pismo Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych USRS Wasilija Riasnoja do Naczelnika Jednostki Śledczej 

do spraw Szczególnej Wagi NKGB ZSRS, Komisarza Władzimirskiego, Kijów, 25.05.1945 r., [w:] Polska 
i Ukraina…, dz. cyt., s. 815. Wersja o odbiciu: Pismo Ludowego Komisarza ZSRS Ławrientija Berii do 
Józefa Stalina, Moskwa, 15.03.1945 r., [w:] Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-

-1946, wybór i oprac. T. Cariewskaja, A. Chmielarz, A. Paczkowski i in., Warszawa 1998, s. 200.
34 Sprawozdanie Naczelnika Zarządu NKGB obwodu tarnopolskiego Leonida Malinina z pracy Zarządu za 

luty 1945 r., [w:] Polska i Ukraina…, dz. cyt., s. 603; Informacja o pracy Oddziału Śledczego Zarządu 
NKGB obwodu lwowskiego za październik 1945 r., Lwów, 22.10.1945 r., [w:] tamże, s. 1157-1159.

35 Wniosek oskarżający OKR SMIERSZ LWO w sprawie śledczej nr 410, Lwów, 20.08.1945 r., [w:] tamże, 
s. 687-693.

36 Wniosek Jednostki Śledczej Zarządu Walki z  Bandytyzmem NKWD USRS oskarżający Feliksa Jansona 
i innych, [w:] tamże, s. 737-739.

37 Wniosek oskarżający w sprawie śledczej nr 1635, b.m., 27.11.1945 r., [w:] tamże, s. 737.
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ewakuacyjnych38. Podobne jednostkowe akty terroru – skierowane de facto nie 
przeciw wykonawcom akcji repatriacyjnej, ale osobom spośród polskiej społeczności 

– nie mogły w żaden sposób zapobiec sowieckiemu planowi wysiedlenia Polaków ze 
spornych terenów i dania im do zrozumienia, że będą traktowani jak inni „ludzie 
sowieccy”, ze wszystkimi konsekwencjami39. Można przypuszczać, że większe 
znaczenie od podobnych działań miały akcje propagandowe, mające w założeniu 
ich inicjatorów dowieść, iż Polacy nie zgodzą się na dobrowolne opuszczenie swoich 
domów40. Niebagatelny był również wpływ podziemnej prasy, docierającej do polskiej 
ludności w przypadku niektórych tytułów nawet do połowy 1946 roku41. 

Grupy likwidacyjne działały na terenie obwodu lwowskiego od września 1944 roku 
do (co najmniej) końca sierpnia 1945 roku jeden z zamachowców został schwytany42.

Na podstawie fragmentarycznych informacji dotyczących aktywności grup 
likwidacyjnych/patroli bojowych organizacji NIE na terenie Galicji Wschodniej 
i Wołynia można wnioskować, iż przeprowadziły one co najmniej siedem akcji 
w celu zdobycia środków finansowych na potrzeby działalności konspiracyjnej. 
W kilkudziesięciu akcjach likwidacyjnych polskich konspiratorów przeprowadzonych 
od września 1944 do sierpnia 1945 roku zginęło prawdopodobnie około trzydziestu 
osób, w zdecydowanej większości byli to cywile podejrzani o współpracę z okupan-
tem. Wyniki tego aspektu działalności podziemia nie były zatem spektakularne jak 
na rok funkcjonowania. Uwagę zwraca przede wszystkim dążenie do ograniczenia 
wystąpień zbrojnych i zamiar zachowania kadr w głębokiej konspiracji.

TYTUŁEM KONKLUZJI

Zakończenie okupacji niemieckiej i powrót sowieckich rządów zmusiły polskie 
podziemie niepodległościowe do przyjęcia nowej formy działalności. Ze względu 
na miażdżącą dysproporcję sił Organizacja NIE miała przede wszystkim charakter 
kadrowy i nie przybrała tak masowego charakteru, jaki posiadały wcześniej AK i DR. 

38 List Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych USRS Wasilija Riasnoja do Chruszczowa, b.m., 
01.03.1945 r., [w:] Polska i Ukraina…, dz. cyt., s. 537.

39 Zob. np. Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie (Derżawnyj Archiw L’wiwśkoji 
Obłasti u  L’wowi – DALO), sygn. F. P-3, Op. 1, Spr. 68, k. 64-66, Sprawozdanie Sekretarza 
lwowskiego obkomu KP(b)U Iwana Gruszeckiego z narady polskiej inteligencji miasta Lwowa, b.m/ 
[Lwów], 7 grudnia 1944 r.

40 Por. wydarzenia na Cmentarzu Łyczakowskim w dniu 1 listopada 1944 r. – G. Hryciuk, Dwa dokumenty 
radzieckie z roku 1944. Spojrzenie na polską inteligencję we Lwowie. Jak ukrainizować „stare ukraińskie 
miasto”?, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 1998, nr 2, s. 196.

41 O znaczeniu podziemnej prasy dla kierownictwa podziemia zob. m.in. Archiwum Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy Obwodu Lwowskiego we Lwowie (Archiw Służby Bezpeky Ukrajiny L’wiwśkoji Obłasti 
u  L’wowi – ASBULO), sygn. P-35725, k. 35-38, Wypis z  protokołu przesłuchania Władysława 
Hermana, b.m., 8 marca1945 r.; także: ASBULO, sygn. P-35725, k. 24-25, Akt oskarżenia Karola 
Kowalskiego, Kijów, 14 sierpnia 1945 r.

42 Archiwum Wschodnie Ośrodka KARTA w Warszawie, Dział Relacji (AWOK DR), sygn. I/239a, k. 2, 
Relacja Józefa Halskiego.
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Wydatnie odbiło się to na możliwościach prowadzenia akcji zbrojnych. Ich liczba 
i skala były ograniczone na rozkaz, z uwagi na groźbę dekonspiracji i aresztowania. 
Zamierzano unikać prowadzenia walk partyzanckich. Walkę zbrojną na większą skalę 
przeciwko sowieckiemu okupantowi rozpatrywano przede wszystkim w perspektywie 
ewentualnego powojennego konfliktu między zwycięskimi mocarstwami zachodnimi 
a Związkiem Sowieckim. Kalkulacja sił nie pozostawiała złudzeń odnośnie do braku 
szans powodzenia w razie otwartej konfrontacji.

Dowództwo postakowskiego podziemia na terenie ziem południowo-wschod-
nich II Rzeczypospolitej wiązało pewne nadzieje z utrzymywaniem zbrojnych 
załóg (w postaci wiejskich samoobron) w głównych skupiskach ludności polskiej 
na prowincji. Część z nich zdołano zakamuflować przed Sowietami, przedstawiając je 
jako grupy samoobrony przed UPA (co było zresztą zgodne ze stanem rzeczywistym). 
Zdawano sobie również sprawę, że zgrupowania te prawdopodobnie i tak nie zostaną 
wykorzystane do walki z Sowietami z uwagi na dysproporcję sił oraz konieczność 
ochrony polskich osiedli. Słabość kadrowa podziemia nie pozwalała już na walkę 
z dwoma wrogami jednocześnie. Oddziały partyzanckie, którym udało się uniknąć 
rozbrojenia latem 1944 roku, zostały w większości ewakuowane na zachód, za San, 
na tereny, gdzie przeważała ludność polska. W wyniku tych wydarzeń struktury 
Obszaru III AK-NIE przeszły drogę od rozwiązania i likwidacji (bądź ewakuacji za 
San) własnych oddziałów partyzanckich poprzez ich utrzymywanie jako zbrojnych 
załóg w większych polskich miejscowościach, kończąc na patrolach bojowych, zwykle 
złożonych z najbardziej doświadczonych konspiratorów, z kartą bojową sięgającą 
lat okupacji niemieckiej.

W odróżnieniu od bojówek leśnych grupy likwidacyjne NIE w postaci patroli 
bojowych istniały właściwie do końca działania polskiego podziemia niepodle-
głościowego we Lwowskiem, a przynajmniej do października 1945 roku, kiedy to 
gros struktur podziemia – na rozkaz płk. Jana Władysława Władyki, komendanta 
Obszaru Lwowskiego NIE – rozpoczęło przerzut swoich kadr na ziemie Polski w jej 
nowych granicach.

O przyjęciu przez trzecią polską konspirację tak ograniczonych form walki 
zbrojnej przesądziła gigantyczna dysproporcja sił w starciu z komunistycznym impe-
rium. Duże znaczenie miał również czynnik dotyczący konfliktu polsko-ukraińskiego, 
w którym – w razie kontynuowania konfrontacji – strona polska byłaby skazana na 
przegraną, gdyby wybuchły walki partyzanckich na większą skalę. Podobne znaczenie 
miało przyjęcie przez podziemie kursu na „długie trwanie” podczas drugiej okupacji 
sowieckiej. W warunkach wojny partyzanckiej trwającej w zachodnich obwodach 
USRS między OUN i UPA a Sowietami skromne polskie siły byłyby skazane na 
zagładę i nie istniała szansa na ich dłuższe utrzymanie się w terenie.

Za słuszne uznać należy także starania Komendy Lwowskiego Obszaru 
NIE zmierzające do ograniczenia aktywności partyzanckiej do minimum oraz 
do ewakuowania najsilniejszych oddziałów na zachód, gdzie miały one większą 
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szansę na przetrwanie. Polska partyzantka definitywnie zakończyła zatem swą 
działalność na terenie okupowanej przez Sowietów Galicji Wschodniej wiosną 
1945 roku. Aczkolwiek od rozbrojenia lwowskiej AK w lipcu 1944 roku działalność 
polskich konspiratorów z każdym miesiącem zmierzała bardziej ku zbrojnemu 
podziemiu, a utrzymanie oddziałów leśnych traktowano jako działanie niecelowe 
i szkodliwe wobec zamiarów ograniczenia strat kadrowych.
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WPROWADZENIE

Zbiór terminów określających bezpieczeństwo sukcesywnie rozrastał się na przestrzeni 
dziejów. Współcześnie wielu badaczy definiuje je różnorodnie. Jedni uważają, że 
stosunkowo młoda dyscyplina nauk o bezpieczeństwie pozostaje na etapie przed-
paradygmatycznym – z powodu braku możliwości czasowych na wykształcenie 
określonych potwierdzonych poglądów, zakresu pojęciowego czy teorii1; pozostali 
uważają, że sięgnęła paradygmatycznych, nierozerwalnych i niekwestionowanych 
zbiorów danych, wykształconych w procesach empirycznych obserwacji i usystema-
tyzowanych doświadczeń, popartych dowodami2. Fundamentem pozostaje jednak 
etos nauk o bezpieczeństwie, oparty o interdyscyplinarność.

Wieloaspektowość, korzystanie z dorobku innych niezależnych dziedzin, 
a także perspektywa dotycząca bezpośrednio kilku innych niezależnych gałęzi nauk3 
dają – zdaniem autorów – możliwość łatwiejszego przyswajania wiedzy z omawia-
nej specjalności. Analizując poziom opanowanych wiadomości, warto skupić się 
na pierwszych etapach styczności z zakresem pojęciowym, ujętym w programie 
nauczania edukacji dla bezpieczeństwa4.

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa został wprowadzony do podstawy 
nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiot obowiąz-
kowy (w miejsce przysposobienia obronnego) w 2009 roku. Stanowi on formę 
realizacji obowiązku wynikającego z art. 166 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 
1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 28 sierpnia 2009 roku w sprawie realizacji edukacji dla bezpieczeństwa 
określiło szczegółowe zasady nauczania przedmiotu. W ramach jednej godziny 
tygodniowo w cyklu kształcenia przedmiot ma być istotnym elementem: wychowania 
obywatelskiego, edukacji prozdrowotnej (m.in. obowiązkowe ćwiczenia z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej), a także kształtowania wartości demokratycznych, 
postaw odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, wpajania zasad etycznych 
i humanistycznych.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowa-
dzonych wśród uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie 
z Oddziałami Gimnazjum, odzwierciedlające realny pogląd na podstawową wiedzę 
i znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Sformułowanie pytań pozostawało 
zgodne z podstawą programową sporządzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Rozszerzenia terminologiczne wprowadzone przez autorów ujmują kolejne etapy 
nauczania. Uwzględniając wiadomości powzięte z innych przedmiotów, łączą wiedzę 
w określoną spójną całość, celem uzyskania lepszych wyników nauczania.

1 L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 36-38.
2 L. Hofreiter, Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Kraków 2012, s. 37-40.
3 A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Warszawa 2012, s. 21-23.
4 MEN, Podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, https://men.gov.pl/wp-

content/uploads/2011/02/8c.pdf [dostęp: 28.05.2018].



147

Postulaty zmian procesu kształcenia w przedmiocie „edukacja dla bezpieczeństwa”…

ZAKRES POJĘCIOWY

Płaszczyźnie nauk o bezpieczeństwie towarzyszy szeroki wachlarz pojęciowy. Współ-
cześnie wielu badaczy termin „bezpieczeństwo” definiuje różnorodnie, między innymi 
jako stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwalny subiektywnie przez 
jednostki czy grupy5; część z nich określa zjawisko stanem, który daje poczucie pewności, 
i gwarancji jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb 
człowieka. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek 
szczególnie ceni6. Dla prof. Andrzeja Pieczywoka termin bezpieczeństwo to pojęcie 
rozległe i rozpatrywane wieloaspektowo, odnoszące się do jednostek, grup społecznych, a także 
społeczeństw, narodów7. Warto we wszystkich przytoczonych definicjach podkreślić 
znaczenie dziedziny, a zwłaszcza wartości, jakie określają pożądane stany, zapewniające 
możliwość prawidłowego funkcjonowania i rozwoju poszczególnych podmiotów.

Na potrzeby niniejszego opracowania, dotyczącego znajomości opisywanej materii 
w styczności z edukacją młodzieży, należy przywołać i połączyć kwestie wprowadzające 
w pierwszy etap omawianych nauk z innymi przedmiotami lekcyjnymi, dające lepsze 
możliwości dedukcyjne. Rzeczony obszar zainteresowań to pojęcie interdyscyplinarne, 
wyrażające obiektywny wyraz braku zagrożeń, definiowany różnorodnie przez każdą 
jednostkę, z uwzględnieniem jej położenia i stanu psychofizycznego8. Przytoczona definicja 
została rozwinięta poprzez wyjaśnienie pozyskiwania wiedzy z innych przedmiotów 
szkolnych. Ponadto warunkowała własne, jednostkowe przemyślenia uczniów oraz 
wymagała wyodrębnienia i klasyfikacji katalogu zagrożeń z podkreśleniem indywi-
dualności podmiotu, w odniesieniu do reakcji na niebezpieczeństwo.

Podjęte badania zawierały także elementy wprowadzenia do geopolityki, 
jako dziedziny wiedzy, opisującej wpływ czynników geograficznych na prowadzenie 
polityki zagranicznej państw i ich zgrupowań oraz kształtowanie ładu i bezpieczeństwa9. 
Wytłumaczenie uczniom przytoczonej definicji warunkowało znajomość podstaw 
geografii, dotyczących między innymi ulokowania Rzeczypospolitej Polskiej w Euro-
pie, oraz elementarnych wiadomości z wiedzy o społeczeństwie jako dopełnienia 
ukształtowanych relacji na arenie międzynarodowej.

Aby pomóc im lepiej zrozumieć funkcjonowanie legislacyjne państwa w dzie-
dzinie bezpieczeństwa – zarówno narodowego, jak i wewnętrznego – przedstawione 
zostały uczniom elementy Systemu Obrony Państwa określanego jako skoordynowany 
zbiór elementów kierowania i elementów wykonawczych, a także realizowanych przez nie 
funkcji i procesów oraz zachodzących między nimi relacji10. Wymieniony podmiot składa 
5 L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk…, dz. cyt., s. 76-79.
6 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, 

Warszawa 2008, s. 14.
7 A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 21.
8 P. Budzyń, Materiały dydaktyczne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, Tarnów 2018.
9 L. Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa 2014, s. 16-17.
10 Wytyczne do przeprowadzenia przeglądu potrzeb dla zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, 

wprowadzone Decyzją Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014  r. w sprawie 
wprowadzenia do użytku „Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, § 5 pkt. 13 „Dziennik Urzędowy MON” 2014, poz. 44.
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się z trzech elementów składowych: podsystemu kierowania obronnością państwa 
– utworzonego z organów władzy i administracji publicznej oraz z obsługującymi urzędami 
i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej 
Polskiej; podsystemu militarnego – utworzonego z poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; podsystemu niemilitarnego – utworzonego ze struktur wykonaw-
czych administracji publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych11.

Zagadnienia wstępne do przedmiotu ujmują podział i znaczenie Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej definiowanych jako: siły i środki służące ochronie niepodległości 
państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaru-
szalności jego granic. W skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej wchodzą jako ich rodzaje: 
Wojska Lądowe – przeznaczone do prowadzenia działań na lądowych teatrach działań 
wojennych, zdolne do zajęcia i utrzymania terenu; Siły Powietrzne – przeznaczone do 
odparcia agresji powietrznej przeciwnika, osłabienia jego potencjału bojowego oraz 
zapewnienia warunków do prowadzenia operacji na lądzie i morzu; Marynarka 
Wojenna – przeznaczona do prowadzenia działań na morzu i w strefie przybrzeżnej, 
w tym do projekcji siły z morza na ląd; Wojska Specjalne – złożone z wyselekcjonowanych, 
specjalnie wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy, przygotowanych do działań w niewiel-
kich grupach o różnym składzie, w środowisku podwyższonego ryzyka; a także Wojska 
Obrony Terytorialnej – przewidziane do realizacji zadań obrony określonych obszarów 
na terytorium kraju […], formowane z miejscowych zasobów i rezerw osobowych12.

Zgodność tematyczna i dostosowanie poziomu trudności zostały w pełni 
określone przez podstawę programową przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 
przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MATERIAŁY I METODY BADAWCZE

Badania przeprowadzono na terenie wspomnianej placówki oświatowej, czyli 
XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie, w 2018 roku. Z wielu 
metod badawczych autorzy wybrali metodę ilościową, z kolei w celu łatwiejszego 
zrozumienia i dostosowania poziomu do potencjalnego odbiorcy zdecydowali się na 
test wiedzy, natomiast dobór próby pozostał celowy. Podczas prowadzonych zajęć 
z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zostały rozdane formularze testu w dwóch 
klasach licealnych, które ukończyły kurs przewidziany w podstawie programowej edu-
kacji dla bezpieczeństwa. Grupa badawcza liczyła 30 osób, po 15 w każdym oddziale. 
Profile klas różniły się wyłącznie pod względem specjalności trenowanej dziedziny 
sportowej – zdaniem autorów nie warunkowały znacznej ingerencji w przedmiot badań 
i nie zostały w nim ujęte. Próba badawcza była niewielka, determinowana liczebnością 
klas, które ukończyły kształcenie w programie edukacja dla bezpieczeństwa. Analiza 
wyników badania wykazała pewne tendencje, które powinny zostać uwzględnione 

11 Strategia Obronności RP z dnia 23 grudnia 2009 roku, s. 57.
12 Słownik terminów…, dz. cyt., s. 121-122.
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w programowaniu dalszych badań, rozszerzających próbę na starsze klasy lub inne 
placówki edukacyjne. Celem kolejnych badań może być zarówno ewaluacja wyników 
kształcenia w obszarze edukacja dla bezpieczeństwa w danej placówce (i wprowadzenie 
na tej podstawie zmian w systemie nauczania, zmierzających do poprawy wyników 
uczniów z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania danej szkoły i jej możliwości 
kadrowych), jak i refleksja nad zmianą podejścia do edukacji młodzieży szkolnej 
stosowanego na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja takich wyników badań, 
obciążonych sporym marginesem błędu statystycznego, na łamach czasopisma 
naukowego docierającego do ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności 
ma pobudzić do dyskusji, nieograniczonej wyłącznie do środowisk szkół i instytucji 
edukacyjnych. Test zawierał pouczenie, dziesięć pytań i metryczkę. Pytania miały 
trzy warianty odpowiedzi, z czego jeden z nich był poprawny. Wszystkie pytania 
w teście wiedzy odnosiły się zasadniczo do pierwszego celu kształcenia na poziomie 
ponadpodstawowym, tj. znajomości struktury obronności państwa (uczeń rozróżnia 
struktury obronności państw, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności 
obronnych przez organy administracji i obywateli)13. Nie obejmowały przygotowania 
do działania w sytuacji zagrożeń życia, zdrowia lub mienia w czasie pokoju i podczas 
wojny (dominujących w programie nauczania, zajmujących 89% całego czasu w cyklu 
kształcenia na tym poziomie, czyli 27 godzin lekcyjnych).

Wyniki badań zostały przedstawione i opisane za pomocą metody statystycznej 
z wykorzystaniem diagramu kołowego. Pewną trudność w opracowaniu wyników 
stanowiło oszacowanie efektu zgadywania, zawyżającego wynik uzyskany przez 
uczniów, określony przez procent prawidłowych odpowiedzi w stosunku do umie-
jętności wyrażonych przez procent problemów, które młodzież potrafiła rozwiązać 
bez zgadywania. Wobec niewielkiej próby badawczej ma ono znaczny wpływ na 
opracowanie wyników badania. Powinno to być wzięte pod uwagę przy interpretacji 
wyników odpowiedzi uczniów, zwłaszcza tam, gdzie ilość poprawnych odpowiedzi 
udzielonych w teście wiedzy nie przekraczała 70%.

BADANIE

Przeprowadzona ankieta miała na celu poznanie stanu edukacji w zakresie bez-
pieczeństwa i obronności wśród uczniów po ukończeniu programu nauczania 
w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Badanie stanu wiedzy i wnioskowanie 
o czynnikach determinujących go ma służyć identyfikacji niedomagań systemu 
edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Polsce oraz zaproponowaniu zmian 
organizacyjnych i procesowych (metodyczno-metodologicznych) zapewniających 
jak najwyższą efektywność nauczania.

13 P. Kłos, Edukacja dla bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 154, 157.
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WYNIKI BADAŃ

Wyniki ankiety przeanalizowano celem uzyskania odpowiedzi dotyczących znajomości 
prezentowanych podczas zajęć zagadnień oraz, dodatkowo, sprawdzenia efektywności 
pracy nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa wymienionej placówki 
edukacyjnej. Poprawne odpowiedzi zostały pogrubione oraz napisane kursywą.

Pierwsze pytanie sformułowane ogólnie, jako wprowadzenie, dotyczyło 
znajomości i zrozumienia definicji bezpieczeństwa. Brzmiało: wskazania zawarte 
w definicji bezpieczeństwa opisują stan odczuwania zagrożenia przez konkretną 
jednostkę jako:

a) obiektywny
b) wielowymiarowy
c) subiektywny.

Poprawnych odpowiedzi udzieliło 86,67% uczniów, 13,33% zaznaczyło zły 
wariant. Stąd wynika, że badana grupa klas licealnych praktycznie w pełni rozumie 
omawiane kwestie wstępne.

W drugim pytaniu również sprawdzano znajomość definicji bezpieczeństwa 
w ujęciu interdyscyplinarności owej nauki. Uczniów zapytano o rodzaje bezpie-
czeństwa w oparciu o dotychczasową wiedzę z innych przedmiotów. Możliwymi 
odpowiedziami były:

a) bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne i polityczne
b) bezpieczeństwo militarne i niemilitarne
c) bezpieczeństwo podmiotowe i ogólne.

Poprawnych odpowiedzi udzieliło 100% uczniów. Warto zaznaczyć, że 
młodzież trafnie łączy nauki o bezpieczeństwie z przedmiotami takimi jak: biologia, 
podstawy przedsiębiorczości i wiedza o społeczeństwie.

Trzecie pytanie dotyczyło znajomości zagadnienia geopolityki jako głównego 
uwarunkowania wpływającego na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Zadano 
pytanie: jakie wybrane czynniki kształtują geopolitykę Polski? Odpowiedzi brzmiały:

a) wpływ wybranych czynników działalności ludzkiej, np. urbanizacja
b) wpływ czynników zewnętrznych
c) wpływ wybranych naturalnych czynników geograficznych.

Poprawny wariant „c” zaznaczyło 60% ankietowanych, a 40% udzieliło 
błędnej odpowiedzi. Analizując wyniki badań, można sformułować postulat, aby 
nauczyciele geografii, realizujący podstawę programową z zakresu nauk o ziemi, 
zwracali większą uwagę na uwarunkowania naturalne kształtujące geopolitykę Polski 
i wpływające na sytuację zagrożenia bezpieczeństwa. Znajomość podstawowych 
uwarunkowań naturalnych wpływających na sytuację zagrożenia winna być znana 
uczącym z uwagi na realizację zagadnień z zakresu nauk o ziemi.

W pytaniu czwartym poruszono zagadnienie odnoszące się do zapewnienia 
bezpieczeństwa w państwie względem unormowań legislacyjnych. Zapytano uczniów 
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o podmiot będący konstytucyjnym gwarantem niepodległości i nienaruszalności 
terytorialnej14. Zaproponowano następujące odpowiedzi:

a) służby systemu bezpieczeństwa państwa
b) Rzeczpospolita Polska
c) wybrane umowy międzynarodowe.

Artykuł 5 ustawy zasadniczej wskazuje odpowiedź – „b”, którą zaznaczyło 
56,67% ankietowanych, a 43,33% udzieliło błędnej odpowiedzi. Wynika z tego, że 
ponad 2/5 uczniów nie przyswoiło wiadomości zawartych w podstawie programowej, 
realizowanej z wykorzystaniem podręcznika J. Słomy pt. Żyję i działam bezpiecznie. 
W rozdziale dotyczącym systemu obrony państwa wyraźnie opisana jest owa kla-
syfikacja15. Ponadto podane zagadnienia uczniowie powinni opanować w trakcie 
omawiania materiału z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Pytanie piąte dotyczyło znajomości i klasyfikacji organizacyjnej, funkcjono-
wania systemu obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Respondentów zapytano o rodzaje 
podsystemów obrony państwa, dostępnymi odpowiedziami były:

a) podsystem kierowania, podsystem militarny i podsystem niemilitarny
b) podsystem kierowania, podsystem służb cywilnych i podsystem niemilitarny
c) podsystem ogólnego bezpieczeństwa państwa.

Większość zapytanych – bo aż 66,67% – udzieliła poprawnej odpowiedzi, 
pozostała część, czyli 33,33%, błędnej (odpowiedź b). Zdaniem nauczyciela uzyskany 
wynik jest zadowalający z uwagi na trudność zagadnień. Podział wprawdzie zawierał 
wiadomości ujęte we wspomnianym podręczniku (zakres podstawowy), jednak zdaniem 
autorów badania realizacja podanych zagadnień powinna być znacznie uproszczona.

W pytaniu szóstym sprawdzona została wiedza zawarta częściowo w pytaniu 
poprzedzającym, ściślej definiująca podsystem militarny; respondentów zapytano 
o podział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie mieli do wyboru 
następujące warianty:

a) Wojska Lądowe, Siły Powietrze, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony 
Terytorialnej

b) Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony 
Terytorialnej, Narodowe Siły Rezerwowe

c) Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska 
Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej.

Wskazanie poprawnej odpowiedzi przez aż 96,67% respondentów pozytywnie 
zaskoczyło badaczy; jedynie 3,33% uczniów udzieliło złej odpowiedzi. Oznacza to, że 
aspekt militarny pozostaje w kręgu zainteresowań uczniów pomimo marginalizacji treści 
dotyczących systemu obronności RP oraz roli i zadań Sił Zbrojnych RP w programie 
nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w stosunku do przedmiotu przysposobienie 

14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
15 J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla 

szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2015, s. 10-12.
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obronne (nauczanego do roku szkolnego 2008/2009 włącznie)16. Korzystny wpływ na 
to mają bez wątpienia liczne prelekcje organizowane przez terenowe organy administracji 
wojskowej17, a także szerokie spektrum doniesień medialnych.

Siódme pytanie weryfikowało znajomość poszczególnych funkcji i ich kompe-
tencji względem zarządzania i dowodzenia służbami systemu bezpieczeństwa państwa. 
Respondentów zapytano o zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej 
Polskiej, do wyboru dano następujące odpowiedzi:

a) Premier Rzeczypospolitej Polskiej
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
c) Minister Sprawiedliwości.

Odpowiedzi prezentowały się następująco: 73,33% poprawnych i 26,67% błęd-
nych. Zdaniem autorów rozbieżności wynikły z nieusystematyzowanej wiedzy z zakresu 
kompetencji i obowiązków poszczególnych najwyższych urzędów w Rzeczypospolitej 
Polskiej, będącej przedmiotem nauczania również na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Pytanie ósme dotyczyło fragmentarycznie omawianej podczas lekcji edu-
kacji dla bezpieczeństwa Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Respondentom zadano pytanie: 
co to są świadczenia osobiste na rzecz obrony państwa? Wyboru należało dokonać 
spośród następujących wariantów:

a) wykonywanie określonych prac doraźnych w ustalonym wymiarze 
godzin

b) udostępnianie pomieszczeń, środków transportu i narzędzi
c) przystosowanie określonych budowli, celem uzyskania specjalistycznych 

pomieszczeń.
Wszyscy uczniowie udzielili poprawnych odpowiedzi. Ustawa o powszechnym 

obowiązku obrony kraju zobowiązuje obywateli do pełnienia służby wojskowej, 
służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia 
w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz 
wykonywania innych świadczeń na rzecz obrony. W istocie definiuje zakres postaw 
patriotyczno-obronnych w czasie wojny, wyrażających się w gotowości obrony 
suwerenności kraju i jego integralności terytorialnej. Kształcenie w ramach edukacji 
dla bezpieczeństwa ma kształtować przyszłe postawy obronne uczniów. W przypadku 
istotnych w tym kontekście regulacji prawa krajowego czy prawa międzynarodowego 
publicznego (w tym prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych) nie mają obecnie 
możliwości wyczerpującego omówienia w czasie określonym podstawą programową.

Kolejne, dziewiąte pytanie odnosiło się z kolei do znajomości procedur 
wynikających z wymienionej ustawy. Obejmowało powinności obywatela (po 
ukończeniu osiemnastego roku życia) i podejmowanych czynności urzędowych 
16 Zob. P. Kłos, Edukacja dla bezpieczeństwa jako element przygotowania obronnego młodzieży, [w:] Współczesne 

wyzwania obronności, red. J. Walczak, C. Sochala, Wyszków 2013, s. 148-149, https://depot.ceon.pl/
handle/123456789/10541 [dostęp: 13.11.2021].

17 Działalność promocyjna prowadzona przez Wojskowych Komendantów Uzupełnień.
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względem obronności państwa. Pytanie sformułowano następująco: jakie czynności 
przeprowadzane są podczas kwalifikacji wojskowej? Odpowiedź należało wskazać 
spośród wariantów:

a) przymusowy pobór do służby wojskowej
b) ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej
c) wykonywanie nieodpłatnych prac na rzecz obronności państwa.

Nawiązanie podczas zajęć bezpośrednio do uczniów zaowocowało wynikiem 
86,67% prawidłowych i 13,33% błędnych odpowiedzi (wszystkie – wariant a). 
Wydaje się, że obowiązki obywatela i uprzedzenie o możliwej odpowiedzialności 
karnej budzą większe zainteresowanie i skupiają uwagę młodzieży. Odsetek młodzieży, 
która udzieliła prawidłowej odpowiedzi (a więc zna swoje obowiązki wobec Ojczyzny) 
jest znacznie wyższy niż studentów biorących udział w badaniu Sylwii Walasik 
w 2015 roku18. Jest to pozytywna zmiana (choć wymagałaby potwierdzenia na 
szerszej grupie respondentów). Proces dydaktyczno-wychowawczy ma kształtować 
zamierzone postawy patriotyczne – proobronne, określone przepisami prawa. Świa-
domość tych obowiązków wśród uczniów świadczy o realizacji celów edukacyjnych.

Ostatnie pytanie dotyczyło możliwości wstąpienia w szeregi struktur Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniów zapytano: kto może zostać powołany 
do służby kandydackiej? Możliwe były trzy warianty odpowiedzi:

a) osoba, która odbyła służbę przygotowawczą
b) każdy obywatel
c) osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność 

fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, co najmniej osiemnaście 
lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

Na powyższe pytanie wszystkie osoby udzieliły poprawnej odpowiedzi.

WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW BADANIA

Pierwsze etapy nauczania, styczności z przedmiotem są niezwykle ważne, wówczas 
bowiem dochodzi do wykształcenia procesów poznawczych ukierunkowanych na 
samozachowawczość podmiotu, związanych z dążeniem do poznania prawdy19.

Edukacja dla bezpieczeństwa (obronności) to określony system dydaktyczno-
-wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środków masowego przekazu, 
organizacji społecznych i stowarzyszeń służącej upowszechnianiu idei, wartości, wiedzy 
i umiejętności bezpośrednio istotnych dla zachowania zewnętrznego i wewnętrznego 
bezpieczeństwa państwa20.

18 S. Walasik, Edukacja obronna w kształtowaniu świadomości obronnej młodzieży akademickiej – raport 
z badań, „Zeszyty Naukowe AON” 2016, nr 1 (102), s. 63.

19 Zob.: Z. Jezierski, Powstanie i rozwój edukacji dla bezpieczeństwa jako systemu dydaktyczno-wychowawczego 
w polskich szkołach, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2017, nr 1(3), s. 14.

20 D. Kaźmierczak, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym, Kraków 2018, 
s. 53, https://www.doi.org/10.24917/9788380842373.
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Piotr Kłos podkreśla, że stanowi ona szerszy proces obejmujący wszystkie etapy 
nauczania, w których umacniana i budowana jest tożsamość narodowa oraz świadomość 
obywatelska21. Prof. Andrzej Pieczywok dodaje zaś, że głównym celem edukacji 
dla bezpieczeństwa jest kształcenie i rozwijanie świadomości obronnej młodzieży, 
by nie tylko potrafiła ona szybko i trafnie przewidywać różnorodne zagrożenia, 
ale także określać je i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w środowiskach społecznych22. Efektem kształcenia 
ma być więc przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do podej-
mowania racjonalnych i skutecznych działań w przypadku wystąpienia zagrożeń 
indywidualnych i zbiorowych dla bezpieczeństwa, a także przygotowanie ich do 
uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym, realizowanych przez 
organy administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych 
(m.in. działaniach ratowniczych)23.

Przeprowadzone badania wykazały dobrą znajomość i rozumienie podsta-
wowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa przez licealistów XXI Liceum 
Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie. Pytania w teście wiedzy zostały 
ułożone w ten sposób, by zapewnić przejście od wątków ogólnych do zagadnień 
bardziej uszczegółowionych, celem zweryfikowania realnej wiedzy. Nie pozwalały 
natomiast na uniknięcie przypadkowych odpowiedzi lub ich wywnioskowanie 
z poprzednio zadanych pytań.

Współcześnie bezpieczeństwo rozumiane jest nie tylko w kontekście zagrożeń 
militarnych, ale także niemilitarnych, występujących w środowiskach lokalnych, 
które z dużym prawdopodobieństwem mogą dotyczyć każdego (z uczniów) w życiu 
codziennym. Zmiana akcentów w edukacji dla bezpieczeństwa, marginalizacja 
treści związanych z systemem obronności państwa w podstawie programowej 
i bazujących na niej programach nauczania doprowadziły do pomijania w procesie 
dydaktycznym wielu istotnych kwestii dotyczących systemu bezpieczeństwa Polski, 
w tym obronności. To zaniedbanie, które Piotr Kłos określa jako istotne zaniechanie 
w procesie przygotowania obronnego młodzieży24, jest częściowo kompensowane przez 
edukację nieformalną, nieoficjalną, samoedukację czy edukację akcydentalną25 
(zainteresowania hobbystyczne, udział w prelekcjach i akcjach promocyjnych 
organizowanych przez Wojewódzkie i Rejonowe Komendy Uzupełnień, jednostki 
wojskowe lub organizacje paramilitarne).

Szerokie (kompleksowe) rozumienie terminu „bezpieczeństwo”, które przejawia 
się w dostrzeżeniu nowych typów zagrożeń, nie zostało wystarczająco uwzględnione 

21 P. Kłos, Edukacja dla bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 147.
22 A. Pieczywok, Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, wyzwania, 

Warszawa 2011, s. 70.
23 Zob. też T. Siuda, U. Zimińska, K. M. Zaczek Zaczyński, I ty możesz żyć bezpiecznie. Program nauczania 

przysposobienia obronnego dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2002, s. 33.
24 P. Kłos, Edukacja dla bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 160.
25 Zob. Z. Jezierski, Powstanie i rozwój…, dz. cyt., s. 14.
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w procesie nauczania. Relatywnie niższy odsetek odpowiedzi prawidłowych, udzie-
lonych przez uczniów na pytania obejmujące zakres nauczania z kilku przedmiotów 
(wiedzy o społeczeństwie, geografii), pokazuje trudności z systematyzacją wiedzy 
interdyscyplinarnej ze strony uczniów oraz małą dbałość nauczycieli i twórców 
podstawy programowej o korelację i jakość treści programowych przedmiotów 
nauczania obejmujących czynniki i elementy systemu bezpieczeństwa czy realizację 
celów i kompleksową organizację kształcenia. Tymczasem przedmiot edukacja 
dla bezpieczeństwa ma charakter wielopłaszczyznowy i wymaga kompleksowego 
podejścia do zagadnień poruszanych w nauczaniu innych przedmiotów szkolnych. 
Ograniczona liczba godzin, a jednocześnie waga przedmiotu nauczania i kształ-
conych umiejętności (w kontekście wzrostu zagrożeń hybrydowych) wymaga, by 
przekazywana wiedza była systematyzowana także podczas nauczania innych 
przedmiotów. Budowanie bezpieczeństwa indywidualnego wymaga kształtowania 
właściwego systemu wartości (będących przedmiotem zainteresowania nie tylko 
podczas nauczania wiedzy o społeczeństwie, ale także etyki, przedsiębiorczości 
czy przedmiotu uzupełniającego – historia i społeczeństwo) i wskazania norm 
społecznych – ważnych również dla bezpieczeństwa zbiorowego. Bezpieczeństwo 
sformalizowanych struktur państwowych i międzynarodowych (bezpieczeństwo 
lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe) winno zostać ujęte w programie 
nauczania wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki.

Na podstawie badań empirycznych (wywiad ankietowy) wśród ekspertów 
z zakresu edukacji w przedmiocie bezpieczeństwa i obronności dr Danuta Kaźmier-
czak sformułowała postulat, iż szeroko rozumiane organizacje edukacyjne systemu 
bezpieczeństwa mogłyby zwiększyć efektywność działania poprzez wdrożenie 
podejścia procesowego26. Wyniki przeprowadzonego badania wydają się potwierdzać 
ten postulat w odniesieniu do najniższego poziomu edukacji szkolnej, mimo że 
formalnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009 roku 
nałożyło na dyrektorów szkół uwzględnienie w szeroko pojętej działalności dydak-
tyczno-wychowawczej placówki treści przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa27. 
Programy nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych nie ułatwiają budowania 
u uczniów świadomości logicznych i czasowych powiązań występujących pomiędzy 
czynnikami składającymi się na system bezpieczeństwa. Problemem jest nie tylko 
brak integracji procesów edukacyjnych (składających się na programy nauczania 
poszczególnych przedmiotów), ale także brak integracji danych, prezentowanych 
kilkukrotnie podczas nauczania różnych przedmiotów.

26 Zob. D. Kaźmierczak, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 13-14. Procesy edukacyjne 
są sumą elementów systemu dydaktyczno-wychowawczego (celów, treści, form, metod, uczestników 
i realizatorów systemu edukacji) – S. Walasik, Edukacja obronna…, dz. cyt., s. 61.

27 Zob. też I. Nowaczyk, Edukacja dla bezpieczeństwa jako forma przeciwdziałania zagrożeniom, 
[w:] Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe – bezpieczeństwo zbiorowe. 
Ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Zawieja-Żurowska, Konin 2015, s. 70-71.
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Obecnie nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa jest jedynym 
odpowiedzialnym za osiągnięcie efektów kształcenia, choć sama podstawa pro-
gramowa tworzy jedynie podwaliny wiedzy, uzupełniane w ramach pozostałych 
przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych. Wdrożenie procesowego podejścia 
do edukacji dla bezpieczeństwa pozwoliłoby zdefiniować obszary odpowiedzialności 
pozostałych nauczycieli, by świadomie budowali wartości w procesie kształcenia 
w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Wdrożenie zarządzania procesowego 
w kształceniu uczniów szkół ponadpodstawowych wymagałoby określenia treści 
podlegających transformacji w realizacji procesu, opracowania powiązań między 
programami nauczania (mapy procesu) oraz przedefiniowania celów nauczania, 
sposobu ich osiągania, ewaluacji.

PODSUMOWANIE

Edukacja dla bezpieczeństwa przygotowuje obywateli do realizacji powszechnego 
obowiązku obronnego państwa, zapobiegania i redukcji, neutralizacji zagrożeń bez-
pieczeństwa. Jak zauważyła Sylwia Walasik, edukacja obronna, stanowi ważny element 
kształtowania świadomości obronnej, kreuje warunki dla efektywnie działającego systemu 
bezpieczeństwa i obronności kraju, […] wpływa na kształt przyszłych postaw obywatelskich, 
jak również potencjał obronny, decyduje o sile i potędze państwa 28.

Na efektywność systemu edukacji dla bezpieczeństwa składają się czynniki 
ludzkie (zarówno uczniowie, jak i nauczający), materiały oraz procedury, które 
wzajemnie na siebie oddziaływują. Test wiedzy, determinowany treścią programu 
nauczania, odzwierciedlał jakość wiedzy zdobytej przez uczniów, a pośrednio im 
przekazanej. Badanie (przeprowadzone nawet na tak niewielkiej liczbie uczniów) 
wykazało, że rozproszenie kompetencji w zakresie przekazywania wiedzy o ele-
mentach i czynnikach bezpieczeństwa nie jest korzystne dla stanu wiedzy uczniów. 
Wbrew oczekiwaniom duży odsetek uczniów nie potrafi samodzielnie ustruktu-
ryzować wiedzy pochodzącej z kilku przedmiotów lekcyjnych. Pożądane jest więc 
kompleksowe dostosowanie sytemu edukacji dla bezpieczeństwa do percepcji uczniów 
i możliwości ich intelektualnego rozwoju.

Poprawa koordynacji działań podejmowanych w ramach systemu edukacji dla 
bezpieczeństwa na poziomie szkół ponadpodstawowych przez wprowadzenie (formalnie 
określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009 roku) 
procesowego zarządzania kształceniem w tym obszarze kompetencji przyczyni się do 
budowania kapitału społecznego państwa. Odpowiedni dobór treści kształcenia i metod 
warunkuje przygotowanie obywateli do wykonywania powszechnego obowiązku 
obrony państwa, a w przypadku młodzieży szkolnej pośrednio oddziałuje na ich 
rodziców, opiekunów, zwiększając świadomość działań proobronnych i aktualizując 
wiedzę o współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu im.

28 S. Walasik, Edukacja obronna…, dz. cyt., s. 58, 61.
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Budowa zintegrowanego systemu obrony państwa, posiadającego zdolność 
do szybkiego działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, stanowi jeden 
z priorytetów funkcjonowania aparatu państwa (w tym administracji wojskowej). 
Wymaga ona efektywnego systemu edukacji, który pozwoli na zespolenie sił i środków 
w ramach przygotowań obronnych. Wieloaspektowość zagrożeń bezpieczeństwa we 
współczesnym świecie, wzrost znaczenia wrogich działań hybrydowych wymagają 
zmiany sposobu zarządzania systemem edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach 
ponadpodstawowych i zaangażowania w proces edukacji szerszych kadr, odpowie-
dzialnych za kształcenie młodzieży szkolnej (zwłaszcza pośrednio w przedmiotach 
ułatwiających zrozumienie czynników i elementów systemu bezpieczeństwa).
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W epoce nieograniczonego dostępu do informacji i mediów społecznościowych opinie 
na temat osób, instytucji czy wydarzeń kreowane są przez użytkowników i internau-
tów, którzy za pośrednictwem urządzeń mobilnych bardzo chętnie dzielą się swoimi 
przemyśleniami na dany temat. Wizerunek (niem. Visierung) jest definiowany jako 
czyjaś podobizna, wyobrażenie czegoś lub kogoś, portret, obraz1. Oznacza także sposób, 
w jaki dana osoba lub rzecz jest widziana, przedstawiana2. Ponadto termin ten często 
bywa zastępowany słowem image (łac. imagio – wzór, wyobrażenie, obraz, symbol 
lub urojenie), oznaczającym odpowiednik czegoś, wyobrażenie danego stanu, a także 
powszechny sposób postrzegania czegoś lub kogoś przez społeczeństwo i powielanie 
tego sposobu postrzegania w mass mediach3. Na kształtowanie wizerunku wpływ 
mają nie tylko wygląd zewnętrzny człowieka, jego ubiór, fryzura, postawa ciała, ale rów-
nież sposób zachowania, umiejętności interpersonalne oraz kwalifikacje i osiągnięcia 
zawodowe. Na sposób postrzegania osoby wpływa także wygląd miejsca, w którym 
pracuje, aranżacja wnętrza, kolorystyka, panująca tam atmosfera oraz dostępność samej 
instytucji. Wizerunek organizacji jest tworzony na podstawie opinii oraz wyobrażeń 
powstających w świadomości jej odbiorców – klientów, kontrahentów, urzędników oraz 
samych pracowników4. Powszechne wyobrażenia nie muszą być odzwierciedleniem 
rzeczywistości, gdyż w dużej mierze zależą od indywidualnych odczuć, które powstają 
w trakcie bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z daną instytucją. Stanowią mozaikę 
wielu szczegółów, czasem fragmentarycznych zdarzeń. W sytuacji, gdy ktoś nie miał 
kontaktu z konkretną instytucją, własne wyobrażenia kreuje na podstawie opinii naj-
bliższej rodziny i przyjaciół bądź informacji powielanych w mediach: telewizji, radiu 
czy Internecie. Wówczas poglądy zależą od odczuć lub doświadczeń innych, czasem 
obcych osób. Dlatego dążenie do budowania pozytywnego wizerunku firmy, usług czy 
produktów nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw nastawionych na komercyjny sukces.

Kreowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, zdobywanie zaufania 
potencjalnych użytkowników nabiera coraz większego znaczenia w instytucjach 
o niedochodowym charakterze, do których niewątpliwie należą biblioteki. Wizerunek 
biblioteki jest istotnym elementem wpływającym na sposób jej funkcjonowania. Od 
sposobu postrzegania biblioteki zależy bowiem poziom zainteresowania oferowanymi 
usługami, możliwość pozyskania nowych użytkowników. Oprócz tego wizerunek 
sprzyja bądź nie zdobyciu przychylności władz i ewentualnych sponsorów, co 
przekłada się na sytuację materialną instytucji oraz realizowane przez nią projekty5. 
Bibliotekarze zdają sobie sprawę z konieczności działania proklienckiego. Wiedzą, 

1 Wizerunek [hasło], [w:] Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005, s. 917.
2 Wizerunek [hasło], [w:] Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. T-Ż, Warszawa 2008, s. 457.
3 P. Czaplińska, Strategia budowania wizerunku osób znanych, [w:] Perswazyjne wykorzystanie wizerunku 

osób znanych, red. A. Grzegorczyk, Warszawa 2015, s. 8-38, http://www.wsp.pl/file/1282_285832418.
pdf [dostęp: 15.10.2021].

4 Wizerunek [hasło], [w:] Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 232-233.
5 Ł. Ostrowski, Wizerunek bibliotek publicznych. Raport z badań, s. 6, http://programrozwojubibliotek.org/

wp-content/uploads/2015/08/14_wizerunek_bibliotek_publicznych_raport_PRB.pdf [dostęp: 11.10.2021].



161

Wizerunek bibliotekarzy w wybranych filmach i serialach telewizyjnych

że panujące opinie determinują funkcjonowanie biblioteki i zainteresowanie jej 
usługami. Konieczność dbania o pozytywny wizerunek zawodu bibliotekarza zna-
lazła odzwierciedlenie w kodeksach etyki zawodowej bibliotekarzy i pracowników 
informacji, które funkcjonują obecnie w 61 krajach na całym świecie6. Te regulacje 
zobowiązują pracowników bibliotek do działań mających na celu kreowanie oraz 
utrwalanie pozytywnego wizerunku profesji bibliotekarskiej w społeczeństwie. 
Umieszczenie takiego postulatu w kodeksach etyki zawodowej jest w pełni uza-
sadnione, ponieważ mimo nieustannych zmian zachodzących w bibliotekarstwie, 
szerokiego wachlarza atrakcyjnych usług, a także zabiegów mających pokazać, jak 
wygląda współczesna biblioteka i czym zajmuje się współczesny bibliotekarz7, wyko-
nujący ten zawód zmagają się z ciągle żywymi stereotypami, czyli uproszczonymi 
sądami oraz przekonaniami, które są powielane przez członków danej społeczności 
i pojawiają się najczęściej w popularnych tekstach medialnych8.

Stereotypy to zazwyczaj wyobrażenia mało przyjemne, czasem karykaturalne 
i zwykle nieodzwierciedlające aktualnego stanu rzeczy9. Pojawiają się w umyśle przed 
bezpośrednim kontaktem z grupą społeczną lub przedmiotem, którego dotyczy 
dany stereotyp. W ten sposób narzucają utarte opinie i wyobrażenia niezależnie od 
tego, jakie te doświadczenia będą10. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy mogą być 
słowa bibliotekarza z Krakowa, który w jednym z portali dla maturzystów i osób 
wybierających się na studia opisał, jak uprawiany przezeń zawód postrzegają ludzie 
z jego otoczenia: Ludzie myślą, że bibliotekarze, to osoby o wąskich horyzontach, po 
zawodówkach (dość często przychodzą do nas świeżo upieczone absolwentki takich 
właśnie szkół z pytaniem „co trzeba zrobić, żeby pracować w bibliotece?” – straszne, 
wiem). Moi znajomi, kiedy dowiedzieli się, że mam tu pracować, stwierdzili, że taka 
praca upośledza. No cóż… A prawda jest taka, że trzeba mieć naprawdę olbrzymią 
wiedzę z różnych dziedzin, żeby móc udzielać odpowiednich informacji i wyszukiwać 
odpowiednie książki11. Negatywny stereotyp nie dotyczy jedynie polskich bibliotek 
i bibliotekarzy. Jak pokazały badania Anety Firlej-Buzon oraz Ruth A. Kenale, 
nieprzychylne opinie na temat zawodu bibliotekarza wyrażają nie tylko respondenci 
z Polski, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Kanady, a także 
wielu krajów europejskich12.

Czym zatem charakteryzuje się utrwalony stereotyp? Przez pryzmat stereotypu 
biblioteka nadal postrzegana jest jako miejsce nieatrakcyjne, w którym nic ciekawego 
się nie dzieje. Kojarzona bywa jedynie z wypożyczalnią książek, ponieważ biblioteka 
6 Z. Gębołyś, J. Tomaszczyk, Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów 

etycznych, Warszawa 2008, s. 15.
7 J. Chruścińska, Bibliotekarz zawód z przyszłością, http://www.ebib.pl/2004/53/chruscinska.php [dostęp: 

15.10.2021].
8 Stereotyp [hasło], [w:] Leksykon komunikacji medialnej, Kraków 2010, s. 158.
9 J. Wojciechowski, Stereotyp określa świadomość, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 4, s. 429-430.
10 Tamże, s. 431.
11 Zawód bibliotekoznawca, http://studiowac.pl/2741/zawod-bibliotekoznawca [dostęp: 16.10.2021].
12 A. Firlej-Buzon, Jak wygląda bibliotekarka, „Poradnik Bibliotekarza” 2003, nr 8, s. 3.
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to tylko magazyn z książkami. To miejsce nienowoczesne, ponure, pokryte warstwą 
kurzu, bez wyrazu i ciekawej oferty. Nie warto tu przychodzić, żeby spędzić czas 
z przyjaciółmi, bo musi panować zupełna cisza. Na dodatek biblioteka to miejsce, 
w którym może pracować każdy, bez specjalnego przygotowania czy ukończonych 
studiów (bo co trudnego może być w podawaniu książek?). Praca w bibliotece 
postrzegana bywa również jako zajęcie łatwe, ale nudne, mało ambitne i słabo 
płatne13, bez możliwości rozwoju osobistego czy perspektywy zrobienia kariery 
zawodowej. Natomiast bibliotekarka – bo według stereotypów wyłącznie kobiety 
mogą pracować w bibliotece – postrzegana jest jako osoba w średnim wieku, mało 
atrakcyjna, nieśmiała i zamknięta w sobie. Nosi okulary oraz niemodne, mało 
wyraziste ubranie w odcieniach szarości. Do pracy przychodzi bez makijażu i biżuterii, 
w butach na niskim lub płaskim obcasie, a swoje siwe włosy związuje w wysoki 
kok. To wszystko sprawia, że wygląda niczym szara mysz14, która zlewa się z tłem. 
Oprócz tego ciągle ucisza osoby znajdujące się w jej otoczeniu, jest mało pomocna, 
czasem nawet opryskliwa. Nie ma nic ciekawego do zaoferowania oprócz książek, 
a jej pracę charakteryzuje brak pasji. Do obowiązków bibliotekarki należy jedynie 
podawanie książek lub układanie ich na półkach, ma więc dużo czasu dla siebie, 
który przeznacza na czytanie15. To obraz uproszczony, wręcz karykaturalny. Mimo że 
znacznie odbiega od rzeczywistości, jest nadal powielany w społeczeństwie. Wobec 
tego warto nakreślić, kim w ogóle jest bibliotekarz, jakie jest jego środowisko pracy, 
jakich kompetencji wymaga się od adeptów zawodu.

Definicje profesji bibliotekarza są krótkie i powierzchowne. Ograniczają 
się do lakonicznych stwierdzeń, że bibliotekarz jest pracownikiem biblioteki lub 
pracownikiem bibliotecznym16. Ewentualnie wskazują na konieczność posiada-
nia wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności zawodowych17. Nie ujmują 
specyfiki profesji, czynności ani zadań, z którymi na co dzień musi zmierzyć się 
osoba pracująca jako bibliotekarz, a przecież ten zawód – nierozerwalnie związany 
z dziejami bibliotek – na przestrzeni wieków ulegał intensywnym przemianom, 
dostosowując się do zmian kulturowych, ekonomicznych czy technologicznych. 
Dotyczyły one nie tylko zadań i funkcji pełnionych przez bibliotekarzy, ale również 

13 R. Augustyn, M. Fijał, Między wizerunkiem a stereotypem, http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?augustyn_
fijal [dostęp: 16.10.2021].

14 M. Zygmunt, Mysz uzbrojona w mysz, czyli o stereotypie bibliotekarki w społeczeństwie informacyjnym. 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002, nr 1, s. 33.

15 L. Derfert-Wolf, „Klient nasz pan” – implikacje dla biblioteki dziś i jutro, http://www.ebib.pl/publikacje/
matkonf/torun/derfert.php [dostęp: 18.10.2021]; D. Gil-Tarnowska, Status edukacyjny bibliotekarza 
wczoraj i dziś, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały 
konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005, t. 1, red. H. Ganińska, Poznań 2005, s. 270-271, https://
library.put.poznan.pl/2005/pdf/5_1.pdf [dostęp: 18.06.2017]; B. Kowalska, D. Kotlarek, Bibliotekarz 
a stereotypy, http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?kowalska_kotlarek [dostęp: 18.10.2021].

16 Bibliotekarz [hasło], [w:] Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/bibliotekarz.html 
[dostęp: 10.10.2021].

17 Bibliotekarz [hasło], [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław – Warszawa –  Kraków 1971, s. 204.



163

Wizerunek bibliotekarzy w wybranych filmach i serialach telewizyjnych

granic zawodu i sposobu jego postrzegania w społeczeństwie. Początkowo główną 
powinnością bibliotekarzy było gromadzenie i ochrona zbiorów przed zniszczeniem. 
Funkcje bibliotekarzy pełnili wówczas mężczyźni – dobrze wykształceni, zaliczani 
do elit intelektualnych, uczeni lub nauczyciele. Natomiast biblioteki, w których 
pracowali, uchodziły za świątynie wiedzy. W miarę upływu czasu biblioteki zaczęły 
otwierać się na czytelników, udostępniać swoje kolekcje. Dynamiczny rozwój i upo-
wszechnienie bibliotek w XIX wieku spowodowały, że zawód bibliotekarza stał się 
otwarty, co skutkowało zróżnicowaniem kwalifikacyjnym personelu bibliotek18. 
Praca w bibliotece do XIX wieku traktowana była jako zajęcie dodatkowe, misja. 
W drugiej połowie XIX wieku zaczęto postrzegać bibliotekarstwo jako odrębny 
zawód, którego wykonywanie wiąże się z posiadaniem odpowiedniego przygotowania, 
wykształcenia i umiejętności. Powstały wówczas szkoły bibliotekarskie, pierwsze 
organizacje zawodowe czy piśmiennictwo fachowe19.

Ewolucja zawodu bibliotekarza sprawiła, że ze strażnika zbiorów chroniącego 
je przed zniszczeniem przeobraził się w nauczyciela i partnera dla użytkowników, 
wrażliwego na ich potrzeby przewodnika po zasobach informacji, znawcę technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, misjonarza wiedzy20. Obowiązki bibliotekarza mają 
zróżnicowany charakter, część z nich (np. ewidencja czy katalogowanie zbiorów) 
stanowią rutynowe czynności, wykonywane w określonej kolejności i według ściśle 
ustalonych reguł, jednak gros obowiązków wymaga od bibliotekarza kreatywności 
i elastyczności, umiejętności dostosowania do zmieniających się oczekiwań i potrzeb 
użytkowników. Bibliotekarz nie jest wyłącznie zamknięty w murach biblioteki, jego 
praca wiąże się też z organizacją plenerowych imprez czy z wyjazdami służbowymi, 
udziałem w licznych konferencjach, szkoleniach lub stażach21.

Osoby, które chcą pracować w zawodzie bibliotekarza, powinny posiadać niezbędne 
kompetencje miękkie. Do tych ostatnich można zaliczyć: umiejętność pracy w zespole, 

18 D. Grygrowski, Zniewolony zawód, czyli poszukiwanie tożsamości bibliotek i zawodu bibliotekarza 
w  świetle zapisów prawa bibliotecznego, [w:] Biblioteki. Tożsamość. Kultura, red. I. H. Pugacewicz, 
E. B. Zybert, Warszawa 2013, s. 29-30.

19 K. Zimoch, Ewolucja zawodu bibliotekarza – od strażnika zbiorów, przez bibliotekarza oświatowego 
i naukowego do specjalisty zarządzającego wiedzą, [w:] Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja, 
red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska, Białystok 2013, s. 17-25; M. Korczyńska-Derkacz, Ewolucja 
wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarza – od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte 
XX w. Przegląd stanowisk, „Zarządzanie Biblioteką” 2013, nr 1(5), s. 73-84, https://czasopisma.bg.ug.
edu.pl/index.php/ZB/article/view/1296 [dostęp: 14.11.2021].

20 A. Wolnowska, A. Komorowska, Z. Wardal, Kreowanie wizerunku bibliotekarza poprzez jakość usług 
świadczonych w bibliotece, http://bg.uwb.edu.pl/archiwum/konferencja2009/materialy/Komorowska.
Agnieszka.doc [dostęp: 10.10.2021]; M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych 
i edukacyjnych, [w:] Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja – informacja – media, red. 
M.  Drzewiecki, M. Majewska, Warszawa 2005, s. 3, http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/
dokumenty/jarocin6.pdf [dostęp: 8.05.2017].

21 Zob. też M. Wojciechowska, Nowe funkcje społeczne pracowników bibliotek w kontekście potrzeb 
i  oczekiwań lokalnych społeczności oraz środowisk profesjonalnych, „Studia i Materiały Centralnej 
Biblioteki Wojskowej” 2020, nr 1(13), s. 235-243, https://cbw.wp.mil.pl/u/SiM_113_znak_wodny.
pdf [dostęp: 14.11.2021].
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łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z czytelnikami, współpracownikami, 
a także instytucjami zewnętrznymi, otwartość i umiejętność identyfikacji potrzeb i zain-
teresowań klientów biblioteki, empatię i chęć pomocy czytelnikowi w rozwiązaniu jego 
problemów i dotarciu do potrzebnych mu publikacji, a ponadto odporność psychiczną 
i umiejętność radzenia sobie z trudnymi czytelnikami22 oraz dbałość o estetyczny wygląd 
biblioteki zapewniający komfort użytkownikowi, potrzebę doskonalenia zawodowego 
i rozwoju osobistego, świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego23. Analiza kompetencji bibliotekarza w świetle jego zadań zawodowych 
pokazuje, że powielane stereotypy są nieuzasadnione. Współcześnie rola bibliotekarza nie 
ogranicza się jedynie do magazynowania książek, układania ich na półkach i podawania 
użytkownikom. Bibliotekarze to dziś wszechstronnie wykształcone osoby, posiadające 
kwalifikacje nie tyko z zakresu bibliotekoznawstwa, ale i technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, marketingu i zarządzania, pedagogiki i metodyki24.

Niejednokrotnie na łamach prasy branżowej, na konferencjach i spotka-
niach przedstawicieli środowiska bibliotekarzy25 poruszano temat ich wizerunku, 
panujących stereotypów, a także sposobów kreowania tego wizerunku w filmach i lite-
raturze. Materiały dotyczące motywów bibliotek i bibliotekarzy w literaturze można 
znaleźć między innymi w książce Granta Burnsa pt. Librarians in fiction. A critical 
bibliography26, zawierającej spis powieści, opowiadań czy sztuk, w których pojawiały 
się wzmianki o bibliotekarzach – łącznie niecałe 400 pozycji. Z kolei w publikacji 
The image of librarians in cinema, 1917-1999 Brenda i Ray Travis pokazują, w jaki 
sposób postaci bibliotekarzy przedstawiano w filmach na przestrzeni lat27. Swego 

22 B. Karzewska, Przydatność wiedzy psychologicznej w pracy bibliotekarza, [w:] Bibliotekarz 2.0. 
Nowoczesność na bazie tradycji, red. S. Skórka, M. Rogoż, Kraków 2015, s. 214.

23 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Informacja o zawodzie. 
Bibliotekoznawca (26022030), s. 9-14, http://www.infodoradca.edu.pl/pdf/5_Bibliotekoznawca.
pdf [dostęp: 10.10.2021]; Przewodnik po zawodach, s. 453, wyd. 2, http://psz.praca.gov.pl/
documents/10828/180627/tom_i.pdf/052e500c-3cce-4296-9ca2-d11771bbffa4?t=1403785425000 
[dostęp: 10.10.2021]; B. Mucha, Czynniki szkodliwe w pracy bibliotekarza – na przykładzie biblioteki 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, [w:] Warunki środowiska pracy a  zdrowie 
pracowników, t. 3, red. I. Romanowska-Słomka, S. Salamon, Wałbrzych 2017, s. 148-149.

24 M. Cupa, M. Berduszek, Bibliotekarz na miarę czasów, s. 176, http://www.ebib.pl/publikacje/
matkonf/biblio21/sesja4ref1.pdf [dostęp: 10.10.2021]; zob. też S. Kotuła, Telewizyjne inicjatywy 
środowiska bibliotekarskiego, „Zarządzanie Biblioteką” 2014, nr 1, s. 51-60, https://depot.ceon.pl/
handle/123456789/17450 [dostęp: 14.11.2021].

25 A. Januszkiewicz, Jaka bibliotekarka, czyli stereotyp bibliotekarza w czasopismach zawodowych, „Poradnik 
Bibliotekarza” 2018, nr 7-8, s. 9-13.

26 G. Burns, Librarians in Fiction. A Critical Bibliography, Jefferson 1998; zob. też A. Delimat, Pisarze 
o bibliotekarzach – analiza wybranych współczesnych utworów literackich, „Studia i Materiały Centralnej 
Biblioteki Wojskowej” 2020, nr 1(13), s. 235-243, https://cbw.wp.mil.pl/u/SiM_113_znak_wodny.
pdf [dostęp: 14.11.2021]; M. Kitlińska, Książka i biblioteka w oczach „Amora”, czyli ich wizerunek 
w literaturze romansowej lat 90-tych XX wieku, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2002, nr 1, s. 44-50, 
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/17602 [dostęp: 14.11.2021].

27 R. Tevis, B. Tevis, The Image of Librarians in Cinema, 1917-1999, Jefferson 2005; A. Wójcik, Biblioteki 
i bibliotekarze w polskich filmach oraz serialach telewizyjnych, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/
article/view/200/337 [dostęp: 18.06.2017].
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czasu w Internecie funkcjonowały liczne strony WWW zawierające spisy filmów 
z bibliotekarzami lub bibliotekami, takie jak: filmografia Librarians in the movies 
(http://emp.byui.edu/RAISHM/films/introduction.html) licząca ponad 600 tytułów 
wraz z krótkimi opisami, strona Movie librarians: notable librarians&libraries 
in films (http://movielibrarians.com/) z opisami prawie 200 filmów czy portal 
FilmLibrarian prezentujący ponad 400 tytułów filmów. Niestety, większość tych 
serwisów jest już dzisiaj niedostępna.

Liczne materiały na temat wizerunku bibliotekarza i sposobów kreowania jego 
postaci w filmach i serialach telewizyjnych sprawiają, że niemożliwe jest opisanie 
ich na kartach jednej pracy, dlatego też filmy i seriale zaprezentowane w dalszej 
części artykułu będą stanowiły subiektywny zbiór najciekawszych ról, w których 
ukazano bibliotekarzy na szklanym ekranie. W wybranych produkcjach filmowych 
sylwetki bibliotekarzy analizowano, biorąc pod uwagę ich wygląd zewnętrzny: 
fryzurę, makijaż, biżuterię, posiadanie okularów, kolorystykę stroju, wiek i płeć, 
a także zachowanie względem użytkowników biblioteki i współpracowników, sposób 
postrzegania swojej pracy, stosunek do zbiorów i oferowanych usług¸ motywy wyboru 
zawodu. Wizerunki bibliotekarzy zostaną zaprezentowane w dwóch kategoriach: 
antystereotyp (poświęconej pozytywnej kreacji bibliotekarza w filmach i serialach) 
oraz stereotyp (powielającej nieprzychylne opinie na jego temat).

ANTYSTEREOTYP

Mimo funkcjonujących w powszechnej świadomości negatywnych stereotypów 
dotyczących pracy bibliotekarza, w wielu filmach i serialach pojawia się postać 
bibliotekarza życzliwego, otwartego na czytelników, podchodzącego do swojej 
pracy z pasją i zaangażowaniem. Ukazuje się go jako osobę sympatyczną, pomocną, 
podejmującą wszelkie działania, aby przyciągnąć potencjalnych użytkowników do 
biblioteki i zaszczepić w nich miłość do książek, a także pokazać im, jakie korzyści 
i usługi są przez nią oferowane. Bibliotekarze z powołania niekiedy są głosem lokalnej 
społeczności, katalizatorem różnego rodzaju akcji lub zmian, ale nade wszystko 
kochają książki i tą miłością próbują zarazić wszystkich wokoło.

Taka właśnie jest bohaterka filmu Dwanaście choinek (2013) Cheri Jameson 
(Lindy Booth) – bibliotekarka z powołania. Młoda, energiczna, uśmiechnięta i ser-
deczna kobieta stanowi zupełne przeciwieństwo stereotypowej bibliotekarki – starej 
panny. Cheri nosi kolorowe i modne ubrania, ma ładnie ułożone długie włosy (bez 
mysiego koczka), jest zawsze pomocna i uśmiechnięta. Do swojej pracy podchodzi 
z wielką pasją i zaangażowaniem. Ma bardzo dobry kontakt z czytelnikami, jest 
przewodnikiem po świecie książek, zaszczepia do nich miłość. To właśnie dzięki jej 
pracy kilkoro dzieci, które wcześniej nienawidziły czytać, odkrywa miłość do książek 
i staje się częstymi bywalcami biblioteki. Kobieta prowadzi tam indywidualne lekcje 
czytania, a także organizuje głośne czytanie bajek dla dzieci, ponieważ uważa, że to 
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najlepszy sposób ukazania magii książek i pozyskania stałych czytelników. Biblioteka, 
w której kobieta pracuje, okazuje się pięknym miejscem z rzędem dębowych biurek 
z dużymi, zapalonymi lampami i ogromnymi szafami pełnymi publikacji. Wszech-
obecne sterty książek i często przychodzący do biblioteki czytelnicy dowodzą, że to 
miejsce tętni życiem i jest chętnie odwiedzane przez ludzi w każdym wieku. Gdy 
bohaterka dowiaduje się, że jej ukochana biblioteka niedługo ma zostać zamknięta, 
a budynek, w którym się mieści, ma zostać wyburzony i zastąpiony przez apartamen-
towce, postanawia o nią walczyć. Przekonanie właściciela nieruchomości Tony’ego 
(Robin Dunne) do zmiany planów okazuje się sporym wyzwaniem, ale kobieta nie 
zamierza się łatwo poddać. Bibliotekarka czuje się emocjonalnie związana z miejscem, 
w którym mieszka i pracuje. Mówi, że biblioteka jest dla niej światem magicznym, 
który ma we wnętrzu to, czego każdy zapragnie. Biblioteka to sanktuarium wiedzy, 
sztuki i wyobraźni. Cheri twierdzi, że została ukształtowana przez bibliotekę – to 
tutaj nauczyła się wszystkiego o literaturze oraz sztuce i chce tę wiedzę przekazywać 
czytelnikom. Bibliotekarka jest przekonana, że audiobooki czy e-booki nie wyprą 
tradycyjnych książek, ponieważ czytanie to nie tylko prosta czynność polegająca na 
śledzeniu tekstu, istotną rolę w trakcie czytania odgrywa również wąchanie, doty-
kanie i oglądanie materialnego przedmiotu, jakim jest książka. Pomaganie innym, 
dzielenie się swoim czasem i wiedzą jest dla Cheri priorytetem i miarą prawdziwego 
życiowego sukcesu. W trakcie rozmowy z właścicielem posesji, na której mieści się 
biblioteka, kobieta przyznaje, że nie od zawsze chciała być bibliotekarką. Swoje 
powołanie odkryła dopiero podczas studiów, kiedy to zakochała się w książkach 
i każdą wolną chwilę spędzała w bibliotece. Wtedy postanowiła, że zrobi dyplom 
z bibliotekoznawstwa. Mężczyzna w ocenie Cheri postrzega bibliotekarzy w sposób 
stereotypowy. Wydaje się zaskoczony, że do pracy w bibliotece potrzebne jest spe-
cjalne wykształcenie, i na początku myśli, że bibliotekarka żartuje i takiego kierunku 
w ogóle nie ma, po chwili jednak reflektuje się i przeprasza za swoje zachowanie.

W ramach ratowania biblioteki kobieta organizuje konkurs polegający na przy-
gotowaniu dekoracji choinkowej pod hasłem „ile dla mnie znaczy biblioteka”. Pragnie 
w ten sposób udowodnić właścicielom posesji, że biblioteka jest szczególnie ważnym 
miejscem dla lokalnej społeczności i wyburzenie jej będzie ogromnym błędem. Swoim 
entuzjazmem i chęcią ocalenia biblioteki zaraża innych mieszkańców dzielnicy, 
którzy ochoczo zgłaszają się do organizowanego konkursu. W jego trakcie każdy 
z uczestników, omawiając dekorację choinki, opowiada, czym jest dla niego biblioteka. 
I tak dla jednych biblioteka stanowiła źródło, z którego czerpali wiedzę na temat 
wychowywania dzieci, drugim pomogła w odnalezieniu pasji i w konsekwencji także 
pracy zawodowej, dla kolejnych biblioteka to miejsce, w którym odkryli magię książek 
lub odnaleźli miłość swojego życia. Młoda bibliotekarka przygotowała również 
nietypową choinkę konkursową, składającą się z dzieci, które kiedyś nienawidziły 
książek, a teraz są stałymi czytelnikami. Na zakończenie filmu kobieta osiąga swój 
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cel – właściciele budynku podejmują decyzję, że biblioteka nie zostanie wyburzona 
i zachowa swoje miejsce.

Kolejną charyzmatyczną, pełną pozytywnej energii bibliotekarką jest Lynn Wells, 
bohaterka filmu Pierwsza liga (1989). Niegdyś znakomita pływaczka, obecnie ambitna 
bibliotekarka, której żywiołem są książki. To młoda, atrakcyjna, szczupła kobieta 
z burzą rudych loków, modnie ubrana, charakteryzująca się dużym temperamentem. 
Jest byłą żoną gwiazdy drużyny baseballowej. Zachowuje się nieszablonowo. Nie zwraca 
uwagi na czytelników pracujących nad swoimi materiałami, wyróżnia się na tle swoich 
współpracowników, zupełnie nie wpisuje się w stereotyp bibliotekarki nudnej, bez 
wyrazu. Sprzecza się z byłym mężem w bibliotece, spacerując szybko między półkami 
z książkami. Ostentacyjnie ucisza mężczyznę, a na koniec krzyczy, czym zwraca na 
siebie uwagę licznie zgromadzonych w bibliotece czytelników. Opisana postać okazuje 
się absolutnym zaprzeczeniem stereotypu nudnej, nieatrakcyjnej bibliotekarki. Jest 
pewną siebie, odważną kobietą. Prowadzi bujne życie towarzyskie, jada w drogich 
restauracjach i ubiera się w najlepszych butikach. Jest w pełni zaangażowana w swoją 
pracę. Posady w bibliotece nie traktuje jak odpoczynku po karierze pływackiej, a do 
obowiązków zawodowych podchodzi niczym do sportowej rywalizacji – posiadanie 
najlepszego księgozbioru czy jakość oferowanych usług.

Obok nieustannie powielanych stereotypów w postaci zaśniedziałej biblioteki 
i nudnego, mało rozgarniętego, przysypanego kurzem bibliotekarza w wielu filmach 
lub serialach ta instytucja jest miejscem kluczowych wydarzeń i zwrotów akcji. To 
tutaj bohaterowie szukają rozwiązania, schronienia i informacji mogących pomóc im 
przetrwać. Wspiera ich oczytany, mający rozległą wiedzę bibliotekarz, pełniący rolę 
przewodnika po zbiorach lub systemach informatycznych. Przykładem bibliotekarza 
erudyty jest Rupert Giles, bohater serialu Buffy. Postrach wampirów. Mężczyzna 
w średnim wieku piastuje stanowisko bibliotekarza w Sunnydale High School 
i jednocześnie jest opiekunem tytułowej bohaterki Buffy, która została powołana 
do walki z potworami i wampirami nawiedzającymi miasteczko. To typ naukowca 

– zawsze elegancko ubrany, włada kilkoma językami, nawet starożytnymi (między 
innymi sumeryjskim). Charakteryzuje go strach przed nowymi technologiami 
oraz miłość do książek i ukrytej w nich wiedzy28. W swojej bibliotece obok lektur 
szkolnych zgromadził niezwykłą kolekcję starożytnych ksiąg na temat demonów, 
upiorów i czarnej magii29. Właśnie na podstawie informacji wyszukanych w tym 
księgozbiorze bibliotekarz uczy swoją podopieczną typologii upiorów oraz sposobów 
ich unicestwienia. Gdy dziewczyna ma kłopot z którymś wampirem, od razu prosi 
swojego opiekuna o pomoc, a ten chętnie zagłębia się w zgromadzonych księgach 
w celu znalezienia odpowiednich informacji. Mimo że bibliotekarz jest typowym 

28 E. Smart, S. Currant, The 10 best librarians on screen, https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/
lists/10-best-librarians-screen [dostęp: 15.10.2021].

29 Rupert Giles, https://teleshow.wp.pl/nie-zapomniane-seriale-buffy-postrach-wampirow-6034032423326337g/12 
[dostęp: 15.10.2021].
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intelektualistą i większość czasu spędza na studiowaniu ksiąg, bez problemu radzi 
sobie w walce wręcz w sytuacji zagrożenia.

Za przykład polskiego bibliotekarza z pasją posłuży bohater horroru Medium 
(1961) – z pozoru zwyczajny, starszy mężczyzna przed sześćdziesiątką pracujący 
jako bibliotekarz w małej, ciemnej bibliotece, gdzie zajmuje tylko niewielkie biurko 
wśród regałów wypełnionych po brzegi ogromnymi woluminami. Mogłoby się 
wydawać, że jego praca ogranicza się jedynie do podawania książek i pilnowania 
ładu w bibliotece. Jednak to tylko pozory – prawdziwa wiedza i zainteresowania 
mężczyzny wychodzą na jaw podczas wizyty jednego z czytelników. Bibliotekarz 
pomaga mu odnaleźć materiały na temat okultyzmu i parapsychologii. Na pierwszy 
rzut oka widać, że posiada rozległą wiedzę na ten temat. Staje się dla czytelnika 
przewodnikiem po świecie wiedzy tajemnej, wskazuje między innymi drogę do 
eksperta w tej dziedzinie – profesora Wagnera.

Większość kodeksów bibliotekarskiej etyki zawodowej zobowiązuje przedsta-
wicieli tego zawodu do zapewnienia wszystkim użytkownikom biblioteki niczym 
nieograniczonego dostępu do informacji i księgozbioru. Bibliotekarze powinni 
wystrzegać się jakiejkolwiek cenzury w czasie gromadzenia i udostępniania zbiorów 
bibliotecznych. Zbiory biblioteczne winny prezentować różne opinie, poglądy i zaspo-
kajać zainteresowania wszystkich, nawet potencjalnych czytelników. Bibliotekarką, 
która wbrew wszystkim przeciwnościom realizuje swój zawodowy obowiązek, jest 
Alicia Hull, pracownica jednej z amerykańskich bibliotek publicznych, bohaterka 
filmu Storm Center (1956). Alicia, jako prawdziwy bibliotekarz, sprzeciwia się 
cenzurze księgozbioru. Kobieta nie zgadza się na usunięcie z bibliotecznej półki 
książki pt. The Communist Dream, nawet jeśli oznaczałoby to utratę dotychcza-
sowej posady. Na posiedzeniu rady miejskiej bibliotekarka odważnie przedstawia 
swoje stanowisko: Możesz usunąć książkę z biblioteki. Możesz zwolnić też mnie. Jeśli 
zrobisz pierwsze, będziesz musiał zrobić też drugie. Oburzona opuszcza zebranie. Jest 
świadoma odpowiedzialności, która na niej ciąży, i nie chce się ugiąć pod naciskami 
politycznymi30.

Życie dorosłego człowieka w przeważającej części zdominowane jest przez 
pracę zawodową. Satysfakcja uzyskana z pracy jest „siłą napędową” do innych, reali-
zowanych przez nas zadań życiowych na wielu polach działania31. Badania ankietowe 
przeprowadzone przez Jadwigę Wojtczak wśród polskich bibliotekarzy i studentów 
bibliotekoznawstwa wskazują, że większość badanych pracę w bibliotece znalazła 
przez przypadek. Mimo to cieszą się z niej i odczuwają satysfakcję, deklarując, że 
w tym zawodzie odnaleźli swoje powołanie i mogą się realizować32. W takiej samej 
sytuacji znalazł się Flynn Carsen (grany przez Noaha Wyle’a), główny bohater filmu 
przygodowego pt. Bibliotekarz: tajemnica włóczni (2004). Po szesnastu latach nauki 
30 E. Smart, S. Currant, The 10 best librarians on..., dz. cyt.
31 M. Rokicka-Szymańska, Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy, „Bibliotekarz Podlaski” 2010, nr 21, s. 76.
32 J. Wojtczak, Bibliotekarze na rynku pracy – omówienie badań ankietowych, „Biblioteka” 2009, nr 13 (22), 

s. 145-172, https://doi.org/10.14746/b.2009.13.8. [dostęp: 10.10.2021]



169

Wizerunek bibliotekarzy w wybranych filmach i serialach telewizyjnych

opuszcza mury uczelni i staje przed koniecznością odnalezienia się w świecie ludzi 
dorosłych i znalezienia stałego zajęcia. Zakończenie edukacji to dla mężczyzny 
bardzo trudne przeżycie, ponieważ ze studiowania fakultetów i permanentnej nauki 
uczynił sens życia. Na początku wydaje się zagubiony i bezradny. Nie ma pomysłu, 
gdzie mógłby spożytkować zdobytą wiedzę. Sceptycznie przegląda ogłoszenia i nie 
wie, co ze sobą zrobić. Pewnego dnia, przeglądając rachunki, znajduje tajemniczy 
list – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy w Metropolitan 
Public Library, o którą ubiegają się dziesiątki kandydatów. Po dość specyficznej 
rozmowie kwalifikacyjnej Flynn zostaje przyjęty na stanowisko bibliotekarza, 
ponieważ posiada wszechstronną wiedzę i od zawsze się uczył. Takie podejście do 
adeptów zawodu wskazuje, że wymagany będzie od nich ciągły rozwój osobisty, 
nieustanne podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych doświadczeń. Młody 
mężczyzna jest zadowolony z otrzymanej posady. Jego entuzjazmu nie podziela 
matka. Uważa bowiem, że pracując w bibliotece, syn zmarnuje zdobywaną przez 
lata wiedzę i będzie jedynie bezmyślnie układał książki na półkach (powielono 
w ten sposób stereotypowe podejście do pracy bibliotekarza). Matka nie daje się 
przekonać zapewnieniom syna, że bibliotekarz to wspaniałe zajęcie. Nie zdaje sobie 
sprawy, na czym tak naprawdę polega praca syna. Nie wie, że Flynn sprawuje pieczę 
nad największymi skarbami biblioteki. Oprócz cennych książek bibliotekarz ma za 
zadanie strzec: Arki Przymierza, Puszki Pandory, Złotej Gęsi, Jednorożca i wielu 
innych33, a jego praca będzie związana z realizacją wielu niesamowitych, czasem 
niebezpiecznych zadań. Pierwszym z nich okazuje się odnalezienie skradzionej 
z magazynów biblioteki Włóczni Przeznaczenia. W wykonaniu tego zadania Flyn-
nowi pomaga tajna agentka biblioteki Nicole Noone. Kobieta docenia wszechstronną 
wiedzę mężczyzny, jednocześnie przymykając oko na brak znajomości sztuk walki 
czy niebywałej sprawności fizycznej. Podbudowuje także poczucie własnej wartości 
mężczyzny oraz utwierdza go w przekonaniu o ważnej roli bibliotekarzy. Gdy Flynn 
zaczyna wątpić w swoje umiejętności i z jego ust padają słowa: Jak ja niewiele 
wiem, Nicole wymierza mu siarczysty policzek i oburzona stwierdza: Nikt tak nie 
mówi o bibliotekarzu! Nawet on sam!34. Bibliotekarza docenia także jedna z jego 
przeciwniczek – Lana. Ostrzega swojego towarzysza przed Flynnem, mówiąc To 
bibliotekarz. Nie lekceważ go. Słowa kobiety są dowodem na respekt, który budzi 
wszechstronna wiedza posiadana przez głównego bohatera oraz zajmowane przez 
niego stanowisko. Analogiczny wizerunek bibliotekarza radzącego sobie nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach – dzięki zdobytej wiedzy, doświadczeniu i mądrości 
wyniesionej z książek – został ukazany w następnych częściach filmu.

Nieco inne znaczenie miało podjęcie pracy w bibliotece dla głównej bohaterki 
filmu Imprezowiczka (1995). Życie 24-letniej Mary jest skoncentrowane na ciągłej 
zabawie i organizowaniu imprez. Dziewczyna nie podchodzi do niego poważnie, nie 
33 M. Góralska, Superman potrzebny od zaraz... czyli o tym, kto może zostać Bibliotekarzem, http://www.

ebib.pl/2006/80/a.php?goralska [dostęp: 10.10.2021].
34 Tamże.
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do końca zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów, co staje się przyczyną 
jej kłopotów. Gdy w wyniku lekkomyślności popada w długi, jest zmuszona podjąć 
pracę. Dzięki pomocy swojej matki chrzestnej Mary dostaje pracę w charakterze 
pomocy bibliotecznej. Praca w bibliotece stanowi kontrast z dotychczasowym życiem 
dziewczyny, pełnym beztroskiej zabawy, muzyki, imprez. Początkowo Mary ma 
problem z odnalezieniem się w nowym miejscu pracy. Jej nieokrzesanie staje się 
przedmiotem krytyki współpracującej z nią bibliotekarki Judy, będącej jednocześnie 
jej matką chrzestną. Dziewczyna bierze sobie do serca uwagi kobiety i bardzo się stara 
sprostać jej oczekiwaniom. Współpraca obu pań wpływa pozytywnie na działanie 
biblioteki35. Mary wnosi powiew świeżości – jej kolorowe stroje, zaraźliwy entuzjazm 
dowodzą, że bibliotekarki nie muszą być ciche, nudne i bez wyrazu, aby dobrze 
wykonywać swoje obowiązki. Natomiast Judy pokazuje dziewczynie, że życie nie 
polega tylko na zabawie i można interesująco spędzać czas, jednocześnie sumiennie 
pracując. Dzięki niej lekkomyślna dziewczyna, bez pomysłu na życie, dojrzewa 
i uczy się odpowiedzialności. Przekonuje się, że praca w bibliotece może być ciekawa 
i rozwojowa, a tym samym znajduje swoje powołanie.

Niezwykły wizerunek bibliotekarzy został przedstawiony w animowanym 
filmie 9 (2009). Zaślepienie ludzi techniką i ich ogromna próżność doprowadziły 
do zagłady ludzkości. Jedynymi ocalałymi w postapokaliptycznym świecie są laleczki 
stworzone z drewna, stopu metali i kawałków płótna przez szalonego naukowca. 
Bohaterowie próbują odnaleźć się w zastanej rzeczywistości. Przemierzają krainę, 
aby zbadać swoje położenie i dowiedzieć się, co tak naprawdę zaszło. W czasie 
wędrówki trafiają do biblioteki prowadzonej przez bliźniaczki. Laleczki zajmują się 
badaniem przeszłości i ochroną pozostałości dawnego świata. W ocalałych książkach 
szukają informacji na temat prześladujących ich bestii. Bibliotekarki są ostatnimi 
łączniczkami z przeszłością, starają się zachować dziedzictwo zniszczonego świata 
i przekazać dalej wiedzę, którą posiadają. Mają dobrą pamięć i sprawnie poruszają 
się pomiędzy zgromadzonymi zbiorami. Geniusz, który doprowadził do zagłady 
świata, chce unicestwić laleczki, aby zniszczyć ostatnie ślady przeszłości. Bibliotekarze 
zostali tu przedstawieni jako ci, którzy z oddaniem kultywują tradycję, stoją na 
straży przeszłości. Traktują swój zawód jako misję, posiadają ogromną wiedzę, którą 
wykorzystują w dobrej sprawie.

Nieco odmienny obraz bibliotekarzy przyszłości nakreślono w filmie Wehikuł 
czasu (2002). W roku 2020 bibliotekarze z krwi i kości pracujący w Nowojorskiej 
Bibliotece Publicznej zostali zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Hologram 
o wyglądzie człowieka jest kompendium wszelkiej wiedzy ludzkiej. W ciągu kilku 
sekund odpowie na każde pytanie użytkownika i dostarczy mu potrzebnych materia-
łów. Dzieje się tak za sprawą dostępu do wszystkich baz danych, którym dysponuje 
pracownik biblioteki. Przedstawiona wizja prawdopodobnie nie jest zapowiedzią 
zniknięcia zawodu bibliotekarza w przyszłości. Stanowi natomiast odzwierciedlenie 
35 E. Smart, S. Currant, The 10 best librarians on..., dz. cyt.
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oczekiwań użytkowników odnośnie do możliwości dostępu do interesujących ich 
informacji po naciśnięciu jednego guzika. Jest urzeczywistnieniem marzeń o wszel-
kich zasobach dostępnych w modelu Open Access, zniesieniu wszelkich ograniczeń 
w zakresie dzielenia się wiedzą i publikowanymi treściami.

STEREOTYP

Jak już wspomniano, zawodowi bibliotekarza towarzyszy negatywny stereotyp, 
powielany mimo zmian, które zaszły na przestrzeni lat. Powtarzany jest opis biblio-
tekarza (a raczej bibliotekarki!) jako osoby nudnej, nieśmiałej, nieprzystępnej, nawet 
opryskliwej, która kojarzy się ze wszystkim, co nie jest związane z profesjonalną 
obsługą36. Najczęściej bywa to stara panna, ukrywająca się przed światem za okularami 
i bezbarwnym ubraniem, uciekająca w świat fikcji literackiej. Właśnie w taki sposób 
w wielu filmach i serialach kreowana jest postać bibliotekarki, rzadziej bibliotekarza.

Przykładem negatywnego wizerunku bibliotekarza okazuje się bohaterka 
filmu Długi weekend (2004) Marta. To typowa szara mysz z krótką fryzurą. Wtapia 
się w nieciekawe otoczenie. Kobieta jest kierowniczką biblioteki w warszawskim 
Wawrze, jednak praca nie daje jej satysfakcji. Bardzo oschle odnosi się nawet do 
swojej współpracownicy, gdy ta prosi ją o radę w kwestii opracowania książki. Jest 
bardzo zasadnicza, niemiła i nieprzystępna dla czytelników. Na jednego z nich 
podnosi głos, gdy ten wchodzi z chipsami do biblioteki. Jest osobą samotną. Bierze 
udział w teleturnieju Randka w ciemno, aby znaleźć towarzysza życia. Na tle innych 
kandydatek – uśmiechniętych, pogodnych i atrakcyjnych – wypada bardzo słabo. 
Jest sztywna i spięta, a na jej twarzy maluje się wyraz zakłopotania i przerażenia 
– wygląda, jakby trafiła tam w skutek fatalnej pomyłki. Niespodziewanie jednak 
wygrywa teleturniej i wyjeżdża na weekend. Zabiera ze sobą stertę książek, i to 
właśnie im poświęca najwięcej czasu.

Podobny wizerunek nieśmiałej bibliotekarki pojawia się w 20. odcinku 
polskiego serialu O mnie się nie martw. Jedną z klientek kancelarii jest bibliote-
karka – niskiego wzrostu, grubsza, młoda kobieta w okularach, o kiepskiej fryzurze 
(włosy zebrane do tyłu i spięte), ubrana skromnie, ale elegancko. Ze względu na 
swój ascetyczny wygląd zostaje porównana przez sekretarkę do świętej Teresy. Jest 
nieśmiała, krępuje się w obecności przystojnego mecenasa. Zachowuje się niezdarnie 

– upuszcza torebkę, zbija filiżankę. Zgłosiła się do kancelarii, ponieważ jej książka 
została splagiatowana przez doktoranta. Mimo że kradzież własności intelektualnej 
jest ewidentna, kobieta nie chce robić zamieszania, mówi, że jest tylko bibliotekarką. 
Chce się poddać bez walki, uważa, że z ludźmi trzeba żyć w zgodzie, nie wierzy 
w siebie ani w swoje możliwości. Na tle adwokatów – ludzi sukcesu – wypada bardzo 
niekorzystnie. Jest chodzącym dowodem na to, że w bibliotekach pracują ludzie bez 

36 E. Luboch, Etyka a prestiż zawodu i wizerunek bibliotekarza, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 10, 
s. 5-6.
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charyzmy, którzy nie potrafią stanąć w obronie własnych interesów, za to idealnie 
pasują do roli „podawacza książek”.

Negatywny wizerunek bibliotekarki okazuje się nieśmiertelny. Typowa 
bibliotekarka nawet po śmierci zachowuje swoje przyzwyczajenia. Dowodem na to 
może być duch bibliotekarki, z którym muszą się zmierzyć tytułowi Pogromcy duchów 
(1984). Łowcy duchów udają się do Biblioteki Publicznej miasta Nowy Jork, gdzie 
rozgościł się duch byłej bibliotekarki i straszy nie tylko użytkowników, ale również 
personel. Łowcy odnajdują ducha bibliotekarki w magazynie bibliotecznym. Kobieta 
zajmuje się układaniem książek na półkach. Duch jest ubrany w długą, białą suknię. 
Ma atrybuty typowej bibliotekarki: włosy zebrane w wysoki koczek, buty na płaskim 
obcasie i okulary. Gdy mężczyźni chcą nawiązać rozmowę, bibliotekarka-duch ucisza 
ich klasycznym „szszsz…”. Nie zamierza opuścić swojego miejsca pracy, a kiedy 
łowcy chcą ją przegonić, zmienia się w potwora. Postać uosabia stereotyp, że praca 
w bibliotece jest dożywotnia, a nawet wieczna, bez szans na zmiany.

Wielkiego rozczarowania wyglądem i osobowością bibliotekarki doznaje 
bohater polskiego filmu Łabędzi śpiew (1988). Scenarzysta Stefan po powrocie do 
kraju przygotowuje scenariusz do kolejnego filmu. Szuka inspiracji, nieszablonowych 
rozwiązań. Chce stworzyć dzieło, które przywróci mu dawną sławę. W końcu decy-
duje, że główną bohaterką jego filmu zostanie bibliotekarka. W wyobraźni mężczyzny 
pracownica biblioteki jawi się jako piękna, młoda, szczupła i pogodna kobieta 
pracująca w małej bibliotece na prowincji. Bibliotekarka nosi tylko ładne, białe 
stroje, a swoje blond włosy splata w mięsisty warkocz. Jest bez pamięci zakochana 
w nauczycielu pracującym w miejscowej szkole. Scenarzysta postanawia wyjechać 
na wieś, aby skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Przeżywa wielkie 
rozczarowanie, gdy okazuje się, że prawdziwa bibliotekarka to starsza, nieprzyjemna 
kobieta nosząca wełniane ubrania, która płacze nad swoim losem. Na dodatek nie 
ma ona żadnego zajęcia, siedzi tylko na krześle. Sprawia wrażenie niewykształconej, 
nie potrafi rozmawiać ze scenarzystą z Warszawy.

Jako wycofaną towarzysko, samotną osobę przedstawiono bibliotekarkę w siód-
mym odcinku polskiego serialu Maszyna zmian. Kobietę poznajemy w kluczowym 
momencie życia. Siedemdziesięcioletnia Marianka kończy karierę zawodową i prze-
chodzi na emeryturę. Decyzja kobiety została wymuszona likwidacją jej ukochanej 
biblioteki. Bibliotekarka jest przerażona zaistniałą sytuacją, ponieważ nie wie, co ma 
zrobić ze swoim życiem. Cały dorobek zmieściła do małej walizki, jest samotna, nie 
założyła własnej rodziny ani nie ma bliskich przyjaciół – większość życia spędziła 
w bibliotece, jak sama mówi, przyjechała tu w wieku 7 lat i tak już została. Kobieta 
nie lubi zmian, boi się tego, co nowe, jest nieśmiała i wycofana. Martwi się, jak 
będzie wyglądało jej życie. Poprzez postawę Marianki powielone zostaje utarte 
przeświadczenie, że bibliotekarki to zaśniedziałe stare panny, bojące się zmian, pia-
stujące jedno stanowisko przez całe życie, bez perspektyw na rozwój osobisty. Widok 
opustoszałej biblioteki zmusza Mariankę do przemyśleń i podsumowania swojego 
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życia. Bibliotekarka uświadamia sobie, że przez wszystkie lata pracy zastanawiała 
się, co by zrobiła, gdyby miała możliwość cofnięcia się w czasie i rozpoczęcia życia 
na nowo. Takie rozmyślenia są dowodem na to, że praca w bibliotece nie spełniała 
oczekiwań kobiety, która chyba żałuje tego, jak potoczyły się jej losy. W rezultacie 
korzysta z tytułowej maszyny zmian. Znów jest siedmioletnią dziewczynką, pełną 
entuzjazmu i pragnie rozpocząć nowe, inne życie.

Stereotypową szarą mysz zlewającą się z tłem można zobaczyć w 62. odcinku 
amerykańskiego serialu Taniec rządzi. Panna Berg, pracownica biblioteki szkolnej, na 
tle przebojowych, niezwykle pięknych i modnie ubranych uczennic wypada bardzo 
niekorzystnie. Chociaż jest niewiele starsza od swoich czytelników, nosi niemodne 
ubranie w odcieniach błękitu lub szarości, chowa się za dużymi okularami, włosy 
związuje w wysoki kok – ołówki wplecione we włosy nie dodają jej uroku, a źle 
wykonany makijaż sprawia, że wygląda komicznie. Kobieta ukrywa się za regałami 
w magazynie bibliotecznym i płacze, gdyż jest nieszczęśliwie zakochana w nauczy-
cielu poezji. Mężczyzna nie ma tymczasem pojęcia o jej istnieniu, a w trakcie wizyt 
w bibliotece traktuje ją jako element wyposażenia służący do podawania książek. 
Bibliotekarka jest natomiast zbyt nieśmiała, aby rozpocząć z nim rozmowę. Wszystkie 
informacje na temat nauczyciela poezji kobieta zdobyła na podstawie historii jego 
wypożyczeń – wie, co lubi, jakie są jego zainteresowania i jakie choroby przechodził 
w przeszłości. Jest zrozpaczona, ponieważ od kiedy mężczyzna kupił sobie czytnik 
e-booków, przestał zaglądać do biblioteki. Stałe czytelniczki, widząc nieszczęście 
bibliotekarki, zobowiązują się jej pomóc. Nieśmiała dotychczas panna Berg rozpo-
czyna trening kontaktów międzyludzkich od ćwiczeń z… kościotrupem. Kobieta 
jest niezwykle zadowolona, że pierwszy raz może rozmawiać z mężczyzną, nawet jeśli 
to tylko sztuczny rekwizyt. W trakcie ćwiczeń jest tak zestresowana, że zachowuje 
się nienaturalnie, śpiewa i podskakuje, jakby nie miała obycia w towarzystwie. 
Odruchowo z jej ust wyrywa się typowe bibliotekarskie „szszsz…”. Kobieta wyjaśnia, 
że od początku swojej pracy próbowała odważyć się i uciszyć kogoś w bibliotece, 
jednak była na to zbyt nieśmiała. Teraz w sytuacji stresowej co drugie słowo powtarza 

„szszsz…”. Podczas próby nawiązania kontaktu ze swoim ukochanym bibliotekarka 
zupełnie się kompromituje. Na koniec odcinka diametralnie zmienia swój wygląd, 
ale jest szczęśliwa, gdy ostatecznie okazuje się, że nauczyciel poezji woli pannę Berg 
w starym wydaniu. Serial młodzieżowy powiela nieprzychylny obraz bibliotekarki 
– wycofanej, samotnej, niepotrafiącej odnaleźć się w kontaktach międzyludzkich, 
a nawet tak beznadziejnej, że musi korzystać z pomocy dwóch nastolatek, aby 
nawiązać kontakt z ukochanym mężczyzną.

W społecznej świadomości obok stereotypów w postaci bibliotekarki-starej 
panny czy bibliotekarki-szarej myszy funkcjonuje również stereotyp bibliotekarza-

-strażnika, cerbera, który jest „dystrybutorem wiedzy”. Bibliotekarz zajmuje centralne 
miejsce w czytelni, skąd dostrzega wszystkie przewinienia swoich czytelników. 
Decyduje, kto może korzystać z określonych zbiorów, kiedy udostępni zamawiane 
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materiały, które miejsce ma zająć nowo przybyły czytelnik37. Czuwa nad prze-
strzeganiem regulaminu, zezwala lub zabrania wykonywania kopii określonych 
dokumentów czy wynoszenia zamówionych materiałów poza obręb czytelni i korzy-
stania z nich w innym miejscu na terenie biblioteki. Takie zachowanie bibliotekarzy 
może zniechęcać czytelników do korzystania z usług biblioteki lub odstraszać 
potencjalnych użytkowników. Biblioteka już od dawna nie jest sejfem, w którym 
zamyka się książki przed czytelnikami. W czasach nieograniczonego dostępu do 
informacji biblioteka staje się nie tylko punktem dostępu do różnorodnych zbiorów, 
ale również miejscem spotkań towarzyskich, w którym można podzielić się wiedzą 
lub umiejętnościami z innymi, przestrzenią do nauki i realizacji własnych projektów38.

Mimo to wizerunek bibliotekarza-strażnika bibliotecznego ładu jest powielany 
w produkcjach filmowych. Dowodem na takie postrzeganie bibliotekarzy jest postać 
pojawiająca się w amerykańskiej komedii romantycznej Wszystko jest możliwe (1989). 
To starsza kobieta wyposażona we wszystkie atrybuty stereotypowej bibliotekarki: 
krótką, niemodną fryzurę, długą sukienkę o bliżej nieokreślonym kolorze, buty 
na płaskim obcasie i zbolałą minę. Jest pracownicą biblioteki Uniwersytetu w Yale. 
Dokłada wszelkich starań, aby zniechęcić studentów do korzystania ze zbiorów 
biblioteki. Traktuje ich jak zło konieczne. Są oni według niej tylko zagrożeniem dla 
zgromadzonego księgozbioru. Kobieta jest oburzona zachowaniem studentki, która 
ośmieliła się zwrócić wypożyczoną książkę aż trzy miesiące po terminie. Udziela 
dziewczynie ostrej reprymendy, mimo że ta grzecznie przeprasza za przetrzymanie 
książki i się usprawiedliwia. Kobieta pozostaje nieugięta, gdy dziewczyna prosi 
o anulowanie kary. Bibliotekarka z satysfakcją nakłada karę na studentkę, uważając, 
że takie postępowanie jest w pełni uzasadnione. Kiedy czytelniczka chce zapłacić 
kartą za przetrzymanie książki, bibliotekarka kąśliwie odpowiada: To nie butik, 
wyłącznie gotówka, inaczej nie zaliczymy roku (w tej sytuacji biblioteka została 
przedstawiona jako miejsce zacofane, takie, w którym lekceważy się udogodnienia 
i przyzwyczajenia użytkowników). Przeciwieństwem opisanej bibliotekarki okazuje 
się młody, przystojny bibliotekarz, który ratuje młodą czytelniczkę z opresji. Chłopak 
podbiega do bibliotekarki i mówi jej, że studenci na drugim końcu czytelni bawią 
się dziełami Shakespeare’a. Kobieta oburzona nikczemnym zachowaniem studentów 
biegnie ratować swoje zbiory przed zniszczeniem. Wtedy młody bibliotekarz anuluje 
karę studentce i przeprasza za zachowanie koleżanki. Obraz ten utrwala przekonanie, 
że biblioteki to miejsca mało atrakcyjne dla ludzi młodych, a bibliotekarka to niemiła, 
głucha na wszelkie argumenty kobieta, której podstawowym obowiązkiem jest 
37 P. Marcinkowski, Bibliotekarz w akademickim knowledge space, [w:] Biblioteki w procesie dydaktycznym 

i badaniach naukowych. III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25-27  czerwca 
2008 r. Materiały konferencyjne, Łódź 2008, s. 415-422, https://repozytorium.amu.edu.pl/
bitstream/10593/171/1/Bibliotekarz%20w%20akademickim%20knowledge%20space.pdf [dostęp: 
16.10.2021].

38 E. B. Zybert, Pomysły na biblioteki XXI wieku, [w:] Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, 
red. A. Mierzecka, E. B. Zybert, Warszawa 2017, s. 17-18.
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ochrona księgozbioru przed „złymi” czytelnikami i nakładanie kar. Tymczasem, brak 
możliwości korzystania z powszechnych udogodnień (jak płatności elektroniczne czy 
dostęp bezpośredni do cyfrowych kopii publikacji) w rzeczywistości często wynika 
z ograniczeń organizacyjnych.

Podobnie przedstawiono kierowniczkę biblioteki w filmie Betty Lou strzela 
(1992). To starsza kobieta ubrana w obszerny, zielony sweter, w okularach i w wysokim 
koczku. Jest zniesmaczona zachowaniem swojej młodszej koleżanki i udziela jej repry-
mendy, gdy ta zbyt żywiołowo czyta dzieciom bajki w czasie zajęć organizowanych 
w bibliotece i zachęca je do naśladowania bohaterów książki. Bibliotekarka uważa, że 
takie zachowanie jest niedopuszczalne, tutaj trzeba zachować ciszę, ponieważ czyta 
się książki! W jej mniemaniu organizowanie w bibliotece zajęć mających na celu 
aktywizację czytelników jest niestosowne i niedopuszczalne. Zdaniem kobiety książki 
najlepiej spełniają swoją funkcję, gdy nietknięte stoją w idealnym porządku na półce 
w magazynie bibliotecznym. Nie może zrozumieć młodszej bibliotekarki, według której 
książki powinny zachęcać do działania, stanowić początek nowych przedsięwzięć, 
rozbudzać wyobraźnię. Młoda kobieta chce wyeksponować nowości wydawnicze 
w czasie kwesty organizowanej w bibliotece. Ma nadzieję, że taka promocja przyczyni się 
do zwiększenia zainteresowania zbiorami biblioteki. Starsza kobieta jednak stanowczo 
protestuje – jej zdaniem umieszczanie książek w pobliżu jedzenia to skandal! Zamyka 
książki w swoim gabinecie i nie pozwala ich udostępnić. Kierowniczka biblioteki 
sprzeciwia się także roznoszeniu zaproszeń na spotkanie autorskie organizowane 
w bibliotece. Uważa, że jest to zupełnie niepotrzebne, ponieważ mają stałe grono 
czytelników, które przychodzi zawsze. Ponadto przeraża ją fakt, że w wydarzeniu 
mogłoby wziąć udział więcej osób. Starsza kobieta nieustannie blokuje wszystkie 
pomysły młodej, pełnej zapału bibliotekarki. Cały czas ją strofuje i krytykuje jej styl 
pracy. Młoda kobieta nie potrafi przeciwstawić się przełożonej i bez walki rezygnuje 
ze swoich pomysłów. Kierowniczka uważa, że księgozbiór i przestrzeń biblioteki 
jest przeznaczona dla bibliotekarzy, a wszechobecni, ciekawscy czytelnicy są tylko 
niepotrzebnym balastem. W jej opinii książki należy chować, aby się nie zniszczyły. 
Kobieta stanowi uosobienie wszystkich „grzechów bibliotekarzy”. Obraz biblioteki 
zamkniętej na czytelników, unikającej udostępniania księgozbioru i aktywizacji lokalnej 
społeczności przyczynia się do powielania negatywnych stereotypów na temat pracy 
bibliotekarza i samych bibliotek.

Tożsamy wizerunek bibliotekarki został przedstawiony w filmie Śniadanie 
u Tiffany’ego (1961). Pierwsza wizyta w Bibliotece Nowojorskiej okazuje się dla 
Holly Golightly (Audrey Hepburn) fascynującym przeżyciem. Kobieta jest pod-
ekscytowana i zachwycona ogromnym katalogiem kartkowym oraz wspaniałą 
czytelnią. Przyjaciel – Paul Varjak – objaśnia jej, w jaki sposób należy korzystać 
z małych szufladek i umieszczonych w nich karteczek. Para odnajduje w zbiorach 
biblioteki książkę napisaną przez mężczyznę i decyduje się na jej wypożyczenie. Kiedy 
podchodzą do kontuaru, ich oczom ukazuje się starsza kobieta ubrana w niemodny 
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strój, do tego z kiepską fryzurą. Bibliotekarka stanowi zupełne przeciwieństwo młodej, 
pięknej, radosnej Holly. Jest smutna, pozbawiona życia i cały czas odpowiada niskim, 
monotonnym głosem. Dziewczyna próbuje nawiązać rozmowę z bibliotekarką, 
podzielić się z nią swoimi wrażeniami, jednak pracownica biblioteki nie podziela 
jej entuzjazmu, uważa zachowanie młodej kobiety za niedopuszczalne i cały czas 
ucisza ją słowami: Proszę być ciszej! Gdy Holly prosi swojego przyjaciela o autograf 
w wypożyczanej książce, bibliotekarka natychmiast interweniuje, ganiąc mężczyznę 
za niszczenie własności instytucji. Dziewczyna zaskoczona zachowaniem bibliote-
karki chce jak najszybciej opuścić bibliotekę, mówiąc przyjacielowi, że zna o wiele 
przyjemniejsze miejsce niż to. Postać bibliotekarki utrwala w świadomości widzów 
obraz bibliotekarzy jako ludzi zgorzkniałych, wycofanych, których rola ogranicza 
się jedynie do podawania książek i uciszania czytelników.

Stereotyp, że tylko kobiety powinny pracować w bibliotece, a mężczyźni 
decydujący się na pracę w zawodzie bibliotekarza to życiowi nieudacznicy, został 
powielony w polskim serialu Glina. Jego główny bohater, czyli komisarz Andrzej 
Gajewski, nie może zrozumieć, dlaczego żona go opuściła i odeszła do bibliotekarza 
Karola (życiowego nieudacznika). Komisarz uważa, że praca w bibliotece nie jest 
rzetelnym zajęciem, odpowiednim dla prawdziwego mężczyzny, a Karol powinien 
sobie znaleźć „uczciwą robotę”.

W artykule ukazano wizerunek bibliotekarza i bibliotek pojawiający się 
w wybranych filmach i serialach. Zaprezentowano różnorodne sylwetki bibliotekarzy 
wykreowane przez scenarzystów – zarówno bardzo pozytywne, eksponujące zalety 
zawodu, jak i powielające stereotypowe postrzeganie osób pracujących w bibliotekach. 
Artykuł nie obejmuje wszystkich filmów i seriali zawierających obraz biblioteka-
rzy i bibliotek ani nawet ich większości. Ze względu na szeroki zakres materiału 
przywołano najbardziej popularne i najciekawsze postaci bibliotekarzy pokazane 
na szklanym ekranie. Analiza filmów i seriali dowiodła, że obok pozytywnych 
obrazów bibliotekarza i biblioteki istnieje spora liczba produkcji filmowych nadal 
powielających negatywny wizerunek bibliotekarza i biblioteki, przedstawiających 
pracę w bibliotece jako nudne, niewymagające specjalnych umiejętności zajęcie. 
A tymczasem dziś bardziej niż kiedykolwiek bibliotekarze muszą zabiegać o rozpo-
wszechnianie pozytywnych opinii na temat swojego zawodu.
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Centralna Biblioteka Wojskowa pełni rolę Krajowego Centrum Dystrybucji Publi-
kacji Naukowych. Zadania wynikające z tej funkcji, zwłaszcza w odniesieniu do 
dokumentów naukowych pozyskiwanych w ramach międzynarodowej współpracy 
z krajami Paktu Północnoatlantyckiego, Biblioteka realizuje za pośrednictwem 
wyodrębnionej komórki organizacyjnej, którą jest Krajowe Centrum Dystrybucji 
Publikacji NATO STO (zwane dalej KCDP NATO STO)1. Centrum znajduje się 
w głównej Książnicy Wojska Polskiego od 2010 roku i działa na wzór podobnych 
ośrodków w krajach sojuszniczych. Jak wskazuje sama nazwa, najważniejszą część 
zbiorów KCDP NATO STO stanowią publikacje naukowe pochodzące z NATO 
Science and Technology Organization2. Warto przedstawić dokładniej tę instytucję 
i sposób jej funkcjonowania.

Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii3 (NATO STO) to najważniejsza 
instytucja Sojuszu zajmująca się prowadzeniem i koordynowaniem działalności 
naukowo-badawczej w dziedzinie rozwoju wiedzy i technologii dotyczących bez-
pieczeństwa i obronności. Jej misją4 jest utrzymanie technicznej przewagi NATO 
poprzez zdobywanie, udostępnianie i wykorzystywanie zaawansowanej wiedzy 
naukowej oraz innowacji technologicznych w celu wspierania głównych zadań 
Paktu Północnoatlantyckiego.

Pod obecną nazwą NATO STO działa od 2012 roku, kontynuując dokonania 
instytucji wcześniej organizujących współpracę naukową pomiędzy państwami 
członkowskimi Sojuszu: NATO RTO, AGARD oraz DRG5. Organizacja NATO 
ds. Nauki i Technologii stale się rozwija – w 2020 roku liczyła ponad sześć tysięcy 
1 W artykule wykorzystano m.in. teksty opublikowane w „Biuletynie Krajowego Centrum Dystrybucji 

Publikacji NATO STO”, https://cbw.wp.mil.pl/pl/articles/list/biuletyny-n/ [dostęp: 27.08.2021].
2 W bazie KCDP NATO STO znajdują się również dokumenty naukowe pozyskane z następujących 

organizacji międzynarodowych: Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) 
[zachowując dużą autonomię, instytucja ta jest jednocześnie częścią NATO STO], European Defence 
Agency (EDA), Defence Research and Development Canada (DRDC), Secretaría General Técnica 
(SGT). Zasób KCDP NATO STO zawiera ponadto dokumenty naukowe z MON i podległych mu 
jednostek naukowo-badawczych oraz z NCBR.

3 Tłumaczenie nazwy NATO STO przyjęto, kierując się nazewnictwem stosowanym w dokumentach 
Ministerstwa Obrony Narodowej, na przykład w: Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej 
na lata 2017-26, s. 25, https://sip.lex.pl › akty-prawne › dzienniki-resortowe [dostęp: 20.08.2021].

4 NATO STO jest organizacją, która ma wizję, misję i strategię – trzy składowe tożsamości podmiotu/firmy/
organizacji. Misja – powód istnienia, swojego rodzaju wizytówka opisująca rolę firmy/zbiorowości/organizacji. 
Eksponuje walory odróżniające opisywany podmiot od konkurentów. Wyznacza kierunek wzrostu, dążeń dla 
kierownictwa, jak i pracowników. Stanowi wartość firmy, motywuje. Misja jest pojęciem konkretniejszym od 
wizji, zawierającym więcej szczegółów, które po dalszym rozbudowaniu i  skonkretyzowaniu będą tworzyć 
strategię, cyt. za: Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Misja_i_wizja [dostęp: 
20.07.2021]. Por.: Misja – def.: posłannictwo, ważne odpowiedzialne zadanie do spełnienia, cyt. za: Słownik 
języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/misja.html [dostęp: 20.07.2021].

5 NATO RTO – Organizacja NATO ds. Badań i Technologii (NATO Science and Research Organization; 
1998-2012); AGARD – Grupa Doradcza ds. Badania Kosmosu (Advisory Group for Aerospace 
Research and Development; 1952-1996); DRG – Grupa ds. Badań na rzecz Obronności (Defense 
Research Group; 1967-1996).
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osób aktywnie współpracujących nad około 300 przedsięwzięciami badawczymi 
rocznie6. Instytucja działa jako forum współpracy, dzięki któremu przedstawiciele 
krajów członkowskich i partnerskich Sojuszu mają możliwość wspólnego defi-
niowania potrzeb badawczych, prowadzenia badań i promowania ich wyników, 
wymiany wiedzy i doświadczeń. Multidyscyplinarność i międzynarodowość 
środowiska naukowego przyczynia się do efektywnego wykorzystania potencjału 
intelektualno-badawczego organizacji. To sprawia, że NATO STO zyskało pozycję 
najważniejszego w skali globu repozytorium know-how w dziedzinie obronności 
i bezpieczeństwa. Instytucja odpowiada również za dostarczanie dowództwu NATO 
informacji na temat najnowszych osiągnięć w technice militarnej oraz prowadzi 
działalność doradczą dla wszystkich jednostek organizacyjnych Sojuszu w sprawach 
zagadnień należących do którejś z jej licznych specjalizacji. Międzynarodowa współ-
praca naukowa w ramach NATO STO jest istotna nie tylko z powodu oszczędności, 
efektu synergii czy zapewnienia konkurencyjności, ale również interoperacyjności 
sił zbrojnych państw Paktu.

RAMY ORGANIZACYJNE

Organizacja działalności naukowo-badawczej w NATO STO obejmuje trzy 
główne poziomy:

1) Kierownictwo – które współtworzą: Rada ds. Nauki i Technologii (Science 
and Technology Board, STB), Biuro Wspierania Współpracy 
(Collaboration Support Office, CSO) oraz Centrum Badań i Doświadczeń 
Morskich (Centre for Maritime Research and Experimentation, CMRE).

2) Panele naukowe (panels) – ogniwa zarządzające poszczególnymi dziedzina-
mi i dyscyplinami nauki oraz obszarami technologicznymi.

3) Zespoły zadaniowe (task groups) – grupy formowane przez panele do reali-
zacji określonych zadań.

Całością prac NATO STO kieruje Rada ds. Nauki i Technologii, której prze-
wodniczy główny naukowiec (Chief Scientist). Określa strategię i główne kierunki 
działalności organizacji w porozumieniu z Konferencją Krajowych Dyrektorów 
ds. Uzbrojenia oraz Komitetem Wojskowym NATO7. Do kompetencji STB należy 
między innymi przedstawianie rekomendacji dotyczącej stanowiska dyrektora 
CMRE8, zarządzającego instytucją należącą do struktury NATO STO, jednak 
zachowującą dużą autonomię.
6 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for 

Year 2021, February 2021, s. 1, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].

7 W ramach swojej działalności NATO STO stale współpracuje również z innymi agendami Sojuszu – 
w tym z NATO Standardization Office oraz grupami doradczymi ds. uzbrojenia.

8 Od 2017 r. dyrektorem CMRE jest dr Catherine Warner. Dyrektora CMRE mianuje Sekretarz 
Generalny NATO na podstawie rekomendacji STB. Zob.: https://www.cmre.nato.int/about-cmre/
organisation-a-staff [dostęp: 29.08.2021].
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Radzie podlegają trzy ciała zarządcze:
 - Biuro Głównego Naukowca (Office of the Chief Scientist) z siedzibą w Kwa-

terze Głównej NATO w Brukseli, zapewniające mu wsparcie w pełnieniu 
jego roli przewodniczącego STB, doradcy naukowego i szefa Biura.

 - Biuro Wspierania Współpracy (Collaboration Support Office, CSO), 
mające siedzibę w Paryżu, pełni funkcje administracyjne, koordynuje 
prace badawcze paneli i odpowiada za publikację materiałów naukowych 
NATO STO. Rozpowszechnianie dorobku badawczego NATO STO na 
terenie poszczególnych państw sojuszniczych odbywa się poprzez Krajowe 
Centra Dystrybucji Publikacji NATO STO, których przedstawiciele są 
zaangażowani w działalność CSO związaną z zarządzaniem wiedzą9.

 - Centrum Badań i Doświadczeń Morskich z siedzibą w La Spezia we Włoszech, 
które jest światowej klasy instytucją badawczo-rozwojową, koordynującą oraz 
prowadzącą badania naukowe skoncentrowane na domenie morskiej. Funkcja 
zarządcza pełniona przez CMRE dotyczy głównie tej domeny.

Wyjąwszy CMRE (które ma odrębny status)10, praca społeczności naukowo-
-badawczej NATO STO jest zorganizowana w ramach sześciu paneli i jednej grupy. 
Należą do nich cywilni i wojskowi badacze, naukowcy, eksperci techniczni i analitycy, 
którzy reprezentują środowiska akademickie, przemysł, organizacje rządowe i woj-
skowe. Panele mają swobodę w sprawach inicjowania, planowania swej działalności 
i zarządzania nią, musi być ona jednak zaakceptowana przez Radę (STB). Panele 
są wyspecjalizowanymi gremiami zajmującymi się poszczególnymi dyscyplinami 
naukowo-badawczymi. Prace nad konkretnymi projektami – związanymi z proble-
mami naukowymi, technologicznymi lub operacyjnymi – prowadzą wyodrębnione 
w ramach paneli zespoły zadaniowe (task teams), w skład których wchodzą osoby 
wytypowane przez państwa członkowskie Sojuszu11.

9 CSO tworzy dla sojuszników standardy zarządzania wiedzą. Czyni to za pośrednictwem Komitetu 
Zarządzania Informacją (Knowledge and Information Management Committee, KIMC), do którego 
należą międzynarodowi eksperci zarządzania wiedzą oraz przedstawiciele Krajowych Centrów 
Dystrybucji Publikacji NATO STO. Zadaniem KIMC jest upowszechnianie dobrych praktyk oraz 
wypracowywanie wspólnych rozwiązań, zasad i  narzędzi w  celu optymalizacji procesu gromadzenia, 
opracowania, przechowywania, wyszukiwania i  udostępniania publikacji naukowych powstających 
w ramach NATO STO. Wszystkie te działania mają na względzie możliwie efektywne wykorzystanie 
wśród sojuszników zasobu wiedzy i  informacji dostępnych w  ramach organizacji. Zob.: „Biuletyn 
nr 2 Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO”, https://cbw.wp.mil.pl/pl/articles/list/
biuletyny-n/ [dostęp: 27.08.2021].

10 CMRE, koncentrujące swe prace badawczo-rozwojowe na domenie morskiej, zachowuje duży stopień 
autonomii w stosunku do reszty NATO STO.

11 Prace paneli i zespołów są współfinansowane przez kraje mające swoich przedstawicieli w tych gremiach. 
Do wielu projektów zapraszani są również przedstawiciele państw stowarzyszonych z NATO w ramach 
Partnerstwa dla Pokoju (np. Szwecja) lub stale współpracującymi z NATO (jak Australia czy Japonia).
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W Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii działa sześć paneli i jedna 
grupa:

1) panel ds. Technologii Stosowanych Pojazdów12 – (Applied Vehicle 
Technology Panel – AVT);

2) panel ds. Medycyny i Czynników Ludzkich – (Human Factors and 
Medicine Panel – HFM);

3) panel ds. Technologii Systemów Informacyjnych (Information Systems 
Technology Panel – IST);

4) panel ds. Badań i Analiz Systemowych – (System Analysis and Studies 
Panel – SAS);

5) panel ds. Koncepcji i Integracji Systemów – (Systems Concepts  
and Integration Panel – SCI);

6) panel ds. Elektroniki i Sensorów – (Sensors and Electronics Technology 
Panel – SET);

7) grupa NATO ds. Modelowania i Symulacji – (NATO Modelling  
and Simulation Group, NMSG).

Najogólniej mówiąc, panele to kolektywy, które w ramach swych specjalności 
badają i rozwijają technologie na potrzeby sił zbrojnych państw członkowskich 
NATO. Ważnym zadaniem badaczy-specjalistów każdego z nich jest wypracowanie 
naukowo-technicznych standardów, które w siłach zbrojnych państw Sojuszu są 
wdrażane w ramach umów standaryzacyjnych (na przykład STANAG-ów). Przy 
tym jest istotne, by rozwiązania rekomendowane przez panele były nie tylko sku-
teczne i nowoczesne, ale też racjonalne pod względem finansowym. Działalność 
poszczególnych paneli została szczegółowo opisana poniżej.

PANEL DS. TECHNOLOGII STOSOWANYCH POJAZDÓW  
(APPLIED VEHICLE TECHNOLOGY PANEL – AVT)

MISJA

Misją panelu AVT jest dokładanie starań, by poprzez rozwój odpowiednich technologii 
poprawić osiągi, niezawodność, przystępność cenową i bezpieczeństwo nowych oraz 
starszych platform działających na lądzie i morzu, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej13.

12 Występujące w nazwie panelu określenie „stosowanych” nawiązuje do tradycyjnego rozróżnienia 
nauk na nauki podstawowe (czyste) i nauki stosowane (praktyczne), czyli takie, których głównym 
zadaniem jest wykrywanie sposobów praktycznego zastosowania poznanych praw naukowych 
i  rozwiązywanie konkretnych problemów. Zob.: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/nauki-stosowane;3946179.html [dostęp: 29.10.2021]. 

13 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 
2021, February 2021, s. 12, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].
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ZAKRES ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Ten największy spośród paneli skupia ponad 120014 naukowców, inżynierów i eks-
pertów technicznych. W kręgu ich zainteresowania są głównie pojazdy i urządzenia 
transportujące, a dokładniej platformy załogowe i bezzałogowe (o różnym stopniu 
autonomii), wykorzystywane do przenoszenia uzbrojenia i innego sprzętu wojskowego 
w różnych środowiskach operacyjnych: wodnym, lądowym, w powietrzu i w prze-
strzeni kosmicznej. Specjaliści z tego panelu zajmują się także pracami analitycznymi 
i prognozowaniem kierunków rozwoju środków transportu.

Wyzwania, przed którymi stoi obecnie NATO, wymagają od specjalistów 
AVT opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i dostarczania odpo-
wiednich technologii pozwalających na projektowanie udoskonalonych urządzeń 
transportujących o zwiększonych parametrach w zakresie: ładowności, zasięgu, 
prędkości, przeżywalności, możliwości przenoszenia i wszechstronności zastosowań, 
a przy tym łatwiejszych w użytkowaniu, bezpieczniejszych i ekonomiczniejszych 
w codziennej eksploatacji.

Zainteresowania badawcze multidyscyplinarnego panelu AVT są bardzo 
różnorodne i rozległe, poza tym coraz częściej wymagają ścisłej współpracy z pozo-
stałymi panelami NATO STO. Tradycyjnie jednak AVT pozostaje kluczowym 
panelem dla następujących obszarów15 zaliczanych w NATO STO do priorytetów 
badawczych – zarówno dzisiaj, jak i w najbliższej przyszłości:

 - zastosowania technologii hipersonicznych (m.in. pojazdy hipersoniczne);
 - dalszy rozwój platform autonomicznych we wszystkich środowiskach ich 

eksploatowania;
 - technologie związane z ochroną platform i ich przetrwaniem na polu walki;
 - wiropłaty i śmigłowce przyszłości;
 - rozwój bezzałogowych śmigłowców bojowych oraz współpraca maszyn 

załogowych z BSP różnego typu;
 - statki powietrzne pionowego startu i lądowania;
 - rozwój nowatorskich i inteligentnych materiałów, struktur i technologii 

produkcyjnych;
 - innowacyjne technologie systemów napędowych i energetycznych;
 - amunicja mało wrażliwa16;
 - zarządzanie zapasami środków bojowych i materiałów pędnych: bezpieczne 

ich składowanie, monitorowanie stanu technicznego (dzięki czujnikom) 
oraz przyjazne dla środowiska unieszkodliwianie.

Organizowanie pracy dużej społeczności naukowej panelu AVT i zarządzanie 
nią wymagało wprowadzenia odpowiedniej struktury wewnętrznej. Jego działalność 
została podzielona na trzy wzajemnie się uzupełniające obszary badań, reprezentowane 
14 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 

2021, February 2021, s. 12, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].
15 Tamże.
16 Insensitive Munitions, amunicja typu IM.
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przez trzy grupy, wewnątrz których wyodrębniono zespoły zadaniowe (task teams), 
które pracują nad poszczególnymi projektami lub zagadnieniami. W panelu AVT 
działa kilkadziesiąt zespołów rocznie. Ich liczebność, priorytety badawcze i stopień 
aktywności zależą od aktualnych problemów związanych z sytuacją na świecie i dłu-
goterminowymi potrzebami państw Sojuszu oraz od inicjatywy samych naukowców 
współpracujących z NATO STO. Trzy duże grupy wydzielone w ramach panelu 
AVT noszą nazwy odpowiadające ich kompetencjom badawczym17:

1) Systemy mechaniczne, konstrukcje i  materiały (Mechanical Systems, 
Structures and Materials) nowych pojazdów i platform oraz doskonalenie 
już istniejących. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy:

 - monitorowanie stanu technicznego, ocena uszkodzeń, naprawy polowe, 
samonaprawa;

 - zastosowanie nowych materiałów (inteligentne oraz wielofunkcyjne 
materiały i konstrukcje);

 - badanie obciążeń strukturalnych i dynamiki;
 - zmniejszanie poziomu hałasu i wibracji;
 - przeciwdziałanie degradacji (w tym korozji i zmęczeniu);
 - podnoszenie przystępności cenowej, trwałości i niezawodności, łatwości 

obsługi i konserwacji;
 - ograniczanie wpływu na środowisko naturalne;
 - lekkie opancerzenia pojazdów i osób.

2) Systemy napędowe i  zasilające (Propulsion and Power Systems, PPS). 
Grupa ds. PPS skupia się na wyzwaniach związanych z  następującymi 
zagadnieniami:

 - budowa systemów napędowych;
 - konwersja paliw i energii, efektywność i adaptacyjność paliw i źródeł energii, 

nowe materiały pędne;
 - dynamika płynów i gazów w silnikach przelotowych;
 - pomocnicze pokładowe jednostki zasilające;
 - rakiety na paliwo stałe i ciekłe;
 - systemy elektryczne;
 - ochrona przeciwpożarowa.

3) Osiągi, sterowanie i  fizyka płynów (Performance, Stability and Control, 
Fluid Physics, PSF). Grupa ds. PSF koncentruje się na problemach takich 
jak:

 - osiągi pojazdów i platform;
 - sterowanie, stateczność i kontrola;
 - aerodynamika i hydrodynamika;
 - aerotermodynamika, aero- i hydroakustyka;

17 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for 
Year 2021, February 2021, s. 12, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].
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 - analiza i projektowanie;
 - teoretyczna, eksperymentalna i obliczeniowa dynamika płynów;
 - zastosowania i metody redukcji oporów;
 - autonomiczne wyrzutnie i pojazdy inżynieryjne.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Zilustrowaniu działalności badawczej ekspertów z panelu AVT niech posłużą 
przykłady najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2019-2020, które 
zostały opisane w corocznie wydawanych publikacjach Highlights NATO Science 
and Technology Organization.

1) Hybrydowe/elektryczne systemy napędu lotniczego do zastosowań wojskowych 
(Hybrid/electric Aero-propulsion Systems for Military Applications; 
AVT-323)18.

Zajmujący się tytułowym zagadnieniem zespół AVT-323 przygotował międzyna-
rodowe sympozjum poświęcone tematyce zaawansowanych pojazdów wykorzystujących 
technologie napędu hybrydowego/elektrycznego i sprzężonego. Sympozjum umożliwiło 
specjalistom z wielu dziedzin upowszechnienie ich najnowszych odkryć oraz zapoznanie 
innych zainteresowanych stron z pojawiającymi się trendami technologicznymi i ich 
wpływem na wymagania operacyjne w przyszłości. Szczególnie istotne było zapoznanie 
wszystkich uczestników z aspektami technicznymi, które należy wziąć pod uwagę przy 
projektowaniu, certyfikacji i eksploatacji przyszłych statków powietrznych NATO.

2) Wielodyscyplinarny projekt oraz ocena osiągów skutecznego i zwinnego bojowe-
go bezzałogowego statku powietrznego NATO (Multi-disciplinary Design and 
Performance Assessment of Effective, Agile NATO Air Vehicles; AVT-251)19.

Zespół zadaniowy AVT-251 przeprojektował już istniejący uniwersalny bezzało-
gowy powietrzny pojazd bojowy (UCAV), by uzyskać pojazd spełniający specyficzne 
wymagania misji wojskowej dla zaawansowanego zwinnego UCAV. Przebudowy 
projektu dokonano w środowisku wielodyscyplinarnym (bez dodatkowych testów 
w tunelu aerodynamicznym) i stanowi ona dobry przykład tego, jak nowoczesne 
narzędzia projektowe i analityczne usprawniają proces projektowania samolotów 
wojskowych, tak aby w krótkim czasie uzyskać projekt relatywnie łatwy i możliwy 
do wdrożenia.

3) Technologie zarządzania stanem amunicji: wpływ na zdolności operacyjne, 
interoperacyjność, koszty cyklu życia oraz pozyskiwanie zapasów pocisków ra-
kietowych w państwach NATO (Munition Health Management Technologies: 
Effects on Operational Capability, Interoperability, Life-cycle Cost and 
Acquisition of Missile Stockpiles of NATO Nations; AVT-292)20.

18 2019 Highlights NATO Science and Technology Organization, s. 37, https://www.sto.nato.int/
publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].

19 Tamże, s. 14.
20 Tamże, s. 45.
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Panel AVT zorganizował w siedzibie głównej NATO prezentację z myślą 
o przedstawieniu decydentom, w tym krajowym dyrektorom do spraw uzbrojenia 
organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO) i użytkownikom 
końcowym, korzyści płynących z różnych technologii dotyczących zarządzania 
stanem broni i amunicji, które obejmują:

 - zarządzanie procesem nabywania broni i amunicji;
 - wspólne korzystanie z zapasów (na podstawie umów ramowych państw 

sojuszniczych);
 - oszczędności wynikające z obniżenia kosztów cyklu życia broni i amunicji 

(mierzenie rzeczywistego zużycia w sposób nieniszczący);
 - poprawę bezpieczeństwa;
 - korzyści dla zdolności operacyjnych i poprawę interoperacyjności.

Powyższe możliwości pojawiły się dzięki takim technologiom jak: integracja 
czujników, internet rzeczy (IoT) oraz zarządzanie danymi i informacjami połączo-
nymi w ramach otwartej architektury.

4) Ocena technologii przeciwoblodzeniowych i  odladzających dla pojazdów po-
wietrznych i morskich (Assessment of anti-icing and de-icing Technologies for 
Air and Sea Vehicles; AVT-299)21.

Wojskowe statki powietrzne i okręty operujące w zimnych i wilgotnych środo-
wiskach są narażone na bardzo groźne w skutkach oblodzenie. Aby móc efektywnie 
działać w takich warunkach, pojazdy te muszą być wyposażone w skuteczny system 
ochrony przed oblodzeniem (Ice Protection Systems, IPS). Zespół AVT-299 doko-
nał pogłębionej oceny tradycyjnych oraz najnowszych technologii i przygotowuje 
rekomendacje w sprawie najskuteczniejszych technologii pozwalających zabezpieczyć 
przed lodem wojskowe pojazdy powietrzne i morskie państw NATO.

5) Sytuacja i wyzwania związane z hipersonicznymi zagrożeniami operacyjnymi 
(Status and Challenges Posed by Hypersonic Operational Threats; 
AVT-ST-008)22.

Wobec posiadania przez Rosję i Chiny systemów broni hipersonicznej Sojusz 
i państwa członkowskie muszą rozważyć, jak wpływa to na postawę odstraszania 
NATO oraz jakie środki należy podjąć w zakresie własnych zdolności hipersonicznych 
i zdolności do obrony przed zagrożeniem hipersonicznym ze strony przeciwnika.

Zadania, które w związku z tym postawiono przed zespołem specjalistów 
AVT-ST-008, obejmują:

 - zebranie informacji o możliwościach i ograniczeniach systemów broni 
hipersonicznej;

 -  ocenę potencjalnego zagrożenia ze strony systemów przeciwnika;
 - przedstawienie przeglądu wyzwań technicznych związanych z projektowa-

niem pojazdów hipersonicznych;
21 2020 Highlights NATO Science and Technology Organization, s. 27, https://www.sto.nato.int/

publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].
22 Tamże, s. 40.
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 - wskazanie na obecne luki w zdolnościach w ramach NATO;
 - przedstawienie wniosków i rekomendacji dla planistów wojskowych 

i decydentów w NATO.
6) Projektowanie strzelnic i zarządzanie nimi w celu zmniejszenia oddziaływa-

nia na środowisko (Range Design and Management for Reduced Environmental 
Impacts; AVT-291)23.

Struktura sojusznicza sił NATO wymaga szkoleń bojowych na dużą skalę, 
odbywających się na wojskowych poligonach z użyciem ostrej amunicji. Przy nie-
właściwym zarządzaniu szkolenia mogą stanowić istotne obciążenie dla środowiska 
naturalnego i negatywnie wpływać na zdrowie ludzi.

W projekcie poświęconym rozwiązaniu wymienionych problemów zespół 
AVT-291 skupił się na innowacyjnej technologii i praktykach projektowych, które 
sprawią, że składniki amunicji nie będą wpływały negatywnie na środowisko 
między innymi dzięki:

 - zminimalizowaniu zanieczyszczenia gleby resztkami pocisków;
 - ograniczaniu hałasu;
 - zapobieganiu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i wód gruntowych;
 - monitorowaniu i zapobieganiu migracji zanieczyszczeń poza obszar poligonu.

W efekcie przeprowadzonych badań i analiz specjaliści z AVT-291 opracowali 
zestaw rekomendacji w sprawie zrównoważonego projektowania i wykorzystywania 
poligonów wojsk NATO. Wykazali, że wdrożenie innowacyjnych technologii 
monitorowania ograniczania skutków szkoleń bojowych oraz rekultywacja terenów 
doprowadzi do powstania w krajach Sojuszu bardziej zrównoważonych poligonów.

NAJBARDZIEJ AKTUALNE TEMATY BADAWCZE PANELU AVT

Poniżej przedstawiono tytuły najbardziej aktualnych projektów, których 
kontynuację lub rozpoczęcie zaplanowano na 2021 rok24:

 - Trade-space Exploration to Support the Early Stage Design of Effective & 
Affordable (Fleets) of Warships;

 - Low Noise Aero-Acoustic Design for Turbofan Powered NATO Air Vehicles;
 - High Speed Rotorcraft Analysis and Evaluation;
 - Assessments of Numerical Simulation Methods for Turbulent Cavitating Flows;
 - Standardization Recommendation (STANREC) Development for Next-Gene-

ration NATO Reference Mobility Model (NRMM);
 - In-Flight Demonstration of Ice-phobic Coating and Ice Detection Sensor Technologies;
 - RTG CDT on Augmented Reality (AR) to Enhance Situational Awareness for 

Armoured Fighting Vehicle Crew;
 - Robotics and Laser/Plasma – Paint Interaction in Paint Removal;

23 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 36.
24 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 

2021, February 2021, s. 14-16, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].
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 - Preparation and Characterization of Energetic Materials;
 - Development and Evaluation of an Advanced PACVD TiN/TiCN Coating 

for Military Vehicle Bearing Applications;
 - Turbulence and the Aerodynamic Optimization of Nonplanar Lifting Systems;
 - Investigation of Sub-Idle Gas Turbine Performance;
 - Assessment of Environmental and Toxicological Impacts Associated with 

Ammunition: Lifecycle Approach to Assist the REACH Regulation;
 - Measurement of Soil Mechanical Properties Related to the Traffic-Ability of 

Military Vehicles on Typical Estonian Soils;
 - Novel Active Fire Modelling and Prediction Methods Using Manned and 

Unmanned Aircraft Vehicle;
 - Hypersonic Operational Threats;
 - NexGen Rotorcraft Impact on Military Operations;
 - RLS Advanced Computational Fluid Dynamics Methods for Hypersonic Flows;
 - Physics of Failure for Military Platform Critical Subsystems;
 - Impact of Underwater Dumped Munitions and Maritime Safety, Security and 

Sustainable Remediation;
 - Goal-driven, Multi-Fidelity Approaches for Military Vehicle System-Level 

Design;
 - Integration of Propulsion, Power, and Thermal Subsystem Models into Air 

Vehicle Conceptual Design;
 - Multi-Fidelity Methods for Military Vehicle Design;
 - Intelligent Solutions for Improved Mission Readiness of Military UxVs;
 - Technologies for Future Distributed Engine Control Systems (DECS).

PANEL DS. MEDYCYNY I CZYNNIKÓW LUDZKICH 
(HUMAN FACTORS AND MEDICINE PANEL – HFM)

Panel powstał w 1997 roku jako Human Factors Panel, co można przetłu-
maczyć jako: panel badający wpływ czynników ludzkich. We wczesnych latach 
w jego pracach mocno były reprezentowane zagadnienia medycyny lotniczej. Nic 
dziwnego, gdyż znacząca część panelistów rekrutowała się spośród byłych członków 
Panelu Medycznego ds. Lotnictwa i Astronautyki25, wchodzącego w skład Grupy 
Doradczej ds. Badań i Rozwoju Lotnictwa26.

Z czasem spektrum zainteresowań badawczych bardzo się poszerzyło, dodano 
między innymi zagadnienia z zakresu medycyny wojskowej, przeciwdziałania 
zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym27, a także 
coraz intensywniej rozwijano projekty związane z czynnikami ludzkimi, ludzką 
efektywnością oraz psychologią wojskową i naukami behawioralnymi.
25 Aerospace Medical Panel.
26 Advisory Group for Aerospace Research and Development, AGARD.
27 Chemical, biological, radiological, nuclear, CBRN.
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MISJA

Obecnie misję, jaką mają pełnić prace badawcze społeczności naukowej 
współpracującej w ramach HFM, określa się szeroko.

Misją panelu HFM jest optymalizacja ochrony zdrowia i dobrostanu sił 
zbrojnych oraz poziomu wykonania przez nie zadań w środowisku operacyjnym, 
co rodzi potrzebę zrozumienia i wzięcia pod uwagę fizycznych, fizjologicznych, 
psychologicznych oraz poznawczych uwarunkowań działania personelu wojskowego, 
obejmujących środowisko oraz charakter działań28.

Osiąganiu założonych celów sprzyjać mają wymiana informacji, eksperymenty 
i testy prowadzone w terenie. Zgromadzona wiedza i doświadczenie praktyczne 
powinny zapewnić personelowi wojskowemu, działającemu w niekorzystnych 
warunkach środowiska – zdrowie i dobre samopoczucie, wysoką wydajność oraz 
odpowiednie środki ochrony.

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Ponieważ zakres zainteresowań multidyscyplinarnego panelu HFM jest bardzo 
szeroki i obejmuje przeróżne aspekty czynników ludzkich oraz zagadnienia medyczne, 
w działalności panelu można wyodrębnić trzy29 wzajemnie się uzupełniające obszary badań.

1) Efektywność indywidualna i grupowa (Human Effectiveness).
Miarą efektywności indywidualnej i grupowej personelu wojskowego jest 

zdolność osiągania celów misji (osiąganie pożądanych rezultatów). Projekty badawcze 
z tej dziedziny koncentrują się na podnoszeniu efektywności działań wojskowych 
poprzez uwzględnienie aspektów psychospołecznych, organizacyjnych, kulturowych 
i poznawczych. Istotne jest zrozumienie i branie pod uwagę zagadnień etycznych, 
kwestii jakości przywództwa oraz budowania odporności psychicznej i zdolności 
adaptacji do zmiennych wymagań i warunków.

Efektywności organizacyjnej z pewnością sprzyja optymalizowanie sposobu 
zarządzania zasobami ludzkimi (metody selekcji personelu, szkolenia, motywo-
wanie, ścieżki rozwoju itp.), zrozumienie i uwzględnienie zagadnień związanych 
z interoperacyjnością, podejmowaniem decyzji, wspólną świadomością sytuacyjną 
oraz grupową adaptacją do zmiennych wymagań.

2) Systemy interakcji człowieka z  systemami technicznymi (Human-System 
Interaction, HSI).

28 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for 
Year 2019, February 2019, s. 16, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].

29 STO Collaborative Programme of Work and Budget For Year 2015, January 2015, s. 12, https://www.
sto.nato.int › 2015WhiteBook (pdf ) [dostęp: 20.08.2020]. Uwaga: w  opracowaniu pozostawiono 
podział na trzy grupy (jako czytelniejszy), mimo że w nowszych dokumentach NATO STO jest mowa 
o podziale panelu na dwie grupy badawcze: Health, Medicine and Protection (HMP) oraz Human 
Systems and Behaviour (HSB). Zob.: NATO Science and Technology Organization Collaborative 
Programme of Work and Budget for Year 2019, February 2019, s. 16, https://www.sto.nato.int/
publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].
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Projekty badawcze prowadzone w tej dziedzinie dotyczą czynników ludz-
kich i koncentrują się na analizie, projektowaniu, ewaluacji i testowaniu interakcji 
człowieka z systemami technicznymi. HSI dotyczy ludzi w ich różnych rolach w sys-
temach (jako operatorów, konserwatorów, trenerów, projektantów itd.), systemów 
obejmujących sprzęt, oprogramowanie i procesy (w tym proces akwizycji i proces 
projektowania) oraz integracji wszystkich tych elementów w celu optymalizacji 
wydajności i bezpieczeństwa całości. Dąży się do tego, by ludzie i systemy auto-
nomiczne wzajemnie elastycznie dopasowywali się i skutecznie współpracowali ze 
sobą, aby osiągnąć wspólny cel.

Projektowanie i budowa takich systemów wymaga interdyscyplinarnego 
podejścia badawczego, obejmującego wiedzę z zakresu mechanizmów postrzegania 
zmysłowego, procesów poznawczych i przetwarzania informacji przez człowieka 
oraz podstaw ergonomii. Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika decyduje 
o użyteczności całego systemu.

3) Medycyna wojskowa i ochrona człowieka (Health, Medicine and Protection, 
HMP).

Zadaniem specjalistów zajmujących się medycyną wojskową jest prowadzenie 
prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabez-
pieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny. Podczas ćwiczeń, operacji 
wojskowych i wojny podstawową rolą wojskowej służby zdrowia jest utrzymanie przy 
życiu jak największej liczby rannych i chorych, możliwie najszybsze przywrócenie im 
zdolności bojowych lub zdolności do pracy, ograniczenie do minimum inwalidztwa 
oraz utrzymanie na najwyższym poziomie zdolności bojowej wojsk.

Zmiany i innowacje w zakresie technologii dotyczących medycyny pola walki 
i medycyny stanów nagłych muszą nadążać za rozwojem systemów uzbrojenia 
oraz dopasowywać się do technik i domen prowadzenia działań operacyjnych. 
Obecne standardy opieki nad ofiarami działań militarnych przewidują, by ciężej 
poszkodowanych ewakuować do specjalistycznych ośrodków, aby szybko zapewnić 
im zabiegi ratujące życie, kończyny czy wzrok.

Jak wiadomo, współczesna medycyna stała się dziedziną wysoce specjalistyczną, 
szczególnie dotyczy to medycyny wojskowej. Dodatkowo medycyna wojskowa 
znacząco wykracza poza tradycyjne obszary kliniczne i obejmuje również takie dys-
cypliny jak: medycyna prewencyjna, ratunkowa, diagnostyka medyczna, rozpoznanie 
i skrining epidemiologiczny (badania przesiewowe), telemedycyna, medycyna pracy, 
zdrowie środowiskowe czy ewakuacja medyczna z pola walki.

Grono specjalistów panelu HFM zajmujących się ochroną człowieka kon-
centruje się na badaniach mających na celu podnoszenie fizjologicznej tolerancji 
ludzi oraz ich zdolności do przetrwania w niekorzystnych i często ekstremalnych 
środowiskach, w jakich prowadzone są misje.
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Począwszy od lat 60. ubiegłego wieku obszarem o szczególnie wysokim 
priorytecie jest ochrona przed skażeniami środkami chemicznymi, biologicznymi, 
radiologicznymi i nuklearnymi. Poza tym naukowcy opracowują środki zaradcze oraz 
sposoby ochrony organizmu ludzkiego przed szkodliwym wpływem na przykład: 
zimna, gorąca, ciśnienia atmosferycznego, hałasu, wibracji, przyspieszenia, ruchu, 
promieniowania jonizującego i niejonizującego.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Poniżej przedstawiono przykłady najistotniejszych zagadnień, którymi zajmo-
wali się w latach 2019-2020 eksperci z panelu ds. medycyny i czynników ludzkich:

1) Skanowanie 3D z  myślą o  dopasowaniu odzieży wojskowej i  logistyki (3D 
Scanning for Clothing Fit and Logistics, HFM-266)30.

Wobec zróżnicowanego wymiaru ciał żołnierzy zarówno odzież, jak i wypo-
sażenie muszą być odpowiednio dopasowane, co jest podyktowane względami 
ergonomicznymi. Zespół HFM-266 zajął się badaniem technologii skanowania 3D, 
aby lepiej dostosowywać odzież do wymiarów i budowy danego żołnierza w celu 
poprawy jego ochrony, swobody poruszania się i – finalnie – przeżywalności.

2) Profilaktyka i postępowanie w przypadku bólu szyi u personelu lotniczego (Aircrew 
Neck Pain Prevention And Management, HFM-252)31.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród załóg lotniczych na całym 
świecie niezmiennie dokumentują wysoką częstotliwość (ponad 75% w krajach Sojuszu) 
występowania bólu szyi. Ciężkie hełmy, ekstremalne pozycje, wibracje i wysokie przeciążenia, 
długotrwałe misje oraz słaba kondycja fizyczna – to niektóre z możliwych czynników 
ryzyka bólu szyi. Ból taki stwarza zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i sprawności 
lotników. Zespół HFM-252, który badał niniejsze zagadnienie, zarekomendował 29 roz-
wiązań (proceduralnych, ergonomicznych, inżynieryjnych, profilaktycznych, leczniczych 
i administracyjnych) mających pomóc w uporaniu się z problemem bólu szyi lotników.

3) Przechodzenie weteranów wojskowych z  czynnej służby do życia cywilnego (The 
Transition of Military Veterans from Active Service to Civilian Life, HFM-263)32.

Zespół HFM-263 był pierwszym w NATO STO, który zastosował wielonaro-
dowe podejście do przeanalizowania procesu przechodzenia wojskowych z czynnej 
służby do życia cywilnego. Odnośnie do tej kwestii miał za zadanie:

 - zidentyfikować stosowane w krajach Sojuszu programy, polityki i procesy;
 - udokumentować dotychczasowe badania i doświadczenia;
 - opracować rekomendacje i wskazać najlepsze praktyki.

4) Najnowsze biotechnologie i  zwiększanie zdolności organizmu ludzkiego dla 
przyszłych sił zbrojnych (Emerging Biotechnology and Human Enhancement 
Technologies for the Future Force, HFM-335)33.

30 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 11.
31 Tamże, s. 19.
32 Tamże, s. 26.
33 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 33.
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Eksperci z zespołu HFM-335 weszli w skład specjalistycznej grupy badawczej, 
której celem jest przeprowadzenie analizy porównawczej i zarekomendowanie najbar-
dziej obiecujących biotechnologii i pól działania dotyczących zwiększania wydolności 
organizmu ludzkiego. Do tej chwili zespół uzgodnił kwestie terminologiczne oraz 
zidentyfikował kluczowe dla NATO obszary badawcze, do których należą:

 - sprawność bojowa żołnierzy (oceniana pod względem psychofizycznym, 
poznawczym, szkoleniowym oraz interfejsu człowiek-maszyna);

 - medycyna wojskowa (leczenie urazów bojowych, biodruk 3D i inżynieria 
tkankowa, lecznictwo – szczepienia, leki, telemedycyna);

 - ochrona sił własnych (czujniki przeciw broni biologicznej i chemicznej, 
odkażanie, przeciwdziałanie epidemii);

 - systemy bojowe (oraz dotyczące ich: logistyka, utrzymanie sensory, zasilanie 
i paliwa);

 - bezpieczeństwo i kompatybilność (pod względem: etycznym, prawnym, 
społecznym, środowiskowym i dotyczącym biobezpieczeństwa).

5) Umiejętności a  leki uspokajające. Jak radzić sobie w  społecznym środowisku 
informacyjnym (Skills and Chill Pills: Navigating the Cyber-Social 
Information Environment, HFM-ET-193)34.

W ciągu ostatnich kilku lat systematycznie wzrasta wykorzystanie mediów 
społecznościowych do siania propagandy, dezinformacji i manipulacji jako elementów 
walki informacyjnej, mającej na celu między innymi szerzenie nieufności i chaosu, 
a w konsekwencji zdestabilizowanie zachodnich demokracji. W związku z tym 
zespół HFM-ET-193 miał za zadanie:

 - zidentyfikować luki w wiedzy personelu wojskowego – osób niebędących 
specjalistami ds. komunikacji (STRATCOM) i/lub operacji psycholo-
gicznych (PSYOPS) – na temat zagrożeń społeczeństwa informacyjnego;

 - dostarczyć jasnych wskazówek szkoleniowych pozwalających wypełnić te 
luki i zmniejszyć podatność na wymienione zagrożenia związane z mediami 
społecznościowymi.

6) COVID-19 a przywództwo w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejedno-
znacznym świecie (COVID-19 Leadership in Volatile, Uncertain, Complex 
and Ambigous World, HFM-337)35.

Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła sposób funkcjonowania i interakcji 
na szczeblu taktycznym oraz na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wymaga 
to odpowiednio dostosowanego przywództwa, bo obecnie liderzy na wszystkich 
szczeblach są zmuszeni, by inaczej myśleć, decydować i zachowywać się. Zagad-
nieniem przywództwa w środowiskach charakteryzujących się dużą zmiennością, 
niepewnością, złożonością i niejednoznacznością zajął się zespół HFM-337.

34 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 39.
35 Tamże, s. 44.
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NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL HFM

A oto tytuły projektów, których kontynuacja lub rozpoczęcie zostały zapla-
nowane na 2021 rok:

 - Health Risk Assessment for Chemical Exposures of Military Interest;
 - Responding to the Threat of Western Foreign Terrorist Fighters;
 - Leveraging Technology in Military Mental Health;
 - Advances In Military Personnel Selection;
 - Understanding and Reducing Skill Decay;
 - Digital and Social Media Assessment for Effective Communication and Cyber 

Diplomacy;
 - Reducing the Dismounted Soldiers Burden;
 - Human-Autonomy Teaming: Supporting Dynamically Adjustable Collaboration;
 - Social Media and Information Technology for Disaster and Crisis Response;
 - Human Systems Integration Approach to Cyber Security;
 - Chemical, Biological and Radiological Defence;
 - Suicide Prevention;
 - Integrated Approach to Cyber Defence: Human in the Loop;
 - Regenerative Medicine – Today and in Future;
 - Enhancing Warfighter Effectiveness with Wearable Bio Sensors and Physiological 

Models;
 - Solutions for Combat Casualty Care;
 - Leadership Tools for Suicide Prevention;
 - Preventing and Countering Radicalisation to Violence;
 - Personalized Medicine in Mental Health and Performance;
 - Advances in Military Personnel Selection;
 - Assessment of Augmentation Technologies for Improving Human Performance;
 - Synthetic Biology in Defence: Opportunities and Threats;
 - Cognitive Neuroenhancement: Techniques and Technology;
 - Fatigue Management in Aircrew;
 - Personnel Retention in the Armed Forces;
 - Human Systems Integration for Meaningful Human Control over AI-based 

Systems;
 - Biomedical Bases of Mental Fatigue and Military Fatigue Countermeasures.

PANEL DS. TECHNOLOGII SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 
(INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY PANEL – IST)

MISJA

Misją panelu IST jest rozwój i upowszechnianie w ramach Sojuszu techno-
logii mających na celu usprawnienie systemów dowodzenia, kierowania, łączności 
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i informacji (C3I)36, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, intero-
peracyjności i bezpieczeństwa cybernetycznego, a także bezpieczne i ekonomiczne 
dostarczanie wojsku, planistom i strategom niezawodnych i użytecznych informacji, 
które trafią do nich we właściwym czasie i w zrozumiałej postaci37.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Eksperci współpracujący w panelu IST koncentrują się na przedsięwzięciach 
badawczych pomagających efektywnie dostarczać wiarygodne i istotne informacje, 
a także na rozwoju technologii wykorzystywanych przy modelowaniu, symulacji 
i szkoleniu. Program prac IST jest zorganizowany w ramach czterech grup tema-
tycznych obejmujących następujące dziedziny i zagadnienia:

1) Zarządzanie informacją i wiedzą38:
 - architektura systemu wspomagania decyzji;
 - eksploracja danych;
 - hurtownie danych;
 - fuzja informacji;
 - filtrowanie informacji;
 - wizualizacja;
 - systemy oparte na wiedzy;
 - sztuczna inteligencja.

2) Wojna informacyjna i zapewnienie bezpieczeństwa informacji39:
 - INFOSEC – bezpieczeństwo systemów informatycznych (Information 

System Security);
 - COMPUSEC – bezpieczeństwo systemów komputerowych (Computer 

Systems Security);
 - COMSEC – bezpieczeństwo łączności (Communications Security);
 - TRANSEC – bezpieczeństwo przesyłu danych (Transmission Security);
 - zapewnienie bezpieczeństwa informacji i systemów.

3) Komunikacja i sieci40:
 - przesyłanie głosu, danych i obrazu przez łącza o niekorzystnych parametrach;
 - zarządzanie siecią;
 - bezpieczeństwo sieci;
 - komunikacja mobilna;
 - komunikacja satelitarna.

36 Ang. Command, Control, Communications and Information (C3I).
37 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for 

Year 2021, February 2021, s. 23, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].

38 Ang. Information and Knowledge Management.
39 Ang. Information Warfare and Assurance.
40 Ang. Communications and Networks.
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4) Technologie pomocnicze41:
 - inżynieria oprogramowania;
 - technologie obliczeniowe;
 - gromadzenie wymagań;
 - technologie dotyczące modelowania i symulacji;
 - architektury i standardy systemów modelowania i symulacji;
 - rozpoznawanie mowy;
 - oprogramowanie i narzędzia służące pracy grupowej.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Do najważniejszych przedsięwzięć, którymi w latach 2019-2020 zajmowali 
się badacze z panelu IST należały m.in:

1) Wyzwania związane z big data: świadomość sytuacyjna i wspomaganie decyzji 
(Big Data Challenges: Situation Awareness and Decision Support, 
IST-178)42.

Zespół IST-178 zorganizował spotkanie naukowców i ekspertów z różnych 
paneli i grup tematycznych NATO STO, które stało się okazją do zaprezentowania 
i przedyskutowania wyników pracy, problemów i wyzwań związanych z przeszukiwa-
niem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem ogromnych, złożonych i dynamicznych 
zbiorów danych (big data). Warsztaty między innymi umożliwiły ukazanie korzyści 
i zagrożeń związanych z zastosowaniem big data w odniesieniu do świadomości 
sytuacyjnej i podejmowania decyzji.

2) Oparta na treści analityka multimediów (Content Based Multi-Media Analytics, 
CBMA, IST-144)43.

Nowatorskie podejście zespołu IST-144 umożliwiło pozyskanie użytecznej 
wiedzy z bardzo dużych zasobów surowych danych dostarczanych przez multimedia. 
Zakłada ono poddanie wyników odbywającej się „w czasie rzeczywistym” analizy 
heterogenicznych strumieni multimedialnych ludzkiemu kontekstowemu rozumieniu 
(w tym intuicyjnemu), co pozwala osiągnąć lepszy i kompleksowy „widok” problemu 
i/lub rozwiązania.

Ocenia się, że zastosowanie takiego podejścia znacznie poprawi możliwości 
NATO w zakresie pozyskiwania zaawansowanej wiedzy z wielkich zbiorów danych 
i w efekcie udoskonali świadomość sytuacyjną oraz podejmowanie decyzji.

3) Wykorzystanie internetu rzeczy w działalności wojskowej (Military Applications 
of Internet of Things, IST-147)44.

Zajmujący się tytułowym zagadnieniem zespół IST-147 miał za zadanie ocenić 
potencjalne zagrożenia i korzyści z wdrożenia internetu rzeczy (IoT) w domenie 
41 Ang. Architectures and Enabling Technologies.
42 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 35.
43 Tamże, s. 41.
44 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 44.
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wojskowej. Za najważniejsze wyzwania zostały uznane bezpieczeństwo, zarządzanie 
zaufaniem i heterogeniczność, przy czym zaproponowano możliwe podejścia do 
tych wyzwań.

Szczególną przydatność IoT dla domeny wojskowej zespół widział przede 
wszystkim w dziedzinach takich jak: pomoc humanitarna i usuwanie skutków 
katastrof, zwalczanie terroryzmu, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, moni-
torowanie stanu fizjologicznego personelu wojskowego oraz pozyskiwanie informacji 
budujących świadomość sytuacyjną.

4) Demonstrator technologii w  zakresie interoperacyjności bezzałogowych syste-
mów naziemnych oraz dowodzenia i  kontroli (Capability Concept 
Demonstrator for Interoperability Within Unmanned Ground Systems and 
Command and Control, IST-149)45.

Demonstrator technologii (Capability Concept Demonstrator, CCD) to 
prototyp, który służy jako sprawdzian koncepcji i model demonstracyjny dla nowej 
technologii, udowadniając jej wykonalność i ilustrując możliwe zastosowania.

Celem grupy IST-149 było zaprojektowanie i wypróbowanie demonstratora, 
który testowałby standardy interoperacyjności dla bezzałogowych pojazdów naziem-
nych (Unmanned Ground Vehicles, UGV) oraz systemu dowodzenia i kontroli. 
Zadanie zostało pomyślnie wykonane podczas ćwiczeń na norweskim poligonie 
doświadczalnym, w których wzięły udział różne UGV.

5) Wizualna eksploracja danych (Exploratory Visual Analytics, IST-141)46.
Stale rosnąca dostępność ogromnych ilości złożonych, wieloaspektowych 

danych stwarza bezprecedensowe możliwości ich zastosowań militarnych. Kon-
wencjonalne podejścia do ich wykorzystania nie w pełni się sprawdzają. Decydenci 
potrzebują przystępnych narzędzi, które pozwolą im szybko zrozumieć sens 
prezentowanych danych i podjąć właściwe decyzje. Skutecznych narzędzi może 
dostarczyć wizualna eksploracja danych (analityka wizualna), która wiąże się 
z odsłanianiem relacji i wzorców, odkrywaniem nieprawidłowości lub wyjątków 
i – dzięki interaktywnym interfejsom wizualnym – obrazowaniem ich w czytelny 
dla użytkownika sposób. Dla NATO jest to kwestia zdobywania zaawansowanej 
świadomości sytuacyjnej, a tym samym zyskiwania przewagi informacyjnej. Badacze 
z zespołu IST-141 współpracowali nad tytułowym zagadnieniem z członkami paneli 
SAS, HFM oraz NATO Communications and Information Agency.

6) Zorientowane na misję badania naukowe, prowadzone na potrzeby podejmo-
wania decyzji wojskowych, dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji 
i  big data (Mission-Oriented Research for AI and Big data for Military 
Decision Making, IST-173)47.

Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed NATO, wielodziedzinowy zespół specja-
listyczny IST-173 opracował pierwszą wersję programu działań naukowo-technicznych 
45 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 31.
46 Tamże, s. 55.
47 Tamże, s. 57.
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w dziedzinie rozwoju wykorzystania sztucznej inteligencji i big data na potrzeby 
podejmowania decyzji wojskowych. Program zawiera przegląd aktualnego stanu badań 
i identyfikuje kluczowe obszary, w których potrzebne są nowe badania.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL IST

Wśród przedstawionych wcześniej projektów badawczych dominowały tematy 
związane z big data i sztuczną inteligencją w kontekście ich zastosowań w systemach 
podejmowania decyzji. Istotnych dla wojska zagadnień, którym panel IST poświęca 
uwagę, jest znacznie więcej. Oto tytuły projektów kontynuowanych lub rozpoczętych 
w 2021 roku48:

 - Electromagnetic Environment Situational Awareness for NATO IST-152 RTG 
Intelligent, Autonomous and Trusted Agents for Cyber Defence and Resilience;

 - Human in the Loop Considerations for Artificial Intelligence;
 - Efficient Group and Information Centric Communications in Mobile Military 

Heterogeneous Networks Deep Machine Learning for Cyber Defence;
 - Securing Unmanned and Autonomous Vehicles for Mission Assurance;
 - High-Level Fusion of Hard and Soft Information for Intelligence;
 - Adaptive Information Processing and Distribution to Support Command and 

Control;
 - Robustness and Accountability in Machine Learning Systems;
 - FMN Cloud-Based Coalition Security Architecture;
 - Airborne Beyond Line of Sight Communication Network;
 - Secure Underwater Communications for Heterogeneous Network-Enabled 

Operations;
 - Full Duplex Radio Technology for Military Applications;
 - Federated Interoperability of Military C2 and IoT Systems;
 - Social Media Exploitation for Operations in the Information Environment;
 - Interoperability for Semi-Autonomous Unmanned Ground Vehicles;
 - Network Management and Cyber Defence (NMCD) for Federated Mission 

Networking (FMN);
 - Terahertz-Band Communications and Networking;
 - Deep Machine Learning for Cyber Defence;
 - Visual Analytics for Complex Systems;
 - Communication Networks and Information Dissemination for the Tactical Edge;
 - Blockchain Technology for Coalition Operations;
 - 5G Technologies Application to NATO Operations;
 - Applying and Validating the Cyber Security Risk Assessment Process for Military 

Systems;

48 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 
2021, February 2021, s. 24-25, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].
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 - Hybrid Military and Commercial SATCOM Networks;
 - Synthetic Legal Adviser – AI-Based Decision Making in Hyperwar;
 - AI, ML and BD for Hybrid Military Operations (AI4HMO);
 - Rescue Systems for Broken Trust.

PANEL DS. BADAŃ I ANALIZ SYSTEMOWYCH 
(SYSTEM ANALYSIS AND STUDIES PANEL – SAS) 

MISJA

Misją specjalistów współpracujących w ramach panelu SAS jest prowadzenie 
badań i analiz o charakterze operacyjnym i technologicznym, a także promowanie 
wymiany oraz rozwoju metod i narzędzi analizy operacyjnej, które mają zastosowanie 
do problemów obronności49.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Panel ds. badań i analiz systemowych pełni w NATO STO rolę zespołu eksperckiego 
w zakresie doradztwa analitycznego, którego celem jest wskazanie, jak można utrzymać 
i zwiększyć zdolności operacyjne NATO poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
nowych form organizacji i nowatorskich koncepcji działania. Prace SAS mają zapewnić 
Sojuszowi naukowe podstawy do podejmowania jak najlepszych decyzji w zakresie strategii, 
rozwoju potencjału i prowadzenia operacji w ramach NATO, państw członkowskich 
i państw partnerskich. Rekomendacje przedstawiane przez specjalistów panelu służą także 
(jako „najlepsze praktyki”) do doskonalenia doktryn narodowych i doktryny NATO. Przy 
tym – wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie – badacze z SAS uwzględniają kwestie 
dotyczące finansowania i wykorzystania innych zasobów. Wyniki ekspertyz stanowią 
źródło wiedzy na temat opcji, które są dla Sojuszu najefektywniejsze kosztowo50.

Szeroki zakres kompetencji analitycznych panelu SAS pozwala mu udzielać 
wsparcia decyzyjnego na wszystkich poziomach i w różnych obszarach. Na przykład 
w celu wspierania decyzji politycznych i strategicznych zespół identyfikuje i ocenia 
wpływ czynników geopolitycznych, kontekstu regionalnego, zmian technologicznych 
oraz prognoz na przyszłość. Panel przeprowadza też analizy mające na celu poprawę 
taktyki, szkoleń i procedur operacyjnych.

Obecnie w skład panelu SAS wchodzi kilkudziesięciu renomowanych przed-
stawicieli świata nauki pochodzących z prawie wszystkich krajów NATO. W ramach 
zespołu współpracują analitycy i naukowcy ze środowisk akademickich, rządowych 
i przemysłowych. Głównym źródłem nowych projektów badawczych są propozycje 
49 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 

2019, February 2019, s. 25, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].
50 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 

2021, February 2021, s. 29, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].
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zgłaszane przez państwa NATO reprezentowane w panelu SAS. W ramach panelu 
SAS opracowywuje się również zlecenia analiz i badań pochodzące z różnych innych 
źródeł. Do instytucji zamawiających badania należą: Rada Naukowo-Techniczna 
NATO STO (STB) oraz inne organy NATO, takie jak Komitet Wojskowy NATO, 
Konferencja Krajowych Dyrektorów Uzbrojenia (CNAD) wraz z jej Głównymi 
Grupami Uzbrojenia, Grupa doradcza NATO ds. Przemysłu (NATO Industrial 
Advisory Group, NIAG), Grupa ds. Uzbrojenia Sił Morskich NATO (NATO Naval 
Armament Group, NNAG), Sojusznicze Dowództwo Operacji (Allied Command 
Operations, ACO), Dowództwo Sojusznicze Transformacji (Allied Command 
Transformation, ACT), Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NATO Com-
munications and Information Agency, NCIA) oraz przemysł51. Panel SAS może 
również wykonywać badania o charakterze typowo technologicznym, jeśli takie 
badania nie są domeną innej agendy NATO STO52.

Podsumowując, do głównych zadań panelu SAS zalicza się:
 - prowadzenie badań i analiz o charakterze operacyjnym i technologicznym;
 - rozwijanie metod i narzędzi analizy operacyjnej;
 - promowanie wymiany informacji i najlepszych praktyk mających zastoso-

wanie w problematyce obronnej;
 - wspieranie decyzji podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak 

i na szczeblu NATO, poprzez usługi eksperckie na rzecz Rady Północno-
atlantyckiej i krajowych systemów dowodzenia.

Wspomniana pomoc w procesach decyzyjnych obejmuje:
 - wsparcie decyzyjne na poziomie polityczno-strategicznym;
 - wspieranie decyzji operacyjnych;
 - wspieranie decyzji w zakresie inwestycji i rozwoju potencjału sił zbrojnych.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Zilustrowaniu działalności badawczej ekspertów z panelu SAS mogą posłużyć 
poniższe przykłady najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020.

1) Analiza kosztów związanych z systemami autonomicznymi (Understanding the Cost 
Related Implications of Autonomy – A System of Systems Perspective, SAS-146)53.

Zespół SAS-146 zaangażowany w ten projekt skupił się na finansowych 
implikacjach związanych z systemami autonomicznymi. Metodologia, którą opra-
cował, pozwala na porównanie istniejących systemów z alternatywnymi systemami 
autonomicznymi.

2) Integracja kobiet w  lądowych jednostkach bojowych (Integration of Women 
into Ground Combat Units, SAS-120)54.

51 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 
2021, February 2021, s. 29, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].

52 Tamże.
53 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 41.
54 Tamże, s. 56.
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Projekt zrealizowany przez zespół SAS-120 miał na celu określenie wpływu 
czynników społecznych, kulturowych i psychologicznych na integrację kobiet w armii, 
a także rekomendację strategii włączania kobiet do jednostek wojsk lądowych oraz 
metod monitorowania i oceny przebiegu procesu integracji.

3) Gromadzenie danych i zarządzanie nimi na potrzeby wsparcia analitycznego 
operacji NATO (Data Collection and Management (Dc&M) for Analysis 
Support to Operations; SAS-111)55.

Cyfryzacja pola walki pociąga za sobą niezwykle szybki wzrost ilości i różno-
rodności danych zbieranych w czasie rzeczywistym. Jest to wyzwanie, ale też ogromna 
szansa dla analityków NATO, aby zapewnić bieżące i kompleksowe wskazówki dla 
dowódców. Celem zespołu SAS-111 było zidentyfikowanie problemów związanych 
z przetwarzaniem i użytkowaniem dostępnych danych oraz zarekomendowanie spo-
sobu, w jaki dowództwa NATO mogą zwiększyć efektywność ich wykorzystywania.

4) Potencjalne skutki pandemii COVID-19 dla Sojuszu (The Future Impacts of 
Covid-19 on the Alliance; SAS-169)56.

Trwająca pandemia jest testem zdolności sojuszników do przetrwania, stanowi 
bezprecedensowe wyzwanie dla władz narodowych i społeczeństw. Zespół SAS-169 
zajmuje się oszacowaniem – krótko- i długoterminowych – wojskowych, ekonomicz-
nych i geopolitycznych następstw pandemii oraz ich implikacji dla NATO, państw 
Sojuszu i krajów partnerskich. Wyniki analizy dostarczą krajowym i natowskim 
planistom oraz decydentom rekomendacji pomocnych do przeciwdziałania poten-
cjalnym zagrożeniom.

5) Rekrutacja i retencja młodych cywilnych naukowców z organizacji naukowo-
-technicznych sektora obronnego (Recruitment and Retention of Early Career 
Civilian Scientists for Defence S&T; SAS-148)57.

Zadaniem zespołu SAS-148, który zajął się tytułowym zagadnieniem, było 
przedstawienie najlepszych praktyk oraz określenie skutecznych strategii rekrutacji 
i zatrzymywania w organizacji najwyższej klasy cywilnych naukowców rozpoczy-
nających swą karierę zawodową.

6) Wspomaganie procesów decyzyjnych a  ocena i  raportowanie niepewności 
w działalności wywiadowczej (Assessment and Communication of Uncertainty 
in Intelligence to Support Decision-Making; SAS-114)58.

Zajmujący się tym problemem zespół SAS-114 przeanalizował szeroki zakres 
standardów raportowania niepewności stosowanych w obronności i bezpieczeństwie. 
Wyniki oceny złożonych kwestii mają ograniczoną wartość, jeśli niepewności i ryzyka 
nie zostały odpowiednio uwzględnione. Oprócz dokładnej analizy niepewności 
bardzo ważne jest skuteczne i dokładne przekazanie informacji na ich temat. SAS-114 
opracował oparte na dowodach naukowych zalecenia dla praktyk w tym zakresie.
55 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 58.
56 Tamże, s. 47.
57 Tamże, s. 60.
58 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 20.
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7) Modele i narzędzia do celów analizy logistycznej (Models and Tools for Logistics 
Analysis; SAS-132)59.

Biorąc pod uwagę, że koszty wsparcia logistycznego stanowią zazwyczaj 
dużą część budżetu obronnego państw, zespół badawczy SAS-132 uznał, że warto 
poczynić niewielkie inwestycje w metody i narzędzia analizy, aby zyskać znaczące 
oszczędności. Badacze przeanalizowali ponad 70 narzędzi i modeli logistycznych, 
by móc przedstawić jak najlepiej udokumentowane rekomendacje w tej dziedzinie.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL SAS

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie lub kontynuację następujących 
projektów:

 - Visualization Design for Communicating Defence Investment Uncertainty 
and Risk;

 - Gamification of Cyber Defence/Resilience;
 - Linking Strategic Investments and Divestments to Defence Outcomes;
 - Optimization of Investment in Simulation-Based Military Training;
 - NATO Analytical War Gaming – Innovative Approaches for Data Capture, 

Analysis and Exploitation;
 - Directed Energy Weapons Concepts and Employment;
 - Agile, Multi-Domain C2 of Socio-Technical Organizations in Complex 

Endeavors;
 - Code of Best Practice for Conducting Survey Research in a Military Context;
 - SWEAT (Soldier System Weapon and Equipment Assessment Tool);
 - Analysis of Anti-Access Area Denial (A2/AD);
 - Basics of Complex Modern Urban Functions and Characteristics;
 - Advanced Analytics and Artificial Intelligence for Defence Enterprise Resource 

Planning;
 - Solutions Enabling Intermediate Force / Non-Lethal Weapon Contributions 

to Mission Success;
 - Conceptual Framework for Comprehensive National Defence System;
 - Best Practices on Cost Analysis of Information and Communication Technology;
 - Future Strategic Environment Assessment: Framework for Analysis;
 - Providing OR&A Model Sharing Guidance to the Alliance;
 - Developing a Standard Methodology for Assessing Multinational Interoperability;
 - Automation in the Intelligence Cycle;
 - Employing AI to Federate Sensors in Joint Settings;
 - How Could Technology Development Transform the Future Operational 

Environment;
 - Ethical, Legal and Moral (ELM) Impacts of Novel Technologies on NATO’s 

Operational Advantage – The ”ELM Tree”;
59 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 23.
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 - Military Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best 
Practices;

 - Energy Security in the Era of Hybrid Warfare;
 - 21st Century Force Development;
 - Assessing the Implications of Emerging Technologies for Military Logistics;
 - Wargaming Multi-Domain Operations in an A2/AD Environment;
 - Assessing the Value of Cyber Operations in Military Operations;
 - Coalition Sustainment Interoperability Study;
 - A Hackathon to Determine How Large Exercise Datasets can be Used to 

Reconstruct Operational Decision Making to Improve Training and Analysis 
Value;

 - Using Simulation to Better Inform Decision Making for Warfare Development, 
Planning, Operations and Assessment.

PANEL DS. KONCEPCJI I INTEGRACJI SYSTEMÓW 
(SYSTEMS CONCEPTS AND INTEGRATION PANEL – SCI)

MISJA

Misją panelu SCI jest poszerzanie wiedzy i dostarczanie państwom NATO 
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie projektowania, integracji, technik inżynie-
ryjnych oraz technologii zaawansowanych systemów obronnych, odnoszących się 
do całego spektrum platform (powietrznych, lądowych, morskich i kosmicznych) 
i środowisk operacyjnych, a mających na celu zwiększszanie skuteczności prowadzenia 
misji i zapewnienie im efektywności kosztowej60.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prace podejmowane przez badaczy należących do panelu SCI mają multi-
dyscyplinarny charakter. Zadania, którymi się zajmują, wiążą się z zaspokajaniem 
średnio- i długoterminowych potrzeb operacyjnych państw członkowskich NATO, 
a obejmują takie zagadnienia jak:

 - zintegrowane systemy obronne (środki rażenia i przeciwdziałania);
 - inżynieria systemów;
 - architektura systemów (złożona ze wzajemnie oddziałujących na siebie 

i komunikujących się podsystemów);
 - budowa i testowanie systemów;
 - integracja platform;
 - zarządzanie misją.

60 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for 
Year 2021, February 2021, s. 33, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].
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PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Poniższe przykłady przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 niech 
posłużą zilustrowaniu różnorodności zainteresowań badawczych ekspertów współ-
pracujących w panelu SCI.

1) Przestrzeń kosmiczna jako dziedzina działań NATO: bilans działalności na-
ukowo-technicznej (The Space Domain and NATO Operations: a Critical 
S&T Review; SCI-318)61.

W celu przygotowania Sojuszu do przyszłych wyzwań, które dotyczą operacji 
prowadzonych w przestrzeni kosmicznej, wchodzący w skład zespołu SCI-318 
naukowcy, przedsiębiorcy, planiści i eksperci współpracowali nad realizacją takich 
zadań jak:

 - budowa wspólnej kompleksowej świadomości przyszłych potrzeb NATO 
związanych z uznaniem przestrzeni kosmicznej za nowy obszar operacyjny;

 - identyfikacja najważniejszych wyzwań naukowo-technicznych dotyczących 
działań w kosmosie;

 - ustalenie i rozwinięcie kluczowych relacji pomiędzy natowskimi społecz-
nościami naukowo-technicznymi, biznesowymi i politycznymi;

 - propagowanie wspólnoty interesów skupionej wokół operacyjnych i tech-
nicznych wymagań Sojuszu, mających na celu zmaksymalizowanie sukcesów 
przedsięwzięć związanych z przestrzenią kosmiczną.

2) Prezentacja i badanie efektów działania radiowej broni energii skierowanej na 
elektronicznie sterowane pojazdy, okręty i BSP (Demonstration and Research 
of Radio Frequency Directed Energy Weapons Effects on Electronically 
Controlled Vehicles, Vessels and UAVs; SCI-294)62.

Pojęcie wojny elektronicznej (EW) definiowane jest jako działania wojenne 
w środowisku elektromagnetycznym. Ofensywne EW, zwykle nazywane atakiem 
elektronicznym, obejmuje zagłuszanie i spoofing systemów elektronicznych przez 
skupioną wiązkę radiową. Użycie radiowej broni energetycznej (RF DEW) można 
traktować jako atak elektroniczny o znacznie wyższej mocy, a jego skutki mogą 
obejmować wywołanie błędnych sygnałów, blokadę lub wyłączenie systemów, 
utratę komunikacji, a nawet uszkodzenie komponentów systemów. Zajmujący się 
zagadnieniem broni energii skierowanej zespół SCI-294 zademonstrował zdolność 
RF DEW do rozbrajania elektronicznych elementów sterujących pojazdów, statków 
i bezzałogowych statków powietrznych (BSP), działających zarówno pojedynczo, 
jak i w grupach, jako środka ochrony wojsk poziomu taktycznego.

3) Techniczne uwarunkowania tworzenia wspólnego dla NATO obrazu operacyj-
nego domeny kosmicznej (Technical Considerations for Enabling a  NATO 
Common Space Domain Operating Picture; SCI-279)63.

61 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 15.
62 Tamże, s. 30.
63 Tamże, s. 31.
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NATO zakłada, że siły sojusznicze będą skuteczniej chronione i odniosą 
większe sukcesy podczas przyszłych misji, jeśli uda się osiągnąć wspólny obraz 
operacyjny64 we wszystkich domenach prowadzenia działań bojowych: powietrznej, 
lądowej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej. Aktualna wiedza na temat przestrzeni 
kosmicznej jest niezbędna we wszystkich fazach misji – od ich planowania przez 
realizację po ocenę. Celem zespołu zadaniowego SCI-279 było wskazanie i scha-
rakteryzowanie najlepszych metod wykrywania, przechowywania i przetwarzania 
danych dotyczących przestrzeni kosmicznej oraz ich integracji i udostępniania 
w ramach wspólnego obrazu operacyjnego.

4) Platformowe systemy walki radioelektronicznej stosowane do ochrony połączo-
nych/koalicyjnych operacji powietrznych (Platform-level EW Architectures to 
Protect Joint/Coalition Air Operations; SCI-260)65.

Prace zajmującego się tytułowym zagadnieniem zespołu specjalistów SCI-
260 znacznie posunęły naprzód unifikację i standaryzację stosowanych w NATO 
systemów aktywnej ochrony powietrznych platform bojowych.

5) Przestrzeń kosmiczna jako czynnik wzmacniający potencjał sił NATO (Space 
as a Force Enabler; SCI-345)66.

Zespół SCI-345 zgromadził przedstawicieli biznesu, planistów oraz specjalistów 
od przestrzeni kosmicznej ze społeczności naukowo-technicznej w celu wymiany 
informacji i ustalenia priorytetów w zakresie krótko-, średnio- i długoterminowych 
potrzeb i wymagań NATO wobec technologii kosmicznych i satelitarnych. Zadaniem 
zespołu SCI-345 było opracowanie pierwszego szczegółowego harmonogramu dla 
NATO dotyczącego rozwoju tej dziedziny. Mapa drogowa przygotowana przez SCI-
345 ma zawierać między innymi listę priorytetowych działań naukowo-technicznych 
NATO odnoszących się do przestrzeni kosmicznej.

6) Oceny poziomu gotowości technicznej wysoko zaawansowanych koncepcji 
przyszłego systemu nadzoru i kontroli NATO (Allied Future Surveillance and 
Control (AFSC) High Level Technical Concepts (HLTCS) Technology 
Readiness Level (TRL) Assessments; SCI-339)67.

Sojusznicza inicjatywa dotycząca przyszłego Lotniczego Systemu Nadzoru 
i Kontroli (AFSC) została podjęta w celu zapewnienia NATO zdolności do efek-
tywnego monitorowania przestrzeni powietrznej nad terytoriami krajów NATO, 
w perspektywie wycofania w 2035 roku floty samolotów Lotniczego Systemu 
Ostrzegania i Kontroli68. W marcu 2020 roku sześć konsorcjów dostarczyło do 
Biura Projektu AFSC koncepcje przyszłego systemu. Zadaniem, które postawiono 
przed członkami zespołu SCI-339, było przedstawienie dobrze udokumentowanych 
ocen dotyczących krytycznych elementów technicznych zawartych w proponowanych 
64 Common Operating Picture, COP.
65 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 59.
66 Tamże, s. 61.
67 Tamże, s. 26.
68 Airborne Warning and Control System, AWACS.
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koncepcjach przyszłego systemu oraz oszacowanie ryzyka technicznego związanego 
z realizacją tych koncepcji.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PODEJMOWANE PRZEZ PANEL SCI

Poniżej przedstawiono tytuły najbardziej aktualnych projektów, których 
kontynuacja lub rozpoczęcie były zaplanowane na 2021 rok69:

 - Store Separation and Trajectory Prediction;
 - Identification and Neutralization Methods and Technologies for C-IED;
 - Defeat of Low Slow and Small (LSS) Air Threats;
 - Flight Test Techniques for the Assessment of Fixed-Wing Aircraft Handling 

Qualities;
 - Optimized and Reconfigurable Antennas for Future Vehicle Electronic Counter 

Measures;
 - Flight Test Technical Team (FT3);
 - Reduced Friction Runway Surface Flight Testing: Issue 2;
 - Framework for Avionics Mission Systems;
 - Expanded Countermeasure Methods Against IR Anti-Ship Threats in Varied 

Parameter and Scenario Engagements Using All-Digital Tools Sets;
 - Collaborative Space Domain Awareness Data Collection and Fusion Experiment;
 - EO-IR Countermeasures;
 - Ground and Flight Test Methods Used to Assure Aero-Elastic Stability of Fixed 

Wing Aircraft;
 - Flight Testing of Helmet Mounted Displays;
 - High Energy Laser Weapons: Quantifying the Impact of Atmospherics and 

Reflection;
 - Hands-On with JANUS: Understanding, Implementing and Using the First 

Digital Underwater Communications Standard;
 - Scientific Support to NNAG Above Water Warfare Capability Group;
 - UAV Applications for Military Search;
 - Scientific Support to NATO Aerospace Capability Group 3 Sub-Group 2 

(ACG3/SG2) on Suppression of Enemy Air Defence (SEAD);
 - Realization and Evaluation of Robotic Multispectral Decoys for Land 

Equipment;
 - Methods of Identifying and Evaluation the Camouflage and Deceptive Properties 

of the Military Equipment in Land Field Trials;
 - Electronic Support (ES) Techniques Enabling Cognitive Electronic Warfare (EW);
 - Countermeasure Concepts Against Anti-Aircraft Dual Band EO/IR Imaging 

Seekers;
69 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 

2021, February 2021, s. 34-35, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].
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 - Capabilities for Sensing, Search, and Surveillance in the Arctic;
 - Multinational Capability Development Campaign (MCDC) Analysis on 

Autonomous Unmanned Systems (UAxS);
 - Radio Frequency-Based Electronic Attack to Modern Radar;
 - Multi-sensor Fusion Architecture for the Detection of Person-Borne-Improvised 

Explosive Devices (PB-IEDs);
 - Evaluation of Swarm System for Military Applications;
 - Autonomy from a System Perspective – Version 2.0;
 - Combination of Field Measurements and M&S Assessment Methods;
 - Flight Testing of Unmanned Aerial Vehicles;
 - HEL Weapon Technology, Opportunities, and Challenges;
 - Explosive Ordnance Disposal (EOD) Tele-Manipulation Robot Technology 

Roadmap Development;
 - Above Water EO/IR Signature Requirements from an Operational Perspective;
 - Situation Awareness of Swarms and Autonomous Systems;
 - Enabling Federated, Collaborative Autonomy;
 - Future Multi-sensor Threat Defeat Concepts;
 - Space Risk Assessment Matrix (S-RAM);
 - SMART IED Threat Mitigation Technology Assessments SMiTMiTA.

PANEL DS. ELEKTRONIKI I SENSORÓW 
(SENSORS AND ELECTRONICS TECHNOLOGY PANEL – SET)

MISJA

Misją, którą wypełniają specjaliści z panelu SET, jest wspieranie współpracy 
badawczej, wymiany informacji oraz rozwoju nauki i technologii w dziedzinie 
elektroniki i czujników wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 
państw Sojuszu70.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność badawcza panelu SET dotyczy przede wszystkim zagadnień: 
sygnatury celów, zjawiska propagacji, środowiska przestrzeni bojowej, czujników, anten, 
przetwarzania sygnału i obrazu, podzespołów, kompatybilności elektromagnetycznej 
i wszelkich innych zjawisk związanych z detektorami i elektroniką, które mogą pomóc 
siłom zbrojnym NATO podczas przyszłych operacji wojennych i pokojowych.
70 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for 

Year 2021, February 2021, s. 36, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021]; NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and 
Budget for Year 2019, February 2019, s. 30, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx 
[dostęp: 29.08.2021].
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Panel SET zajmuje się zagadnieniami z zakresu technologii elektronicznych 
i teledetekcyjnych, w tym głównie konstruowaniem i udoskonalaniem czujników 
i radarów oraz zwiększeniem ich możliwości poprzez integrację (technologie multisen-
sorowe, fuzja radarów pasywnych i aktywnych). Czujniki i systemy opracowywane 
przez panel SET mają wszechstronne zastosowanie. W NATO są między innymi 
wykorzystywane na potrzeby rozpoznania i obserwacji przeciwnika oraz pola walki, 
namierzania celów, a także do walki elektronicznej, łączności i nawigacji.

Aby skuteczniej wypełnić misję panelu SET, badacze w nim zatrudnieni 
zostali podzieleni na trzy grupy tematyczne, które koncentrują się na: technologiach 
elektronicznych i multisensorycznych (Multi-Sensors and Electronics – MSE), tech-
nologiach wykorzystujących fale radiowe (Radio-Frequency Technology – RFT) 
oraz technologiach optycznych i optoelektronicznych (Optical Technology – OT)71.

W ramach poszczególnych grup fokusowych badane są głównie (lecz nie 
wyłącznie) następujące dziedziny:

1) Sensory i elektronika:
 - czujniki dla ISTAR72 (wywiad, obserwacja nieprzyjaciela, namierzanie 

celów, zwiad);
 - czujniki pozwalające wykrywać improwizowane urządzenia wybuchowe, 

IED73;
 - systemy wielosensorowe (roje);
 - nawigacja;
 - komunikacja;
 - elektronika wykorzystywana przy przetwarzaniu sygnałów i obrazów;
 - elektroniczne środki ochrony i kompatybilność elektromagnetyczna;
 - mikroelektronika.

2) Technologie wykorzystujące fale radiowe:
 - radary (w tym: aktywne, pasywne, z syntetyczną aperturą74, szumowe, 

kognitywne, wielo-i bistatyczne, wielofunkcyjne, programowalne75 oraz 
fuzja radarów pasywnych i aktywnych;

 - czujniki radiowe (aktywne i pasywne, w tym radarowe, np. służące do 
obrazowania radarowego i automatycznego rozpoznawania celów);

 - rozpoznawanie wzorców, w tym automatyczne rozpoznanie celów76 i roz-
poznanie niewspółpracujących obiektów77;

71 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for 
Year 2019, February 2019, s. 30, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021]. 

72 Ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, ISTAR.
73 Ang. Improvised Explosive Devices, IED. Są wykorzystywane w  ramach przeciwdziałania 

improwizowanym urządzeniom wybuchowym – Counter Improvised Explosive Devices, C-IED.
74 Synthetic Aperture Radar, SAR.
75 Software-defined radar, SDR.
76 Automatic Target Recognition, ATR.
77 Non-Cooperative Target Recognition, NCTR.
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 - obrazowanie radarowe;
 - sygnatury radarowe;
 - zarządzanie widmem.

3) Technologie optyczne i optoelektroniczne:
 - podczerwień i detekcja spektralna (czujniki podczerwieni i czujniki spek-

tralne, obrazowanie w podczerwieni);
 - radary laserowe78, czyli radary pracujące w zakresie długości fal optycznych 

(w tym nadfioletu i podczerwieni) i wykorzystujące lasery jako źródło 
promieniowania;

 - modelowanie efektywności;
 - sygnatury celu i tła.

Wyniki prac zespołów badawczych działających w panelu SET prezentowane 
są w formie raportów, warsztatów, narad specjalistów oraz sympozjów. Specyficzną 
formą działań panelu SET są serie wykładów prowadzone przez wybitnych specjalistów.

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Oto przykłady najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-
-2020, które mogą zobrazować rozmaitość zainteresowań badawczych specjalistów 
pracujących w panelu SET.

1) Technologia radarów pasywnych (Passive Radar Technology; SET-243)79.
Pasywne systemy radarowe zostały uznane za technologię niskiej wykrywalności. 

Systemy te wykorzystują jako źródło promieniowania istniejące emisje radiowe, takie 
jak FM, TV czy sygnały telefonii komórkowej (tzw. niewspółpracujące nadajniki 
jako źródła promieniowania). Radar pasywny jest bardzo atrakcyjny z wojskowego 
punktu widzenia, ponieważ umożliwia prowadzenie tajnych operacji. Zasięg detekcji 
dla radaru pasywnego okazuje się porównywalny z zasięgiem detekcji radarów średniego 
zasięgu, a szybkość aktualizacji podobna do tej charakterystycznej dla radarów śledzących.

Celem zespołu SET-243 było upowszechnienie wśród społeczności wojskowej 
i cywilnej informacji na temat nowej technologii radarów pasywnych, w tym możliwości 
wypełnienia przez nie luk w nadzorze radaru aktywnego. Główne zalety radaru pasywnego 
obejmują: pracę w ukryciu, wykrywanie celów w trybie stealth, zasięg na niskich wyso-
kościach i penetrację listowia. To sprawia, że radar pasywny jest idealnym uzupełnieniem 
radaru aktywnego w systemach rozpoznania wojskowego. Radar pasywny nie tylko oferuje 
możliwość wykorzystania źródeł promieniowania do precyzyjnego wykrywania i śledzenia 
z wysoką częstotliwością aktualizacji, ale również obrazowania i rozpoznawania celów 
w scenariuszach przewidujących potrzebę rozpoznawania niewspółpracujących obiektów80.

2) Czujniki akustyczne do wykrywania zagrożeń przejściowych oraz przetwarza-
nie sygnałów na potrzeby świadomości sytuacyjnej pola walki (Acoustic 

78 Tzw. laser radary, skrótowo określane jako ladary lub lidary.
79 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 32.
80 Non-Cooperative Target Recognition, NCTR.
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Transient Threat Detection Sensors & Signal Processing for Battlefield 
Situational Awareness; SET-233)81.

Systemy akustyczne zwykle lepiej sprawdzają się na otwartych przestrzeniach niż 
w obszarach zurbanizowanych, gdzie notuje się spadek zasięgu detekcji i dokładności 
lokalizacji zagrożeń. Zadaniem zespołu badawczego SET-233 było przezwyciężenie 
tego problemu poprzez:

 - dogłębne zrozumienie czynników, które wpływają na dokładność wykry-
wania i lokalizacji zagrożeń emitujących przejściowe (nieustalone) lub 
impulsowe sygnatury akustyczne;

 - opracowanie algorytmów i metod, które poprawią wydajność działania 
systemu czujników akustycznych zarówno w terenie otwartym, jak i zło-
żonym/gęstym środowisku miejskim.

Badania prowadzone przez zespół SET-233 poszerzyły wiedzę na temat czujni-
ków akustycznych, algorytmów i przetwarzania rozproszonego, stosowanych w celu 
zniwelowania zniekształceń sygnatury, wywołanych przez kanał propagacyjny. Stwo-
rzono bazę sygnatur, która przyspieszy badania nad klasyfikacją zagrożeń przejściowych. 
System zróżnicowanych czujników akustycznych zapewnia stałe, wielokierunkowe 
wykrywanie i lokalizowanie zagrożeń.

3) Technika światłowodowa wykorzystująca jako źródło światło spójne emitujące 
w  średniej podczerwieni (Coherent Mid-Infrared Fibre Source Technology; 
SET-218)82.

Od 2015 do 2018 roku pracującym nad tytułowym projektem naukowcom z zespołu 
SET-218 udało się osiągnąć znaczące postępy w skalowaniu mocy, wydajności i pokrycia 
spektralnego przenośnych źródeł światła spójnego emitujących w średniej podczerwieni 
(mid-IR). Dążeniem ich było między innymi to, by proponowane aparaty prototypowe, 
wykorzystujące lasery działające w średniej podczerwieni, miały niewielkie rozmiary 
i dużą wytrzymałość na czynniki środowiskowe, tak aby mogły zaspokoić wymagania 
związane z przeznaczeniem dla różnorakich celów wojskowych. Omawiane urządzenia 
mają zastosowanie: w środkach przeciwdziałania, do wykrywania i identyfikacji materiałów 
wybuchowych (w tym do wykrywania na odległość83), medycynie wojskowej, w obrazo-
waniu (spektroskopia), detekcji gazów oraz w innych systemach wojskowych.

4) Wykorzystanie danych lotniczych w  zakresie hiperspektralnej podczerwieni 
długofalowej (Exploitation Methodologies for Longwave Infrared Airborne 
Hyperspectral Data; SET-240)84.

Zespół badawczy SET-240, zajmujący się zagadnieniami związanymi z lot-
niczą teledetekcją hiperspektralną, dokonał znaczącego postępu w identyfikacji 
81 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 34.
82 Tamże, s. 40.
83 Bezkontaktowe wykrywanie materiałów wybuchowych typu standoff explosives detection, w przypadku 

którego urządzenie odbiorcze i przetwarzające wraz z jego obsługą znajduje się odpowiednio daleko od 
badanego obiektu zagrożonego wybuchem.

84 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 34.
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czynników wpływających na wykrywanie celów w określonych kontekstach. Do 
zadań stawianych przed badaczami SET-240 należało przede wszystkim:

 - zmaksymalizowanie wydajności wykrywania i identyfikacji różnych celów 
(na przykład określonych materiałów, wycieków chemicznych, zakopanych 
improwizowanych ładunków wybuchowych);

 - określenie wpływu na jakość danych spektralnych różnych czynników 
odnoszących się do ich pozyskiwania (dzień/noc, kontrastowe warunki 
atmosferyczne, charakterystyka czujnika, wpływ sąsiadującej infrastruktury, 
wysokość lotu itd.).

5) Czujniki akustyczne wykrywające i  lokalizujące sygnatury broni w  strefach 
odbijających fale (Acoustics Sensors Detect and Locate Weapon Signatures in 
Reflective Environments; SET – 233)85.

Systemy czujników akustycznych zostały wprowadzone na rynek w celu wykry-
wania elementów fali dźwiękowej (tzw. transjentów) charakterystycznej dla wystrzałów 
z broni strzeleckiej i artyleryjskiej. Systemy te lepiej sprawdzają się na terenach otwartych 
niż miejskich, jednak ze względu na coraz częstsze prowadzenie działań na obszarach 
zurbanizowanych wzrosła potrzeba istotnej poprawy wydajności systemów akustycznych.

Zespół SET-233, który zajął się tytułowym zagadnieniem, przeprowadził 
wielokrotnie powtarzane eksperymenty terenowe, by zidentyfikować czynniki wpły-
wające na dokładność detekcji akustycznej i sygnatury broni impulsowej. Ponadto 
wyniki badań zespołu pozwoliły oszacować wydajność systemu w środowisku 
otwartym i miejskim, a także wypracować algorytmy umożliwiające uporanie się 
ze zniekształceniami sygnatur spowodowanymi wpływem struktur odbijających 
w różnych kanałach propagacyjnych.

6) Bezzałogowe statki powietrzne. Rozpoznanie radarowe niewspółpracujących 
obiektów nisko latających (NCTR). (Searching for Waldo UAV: Radar Based 
Non-Cooperative Target Recognition (NCTR) in the low airspace and complex 
surface environments; SET-245)86.

Zespół badawczy SET-245 przeanalizował problemy związane z wykrywaniem, 
klasyfikacją i identyfikacją bezzałogowych statków powietrznych, które mogą pojawić 
się w dowolnym miejscu zatłoczonej przestrzeni powietrznej nadzorowanej za pomocą 
systemu radarowego. Celem badań i eksperymentów było poprawienie osiągów systemów 
radarowych przeznaczonych do zwalczania UAV dzięki zastosowaniu algorytmów NCTR 
oraz stworzeniu referencyjnej bazy danych sygnatur radarowych UAV. Ponadto do zadań 
badaczy z SET-245 należało oszacowanie działania systemów i prototypów radarów anty-

-UAV w realistycznych scenariuszach, w tym podczas ćwiczeń Black Dart (USA – 2018).
7) Środowiskowe ograniczenia stosowanych w terenie systemów wspomagania de-

cyzji taktycznych EO-TDA (Environmental Limitations of Fielded EO-TDAs; 
SET-234)87.

85 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 25.
86 Tamże, s. 38.
87 Tamże, s. 54.
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Elektrooptyczny system wspomagania decyzji taktycznych EO-TDA88 jest 
narzędziem przeznaczonym do wsparcia dowódcy w realizacji misji, pomagającym 
uzyskać adekwatną świadomość sytuacyjną, precyzyjnie skierować broń na cel 
i, ogólnie mówiąc, przetrwać misję. EO-TDA może na przykład zidentyfikować 
przedziały czasu, w których czujnik przeciwnika ma mniejszy zasięg wykrywania 
niż własny czujnik. Istniejące EO-TDA różnią się znacznie pod względem wyglądu 
i funkcjonalności, ponieważ są zaprojektowane z uwzględnieniem konkretnych 
wymagań planistów misji i różnych warunków działania. Zespół zadaniowy 
SET-234 badał zależność pomiędzy środowiskiem a wydajnością EO-TDA w celu 
scharakteryzowania różnic dotyczących wydajności narzędzia. Z jednej strony 
chodziło o dostarczenie zaleceń związanych z łagodzeniem niekorzystnych skutków 
pogodowych, z drugiej o wskazówki umożliwiające wykorzystanie warunków 
środowiskowych do uzyskania przewagi taktycznej.

NAJNOWSZE TEMATY BADAWCZE PANELU SET

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie lub kontynuację następujących 
projektów89:

 - Visualization Design for Communicating Defence Investment Uncertainty 
and Risk;

 - Gamification of Cyber Defence/Resilience;
 - Linking Strategic Investments and Divestments to Defence Outcomes;
 - Optimization of Investment in Simulation-Based Military Training;
 - NATO Analytical War Gaming – Innovative Approaches for Data Capture, 

Analysis and Exploitation;
 - Directed Energy Weapons Concepts and Employment;
 - Agile, Multi-Domain C2 of Socio-Technical Organizations in Complex 

Endeavors;
 - Code of Best Practice for Conducting Survey Research in a Military Context;
 - SWEAT (Soldier System Weapon and Equipment Assessment Tool);
 - Analysis of Anti-Access Area Denial (A2/AD);
 - Basics of Complex Modern Urban Functions and Characteristics;
 - Advanced Analytics and Artificial Intelligence for Defence Enterprise Resource 

Planning;
 - Solutions Enabling Intermediate Force / Non-Lethal Weapon Contributions 

to Mission Success;
 - Conceptual Framework for Comprehensive National Defence System;
 - Best Practices on Cost Analysis of Information and Communication Technology;

88 Electro-Optical Tactical Decision Aid, EO-TDA.
89 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 

2021, February 2021, s. 37-38, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 
29.08.2021].
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 - Future Strategic Environment Assessment: Framework for Analysis;
 - Providing OR&A Model Sharing Guidance to the Alliance;
 - Developing a Standard Methodology for Assessing Multinational Interoperability;
 - Automation in the Intelligence Cycle;
 - Employing AI to Federate Sensors in Joint Settings;
 - How Could Technology Development Transform the Future Operational 

Environment;
 - Ethical, Legal and Moral (ELM) Impacts of Novel Technologies on NATO’s 

Operational Advantage – The ”ELM Tree”;
 - Military Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best 

Practices;
 - Energy Security in the Era of Hybrid Warfare;
 - 21st Century Force Development;
 - Assessing the Implications of Emerging Technologies for Military Logistics;
 - Wargaming Multi-Domain Operations in an A2/AD Environment; 
 - Assessing the Value of Cyber Operations in Military Operations;
 - Coalition Sustainment Interoperability Study;
 - A Hackathon to Determine How Large Exercise Datasets can be Used to 

Reconstruct Operational Decision Making to Improve Training and Analysis 
Value;

 - Using Simulation to Better Inform Decision Making for Warfare Development, 
Planning, Operations and Assessment.

GRUPA NATO DS. MODELOWANIA I SYMULACJI 
(NATO MODELLING AND SIMULATION GROUP – NMSG)

Według najprostszej definicji modelowanie jest doświadczalną metodą badania 
i poznawania złożonych układów, zjawisk oraz procesów poprzez tworzenie ich 
modeli. Natomiast symulacja to sztuczne i przybliżone odtwarzanie przebiegu 
badanego zjawiska lub procesu na podstawie jego modelu90. Modelowanie i symulacja 
(M&S) mają dla prac badawczo-rozwojowych fundamentalne znaczenie. Umożliwiają 
analizę i porównanie funkcjonowania systemów – zarówno już istniejących, jak 
i przyszłych – w szeregu symulowanych środowisk. Taką analizę wykorzystuje się 
między innymi do opracowywania nowych koncepcji i technologii.

Grupa ds. modelowania i symulacji ma szczególne zadania i specjalny status 
w NATO STO. Ważna rola grupy związana jest między innymi z przeświadczeniem, 
że technologie M&S stanowią najbardziej racjonalny ekonomicznie sposób na 
przyspieszenie rozwoju wiedzy i technologii umożliwiających wyposażenie NATO 
w niezbędne i nowatorskie rozwiązania know-how i techniki militarnej.
90 Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Modelowanie; https://mfiles.pl/pl/index.php/

Symulacja [dostęp: 28.10.2021].
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MISJA

Misja NMSG polega na rozwijaniu wiedzy i technologii w zakresie zaawan-
sowanych narzędzi modelowania i symulacji (M&S) oraz wspieraniu współpracy 
z myślą o zmaksymalizowaniu wykorzystania potencjału M&S w ramach Sojuszu 
w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i kosztowej91.

RAMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Grupa NATO ds. modelowania i symulacji jest kolegialnym organem o charakterze 
wykonawczym i naukowo-technicznym, podlegającym Radzie ds. Nauki i Technologii 
(STB). Współpraca w dziedzinie M&S, w której grupa pośredniczy i uczestniczy, odbywa 
się na poziomie Sojuszu – z udziałem agend NATO i natowskich interesariuszy – oraz na 
poziomie międzynarodowym, z udziałem państw członkowskich i krajów partnerskich.

Za pośrednictwem NMSG eksperci merytoryczni i wymienione grupy spoty-
kają się, aby nadzorować i koordynować wdrażanie generalnego planu w dziedzinie 
modelowania i symulacji (NATO M&S Master Plan, NMSMP). Zatwierdzony przez 
Radę Północnoatlantycką – najwyższy organ decyzyjny NATO – plan generalny 
określa wizję strategiczną i wytyczne w obszarze M&S, kładąc nacisk na najważ-
niejsze zasady przewodnie, którymi są: synergia, interoperacyjność, wielokrotne 
wykorzystywanie rozwiązań i modeli oraz ekonomika ich stosowania92.

Efektem prac specjalistów z NMSG są wspólne ramy techniczne i normy dla M&S 
w NATO. Najważniejszymi sferami, w których wykorzystuje się narzędzia i metodologie 
z dziedziny modelowania i symulacji, są: edukacja i szkolenie, świadomość sytuacyjna, 
podejmowanie decyzji, sztuczna inteligencja, big data, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 
oraz kwestie związane z zamówieniami i zaopatrzeniem93. Prace NMSG oraz konsultacje 
prowadzone na rzecz różnych organów i agend NATO (również dla poszczególnych paneli 
NATO STO) znacznie przyspieszają postęp w zakresie badań i technologii kluczowych 
dla państw Sojuszu. Z mocą podkreśla się, że modelowanie i symulacja przyczyniają się do 
ratowania życia, oszczędzania czasu i pieniędzy oraz lepszego i szybszego przygotowania 
profesjonalnego personelu sił zbrojnych94.

Do szczególnych zadań grupy ds. modelowania i symulacji należy95:
1) Propagowanie współpracy pomiędzy organami Sojuszu, krajami członkow-

skimi NATO i krajami partnerskimi w celu optymalizacji wykorzystania 
modelowania i symulacji we wszystkich obszarach zastosowań;

91 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 
2021, February 2021, s. 26, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 28.10.2021].

92 NATO M&S Master Plan. Modelling and Simulation Strategic & Implementation Plans for the 
Alliance, https://nmsg.sto.nato.int/home/nmsmp [dostęp: 28.10.2021].

93 Tamże.
94 Modelling and Simulation contributes to saving lives, saving time and money and preparing the war 

fighter better and faster, cyt. za: NMSG. Program of Work, 2018, https://nmsg.sto.nato.int/ [dostęp: 
19.10.2021].

95 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 
2019, February 2019, s. 22, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 28.10.2021].
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2) Przygotowywanie, rekomendowanie i wdrażanie dokumentów standaryza-
cyjnych dotyczących modelowania i symulacji96;

3) Koordynowanie kontaktów z  klientami, użytkownikami i  dostawcami 
w zakresie pięciu głównych obszarów symulacji (wsparcie operacji, rozwój 
zdolności/umiejętności, ćwiczenia wojskowe przygotowujące do misji, 
treningi i kształcenie oraz zamówienia i zaopatrzenie);

4) Pomaganie interesariuszom M&S i  ekspertom tematycznym w  nawiązy-
waniu współpracy mającej za cel inicjowanie, koordynowanie i nadzoro-
wanie procesu implementacji generalnego planu NATO dotyczącego 
modelowania i symulacji;

5) Kierowanie wdrażaniem NMSMP oraz promowanie wzorcowych praktyk 
w zakresie M&S;

6) Kontrolowanie stopnia realizacji NMSMP w organizacjach i agendach NATO;
7) Raportowanie o  sytuacjach, w  których niezgodność z  NMSMP może 

utrudniać uzyskanie interoperacyjności w  grupie krajów członkowskich 
i partnerskich Sojuszu;

8) Wspieranie osiągania pożądanego poziomu interoperacyjności w dziedzinie 
M&S oraz rekomendowanie wielokrotnego wykorzystywania modeli 
i symulacji;

9) Utrzymywanie kontaktu z personelem operacyjnym w celu gromadzenia 
danych na temat potrzeb operacyjnych, rozpowszechniania wyników pracy 
NMSG oraz uzyskiwania informacji zwrotnych;

10) Opracowywanie, upowszechnianie i  realizowanie programów ułatwiają-
cych edukację i wymianę informacji w zakresie wiedzy i technologii M&S 
oraz metod i standardów dotyczących ich stosowania;

11) Wyznaczanie, promowanie i wdrażanie projektów naukowo-badawczych 
umożliwiających poprawę narzędzi, standardów, interoperacyjności, roz-
wiązań sieciowych i baz danych dotyczących M&S;

12) Dostarczanie ekspertyz w zakresie modelowania i symulacji w celu wsparcia 
odpowiednich projektów innych paneli STO lub organów i agend NATO.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH

Do zilustrowania pracy ekspertów pracujących w grupie NMSG mogą posłużyć 
przykłady najważniejszych projektów i przedsięwzięć pochodzące z lat 2019-2020.

1) Szkolenie Live Virtual Constructive–Training (LVC-T) w środowisku morskim 
(Live Virtual Constructive–Training (LVC-T) in the Maritime Domain; 
MSG-169)97.

96 Zgodnie z NMSMP grupa pełni te zadania jako organ upoważniony przez Konferencję Dyrektorów 
Uzbrojenia NATO (CNAD) do standaryzacji w dziedzinie M&S. Zob.: NATO M&S Master Plan. 
Modelling and Simulation Strategic & Implementation Plans for the Alliance, https://nmsg.sto.nato.
int/home/nmsmp [dostęp: 28.10.2021].

97 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 13.
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Nowoczesne narzędzie szkoleniowe Live Virtual Constructive-Training98 (LVC-T) 
ma pomagać siłom morskim w przygotowaniu do ich misji. Jest to oszczędne, skalowalne, 
powtarzalne rozwiązanie, które zapewnia realistyczne i stawiające trudne wyzwania 
szkolenie w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, pozwalające na osiągnięcie 
oraz utrzymanie wysokiego poziomu biegłości bojowej i poprawę interoperacyjności.

Zadaniem zespołu MSG-169 było opracowanie szczegółowego dokumentu 
opisującego wymaganą infrastrukturę techniczną i organizacyjną do szkolenia LVC-T. 
Wspomniany dokument stanowi dopełnienie „Koncepcji LVC-T”, przygotowanej 
przez Centrum Doskonałości dla Operacji na Wodach Zamkniętych i Płytkich. 
Oba dokumenty w połączeniu dostarczają niezbędnych informacji do rozpoczęcia 
wdrażania LVC-T do programu szkoleń państw Sojuszu.

2) Zaawansowane szkolenia w  zakresie walki w  terenie zurbanizowanym – 
standardy symulacji na żywo (Urban Combat Advanced Training Technology 
– Live Simulation Standards (UCATT-LSS); MSG-140)99.

Analizy NATO wskazują, że obszary miejskie staną się w XXI wieku coraz 
bardziej prawdopodobnymi polami walki. Przy wielu misjach wymagane jest pro-
wadzenie działań w ramach koalicji, dlatego będzie wzrastać rola wielonarodowych 
szkoleń poligonowych z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń symulacyjnych. 
Zgodnie z popularnym hasłem „trenuj tak, jak będziesz walczył, walcz tak, jak 
ćwiczyłeś” podczas ćwiczeń sojuszniczych kluczowe okazuje się użycie systemu 
symulacyjnego o odpowiedniej wierności i interoperacyjności. Do szkolenia bojo-
wego w terenie zurbanizowanym coraz powszechniej wykorzystuje się w krajach 
NATO techniki zgodne ze standardem UCATT (Urban Combat Advanced Training 
Technologies), który wprowadza szkolenia na wyższy poziom.

Od 2016 roku dowództwo NATO ratyfikowało trzy nowoczesne standardy 
prowadzenia szkoleń w terenie zurbanizowanym. W roku 2019 ukończono dwa 
nowe projekty standardu interfejsu UCATT Live Simulation Standard (UCATT-

-LSS), a pierwszy standard interfejsu UCATT Laser Engagement Interface Standard 
(U-LEIS) został zatwierdzony jako STANREC 4816, do czego przyczyniły się 
działania zespołu MSG-140100. Ten ostatni został powołany w celu zapewnienia 
ratyfikacji U-LEIS przez NATO, stałej weryfikacji architektury funkcjonalnej 
UCATT oraz kontynuowania bieżących prac standaryzacyjnych.

3) Dziesięć najważniejszych skutków oddziaływań cybernetycznych i ich wpływ 
na symulacje kampanii i  misji wojskowych (Top Ten Cyber Effects for 
Campaign and Mission Simulations; MSG-170)101.

Cały personel wojskowy powinien być przeszkolony w zakresie utrzymania 
bezpieczeństwa misji w przypadku cyberataku na własne systemy. Specjaliści należący 
98 Określenie „Live Virtual Constructive-Training” można przetłumaczyć jako: wirtualna konstruktywna 

symulacja na żywo.
99 2019 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 16.
100 Tamże.
101 Tamże, s. 27.
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do NMSG stwierdzili, że w ćwiczeniach i szkoleniach przygotowujących do kampanii 
i misji w zbyt małym stopniu są uwzględniane aspekty cyberbezpieczeństwa. Ogra-
niczają się do stwarzania podstawowej reprezentacji wpływu ataku cybernetycznego 
na prowadzoną operację (głównie poprzez wprowadzanie zakłóceń lub wyłączenia 
systemów dowodzenia i kontroli), nie obejmują pełnego zakresu potencjalnych skutków. 
Zadaniem zespołu MSG-170 było opracowanie listy „dziesięciu najistotniejszych” 
skutków ataków cybernetycznych (oraz środków zaradczych), które są najbardziej warte 
modelowania i włączania do szkoleń i ćwiczeń przygotowujących do poszczególnych 
operacji i misji w zależności od ich scenariuszy i zakładanych celów.

4) Dynamiczne środowiska w  symulacji rozproszonej (Correlated Dynamic 
Synthetic Environments for Distributed Simulation; MSG-156)102.

Operacje wojskowe prowadzi się w bardzo złożonym i zmiennym środowisku. 
Na wynik misji mogą wpłynąć: nagłe pogorszenie pogody, niekorzystne ukształtowanie 
terenu czy wynikłe z zaangażowania sił zbrojnych zniszczenia budynków i infrastruk-
tury. Rozproszone systemy symulacyjne, używane do przygotowania i przećwiczenia 
przebiegu misji, muszą odwzorowywać takie dynamiczne i wymagające środowisko, aby 
odpowiednio przygotować operatorów. Zadaniem zespołu MSG-156 było osiągnięcie 
spójnego odwzorowania środowiska prowadzenia działań dla wszystkich uczestników 
ćwiczenia realizowanego w rozproszonych systemach symulacyjnych.

Uzyskane przez MSG-156 wyniki pokazują, że stworzenie bardziej realistycz-
nego odwzorowania środowisk operacyjnych w przyszłych rozproszonych systemach 
symulacyjnych jest możliwe (między innymi dzięki architekturze systemów infor-
matycznych opartych na MSaaS103). Pozwoli to wojskom na lepsze przygotowanie 
się do przyszłych misji pełnionych w zmiennych i złożonych środowiskach.

5) Usługi data farming wykorzystywane do analizy i  opartego na symulacji 
wsparcia decyzyjnego (Data Farming Services for Analysis and Simulation-
Based Decision Support; MSG-155)104.

„Data farming”105 jest opartą na symulacji metodyką, która między innymi 
wspiera wojskowy proces decyzyjny. Wiąże się z przeprowadzaniem wielkiej liczby 
102 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 32.
103 Koncepcja Modeling as a  Service była rozwijana m.in. przez zespół MSG-136. MSaaS zakłada, że 

produkty M&S, dane i procesy (w tym odwzorowanie bardziej złożonych środowisk symulacyjnych) 
mają być dostępne na żądanie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Koncepcja przewiduje 
wykorzystanie metodologii i technologii zorientowanych na usługi i opartych na chmurze obliczeniowej, 
a celem jest osiągnięcie interoperacyjności pomiędzy uczestniczącymi systemami symulacji i zapewnienie 
wiarygodności wyników. Por.: https://nmsg.sto.nato.int/themes/msaas.

104 2020 Highlights NATO…, dz. cyt., s. 51.
105 „Data farming” i starsza od niej „data mining” to dwie komplementarne metodyki coraz częściej stosowane 

w badaniach naukowych. W obu przypadkach w grę wchodzi analizowanie dużych zbiorów danych, ale 
w przypadku „data farming” trzeba je najpierw „wyhodować”. Zob. wyjaśnienie: Postęp technologiczny 
w ostatnich latach, umożliwiający przeprowadzanie skomplikowanych symulacji komputerowych w krótkim 
czasie, doprowadził do powstania nowych sposobów prowadzenia badań naukowych silnie wykorzystujących 
dane. Przykładem tego typu podejścia jest tzw. The Fourth Paradigm of Science, w ramach którego nowe odkrycia 
w nauce mają być osiągane poprzez analizę dużych ilości danych. W tym celu można stosować metody typu 
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symulacji, dzięki którym można zbadać ogromną różnorodność alternatyw, a to 
pomaga decydentom podejmować bardziej świadome i trafne decyzje. Paradoksalnie, 
metoda ta służy także do uporządkowania dużej ilości dostępnych informacji, dzięki 
czemu dowódcy zyskują lepszą świadomość sytuacyjną. „Data farming” umożliwia 
przeanalizowanie różnych okoliczności i odkrycie nieoczekiwanych rezultatów, 
pozwalających decydentom wojskowym NATO eliminować niezamierzone zjawiska 
w procesach planowania operacji czy szkoleń.

Zajmujący się tytułowym zagadnieniem zespół MSG-155 stawiał sobie za cel 
zwiększenie potencjału wykorzystania i dostępności tej metodyki dla NATO. Bazując 
na koncepcji Modelling & Simulation as a Service (rozwijanej między innymi przez 
MSG-136), zespół zaproponował wprowadzenie usług „data farming” (Data Farming 
Services, DFS), rekomendując ich stosowanie na przykład do analiz, cyberobrony, 
wargamingu, a także innych symulacyjnych metod wspomagania decyzji i szkoleń.

AKTUALNE TEMATY BADAWCZE GRUPY

Poniżej przedstawiono tytuły projektów, których kontynuacja lub rozpoczęcie 
było zaplanowane na 2021 rok106:

 - Low Slow Small Threats Modelling and Simulation;
 - NATO M&S Resources/Standards Support Team – II;
 - Evolution of NATO Standards for Federated Simulation;
 - Modelling and Simulation as a Service – Phase 2;
 - Incremental Implementation of Mission Training through Distributed Simu-

lation for Joint and Combined Air Operations;
 - Modelling and Simulation as a Service (MSaaS);
 - NATO Modelling and Simulation Master Plan Implementation Update;
 - Simulation for Training and Operation Group – Next Generation (STOG-NG);
 - Using Simulation to Better Inform Decision Making for Warfare Development, 

Planning, Operations and Assessment;
 - Urban Combat Advanced Training Technology Live Simulation Standards 

(UCATT-LSS) – 2;

„data mining” do analizy danych, np. zebranych z fizycznych eksperymentów. Podejściem komplementarnym, 
zdobywającym coraz większą popularność w ostatnim czasie, jest metodyka „data farming”. Ideą tej metodyki 
jest zdobywanie wiedzy na temat badanego zjawiska poprzez przeprowadzanie dużej liczby symulacji 
komputerowych, z  których każda zostaje uruchomiona z  innym wektorem wartości wejściowych. Wyniki 
zebrane ze wszystkich wykonanych symulacji są następnie analizowane w celu lepszego zrozumienia badanego 
zagadnienia, jak również wykrycia anomalii w stosowanym modelu symulacyjnym. Cyt. za: D. Król, Masywnie 
samoskalowalna platforma wspierająca eksperymenty typu „data farming”. Autoreferat rozprawy doktorskiej, 
Kraków, wrzesień 2013, s. 1, https://doktoraty.iet.agh.edu.pl/_media/2014:dkrol:dk-autoreferat.pdf . 
Czytelne porównanie „data farming” i  „data mining” zamieszcza angielska Wikipedia, gdzie hodowcy 
danych są przeciwstawieni górnikom przekopującym się przez góry danych, żeby znaleźć cenne informacje. 
Zob.: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_farming [dostęp: 29.08.2021].

106 NATO Science and Technology Organization Collaborative Programme of Work and Budget for Year 2021, 
February 2021, s. 28, https://www.sto.nato.int/publications/Pages/default.aspx [dostęp: 29.08.2021].
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 - Modelling and Simulation for Acquisition;
 - Implementation of Live Virtual Constructive – Training (LVC-T) in the 

Maritime Domain;
 - Physics-Based Electro-Optic/Infrared Simulations – Best Practice Recommen-

dations for Decision Support;
 - Drone Detectability: Modelling the Relevant Signature;
 - MSG/MSCO Support to International Training and Education Conferences 

IT2EC, I/ITSEC and CA2X2 Forum 2021;
 - Space Weather Environmental Modelling (SWEM);
 - Modelling and Simulation of Effects of Cyber Attacks;
 - AI Augmented Immersive Simulation in Training and Decision-Making Course 

of Actions Analysis;
 - Towards Training and Decision Support for Complex Multi-Domain Operations;
 - Multi-Dimensional Data Farming;
 - NATO M&S Professional Certification;
 - NATO Standards for Federated Simulation and Services for Integration, 

Verification and Certification;
 - Commercial Technologies and Games for Use in NATO and Nations;
 - Modelling and Simulation Standards in Federated Mission Networking (FMN);
 - Employing the C2-Simulation Interoperation (C2SIM) Standard for Coalition 

Military Operations and Exercises.

CENTRUM BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ MORSKICH

W strukturze NATO STO wyodrębniono instytucję, która organizuje i prowadzi 
badania naukowe skupione na problematyce morskiej – Centrum Badań i Doświadczeń 
Morskich (Centre for Maritime Research and Experimentation, CMRE), z siedzibą 
w położonej nad Morzem Liguryjskim miejscowości La Spezia we Włoszech. Jest to 
renomowany ośrodek naukowo-badawczy NATO dostarczający państwom Sojuszu 
innowacyjne rozwiązania techniczne problemów związanych z bezpieczeństwem 
morskim i prowadzeniem operacji morskich. Organizacja działa od ponad 50 lat, 
a jej korzenie sięgają okresu zimnej wojny. Powstała pod nazwą SACLANTCEN 
w 1959 roku w odpowiedzi na rosnące zdolności ZSRR do prowadzenia działań 
wojennych na morzach i oceanach oraz znaczny rozwój rosyjskiej floty podwodnej. Do 
czasu rozpadu Związku Radzieckiego wysiłki badawcze instytucji koncentrowały się 
na zagadnieniach związanych ze zwalczaniem okrętów podwodnych, a od połowy lat 
80. również z działaniami przeciwminowymi. W 2003 roku nastąpiła zmiana nazwy 
organizacji na Centrum Badań Podwodnych NATO (NATO Undersea Research 
Centre – NURC), natomiast od 2012 roku obowiązuje obecna nazwa: CMRE107.
107 Oficjalna strona internetowa CMRE, https://www.cmre.nato.int/about-cmre/history-and-vision 

[dostęp: 28.08.2021].
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XXI wiek przyniósł nowe wyzwania polityczne, militarne i technologiczne. 
W związku z nimi, jeśli chodzi o zadania CMRE, na czoło wysunęło się zapewnienie 
państwom Sojuszu obrony przed terroryzmem. Najważniejsze obszary badawcze 
CMRE obejmują aktualnie:

1) Nadzór i monitoring morski w strefie przybrzeżnej i na wodach płytkich108.
Praca naukowców CMRE w dziedzinie wywiadu i obserwacji w strefie 

przybrzeżnej koncentruje się głównie na wykorzystaniu multistatycznego sonaru 
aktywnego, który skuteczniej niż monostatyczny układ sonarowy potrafi zlokalizo-
wać i śledzić nową generację cichych okrętów podwodnych. Okręty takie stanowią 
niezwykle poważne wyzwanie na wodach przybrzeżnych, które są trudnym obszarem 
do obserwacji sonarowych ze względu na dużą ilość hałasu i pogłosu w pobliżu lądu. 
W CMRE trwają prace nad włączeniem autonomicznych pojazdów podwodnych 
do systemów wykrywających.

2) Wykorzystanie autonomicznych pojazdów podwodnych do działań 
przeciwminowych109.

Najprościej mówiąc, działania przeciwminowe polegają na znajdowaniu min, 
klasyfikowaniu ich i niszczeniu. Obecnie do badania dna morskiego w celu wykrywania 
min są wykorzystywane autonomiczne pojazdy podwodne (AUV)110. Kategoryzacja min 
i ich niszczenie nadal należą do zadań doświadczonych nurków – co oczywiście wiąże się 
z narażeniem ich na niebezpieczeństwo – oraz zdalnie sterowanych robotów111, co z kolei 
jest kosztowne, jeśli służą one jako urządzenia jednorazowego użytku. W CMRE trwają 
badania nad wykorzystaniem AUV nie tylko do wykrywania i śledzenia niebezpiecznych 
obiektów podwodnych, ale również do ich identyfikacji i unieszkodliwiania.

3) Ochrona portów, statków i infrastruktury portowej112.

Ochrona sił morskich i instalacji przybrzeżnych przed terroryzmem i pirac-
twem to skomplikowany i globalny problem. Porty, a w szczególności porty cywilne, 
są trudne do ochrony ze względu na gęste zaludnienie, duże natężenie ruchu na 
morzu i lądzie oraz wysokie natężenie hałasu i pogłosu w wodach przybrzeżnych. 
Zadanie ochrony portu komplikuje to, że zagrożenie może pochodzić z różnych 
małych i trudnych do wykrycia źródeł, jak pływające jednostki nawodne i podwodne 
czy nurkowie. Niełatwo jest monitorować zagrożenia dla portu, ale jeszcze trudniej 
dobrać adekwatną na nie reakcję, która musi uwzględniać bezpieczeństwo osób 
przebywających w porcie.

W dziedzinie ochrony portów prace CRME skupiają się na: opracowywaniu 
technologii pomagających w wykrywaniu potencjalnych napastników, środkach 

108 Wywiad, obserwacja i rozpoznanie (ang. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance – ISR) w strefie 
przybrzeżnej. Więcej informacji na https://www.cmre.nato.int/research/antisubmarine-warfare-asw 
[dostęp: 28/08.2021].

109 Więcej informacji na https://www.cmre.nato.int/research/mine-countermeasures [dostęp: 28/08.2021].
110 Ang. Autonomous Underwater Vehicles, AUVs.
111 Ang. Remotely Operated Vehicles, ROVs.
112 Więcej informacji na https://www.cmre.nato.int/research/port-protection [dostęp: 28/08.2021].



223

Działalność naukowo-badawcza Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii – NATO STO

zapobiegania wtargnięciu terrorystów na teren portu od strony morza oraz ocenie 
technologii nieśmiercionośnych i rozwijaniu nieśmiercionośnych rodzajów broni.

4) Morska świadomość sytuacyjna113.
Bezpieczeństwo morskie zaczyna się od świadomości sytuacyjnej na morzu. 

W świecie, w którym nawet małe jednostki wodne mogą zostać zamienione w broń 
przeciwko okrętom marynarki wojennej, a piraci porywają statki dla okupu, skuteczny 
nadzór i monitoring morski stają się kwestiami kluczowymi. Niezwykle cenne są 
narzędzia informatyczne, które pomagają analitykom nadzoru morskiego zidenty-
fikować podejrzane działania jednostek pływających. Wykorzystując automatyczny 
system identyfikacji (AIS)114 oraz stosując algorytmy i filtry wykrywania anomalii, 
analizują oni sytuację na morzu, wychwytują i śledzą podejrzane statki czy okręty.

Od wielu już lat specjaliści z CMRE pracują nad rozwijaniem oprogramowania 
dla systemów Morskiej Świadomości Sytuacyjnej. Dalsze zwiększanie skuteczności 
nadzoru morskiego będzie wymagać nie tylko postępów w dziedzinie syntezy danych 
(big data), wykrywaniu anomalii oraz podnoszeniu wydajności czujników i doskonaleniu 
narzędzi predykcyjnych. Aktualnie trwają badania nad modelem funkcjonalnym systemu 
agregowania danych z tak różnych sensorów, jak radary brzegowe i pozahoryzontalne, 
satelitarne radary z syntetyczną aperturą115 (radar SAR) oraz system AIS.

5) Wiedza o środowisku i skuteczność operacyjna116.
Sukces sił zbrojnych NATO zależy od stopnia zrozumienia środowiska, 

w którym działają. Wkład CMRE w tę arcyważną dziedzinę polega na opracowaniu 
zintegrowanego systemu, który zapewni dowództwu NATO wiedzę potrzebną do 
podejmowania świadomych decyzji podczas morskich operacji ekspedycyjnych.

Prowadząc badania i próby zmierzające do doskonalenia informatycznych 
narzędzi pomocnych przy podejmowaniu decyzji, specjaliści CMRE gromadzą 
dane uzyskiwane dzięki pomiarom satelitarnym, podwodnym i nawodnym, które 
są następnie agregowane z wykorzystaniem modeli numerycznych, a na koniec 
wdrażane do systemów wspomagania decyzji.

6) Badanie wpływu sonarów na ssaki morskie oraz minimalizowanie ryzyka 
u ssaków morskich117.

Prowadzenie nadzoru i monitoringu morskiego w strefie przybrzeżnej, w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom ze strony cichych okrętów podwodnych, wiąże się 
z wykorzystywaniem sonarów aktywnych. Systemy sonarowe, szczególnie te dużych 
mocy, mogą szkodzić pewnym grupom ssaków morskich (jak również nurkom!). 
W związku z tym CMRE prowadzi badania, które z jednej strony mają poszerzyć 
113 Ang. Maritime Situational Awareness, MSA. Więcej informacji na https://www.cmre.nato.int/research/

maritime-situational-awareness [dostęp: 28.08.2021].
114 Ang. Automated Identification System, AIS.
115 Ang. Synthetic Aperture Radar, SAR.
116 Ang. Environmental Knowledge and Operational Effectiveness, EKOE. Więcej informacji na https://www.

cmre.nato.int/research/environmental-knowledge-and-operational-effectiveness [dostęp: 28.08.2021].
117 Ang. Marine Mammal Risk Mitigation, MMRM. Więcej informacji na https://www.cmre.nato.int/

research/marine-mammal-risk-mitigation [dostęp: 28.08.2021].
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wiedzę na temat oddziaływania sonarów na ssaki morskie, a z drugiej pozwolą na 
opracowanie odpowiednich środków i metod, które pozwolą zmniejszyć zagrożenia 
dla nurków oraz podwodnej fauny.

STATKI BADAWCZE CMRE

Efektem pracy naukowców i inżynierów zatrudnionych w CMRE ma być 
zaspokajanie technicznych i technologicznych potrzeb związanych z prowadzeniem 
operacji morskich przez państwa sojusznicze. Propozycje rozwiązań przedstawianych 
przez CMRE mają być innowacyjne technologicznie i, co najważniejsze, realistyczne 
pod względem operacyjnym oraz wszechstronnie przetestowane w warunkach 
morskich. Do prac badawczych CMRE wykorzystywane są: dwa statki – NRV 
Alliance118 i CRV Leonardo119 – flota autonomicznych pojazdów podwodnych 
i nawodnych oraz rozmaite czujniki morskie120.

NRV ALLIANCE

Statek badawczy Alliance ma 93 metry długości i wyporność 3180 ton. 
Obsługiwany jest przez 44-osobową załogę złożoną z marynarzy włoskiej marynarki 
wojennej Marina Militare. Może na nim wygodnie mieszkać i pracować 25 naukow-
ców, którzy mają do dyspozycji najnowocześniejsze laboratoria i przyrządy naukowe. 
Zadaniem NRV Alliance jest wykonywanie szerokiej gamy zadań akustycznych, 
badań oceanograficznych i inżynieryjnych. Podczas projektowania i budowy statku 
(w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku) szczególną uwagę zwrócono na to, aby 
uczynić go wszechstronną platformą badawczą dostosowaną do potrzeb CRME. 
Istotne było między innymi zredukowanie hałasu do najniższego możliwego poziomu, 
po to by zminimalizować zakłócanie prac badawczych. Na pokładzie statku znajduje 
się szereg wyciągarek i ciężkich dźwigów, dzięki którym możliwe jest opuszczanie 
(zanurzanie) i odzyskiwanie (podnoszenie) czujników naukowych i inżynieryjnych, 
instrumentów oceanograficznych, pojazdów autonomicznych i urządzeń na uwięzi121.

CRV LEONARDO

Mniejszy statek – 29-metrowy CRV Leonardo – został oddany do użytku 
w 2002 roku. Jest zwrotny i ma bardzo cichy układ napędowy. Dobrze wyposażono 
go w różnorodne czujniki oraz wyspecjalizowane urządzenia naukowe i pokładowe. 
Został zaprojektowany do prowadzenia eksperymentów na płytszych wodach, po 
to by stanowić uzupełnienie możliwości badawczych NRV Alliance. Na statku 

118 NATO Research Vessel Alliance, NRV Alliance.
119 Coastal Research Vessel Leonardo, CRV Leonardo.
120 Więcej informacji na https://www.cmre.nato.int/research/facilities-a-equipment [dostęp: 28.08.2021].
121 Więcej informacji o  statkach badawczych można znaleźć na https://www.cmre.nato.int/research/

research-vessels [dostęp: 28.08.2021].
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zatrudniona jest załoga złożona z dziewięciu członków włoskiej marynarki wojennej, 
a prace badawcze może wykonywać 11 naukowców i inżynierów z CMRE.

OCEAN EXPLORER

Ocean Explorer (OEX) jest wysoce zaawansowanym autonomicznym 
pojazdem podwodnym122 oraz jednym z najnowszych i cenniejszych nabytków 
CMRE. Skonstruowany na Uniwersytecie Florida Atlantic University OEX został 
w CMRE poddany wielu modyfikacjom – w celu wykorzystania go w programie 
zwalczania okrętów podwodnych oraz w innych projektach. Służy do przenoszenia 
różnych ładunków, w tym sonaru bocznego, holowanych zestawów sonarowych 
oraz czujników.

UDZIAŁ POLSKICH EKSPERTÓW I BADACZY W PRACACH NATO STO 
I CMRE

Przedstawiciele polskiego środowiska naukowo-badawczego angażują 
się w działalność Organizacji ds. Nauki i Technologii od wstąpienia Polski do 
NATO w 1999 roku. Z czasem udział polskich reprezentantów w działalności 
Organizacji ds. Nauki i Technologii stawał się coraz większy i bardziej zauważalny. 
Spośród cywilnych i wojskowych instytucji, których przedstawiciele włączyli się 
w międzynarodową współpracę naukową w ramach różnych paneli STO oraz 
CMRE, można wymienić między innymi: Wojskową Akademię Techniczną 
(WAT), Politechnikę Warszawską, Polską Akademię Nauk, Instytut Lotnictwa, 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych 
Technologii Obronnych, Szkołę Główną Handlową, Akademię Marynarki Wojen-
nej, Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Łączności, Sieć 
Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 
NASK (Nauka i Innowacje), PIT-RADWAR S.A.123.

O tym, że wkład polskich ekspertów w badania naukowe i prace rozwojowe 
NATO STO jest widoczny i doceniany, świadczą wyróżnienia i nagrody. W ostatnich 
latach w gronie nagrodzonych znaleźli się między innymi:

 - prof. Krzysztof Kulpa (Politechnika Warszawska), który przewodzi zespołowi 
SET-242 Passive Coherent Locators on Mobile Platforms – został wyróżniony 
nagrodą NATO SET Panel Excellence Award 2020;

 -  prof. Piotr Samczyński (Politechnika Warszawska), lider zespołu SET-258 
Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment 

122 Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Więcej informacji na https://www.cmre.nato.int/about-
cmre/fact-sheets/297-oex-autonomous-underwater-vehicles/file [dostęp: 28.08.2021].

123 PIT-RADWAR działał wcześniej pod nazwą Przemysłowy Instytut Telekomunikacji/ BUMAR 
Elektronika SA.
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in Military Scenario – został nagrodzony NATO SET Panel Excellence 
Award 2020124;

 - płk rez. dr hab. inż. Józef Wrona z Sieci Badawczej Łukasiewicz (PIAP) jako 
członek zespołu AVT-248 Next-Generation NATO Reference Mobility Model 
Development – został nagrodzony NATO AVT Panel Excellence Award 2020125;

 - prof. Marek Amanowicz126 (NASK) – został nagrodzony NATO IST Panel 
Excellence Award 2020 jako inicjator grupy, która zajmowała się analizą 
zagadnień z obszaru IoT w kontekście ich militarnego wykorzystania127;

 - dr inż. Dariusz Pierzchała128 (Instytut Systemów Informatycznych WAT) 
– został nagrodzony 2018 Science and Technology Scientific Achievement 
Award za osiągnięcia w ramach projektu MSG-136 Modelling and Simu-
lation as a Service; w 2013 roku nagrodzono go również jako uczestnika 
zespołu MSG-131 Modelling and Simulation as a Service: new concepts and 
service oriented architectures129;

 - płk dr hab. inż. Jacek Świderski (Instytut Optoelektroniki WAT) – otrzymał 
nagrodę NATO STO Scientific Achievement Award 2016 za wkład w projekt 
badawczy SET-170 Mid-Infrared Fiber Lasers, dotyczący światłowodowych 
źródeł laserowych działających w zakresie widmowym średniej podczerwieni;

 - płk. dr. inż. Krzysztof Kopczyński (Instytut Optoelektroniki WAT) – otrzy-
mał w 2016 roku dyplom uznania NATO STO Sensors & Electronics 
Technology Panel za ponad trzyletnie prace na rzecz panelu SET130;

 - dr. inż. Wojciech Potkański (Instytut Lotnictwa) – został nagrodzony AVT 
Panel Excellence Award 2015 za wyjątkowe zasługi oddane podczas ponad 
15-letniej działalności w panelu AVT131;

124 „Dzięki zaangażowaniu obu naukowców Politechniki Warszawskiej w 2019 roku zostało przeprowadzone 
w Polsce ćwiczenie NATO o nazwie APART-GAS (Active Passive Radar Trials – Ground-based, Airbone, 
Sea-borne), w trakcie którego przetestowano prototypy i demonstratory radarów pasywnych (w tym 
tych tworzonych przez badaczy z  Politechniki Warszawskiej) oraz ich współpracę z  siecią radarów 
aktywnych." Cyt za: https://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Nasi-naukowcy-odznaczeni-
na-I-Forum-Innowacyjnosci-Sil-Zbrojnych-R [dostęp: 28.08.2021]. 

125 W ramach wyróżnionego projektu powstała nowatorska technika modelowania, która wspiera proces 
projektowania nowych platform lądowych, a  także planowania i  realizacji misji.  Zob.: https://piap.
pl/2021/04/15/plk-rez-dr-hab-inz-jozef-wrona-z-lukasiewicz-piap-w-zespole-nagrodzonym-przez-
nato/ [dostęp: 28.08.2021].

126 Przez 19 lat był głównym przedstawicielem Polski w Panelu Information Systems Technology organizacji 
NATO Science and Technology, pełniąc między innymi przez 6 lat funkcję wiceprzewodniczącego tego 
Panelu. Cyt. za: https://www.kscforum.pl/category/2020-prelegenci/ [dostęp: 28.08.2021].

127 Zob.: https://isportal.pl/eksperci-nask-z-nagroda-sto-przyznana-przez-nato/ [dostęp: 28.08.2021].
128 Dr inż.  Dariusz Pierzchała jest członkiem Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji 

i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych.
129 Zob.: https://www.isi.wat.edu.pl › nagrody [dostęp: 28.08.2021]. 
130 Zob.: https://promocja.wat.edu.pl/Glos_Akademicki/Glos_PDF/2016/GA_10_2016.pdf [dostęp: 28.08.2021]. 
131 Dr inż.  Wojciech Potkański uczestniczył w  kilkunastu projektach technicznych (aktywne podwozia 

lotnicze, nieliniowy flatter, małe satelity), angażując do udziału w nich zespoły Instytutu Lotnictwa. Cyt. 
za: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/nagroda-nato-dla-dr-inz-wojciecha-potkanskiego/ [dostęp: 28.08.2021].



227

Działalność naukowo-badawcza Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii – NATO STO

 - prof. Maciej Bossak z Instytut Lotnictwa – w uznaniu wybitnych zasług 
i wieloletniego wkładu badawczego otrzymał NATO AVT Panel Excellence 
Award 2014;

 - prof. Wiesław Mieczysław Ostachowicz (Polska Akademia Nauk) został 
w 2016 wyróżniony NATO AVT Panel Excellence Award for Lectures.

Warto na koniec zwrócić uwagę, że udział przedstawicieli polskich jednostek 
badawczych w pracach obejmujących różnorakie obszary naukowe i technologiczne, 
interesujące dla NATO i jednocześnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
naszego państwa, jest w znacznej mierze opłacany przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Może być również dofinansowany z budżetu Sojuszu, wyasygnowanego 
dla Polski w ramach NATO Support Programme.
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Niemiecka napaść na Polskę 1 września 1939 roku sprawiła, że powrót do szkół 
po wakacyjnej przerwie stał się niemożliwy. Podejmowano co prawda nieliczne 
próby ich uruchamiania (zwłaszcza we wschodniej części kraju), ale już po kilku 
dniach nauka była przerywana. Ponowne otwarcie szkół nastąpiło po zakończeniu 
kampanii wrześniowej.

Na terenie Generalnego Gubernatorstwa (GG) Niemcy rozpoczęli niszczenie 
polskiej oświaty na przełomie października i listopada. Podstępne aresztowanie 
profesorów i wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej 
przesądziło o losie polskiego szkolnictwa wyższego. W podobny sposób władze 
okupacyjne potraktowały szkolnictwo średnie. Po jego likwidacji z programów szkół 
powszechnych i zawodowych systematycznie rugowano lekcje historii, geografii, 
literatury, nauki o Polsce współczesnej, ale także gimnastyki. Szkoły zawodowe 
miały kształcić wykwalifikowanych robotników na potrzeby niemieckiego przemysłu 
wojennego. Organizacja szkolnictwa w GG opierała się na polskich urzędach oświaty, 
do których wprowadzano niemieckich zwierzchników, stopniowo zmniejszając liczbę 
zatrudnionych Polaków i zakres ich kompetencji.

Na terenach włączonych do III Rzeszy polskie szkolnictwo powszechne, 
średnie i wyższe przestało istnieć na samym początku okupacji. Dzieci miały być 
kształcone w zakresie elementarnej znajomości czytania, pisania i liczenia. Ze szkół 
zwolniono polskich nauczycieli. W Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie począt-
kowo działały szkoły dla polskich dzieci, z tym że zmuszone były do nauki języka 
niemieckiego. Po wpisaniu większości Polaków na volkslistę w pierwszej połowie 
1941 roku, ich dzieci skierowano do szkół niemieckich. Na Śląsku, w nielicznych 
powiatach, okupant dopuszczał funkcjonowanie szkół, w których prowadzono lekcje 
w języku polskim. Zwykle jednak Ślązacy byli traktowani jako autochtoni niemiec-
kiego pochodzenia i w związku z tym ich dzieci kierowano do szkół niemieckich.

Na wschodzie, na terenach zajętych przez III Rzeszę po agresji na ZSRR, 
organizacja szkolnictwa była różna, z racji podziału tych ziem między różne jednostki 
administracyjne. Polskie szkolnictwo nie istniało w ogóle w okręgu białostockim, 
który jako Bezirk Bialystok został oddany pod administrację Prus Wschodnich. 
W województwie wileńskim, które w większości weszło w skład Generalnego 
Komisariatu Litwy, zezwolono na uruchomienie polskich szkół powszechnych, ale 
w lipcu 1942 roku językiem wykładowym ustanowiono język litewski. Kierowni-
kami szkół byli Litwini, którzy dominowali wśród kadry pedagogicznej. Nie było 
ogólnokształcących szkół średnich dla polskiej młodzieży. Podobnie wyglądała 
sytuacja na terenach, które znalazły się w granicach Generalnego Komisariatu 
Białorusi, z tą różnicą, że językiem nauczania był tam język białoruski. W Okręgu 
Generalnym Wołynia i Podola, który wchodził w skład Komisariatu Rzeszy Ukraina, 
polskie szkolnictwo formalnie nie funkcjonowało. Brak ukraińskich nauczycieli 
pozwolił jednak na działanie nielicznych polskich szkół powszechnych między 
innymi w większych miastach byłego województwa poleskiego. 
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Jedną z form oporu wobec poczynań okupanta było tajne nauczanie, które 
stanowiło ewenement w ogarniętej wojną Europie. Pierwsze tajne komplety rozpo-
częły się już jesienią 1939 roku. Objęły swym zasięgiem znaczną część młodzieży, 
zwłaszcza w dużych miastach. Ważną rolę w procesie tajnego nauczania odegrała 
Tajna Organizacja Nauczycielska z Zygmuntem Nowickim oraz Departament 
Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj kierowany przez Czesława Wycecha. 
Największymi ośrodkami tajnego nauczania na poziomie powszechnym i średnim 
w GG był okręg warszawski i krakowski, w tym główne miasta: Warszawa i Kraków. 
Gorzej wyglądała sytuacja na terenach włączonych do Rzeszy, gdzie okupant miał 
lepsze rozeznanie dotyczące polskiego środowiska. Prowadzona tam praca oświatowa 
musiała być dokładniej zakonspirowana. W sumie – w zakresie szkoły podstawowej, 
średniej i wyższej – tajnym nauczaniem objęto ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży. 

Badania nad dziejami oświaty i edukacji podczas okupacji niemieckiej w Polsce 
rozpoczęły się tuż po zakończeniu wojny. Szczególne nasilenie prac badawczych i mnogość 
publikacji odnotowano w latach 70. i 80. ubiegłego wieku i było związane z weryfikacją 
przeprowadzonej wcześniej przez Komisję Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) 
ankiety. Do tej pory powstało przeszło kilkaset prac naukowych dokumentujących 
politykę okupanta wobec szkolnictwa polskiego, organizację i zasięg tajnego nauczania, 
a także straty osobowe poniesione przez środowiska nauczycielskie i naukowe. Pierwsze 
kompleksowe opracowania książkowe pochodzą z lat 60. XX wieku.

Tematykę oświaty i edukacji tego okresu w drukach zwartych podejmowali 
i podejmują przede wszystkim badacze zajmujący się historią oświaty, wychowania, 
zawodu nauczycielskiego, sprawami organizacji oświaty i nauki. Należy do nich 
Marian Walczak – pedagog, były prezes ZNP i członek Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich – autor wielu książek i artykułów poświęconych dziejom 
polskiej edukacji. Wydana w 1987 roku Działalność oświatowa i martyrologia nauczy-
cielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską: 1939-19451 pozostaje do dzisiaj jedynym 
kompleksowym opracowaniem tematu. Autor omówił: stan oświaty w przededniu 
wybuchu II wojny światowej i jej skutki dla polskiej kultury, działalność nauczycieli 
w jawnym szkolnictwie polskim i niemieckim dla polskich dzieci z podziałem na 
ziemie wcielone do III Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo, działalność nauczycieli 
w oświatowej konspiracji, prezentując między innymi formy organizacyjne i warunki 
pracy, z jakimi przyszło się zmierzyć nauczycielom w procesie tajnego nauczania. Wiele 
miejsca w niniejszej publikacji autor poświęcił prześladowaniom środowiska nauczy-
cielskiego i jego eksterminacji. Podobną formę mają: wydana w końcu lat 70. książka 
pt. Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-19452, pochodząca 
z połowy lat 80. publikacja Straty osobowe środowiska nauczycielskiego w okresie wojny 
i okupacji hitlerowskiej 1939-19453, a także opublikowana w 1995 roku pozycja 

1 M. Walczak, Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego 1939-1945, Wrocław 1987.
2 Tenże, Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945, Wrocław 1978.
3 Tenże, Straty osobowe środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945, 

Warszawa 1984.
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wydawnicza zatytułowana Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. 
Księga strat osobowych4, która (jak poprzednia) zawiera między innymi wykaz imienny 
strat pracowników nauki według ośrodków akademickich. W kręgu szczególnego 
zainteresowania Mariana Walczaka znajdowały się losy szkolnictwa w okupowanej 
Wielkopolsce, czego wyrazem są dwie publikacje: Nauczyciele wielkopolscy w latach 
wojny i okupacji (1939-1945)5 oraz Wielkopolska konspiracja oświatowa 1939-19456. Poza 
tym bogaty dorobek autora obejmuje prace omawiające szkolnictwo zawodowe pod 
okupacją niemiecką – powstałe w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej dekadzie 
XXI wieku publikacje stanowią próbę podsumowania strat osobowych i materialnych 
w szkolnictwie, natomiast redagowana monografia pt. Polityka oświatowa i naukowa 
Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium porównawcze7 ma 
charakter komparatystyki.

Stan oświaty na terenach wcielonych do III Rzeszy przedstawiła Maria 
Banasiewicz w publikacji zatytułowanej Polityka naukowa i oświatowa hitlerow-
skich Niemiec na ziemiach polskich wcielonych do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji 
(1939-1945)8. Z kolei politykę oświatową niemieckiego okupanta w Generalnym 
Gubernatorstwie opisał Eugeniusz Król w pracy Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa 
polskiego na terenie Generalnej Guberni (1939-1945)9. Sytuację oświaty w Warszawie 
przedstawiła Janina Kazimierska10. Natomiast dramatyczne losy i doświadczenia 
młodzieży ukazali: Janusz Gumkowski11, Szymon Datner12 i Czesław Pilichowski13, 
który opisał zbrodnie dokonane przez hitlerowców. 

Spośród książek poświęconych oświacie i edukacji okresu wojennego warto 
wskazać te, które odnoszą się do poszczególnych regionów okupowanych przez 
Niemców. Poza Wielkopolską szeroko opisaną przez Mariana Walczaka należy 
przywołać prace Michała Gnatowskiego14 i Franciszka Januszka15 poświęcone 
Białostocczyźnie, Adama Massalskiego16 na temat okupacji na Kielecczyźnie, 
4 Tenże, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995.
5 Tenże, Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji (1939-1945), Poznań 1974. 
6 Tenże, Wielkopolska konspiracja oświatowa 1939-1945, Warszawa 1972.
7 Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium 

porównawcze, red. M. Walczak, Warszawa 2000.
8 M. Banasiewicz, Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich wcielonych do 

Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji (1939-1945), Poznań 1980.
9 E. Król, Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni (1939-1945), 

Warszawa 1979.
10 J. Kazimierska, Szkolnictwo warszawskie w latach 1939-1944, Warszawa 1980.
11 J. Gumkowski, Młodzież polska podczas okupacji 1939-1945. Niektóre problemy polityki hitlerowskiego 

okupanta wobec młodzieży polskiej, Warszawa 1966.
12 S. Datner, Sytuacja młodzieży na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1965.
13 C. Pilichowski, Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej, Warszawa 1972.
14 M. Gnatowski, Białostocczyzna w latach wojny i okupacji hitlerowskiej. Zarys dziejów politycznych regionu, 

Białystok 1979.
15 F. Januszek, Jawne i tajne szkoły polskie w województwie białostockim w latach II wojny światowej, Białystok 

1975; Martyrologia nauczycieli polskich na Białostocczyźnie w latach 1939 i 1941-1944, Białystok 1985.
16 A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945, Warszawa – Kraków 1975.
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Kazimierza Kaznowskiego17 – o martyrologii nauczycieli w Lubelskiem, Janiny 
Molendy18 – omawiające szkolnictwo w rejencji katowickiej.

Niezwykle cenna dla wszystkich, którzy chcieliby poznać dzieje polskiej 
edukacji w czasie II wojny światowej, jest Historia wychowania. Wiek XX pod redakcją 
Józefa Miąso19 – historyka wychowania specjalizującego się w zakresie badań polskiej 
oświaty XIX i XX wieku. W części drugiej, opracowanej przez Józefa Krasuskiego, 
kolejne rozdziały prezentują między innymi szkolnictwo powszechne, średnie 
i zawodowe podczas okupacji, ale przede wszystkim skupiają się na zagadnieniach 
związanych z oświatą podziemną. Józef Krasuski jest również autorem książki 
w całości poświęconej tajnemu nauczaniu zatytułowanej Tajne szkolnictwo polskie 
w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-194520. 

Należy podkreślić, że literatura omawiająca tajne nauczanie okazuje się 
wyjątkowo bogata. O tajnej oświacie w czasie II wojny światowej pisali ponadto: 
Nadzieja Drucka21, Czesław Wycech22, Bolesław Grzebalski23, Aneta Ignatowicz24, 
Stefania Mazurek25, Szymon Kędryna26, Stanisław Michalski27, Tadeusz Jałmużna28. 
Także jeden z rozdziałów drugiego tomu Dziejów oświaty polskiej 1795-194529 został 
poświęcony zagadnieniu tajnego nauczania. Uzupełnienie stanowią praca Wiesława 
Głębockiego i Karola Mórawskiego30 prezentująca dzieje polskiej kultury pod 
okupacją niemiecką oraz Edukacja i kultura Polski Podziemnej Piotra Matusaka31, 
w której autor chronologicznie i rzeczowo przedstawił dzieje kultury polskiego 
społeczeństwa podczas II wojny światowej.

Nie sposób nie wymienić pozycji, które omawiają dzieje szkół wyższych 
w trakcie wojennej zawieruchy. Należy do nich Szkolnictwo akademickie i nauka 
polska w okresie okupacji hitlerowskiej autorstwa Bronisława Gralaka32. O utworzonym 
w październiku 1940 roku i działającym głównie w Warszawie Tajnym Uniwersytecie 
Ziem Zachodnich pisał Władysław Kowalenko w pracy pt. Tajny Uniwersytet Ziem 
17 K. Kaznowski, Martyrologia nauczycieli w Lubelskiem w latach II wojny światowej, Lublin 1995.
18 J. Molenda, Szkolnictwo w rejencji katowickiej w latach okupacji hitlerowskiej. Przyczynek do polityki 

narodowościowej okupanta, Katowice 1976.
19 Historia wychowania. Wiek XX, t. 2, red. J. Miąso, Warszawa 1980. 
20 J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Warszawa 1977.
21 N. Drucka, Szkoła w podziemiu. Z dziejów tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1973.
22 C. Wycech, Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944, Warszawa 1964.
23 Z działalności nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczyźnie, red. B. Grzebalski, Warszawa 1989.
24 A. Ignatowicz, Tajna oświata i wychowanie w okupowanej Warszawie, Warszawa 2009.
25 S. Mazurek, Z dziejów tajnej oświaty polskiej na Śląsku Opolskim w latach II wojny światowej, Opole 1973.
26 S. Kędryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji: księga 

pamiątkowa, Katowice 1971; Wspomnienia nauczycieli śląskich, wybór i oprac. S. Kędryna, Katowice 1970.
27 S. Michalski, Tajne nauczanie w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej, Poznań 1968.
28 T. Jałmużna, Tajne nauczanie na ziemi łódzkiej 1939-1945, Warszawa 1977.
29 R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 1795-1945, t. 2, Warszawa 1987.
30 W. Głębocki, K. Mórawski, Kultura walcząca 1939-1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny 

i okupacji, Warszawa 1986.
31 P. Matusak, Edukacja i kultura Polski Podziemnej, Siedlce 1997.
32 B. Gralak, Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej, Zgierz 2016.
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Zachodnich. Uniwersytet Poznański 1940-194533. W latach 60. powstał zbiór esejów 
pod redakcją Marii i Alfreda Zarębów zatytułowany Alma Mater w podziemiu. Kartki 
z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941-194534. Historię 
i działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego w burzliwych latach 40. opisał Stanisław 
Gawęda35. Jeszcze w końcu lat 40. Tadeusz Manteuffel (historyk, twórca i pierwszy 
dyrektor IH PAN) przedstawił losy warszawskiej uczelni w książce Uniwersytet 
Warszawski w latach wojny i okupacji. Kronika 1939/40-1944/4536. O działalności 
Uniwersytetu Warszawskiego w tym okresie pisał także Tadeusz Kotarbiński37. 
Z kolei Aleksander Dawidowicz w publikacji pt. Tajne nauczanie medycyny i far-
macji w latach 1939-194538 przybliżył kulisy i trudności związane ze zdobywaniem 
zawodu lekarza. Historię wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie opisał Zygmunt Albert39. Tragiczne losy lubelskich akademików i studentów 
przedstawił Jan Ziółek40.

O stratach osobowych i zniszczeniach wojennych w polskiej oświacie w okresie 
okupacji pisali Stanisław Mauersberg i Marian Walczak w pierwszym tomie publi-
kacji zatytułowanej Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł41.

Spośród wielu periodyków, na łamach których opublikowano teksty poświęcone 
dziejom edukacji pod okupacją niemiecką, wypada wymienić: „Biuletyn Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, „Documenta Occupationis 
Teutonicae”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, „Przegląd Zachodni”, a także 
„Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”.

Na szczególną uwagę zasługuje „Przegląd Historyczno-Oświatowy”. Wyda-
wany początkowo w Krakowie, obecnie w Warszawie, należy do najstarszych polskich 
czasopism pedagogicznych. Idea jego powstania sięga 1943 roku, kiedy to czołowi 
działacze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej postanowili powołać zespół, mający 
zajmować się gromadzeniem materiałów do dziejów polskiej oświaty, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów najnowszych. Na łamach wydawnictwa opublikowano 
dotąd szereg artykułów i materiałów źródłowych dotyczących między innymi 
dziejów tajnego nauczania i innych form walki o polską naukę, szkołę i kulturę. 

33 W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznański 1940-1945, Poznań 1961.
34 Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941-1945, 

red. M. Zaręba, A. Zaręba, Kraków 1964.
35 S. Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1979.
36 T. Manteuffel, Uniwersytet Warszawski w latach wojny i okupacji. Kronika 1939/40-1944/45, Warszawa 1948.
37 T. Kotarbiński (i in.), Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1961.
38 Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945, red. A. Dawidowicz, Warszawa 1977.
39 Z. Albert, Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944, Wrocław 1975.
40 Losy pracowników i studentów KUL w czasie okupacji niemieckiej, red. J. Ziółek, Lublin 2009.
41 S. Mauersberg, M. Walczak, Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł, cz. 1, lata 1944-1948, Warszawa 

– Radom 1999.
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Już w pierwszym numerze, wydanym w 1947 roku, znalazły się artykuły poświęcone 
wyłącznie czasom niemieckiej okupacji, na przykład Stefana Pieńkowskiego Nauka 
polska w czasie okupacji42 i Czesława Wycecha Praca oświatowa w kraju w czasie wojny43. 

O sytuacji, w jakiej znalazła się polska oświata, i losach nauczycieli w pierwszych 
dniach po wybuchu wojny pisali na łamach „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”: 
Marian Walczak44, który przedstawił sytuację polskiego szkolnictwa w początkach okupacji; 
Bolesław Bork45, który przybliżył tragiczny los polskich nauczycieli zamordowanych w pia-
śnickim lesie; Jacek Chrobaczyński46, który opisał sytuację małopolskiego nauczycielstwa 
we wrześniu 1939 roku, a także Edward Serwański i Marian Walczak, którzy omówili 
działalność polskiego szkolnictwa na terenie okupowanej przez Niemców Wielkopolski47.

Tematykę polskiego szkolnictwa na terenie Generalnego Gubernatorstwa podjęli 
w artykułach i materiałach między innymi: Wincenty Czerwiński48, skupiając uwagę na 
warszawskich szkołach przemysłowo-technicznych; Jerzy Doroszewski49, przedstawiając 
sposób tworzenia niemieckich szkół na Zamojszczyźnie i w dystrykcie lubelskim; 
Henryk Frelek50, zajmując się martyrologią nauczycieli powiatu garwolińskiego; 
Eugeniusz Król51, pisząc na temat podręczników w jawnym szkolnictwie polskim, 
a także przedstawiając realia polskiego życia naukowego. Z kolei Agnieszka Nadolska52 
zaprezentowała dziecięce wspomnienia z okupowanej Warszawy, Wacław Polkowski53 
przedstawił losy nauczycieli i młodzieży w powiecie węgrowskim, a Stanisław Ośko54 
omówił los nauczycieli z Radomia i powiatu radomskiego, Marian Walczak55 przybliżył 
42 S. Pieńkowski, Nauka polska w czasie okupacji, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1947, nr 1.
43 C. Wycech, Praca oświatowa w kraju w czasie wojny, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1947, nr 1.
44 M. Walczak, Szkolnictwo polskie w początkach okupacji (1939-1940), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 

1984, nr 1.
45 B. Bork, Straty osobowe nauczycieli w Lesie Piaśnickim, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 3-4.
46 J. Chrobaczyński, Wrzesień 1939 w doświadczeniach i postawach małopolskiego środowiska nauczycielskiego, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1998, nr 3-4. 
47 E. Serwański, M. Walczak, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską w Wielkopolsce, wrzesień 

1939-marzec 1940, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1972, nr 2.
48 W. Czerwiński, Szkoły zawodowe przemysłowo-techniczne w Warszawie w okresie okupacji 1939-1944, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1969, nr 1.
49 J. Doroszewski, Jak tworzono szkoły niemieckie na Zamojszczyźnie i w dystrykcie lubelskim podczas 

okupacji hitlerowskiej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1973, nr 4.
50 H. Frelek, Kartki z martyrologii nauczycieli powiatu garwolińskiego w latach 1939-1944, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1978, nr 4.
51 E. Król, Sprawa podręczników i pomocy naukowych w jawnym szkolnictwie polskim w Generalnej Guberni 

w latach okupacji hitlerowskiej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1977, nr 4; tenże, Szczątkowe formy 
jawnej egzystencji polskiego życia naukowego w Generalnej Guberni (1939-1945), „Przegląd Historyczno-

-Oświatowy” 1986, nr 2.
52 A. Nadolska, Wspomnienia dzieci z czasów okupacji niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa 

w Warszawie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2014, nr 3-4.
53 W. Polkowski, Nauczyciele i młodzież powiatu węgrowskiego w latach II wojny światowej, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 3.
54 S. Ośko, Niektóre dane o nauczycielach Radomia i powiatu radomskiego czynnych w walce z najeźdźcą 

hitlerowskim, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 3.
55 M. Walczak, Tymczasowa reorganizacja szkolnictwa zawodowego w Generalnym Gubernatorstwie w roku 

szkolnym 1940/1941, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1988, nr 4.
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metody i sposób przebudowy szkolnictwa zawodowego w pierwszym okresie okupacji. 
Zagadnieniem edukacji w Częstochowie zajął się Edward Haneman56, natomiast 
Zbigniew Grzędzielski57 przedstawił częstochowskie szkolnictwo zawodowe tego okresu.

Dziejom polskiej oświaty i nauki na terenach wcielonych do III Rzeszy 
poświęcili swoje artykuły wspomniani już Edward Serwański i Marian Walczak: 
Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską w Wielkopolsce, wrzesień 1939 – marzec 
194058 i Szkolnictwo niemieckie dla dzieci polskich pod okupacją hitlerowską w Wielko-
polsce59. Sytuacją polskiego szkolnictwa zawodowego w okupowanej Wielkopolsce 
zajął się Kazimierz Denek60. Kronikę polskiego szkolnictwa w należącym również do 
Kraju Warty Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim przedstawił Henryk Nowakowski61. 
Z kolei losy polskich nauczycieli ze stanowiącej część Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy 
Zachodnie ziemi gdańskiej przybliżył Narcyz Kozłowski62. Dramatyczne skutki 
wyniszczającej polityki niemieckiego okupanta na Warmii, Mazurach i Powiślu 
omówił Tadeusz Oracki63. Wojenne dzieje oświaty na Śląsku przybliżyła Stefania 
Mazurek64. O sytuacji polskiej szkoły w okupowanej Łodzi pisał Mieczysław Woź-
niakowski65. Tematykę edukacji w Bezirk Bialystok podjęli: Jerzy Turonek66, Maria 
Kolendo67 (omówiła polskie szkolnictwo w powiecie bielskim), Jarosław Czeropski68 
(zaprezentował zagadnienie oświaty na terenie ówczesnego powiatu sokólskiego) 
i Franciszek Januszek69 (przybliżył problemy związane z tajnym nauczaniem na 
56 E. Haneman, Oświata i szkolnictwo w Częstochowie podczas okupacji hitlerowskiej, „Przegląd Historyczno-

-Oświatowy” 1971, nr 3.
57 Z. Grzędzielski, Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1939-1944, „Przegląd Historyczno-

-Oświatowy” 1973, nr 2; tenże, Szkolnictwo polskie w latach 1939-1945 na terenach powiatu 
częstochowskiego, przyłączonych do Rzeszy, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1977, nr 3.

58 E. Serwański, M. Walczak, Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską w Wielkopolsce, wrzesień 
1939-marzec 1940, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1972, nr 2.

59 E. Serwański, M. Walczak, Szkolnictwo niemieckie dla dzieci polskich pod okupacją hitlerowską 
w Wielkopolsce, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1973, nr 2.

60 K. Denek, Zniszczenie szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w czasie drugiej wojny światowej i jego rozwój 
w latach 1945-1960, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1969, nr 1.

61 H. Nowakowski, Szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu 
gnieźnieńskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1977, nr 1.

62 N. Kozłowski, Sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych Ziemi Gdańskiej, poległych, zamordowanych 
przez hitlerowców i zaginionych w latach II wojny światowej 1939-1945, „Przegląd Historyczno- 

-Oświatowy” 1976, nr 4.
63 T. Oracki, Straty szkolnictwa oświaty polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1939-1946, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1961, nr 3.
64 S. Mazurek, Oświata na Śląsku w okresie okupacji, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1970, nr 2.
65 M. Woźniakowski, Szkolnictwo łódzkie w walce z terrorem hitlerowskim, „Przegląd Historyczno- 

-Oświatowy” 1974, nr 2.
66 J. Turonek, Okupacyjna polityka szkolna w Okręgu Białostockim (1941-1944), „Przegląd Historyczno- 

-Oświatowy” 1976, nr 3.
67 M. Kolendo, Szkolnictwo polskie w powiecie Bielsk Podlaski w okresie okupacji (1941-1944), „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1972, nr 2. 
68 J. Czeropski, Jawna i tajna oświata w okresie okupacji hitlerowskiej (1941-1944) na terenie byłego powiatu 

sokólskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1985, nr 2.
69 F. Januszek, Niektóre problemy tajnego nauczania na Białostocczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej 1941-

-1944, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1976, nr 1.
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Białostocczyźnie). Zagadnieniem tajnego nauczania w należących do Okręgu Bia-
łostockiego powiatach wołkowyskim i grodzieńskim zajęła się również wspomniana 
wcześniej Maria Kolendo70.

Przywoływany wielokrotnie Marian Walczak w swojej pracy badawczej inte-
resował się również losami polskiej oświaty na wschodnich terenach okupowanego 
kraju. Efektem tego są artykuły przedstawiające środowisko szkolne okresu okupacji 
na wschodnich terenach II RP71, edukację polskich dzieci w Wilnie72 i we Lwowie73, 
a także tekst poświęcony kształceniu zawodowemu na poziomie wyższym młodzieży 
polskiej i ukraińskiej74. Temat edukacji na ziemiach wschodnich podjął również 
Franciszek Wiśmierski, który przybliżył tajne nauczanie w powiecie czortkowskim 
byłego województwa tarnopolskiego75.

Wiele artykułów zamieszczonych w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym” 
zostało poświęconych tajnemu nauczaniu. Omawiają one działalność konspiracyjną 
prowadzoną w różnych częściach okupowanego kraju, a także przedstawiają funk-
cjonowanie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) – konspiracyjnej jednostki 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, która organizowała nielegalne zajęcia i wykłady 
podczas niemieckiej okupacji. Już w pierwszym numerze czasopisma ukazał się 
artykuł autorstwa Aleksandra Birkenmajera pt. Co władze okupacyjne wiedziały 
o polskim tajnym nauczaniu w tzw. Generalnej Guberni76. Warto wymienić również 
prace: Anny Piotrowskiej77 na temat historii tajnego szkolnictwa podczas II wojny 
światowej; Agnieszki Grędzik78 o tajnym nauczaniu na północno-wschodnich 
ziemiach II RP; Wandy Karpowicz o organizowanych nielegalnych zajęciach 
i wykładach w Warszawie79; Józefa Krasuskiego80 o tajnych kompletach w okręgu 

70 M. Kolendo, Tajne nauczanie w byłych powiatach wołkowyskim i grodzieńskim w latach okupacji 
hitlerowskiej (1941-1944), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1974, nr 3.

71 M. Walczak, Polskie środowisko szkolne na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1945), „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy” 1995, nr 3-4.

72 M. Walczak, Edukacja polskich dzieci w Wilnie w latach 1939-1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 
2002, nr 1-2.

73 M. Walczak, Edukacja polskich dzieci we Lwowie w latach 1939-1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 
2002, nr 3-4.

74 M. Walczak, Państwowe Kursy Zawodowe we Lwowie (1942-1944). Kształcenie młodzieży ukraińskiej 
i polskiej na poziomie wyższym, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1993, nr 3-4.

75 F. Wiśmierski, Z dziejów szkolnictwa polskiego na ziemiach wschodnich w okresie II wojny światowej (tajne 
nauczanie w powiecie czortkowskim), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1970, nr 1.

76 A. Birkenmajer, Co władze okupacyjne wiedziały o polskim tajnym nauczaniu w tzw. Generalnej Guberni, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1947, nr 1.

77 A. Piotrowska, Z dziejów tajnego szkolnictwa w czasie II wojny światowej, „Przegląd Historyczno- 
-Oświatowy” 1966, nr 4.

78 A. Grędzik, Tajne nauczanie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej w czasie 
okupacji niemieckiej 1941-1944, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2002, nr 3-4.

79 W. Karpowicz, Tajne nauczanie na poziomie wyższym w Warszawie w latach 1940-1944 (Komplety 
Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1977, nr 1.

80 J. Krasuski, Tajne nauczanie w okręgu kielecko-radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 3.
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kielecko-radomskim; Edwarda Serwańskiego81 na temat organizacji tajnego nauczania 
w Wielkopolsce i szkic Mariana Walczaka82 poświęcony tajnemu kształceniu w Wiel-
kopolsce. Opracowania w tym zakresie doczekały się ówczesne powiaty: morski83, 
opatowski84, tarnowski85, mławski86, pułtuski87, pińczowski88, włoszczowski89, region 
podkarpacki90, a także miasta: Łódź91, Kielce92, Piotrków Trybunalski93, Radom94, 
Węgrów95, Siedlce96.

Organizację i działalność TON omawiają prace: Wawrzyńca Duszy i Wacława 
Wojtyńskiego97, Czesława Wycecha98, Józefa Krasuskiego99 i Tomasza Szczechury100, 
który przedstawił skład osobowy kierownictw tajnej oświaty.

81 E. Serwański, Struktury tajnego nauczania w Wielkopolsce 1939-1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 
1998, nr 3-4.

82 M. Walczak, Tajne nauczanie w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej, „Przegląd Historyczno- 
-Oświatowy” 1970, nr 3.

83 W. Aleksandrowicz, Udział nauczycieli powiatu morskiego w ruchu oporu i tajnym nauczaniu (1939-
1945), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1973, nr 3.

84 T. Bernacki, Praca nauczycieli powiatu opatowskiego w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 3.

85 A. Bochnak, Z dziejów tajnego nauczania w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy” 1966, nr 3.

86 J. Humięcki, Tajne nauczanie w powiecie mławskim w okresie od 1939 do 1945 roku, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy” 1959, nr 1.

87 Z. Kilian, Tajne nauczanie w powiecie pułtuskim, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1972, nr 2.
88 S. Sobczyk, Tajne nauczanie w powiecie pińczowskim w latach okupacji 1939-1945, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 3.
89 B. Król, Tajne nauczanie w czasach okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 na terenie powiatu 

włoszczowskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 3.
90 J. Chrobaczyński, Tajne władze oświatowe na Podkarpaciu 1939-1945. Struktura i charakterystyka, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1985, nr 3-4.
91 L. Brożyńska, Tajne szkolnictwo średnie ogólnokształcące i zawodowe w czasie okupacji niemieckiej 1939- 

-1945 w Łodzi, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1969, nr 1.
92 S. Majewski, Tajne szkolnictwo Kielc i powiatu kieleckiego w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1978, nr 4.
93 R. Kotewicz, Materiały do tajnego nauczania w szkolnictwie średnim Piotrkowa Trybunalskiego, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1988, nr 2.
94 M. Pietrusiewicz, Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 w średnich 

szkołach ogólnokształcących w Radomiu, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 3.
95 T. Wangrat, Tajne nauczanie w Węgrowie. 1939-1944, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 3-4.
96 A. Zawadzka, Tajne nauczanie w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1944 w szkołach średnich 

ogólnokształcących w Siedlcach, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1976, nr 3.
97 W. Dusza, W. Wojtyński, Tajna Organizacja Nauczycielska w pięćdziesięciolecie powstania, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1989, nr 3.
98 C. Wycech, Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1947, nr 2; C. Wycech, Z dziejów tajnej działalności oświatowo-kulturalnej 
(Departament Oświaty i Kultury), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 3.

99 J. Krasuski, Tajna Organizacja Nauczycielska – współpraca organizacyjna, oświatowa i polityczna w ramach 
Podziemnego Państwa Polskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1995, nr 1-2.

100 Skład osobowy kierownictw tajnej oświaty w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, wstęp i red. 
T. Szczechura, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1975, nr 4.
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Przedmiotem zainteresowania badaczy były również dzieje szkół wyższych 
i środowisk naukowych pod okupacją niemiecką. Na szczególną uwagę w tym 
zakresie zasługują artykuły: Pawła Chadaja101, który zajął się problemem szkolnictwa 
rolniczego w czasie okupacji; Jana Hellwiga102, który zaprezentował losy i funkcjo-
nowanie Państwowego Pedagogium w Poznaniu; Jana Romana103, który przedstawił 
tajne nauczanie prowadzone przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego; a także 
Maksymiliana Tazbira104, który przybliżył działalność Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Wyższych w latach II wojny światowej.

Na temat strat osobowych polskiego nauczycielstwa pisali między innymi 
Marian Walczak105 oraz Agnieszka Grędzik-Radziak106 w serii opracowań zawiera-
jących listy ofiar niemieckich represji.

Pomimo dużego zaawansowania prac badawczych nad dziejami oświaty 
i edukacji pod okupacją niemiecką okazuje się, że sporo zagadnień i problemów 
przedstawiono w sposób niepełny i fragmentaryczny. Wiele z nich wymaga aktu-
alizacji i odświeżenia. Niektóre zagadnienia, takie jak na przykład tajne nauczanie, 
zostały opracowane wielokrotnie i wszechstronnie, natomiast odczuwa się niedostatek 
materiałów źródłowych i publikacji na temat różnych form dyskryminacji i prze-
śladowań pracowników nauki oraz ich pracy badawczej i działalności naukowej 
w czasie okupacji (wyjątek stanowi praca Mariana Walczaka Szkolnictwo wyższe 
i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945). Znaczne braki występują 
również w opracowaniach dziejów edukacji w ujęciu ogólnokrajowym. Otwarcie 
i możliwość swobodnego korzystania z archiwów, w tym niemieckich, powinny 
skłonić badaczy do podjęcia tematu „na nowo”. Tymczasem, jak wynika z analizy 
literatury przedmiotu, od końca lat 90. ubiegłego stulecia spada zainteresowanie 
losami edukacji w okupowanej przez hitlerowców Polsce. Wiele badań naukowych 
nad dziejami nauki i nauczycielstwa polskiego skupia się aktualnie na terenach 

101 P. Chadaj, Szkolnictwo rolnicze w okresie okupacji, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1965, nr 1.
102 J. Hellwig, Działalność Państwowego Pedagogium w Poznaniu (1937-1947), „Przegląd Historyczno- 

-Oświatowy” 1980, nr 1.
103 J. Roman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w okresie II wojny światowej (tajne nauczanie), 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1975, nr 3.
104 M. Tazbir, T.N.S.W. w latach wojny 1939-1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1947, nr 3-4.
105 M. Walczak, Obraz statystyczny strat i martyrologii nauczycieli polskich w okresie okupacji 1939-1945, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1988, nr 1.
106 A. Grędzik-Radziak, Lista polskich nauczycieli z ziem południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiar 

represji niemieckich w latach 1941-1944, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2008, nr 1-2; A. Grędzik- 
-Radziak, Lista polskich nauczycieli z ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiar represji niemieckich 
w latach 1941-1944, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2008, nr 3-4; A. Grędzik-Radziak, Lista 
polskich nauczycieli z ziem południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiar represji niemieckich w latach 
1941-1944, cz. II a, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2009, nr 3-4; A. Grędzik-Radziak, Lista polskich 
nauczycieli z ziem południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiar represji niemieckich w  latach 1941- 

-1944, cz. II b, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2010, nr 1-2; A. Grędzik-Radziak, Lista polskich 
nauczycieli z ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiar represji niemieckich w latach 1941-1944, 
cz. II a, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2013, nr 1-2.
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II Rzeczypospolitej – zajętych, a następnie włączonych we wrześniu 1939 roku do 
Związku Radzieckiego. 

Pora, aby po przeszło trzydziestu latach od ukazania się książki Mariana 
Walczaka Działalność oświatowa i martyrologiczna nauczycielstwa polskiego pod 
okupacją hitlerowską 1939-1945 w obiegu naukowym pojawiła się publikacja będąca 
wynikiem najnowszych badań z zakresu dziejów edukacji pod niemiecką okupacją. 
Brakuje również kompleksowej monografii Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 
Pogłębienia wymagają studia nad edukacją w poszczególnych powiatach Generalnego 
Gubernatorstwa i na terenach wcielonych do III Rzeszy. Nadal istnieją pola badawcze 
związane z listą strat osobowych nauczycielstwa polskiego. Cenne będą zatem kolejne 
inicjatywy badawcze, sesje naukowe i różnego rodzaju przedsięwzięcia, w efekcie 
których pojawią się publikacje wypełniające istniejące luki.
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