
Zamysł wydania tej pozycji jest cenny i wiele wnoszący do badań nad Kresami –

ich historią, dziedzictwem i współczesnością. Artykuły zostały zamieszczone 

w dwóch działach: Nauka i Edukacja. (…) Autorzy pochodzą z różnych ośrod-

ków naukowych, co daje pełne spektrum podejmowanych badań, wywodzą-

cych się z osobistych zainteresowań.
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terenów, podejmują niejednokrotnie próby skonfrontowania owego dzie-

dzictwa ze współczesnymi tendencjami wychowawczymi, oświatowymi czy po-

litycznymi. W efekcie końcowym czytelnik otrzyma publikację, która wskazuje
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tradycje pracy oświatowej jezuitów, szkoły krzemienieckiej i uniwersytetów

galicyjskich oraz związanych z nimi nauczycieli i uczonych. Ten obraz wzboga-

cają wymownie działania różnorakich stowarzyszeń, zespołów muzycznych czy

organizacji harcerskich. 
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Wprowadzenie

W potocznym rozumieniu kresy to rubież, pogranicze państwa. 
Od XVI do XVIII wieku stanowiły granicę dawnej Rzeczypospo-
litej, od Dniepru do Dniestru. Pierwotnie określenie to dotyczyło 
jedynie terenów południowo-wschodnich, dopiero w początkach 
XX wieku terminu tego zaczęto używać, określając całość wschod-
niego terytorium państwa polskiego. Kresy są zatem historycz-
nym świadectwem polityki mocarstwowej Rzeczypospolitej, ale 
w społecznej świadomości, mocno zmitologizowanej, utrwalonej 
w literaturze, są przede wszystkim „krainą szczęśliwości”, „rajem 
utraconym”. Niezależnie od tego, jak rozumiemy pojęcie Kresów, 
trzeba pamiętać, że bez gruntownego i rzetelnego zbadania prze-
szłości trudno zrozumieć współczesną historię. Poznanie fenome-
nu i dziedzictwa Kresów możliwe jest jedynie w kontekście histo-
rycznym. Jednym z głównych zadań historyka jest „uobecnienie” 
przeszłości, czyli rozpoznanie zjawisk, które chociaż osadzone 
w przeszłości, mogą stać się źródłem wiedzy o genezie i kształ-
cie współczesnej rzeczywistości. Historyczna perspektywa poma-
ga w usprawiedliwieniu poglądów i zachowań człowieka, często 
uzasadnia jego postawę wobec rzeczywistości. „Zarówno wiedza 
historyczna, jak i pedagogiczna akcentują i wyjaśnią potrzebę 
uczestnictwa, wczuwania się i wzbogacania dominujących w gru-
pie wartości. Jedna i druga przyjmuje za cel perspektywiczny swo-
ich badań przekazywanie wartości wyrażających ciągłość i zmianę 
poglądów, przekonań i postaw”1. Bez tej historycznej perspekty-
wy niemożliwe jest poznanie i rozumienie dziedzictwa Kresów 
w jego kulturowym czy edukacyjnym wymiarze. 

Nauka i edukacja w dużej mierze kształtują świadomość czło-
wieka, przyczyniają się do powstawania i przekazywania dziedzi-

1  C. Majorek, Najnowsza historia edukacji wobec potrzeb pedagogiki, 
w: Edukacja i jej historiografia. Poszukiwanie płaszczyzny twórczego dialogu, red. 
S. Sztobryn i J. Semków, Kraków 2006, s. 53.
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8 Wstęp

ctwa kolejnym pokoleniom. Istotne jest zatem, aby dobra kultury, 
nauki i sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia nie ule-
gły zapomnieniu, a dzięki ich upowszechnianiu zostały włączone 
w dziedzictwo narodowe.

Niniejsza publikacja jest próbą takiego historyczno-edukacyj-
nego spojrzenia na dziedzictwo naukowe i edukacyjne Kresów. 
Monografię rozpoczynają teksty autorów, którzy poruszają zagad-
nienia związane z nauką. Przypominają oni postacie wybitnych, 
ale często zapomnianych, naukowców, literatów, działaczy szkol-
nych czy społecznych, którzy niewątpliwie swoją działalnością 
naukową przyczynili się do wzbogacenia dziedzictwa duchowego 
i materialnego nie tylko Kresów, ale całego państwa polskiego. 
Ważnym obszarem działalności podejmowanej przez państwa, in-
stytucje czy stowarzyszenia, niezależnie od okresu historycznego, 
jest edukacja młodych pokoleń. Edukacja realizowana w wymia-
rze szkolnym i pozaszkolnym. Autorzy tekstów zwracają uwagę 
na tradycje działań oświatowych podejmowanych przez jezuitów 
czy szkołę krzemieniecką oraz propozycje edukacyjne realizowa-
ne przez stowarzyszenia, zespoły muzyczne, organizacje harcer-
skie na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. 

Mamy nadzieję, że teksty zamieszczone w niniejszej publikacji 
nie tylko wzbogacą wiedzę czytelnika dotyczącą poruszanych za-
gadnień, ale staną się również inspiracją do dalszych wnikliwych 
naukowych dociekań.
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Joanna Falkowska
( U M K  To r u ń )

Euzebiusza Czerkawskiego działalność  
na rzecz oświaty galicyjskiej

Uwagi wstępne

Istotnym impulsem do walki, jaką społeczeństwo polskie pod-
jęło na rzecz odbudowy rodzimej nauki, kultury i  oświaty, było 
uzyskanie przez Galicję autonomii. Szczególna sytuacja Polaków 
w zaborze austriackim wyzwoliła zwłaszcza w światłej części spo-
łeczeństwa tego okresu doniosłe inicjatywy. To właśnie wówczas 
pojawiły się niezwykle ważne idee dotyczące rodzimej oświaty. 
Kształtowały się instytucje autonomiczne, pracowano nad wyda-
waniem ustaw oraz rozporządzeń dotyczących życia społeczno-
-politycznego, oświatowego i naukowego. Publikowano również 
wiele na temat reform oświatowych czy rozwoju szkolnictwa 
i  wychowania młodzieży. To także w  Galicji powstały projekty 
wychowania narodowego, które częściowo mogły być realizowane 
w ówczesnej szkole1. W myśl owych koncepcji, przy pomocy od-
powiednich metod i środków planowano kształtować młodych lu-
dzi na patriotów gotowych poświęcić wszystko dla dobra narodu2.

1 Wśród autorów poruszających problem wychowania narodowego w okresie 
autonomii galicyjskiej znaleźli się m.in.: Zygmunt Balicki, Euzebiusz Czerkawski, 
Józef Dietl, Wincenty Lutosławski, Stanisław Pigoń, Piotr Pręgowski, Zygmunt 
Sawczyński, Władysław Seredyński, Stanisław Sobieski, Stanisław Prus- 
-Szczepanowski, Bronisław Trzaskowski, Kazimierz Twardowski, Stanisław Zarański.

2 Tematyka wychowania narodowego podjęta została m.in. w następują-
cych publikacjach: Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego. Referat przed-
stawiony na Polskim Kongresie Pedagogicznym dn. 1 listopada 1909, Warszawa 
1909; J. Dietl, O reformie szkół krajowych, Z. II, Szkoły ludowe, Kraków 1866; 
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12 Joanna Falkowska

Jednak, aby możliwe były zmiany, potrzebni byli ludzie, któ-
rzy swoją pracą i zaangażowaniem rozpoczęli pewien etap w ga-
licyjskiej oświacie. Środowisko to charakteryzowało się nie tylko 
wybitnymi osiągnięciami w zakresie nauki, oświaty czy kultury, 
ale i polityki3. Ci, którzy wyróżniali się na tym polu, zasłynęli 
z udziału w pracach Sejmu Galicyjskiego, Rady Państwa, Rady 
Szkolnej Krajowej4 czy w organizacjach o charakterze politycz-
nym mających na celu podniesienie świadomości społecznej 
i walkę o przyszłość społeczeństwa polskiego. Wśród wielu wy-
bitnych postaci warto wymienić choćby rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  – Józefa Dietla, inspektora szkolnego, a  także 
rektora Uniwersytetu Lwowskiego Euzebiusza Czerkawskiego5 

P. Pręgowski, Zasady racjonalnego wychowania narodowego, Warszawa – Lwów 
1916; S. Prus-Szczepanowski, Szkoła ludowa i jej związek z wychowaniem na-
rodowym, „Szkoła” 1897; Z. Sawczyński, Przyczynek do historii szkół ludowych 
w kraju naszym, Szkoła 1892 nr 28; B. Trzaskowski, O wychowaniu młodzie-
ży w duchu narodowym, „Szkoła” 1894, nr 31; K. Twardowski, O patriotyzmie, 
Lwów 1919; S.  Zarański, Rzecz o  naszym wychowaniu publicznym, Kraków 
1866; tenże, Uwagi nad nauczaniem u nas historii z powodu wydawanych dziejów 
powszechnych, Kraków 1867.

3 Por. J. Dybiec, Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzy-
manie tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków 2004; tenże, Mecenat naukowy 
i  oświatowy w  Galicji 1860  – 1918, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk-
Łódź 1981; R. Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji: między autonomią a cen-
tralizmem: (1861-1875), Kraków 1995; Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, 
Galicja i  jej dziedzictwo, T.  9, red. Cz. Majorek, J. Potoczny, Rzeszów 1997; 
Cz. Majorek, Polska myśl pedagogiczna w  zaborze austriackim (1772-1918), 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1992; Myśl edukacyjna w  Galicji 1772- 
-1918, Galicja i jej dziedzictwo, T. 8, red. A. Meissner, Cz. Majorek, Rzeszów 
1996; K.  Szmyd, Twórcy nauk o  wychowaniu w  środowisku akademickim 
Lwowa (1860-1939), Rzeszów 2003; W. Szulakiewicz, Dziedzictwo naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Uniwersytetu Lwowskiego okresu autonomii gali-
cyjskiej. Mistrzowie i  seminaria naukowe, „Artes Librales. Zeszyty Naukowe 
Akademii Humanistycznej” 2007, nr 2.

4 Por. K. Szmyd, Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej 
w Galicji (1868-1918), w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 20, Historia wychowania. Misja 
i edukacja. Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45.lecia pra-
cy naukowej i nauczycielskiej, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008. 

5 Więcej na temat E. Czerkawskiego w następujących pracach: L. Finkel, 
S.  Starzyński, Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894, T.  2, s.  147- 
-152; S. Możdzeń, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 1, A-F, Warszawa 
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13Euzebiusza Czerkawskiego działalność na rzecz oświaty galicyjskiej 

czy twórcę szkoły Lwowsko-Warszawskiej – profesora Kazimie-
rza Twardowskiego6.

Głównym celem niniejszego artykułu jest próba ukazania za-
sług E. Czerkawskiego – 

wybitnego reformatora walczącego o tworzenie nowych wydzia-
łów i katedr oraz jego starań polonizacyjnych na uniwersytecie 
we Lwowie i  współorganizowanie oświaty polskiej w  zaborze 
austriackim. Chodzi tu o różne typy szkół i tory realizacji polo-
nizacji oświaty w zaborze austriackim. Począwszy od szkolnictwa 
elementarnego, a skończywszy na uniwersytecie we Lwowie7. 

Proces repolonizacji Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie działał 
i  tworzył E.  Czerkawski, w  porównaniu z  uczelnią krakowską 
trwał znacznie dłużej. Rozpoczął się on w  1856 roku, a  dopiero 
w  latach 1879-1882 wprowadzono język polski jako wykładowy 
oraz urzędowy na całej lwowskiej uczelni8. Język polski stał się wy-
kładowym – jak pisze Zbigniew Fras – obok niemieckiego, łaci-

2003, s. 569-570; Polski Słownik Biograficzny T. 4, s. 333-334;W. Duszkiewicz, 
Euzebiusz Czerkawski i  jego poglądy na szkolnictwo średnie, w: Galicja i  jej dzie-
dzictwo, T.  9 Biografie pedagogiczne, Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, red. 
Cz.  Majorek, J.  Potoczny, Rzeszów 1997; A.  Knot, Galicyjskie wspomnienia 
szkolne, Kraków 1955, s.  210; Pożegnanie prof. dr E. Czerkawskiego, „Muzeum” 
1893, s. 75-77; Pogrzeb śp. E. Czerkawskiego, „Gazeta Lwowska” 1896, nr 220; 
A. Skórski, Euzebiusz Czerkawski, jego życie i działalność pedagogiczna, „Muzeum” 
1886; K. Szmyd, Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa 
(1860-1939), Rzeszów 2003; W. Wincławski, Euzebiusz Czerkawski, w: Słownik 
biograficzny socjologii polskiej, T.  1, Toruń 2001  – 2007, s.  118; Z.  Zborucki, 
Euzebiusz Czerkawski i galicyjska ustawa szkolna z r. 1867, „Minerwa Polska” 1927, 
nr 4, s. 371-387.

6 Byli to wybitni działacze na rzecz polskiej oświaty – liderzy życia nauko-
wego oraz środowiska twórczego Krakowa i Lwowa. Więcej na ten temat w pub-
likacjach: W. Szulakiewicz, Dziedzictwo naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Lwowskiego okresu autonomii galicyjskiej. Mistrzowie i seminaria 
naukowe, dz. cyt., J.  Dybiec, Nie tylko szablą. Nauka i  kultura polska w walce 
o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, dz. cyt.

7 W.  Szulakiewicz, Dziedzictwo naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Lwowskiego okresu autonomii galicyjskiej. Mistrzowie i seminaria 
naukowe, dz. cyt., s. 89.

8 Por. tamże. 
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ny i ukraińskiego postanowieniem carskim z 1871 roku9. Początki 
aktywności E. Czerkawskiego na lwowskiej uczelni przypadły na 
niezwykle ważny czas doniosłych przemian, zarówno w sferze po-
lityki, kultury i edukacji. Jak zauważa Kazimierz Szmyd, był to czas 
„przemian tożsamości akademickiej i narodowej tej uczelni”10.

Euzebiusz Czerkawski a repolonizacja galicyjskich 
uniwersytetów i oświaty

Podejmując próbę ukazania procesu repolonizacji galicyjskiej 
oświaty, sięgnięto do idei i działalności E. Czerkawskiego z kil-
ku powodów. Między innymi dlatego, że wartość jego poglądów 
i działań jest tym większa, że jako Rusin z pochodzenia był propa-
gatorem oświaty w języku polskim11. Dodatkowo E. Czerkawski 
był cenionym pedagogiem praktykiem. Zatem nie tylko był auto-
rem teoretycznych rozważań na tematy związane z polską oświatą, 
lecz także miał sposobność sprawdzenia głoszonych przez siebie 
teorii dotyczących szkolnictwa na szczeblu średnim oraz wyższym 
w działalności praktycznej.

Euzebiusz Czerkawski urodził się w  1822 roku w  miejsco-
wości Tuczapy, w  powiecie jaworowskim12. Był synem plebana 
grecko-katolickiego obrządku. Edukację elementarną pobierał 
w domu rodzinnym, natomiast naukę na szczeblu gimnazjalnym 
podjął w Przemyślu oraz w Gimnazjum Akademickim we Lwo-
wie. Wstąpił także na Uniwersytet Lwowski w celu odbycia dwu-
letnich studiów filozoficznych, a następnie na tamtejszy Wydział 
Prawa. Publiczne egzaminy z  wszystkich przedmiotów składał, 
uzyskując najwyższe noty. Trzeba też wspomnieć, że E. Czerkaw-

9 Por. Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 172-173. 
10 K. Szmyd, Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa 

(1860-1939), dz. cyt., s. 103-104. 
11 Z. Zborucki podaje, że więcej na temat postawy tego lwowskiego pro-

fesora popierającej język polski jako wykładowy znaleźć można w pamiętniku 
E. Czerkawskiego. Por. Z. Zborucki, Euzebiusz Czerkawski i galicyjska ustawa 
szkolna z r. 1867, „Minerwa Polska” 1927, nr 4, s. 371-372.

12 Por. W. Wincławski, Euzebiusz Czerkawski, dz. cyt., s. 118.
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ski był cenionym nauczycielem, m.in. w gimnazjum w Tarnowie 
i Gimnazjum Akademickim we Lwowie13. Równie gorliwie pełnił 
też obowiązki inspektora szkolnego, a jego uwadze nie uchodziły 
najmniejsze nawet zaniedbania dotyczące m.in. sposobu naucza-
nia w galicyjskich szkołach14.

W latach 1843-1845 był adiunktem w  Katedrze Filozofii na 
Uniwersytecie Lwowskim. Do 1892 roku brał udział w życiu nauko-
wym jako dziekan Wydziału Filozoficznego, rektor Uniwersytetu 
Lwowskiego, ale przede wszystkim jako profesor filozofii i peda-
gogiki. W  dotychczasowej literaturze podkreśla się, że E.  Czer-
kawskiego cechowała zarówno w działalności nauczycielskiej, jak 
i akademickiej oraz politycznej niezwykła odpowiedzialność za po-
wierzone mu zadania. K. Szmyd nadmienia, że „droga E. Czerkaw-
skiego wiodąca do wysokich kompetencji naukowych i zaszczytów 
akademickich pełna była osobistej determinacji i uporu”15.

Analizując działalności edukacyjną E. Czerkawskiego, trzeba 
zauważyć, że walkę o wyłamywanie się z narzuconych przez ów-
czesną władzę edukacyjnych nakazów podejmował już jako na-
uczyciel w gimnazjum tarnowskim16. Także zasiadając w  sejmie 
austriackim jako polityk, zabiegał o  polonizację nie tylko uni-
wersytetów, ale i szkolnictwa ludowego i średniego. Jak sam pisał 
o swojej praktyce edukacyjnej: 

Ja sobie wprawdzie pozwalałem niekiedy odstępować od prze-
pisanych podręczników, podając na przykład prawidła wymowy 

13 Por. A. Skórski, Euzebiusz Czerkawski, jego życie i działalność pedago-
giczna, dz. cyt., s. 751.

14 Na swojej drodze zawodowej E. Czerkawski napotykał też na trudności 
i głosy sprzeciwu. Przykładowo A. Skórski podaje, że jako młody przełożo-
ny, pełen zapału do powierzonych mu obowiązków spotykał się z  niechęcią 
„mściwością i zawiścią” ze strony swoich podwładnych. Wśród jego przeciw-
ników wymienia: ks. Jana Dobieckiego – katechetę gimnazjum rzeszowskiego, 
Wawrzyńca Handschuha – dyrektora gimnazjum tarnowskiego oraz Ludwika 
Petri – nauczyciela tego samego gimnazjum. Patrz też: A. Skórski, Euzebiusz 
Czerkawski, jego życie i działalność pedagogiczna, dz. cyt., s. 758-759.

15 K. Szmyd, Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa 
(1860-1939), dz. cyt., s. 99. 

16 E. Czerkawski w  latach 1845-1871 pracował jako nauczyciel gimna-
zjalny oraz inspektor szkolny. Patrz także: W. Wincławski, Słownik biograficzny 
socjologii, dz. cyt., s. 118.
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wedle własnego układu, opartego na powadze Cycerona i innych 
pisarzy i obznajmiając młodzież z historią literatury, uzupełniając 
podany w podręczniku rys historii politycznej dodatkami z naj-
świetniejszych dzieł źródłowych (...) lecz to się działo nie bez 
oporu ze strony przełożonych17. 

Przytoczone wyżej słowa tego uczonego i  reformatora mogą 
świadczyć zarówno o  jego determinacji, jak i  odwadze w  walce 
o przywrócenie polskości w oświacie.

 Euzebiusz Czerkawski znany jest także z  prac nad projek-
tem szczegółowej organizacji seminariów oraz jako autor projektu 
ustawy o polskim języku wykładowym18. Do jego niewątpliwych 
zasług dodać należy starania o  powołanie Katedry Pedagogiki 
i Dydaktyki na Uniwersytecie w Krakowie i Lwowie, dążenie do 
utworzenia Katedry Historii Polski na Uniwersytecie Lwowskim, 
autorstwo ustaw szkolnych czy wreszcie wykształcenie grupy wy-
bitnych pedagogów i  filozofów, którzy interesowali się sprawa-
mi oświaty i  pedagogiki19. Analizując dorobek tak zasłużonego 
lwowskiego nauczyciela, trzeba też powiedzieć, że poza działal-
nością reformatorską i  polityczną interesowały go zagadnienia 
teorii wychowania, dydaktyki oraz metodyki nauczania, co ma 
odzwierciedlenie w jego publikacjach.

Lata jego praktyki pedagogicznej przypadły na okres Wiosny 
Ludów, w wyniku której do szkół wprowadzono język polski jako 
wykładowy. E. Czerkawski, jako gorący orędownik oświaty w ję-
zyku polskim, był jednym z  pierwszych, którzy wykładali swo-
je przedmioty po polsku, pomimo tego że, jak już wspomniano, 
z pochodzenia był Rusinem. Jednak kolejne postanowienia władz 
nakazywały zniesienie wprowadzonych w  galicyjskich szkołach 
wykładów w  języku polskim i  przywrócenie języka niemieckie-
go, a  sam E. Czerkawski skierowany został do komisji szkolnej 
jako inspektor zachodnich gimnazjów galicyjskich m.in. w Rze-

17 A. Skórski, Euzebiusz Czerkawski, jego życie i działalność pedagogiczna, 
dz. cyt., s. 691. 

18 Por. E. Czerkawski, Rozprawy i wnioski komisji powołanej w roku 1879 przez 
Galicyjską Radę Szkolną Krajową do zbadania sprawy reformy gimnazjów, Lwów 1882.

19 E.  Czerkawski wypromował m.in. Bolesława Limanowskiego, 
Bolesława Mańkowskiego, A. Skórskiego i innych. 
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szowie, Tarnowie, Sączu i Bochni20. Działalność tę opisuje m.in. 
A.  Skórski, który podaje, że sam E.  Czerkawski zdawał sobie 
sprawę z tego, iż jego praca w charakterze inspektora mogła się 
wydawać nieco surowa, a nawet nieprzyjemna. Na usprawiedli-
wienie swego postępowania, dodaje dalej A. Skórski, stwierdzał, 
że było to spowodowane jedynie chęcią poprawy stanu ówczesne-
go szkolnictwa21.

Podejmując starania o przywrócenie polskiego języka wykła-
dowego ten galicyjski reformator, jak określa to A. Skórski, 

usiłował przede wszystkim swoje dydaktyczne propozycje do-
stroić do współczesnej sytuacji społeczeństwa galicyjskiego, które 
ze względów praktycznych nie mogło się jeszcze obyć bez języka 
niemieckiego22. 

Także przyglądając się szkolnictwu szczebla elementarnego, za-
uważył, że uczniowie klas niższych powinni otrzymywać wiedzę 
tylko w języku polskim, natomiast w klasach wyższych język nie-
miecki jako wykładowy występować powinien w  coraz mniej-
szym zakresie. Pomysły i projekty E. Czerkawskiego stopniowo 
uzyskiwały akceptację, a co za tym idzie, powstały nowe rozpo-
rządzenia ministerialne w tym zakresie. Przypomnijmy także, że 
równocześnie z  pracami nad projektem dotyczącym języka wy-
kładowego E. Czerkawski wykonywał też obowiązki inspektora, 
za które otrzymywał wyróżnienia i dowody uznania. Jego dzia-
łalność spotkała się z uznaniem, a w latach 1853/54 otrzymał za 
pośrednictwem rządu krajowego w  Krakowie od Ministerstwa 
aprobatę wszelkich wniosków dążących do poprawy sposobu na-
uczania23. Został również upoważniony do samodzielnego wy-
dawania gronom nauczycielskim wszelkich zaleceń dydaktycz-
nych bez uprzedniego porozumiewania się z Wiedniem. Zatem 
zaufanie władz do E.  Czerkawskiego podbudowane rzetelnie 

20 Por. W. Duszkiewicz, Euzebiusz Czerkawski i  jego poglądy na szkolni-
ctwo średnie, dz. cyt., s. 26. 

21 Por. A. Skórski, Euzebiusz Czerkawski, jego życie i działalność pedago-
giczna, dz. cyt., s. 754.

22 Tamże, s. 755.
23 Por. tamże, s. 761.
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wykonywaną przez niego pracą pozwoliło mu na dość swobod-
ne działanie na rzecz polskiej oświaty. W roku 1855 został także 
mianowany rzeczywistym radcą szkolnym w  lwowskim okręgu  
administracyjnym24.

W roku 1852 powstał ważny projekt autorstwa E. Czerkawskie-
go Wypisów dla gimnazjów wyższych, zatwierdzony przez minister-
stwo i wydany w postaci ośmiu tomów Wypisów polskich25. Objął 
on także nadzór nad wszystkimi gimnazjami zachodnimi i pomi-
mo tego, że pracę tę badacze jego dorobku oceniają jako sumienną, 
rzetelną i energiczną, doznał wielu upokorzeń w trakcie swej wal-
ki o słuszną sprawę26. W wyniku nieporozumień, jakich był ofiarą, 
E. Czerkawski poprosił o inny zakres obowiązków. W 1862 roku 
pracował w bibliotece uniwersyteckiej we Lwowie, a w 1864 roku, 
opuściwszy Galicję, został inspektorem szkolnym Styrii i Karyntii27.

Pod jego nieobecność w  Galicji nastały wielkie zmiany pro-
wadzące do ukształtowania autonomii szkolnictwa. W 1867 roku 
sprawy edukacji przejęte zostały przez polskie władze oświatowe, 
a także, jak powszechnie wiadomo, powołano Radę Szkolną Kra-
jową28. E. Czerkawski powrócił do Galicji w 1868 roku i  objął 
stanowisko inspektora szkół średnich. Jego dokonania z lat wcześ-
niejszych, kiedy przedłożył Sejmowi Krajowemu elaborat komi-
sji szkolnej w sprawie języka wykładowego czy praca w Komisji 
Edukacyjnej i Komisji Konstytucyjnej, zostały docenione. Dodat-
kowo E.  Czerkawski był również referentem petycji dotyczącej 
wprowadzenia języka polskiego jako wykładowego na Uniwersy-
tecie we Lwowie oraz wniosku o wprowadzenie języka polskiego 
jako wykładowego w tamtejszej Akademii Technicznej.

24 Por. tamże.
25 E.  Czerkawski uzyskał w  tym roku nominację na stałego inspekto-

ra z  tytułem rzeczywistego rady szkolnego. Por. także: R. Dutkowa, Polityka 
szkolna w  Galicji: między autonomią a  centralizmem: (1861-1875), Kraków 
1995, s. 85. 

26 Na ten temat znajdujemy informacje m.in. w pamiętnikach Kazimierza 
Chłędowskiego, por.: K.  Chłędowski Pamiętniki. Galicja (1843-1880), 
Warszawa 2006, s. 84-85.

27 Por. R. Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji: między autonomią a centra-
lizmem: (1861-1875), dz. cyt., s. 85. 

28 Por. tamże, s. 65; „Szkoła” 1868, t. 1, s. 140; „Gazeta Lwowska”, 25 I 1868. 
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Do jego starań na rzecz polskiej oświaty dodać należy także 
stwarzanie projektu szczegółowej organizacji seminariów oraz 
wniosku o  nadzorach szkolnych. W.  Duszkiewicz podaje, że 
E. Czerkawski zabiegał o podzielenie kraju na dwanaście okrę-
gów szkolnych, a w każdym z nich planował wyznaczyć wyższy 
nadzór, nad którym pieczę mieliby odpowiednio wykształceni pe-
dagogicznie fachowcy. Wniosek ten jednak, niestety, nie doczekał 
się realizacji z powodu oporu posłów włościańskich29.

Nie należy też zapominać o  aktywności E.  Czerkawskiego 
w szeregach Rady Szkolnej Krajowej. Wysuwał on bowiem wiele 
wniosków i  uwag związanych ze szkolnictwem ludowym i  śred-
nim, mając na uwadze uzyskaną przez Galicję autonomię. Za jego 
sprawą Rada Szkolna Krajowa wystosowała do dyrekcji wszystkich 
gimnazjów i szkół realnych okólnik, który występował przeciwko 
używaniu książek niepolecanych przez władze. E. Czerkawskiemu, 
w  pewnej mierze, należy zawdzięczać stopniowe wprowadzenie 
nauki historii ojczystej. To dzięki niemu Bernard Kalicki30, znany 
ówcześnie popularyzator dziejów Polski, otrzymał pozwolenie na 
wykłady historii Polski jako przedmiotu nadobowiązkowego.

Ponadto E. Czerkawski brał także udział w pracach koordyno-
wanych przez Wacława Zaleskiego31, a dotyczących unarodowie-
nia szkolnictwa, a następnie skorzystał z szansy danej mu przez 

29 Por. W. Duszkiewicz, Euzebiusz Czerkawski i  jego poglądy na szkolni-
ctwo średnie, dz. cyt., s. 30. 

30 Bernard Kalicki (1840-1884) – historyk, publicysta, od 1862 roku red. 
naczelny społeczno-kulturalno-oświatowego czasopisma „Dzwonek” ukazują-
cego się we Lwowie w  latach 1859-1872. Autor takich prac, jak: Zarysy hi-
storyczne, Lwów 1869, Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski: szkic historyczny, 
„Czas” 1878, Dzieje Polski do czytania w chatach i  szkółkach wiejskich, Wyd. 2 
Lwów 1869. Por. także: A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX s. 150; Polski Słownik 
Biograficzny, t. 11, s. 445.

31 Wacław Zaleski (1799-1849)  – herbu Dołęga, pseudonim Wacław 
z Oleska. Był urzędnikiem, poetą i folklorystą. Pełnił funkcję ostatniego guber-
natora Galicji (w latach 1848-1849), a jednocześnie był pierwszym Polakiem 
na tym stanowisku. Wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego z zakresu geome-
trii praktycznej. Por. także: Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 24; S. Górzyński, 
Arystokracja polska w  Galicji. Studium heraldyczno–genealogiczne, Warszawa 
2009, s.  400-401; K.  Ostaszewski-Barański, Wacław Michał Zaleski (1799- 
-1849), Zarys biograficzny, Lwów 1921.
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Agenora Gołuchowskiego32 w sprawie reformy gimnazjów. Zda-
niem Włodzimierza Wincławskiego był on inspektorem szkolnym 
posiadającym wysokie kwalifikacje, wymagającym a jednocześnie 
surowym33. Renata Dutkowa natomiast podaje, że równolegle z tą 
działalnością nadzorującą podjął współpracę z A. Gołuchowskim 
nad wywalczeniem praw dla języka polskiego34. W Sejmie oraz 
Radzie Państwa był natomiast zwolennikiem jak największej au-
tonomii Rady Szkolnej Krajowej, a swoimi wystąpieniami zyskał 
sobie uznanie społeczeństwa.

W 1873 roku do Sejmu wpłynęła interpelacja o język urzędo-
wy, a złożona m.in. przez E. Czerkawskiego, będącego już pro-
fesorem zwyczajnym filozofii i  pedagogiki w  Uniwersytecie we 
Lwowie35. W tekście interpelacji czytamy: 

Rozp. minist. z 5 czerwca 1869 zaprowadzony został język polski 
w wewnętrznej służbie wszystkich urzędów cywilnych itd. z wy-
jątkiem Uniwersytetu Lwowskiego, w którym i nadal, jak prze-
dem, pozostał język urzędowy niemiecki (...). Jest to niezawodnie 
nieprawidłowość, która niczym, nawet pozornie nie da się uspra-
wiedliwić, a obraża uczucia narodowe, uwłacza prawom tyle razy 
krajowi poręczonym36. 

Jednak pomimo starań zarówno E. Czerkawskiego, jak i środowi-
ska z nim związanego, język polski jako urzędowy na Uniwersytecie 
we Lwowie wprowadzony został jednak dopiero w 1879 roku37.

32 Agenor Gołuchowski (1812-1875) – polityk i mąż stanu, były namiest-
nik Galicji, mianowany przez cesarza Franciszka Józefa ministrem spraw we-
wnętrznych, a następnie ministrem stanu w Wiedniu. Mówiono o nim „biuro-
krata z usposobienia, konserwatysta z przekonań”. Trzykrotny namiestnik Galicji. 
Był autorem tekstu aktu prawnego – dyplomu październikowego. Jako austriacki 
minister spraw wewnętrznych od 1859 roku rugował wpływy biurokracji niemie-
ckiej, uzyskał cząstkowe uprawnienia dla języka polskiego w sądach i urzędach. 

33 Por. W. Wincławski, Słownik biograficzny socjologii, dz. cyt., s. 118. Pisze 
o tym także K. Chłędowski w pracy pt. Pamiętniki. Galicja (1843-1880), dz. cyt. 

34 Por. R. Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji: między autonomią a centra-
lizmem: (1861-1875), dz. cyt., s. 85. 

35 Por. W. Duszkiewicz, Euzebiusz Czerkawski i jego poglądy na szkolnictwo 
średnie, dz. cyt., s. 31. 

36 L. Finkel, S. Starzyński, Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1898, s. 62.
37 Por. W. Szulakiewicz, Dziedzictwo naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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Do starań E. Czerkawskiego o przywrócenie polskości zaliczyć 
należy również jego wnioski w sprawie utworzenia wydziałów i ka-
tedr niezwykle ważnych dla Polaków. W 1873 roku E. Czerkawski 
przedstawił wniosek do Sejmu o utworzenie Wydziału Lekarskie-
go na Uniwersytecie we Lwowie, a także starał się o wprowadzenie 
historii prawa polskiego na tamtejszej uczelni38. Wniosek rozpa-
trzono pozytywnie i został uchwalony. Kilka lat później – w 1881 
roku – została także powołana Katedra Historii Polski. E. Czer-
kawski w związku z tym wydarzeniem w krótkiej mowie uzasadnił, 
że ziemie dawnej Rzeczypospolitej są najodpowiedniejszym miej-
scem ku temu, aby odbywały się tam wykłady z historii Polski39. 
Kolejny raz poprzez swoją postawę i zdecydowane stanowisko dał 
się poznać jako zwolennik i propagator polskiej oświaty.

Wychowanie narodowe i jego realizacja  
w ujęciu Euzebiusza Czerkawskiego

Niejako drugim obszarem walki E.  Czerkawskiego o  polską 
oświatę były głoszone przez niego idee wychowania w duchu na-
rodowym40. W  trosce o  polską szkołę zabierał on bowiem głos 
w  sprawie programu i  treści przedmiotów szkolnych, m.in. na-
uczania literatury ojczystej, historii narodu polskiego, edukacji 
religijnej i  wychowania fizycznego. Dawał również wskazówki 
nauczycielom galicyjskich szkół, w jaki sposób propagować idee 
i wartości ważne w życiu młodych ludzi i całego społeczeństwa 
walczącego o narodową tożsamość. Analizując stan ówczesnego 
szkolnictwa, nie tylko poddawał je surowej krytyce, ale także, jako 

i Uniwersytetu Lwowskiego okresu autonomii galicyjskiej. Mistrzowie i seminaria 
naukowe, dz. cyt., s. 89.

38 Por. L. Finkel, S. Starzyński, Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, dz. cyt., s. 67.
39 Por. tamże, s. 64.
40 Chociaż, jak podają badacze dorobku tego uczonego, E.  Czerkawski 

opublikował niewiele, to rekonstrukcji jego poglądów na temat wychowania 
można dokonać na podstawie takich prac, jak np.: Uwagi o nauce języka niemie-
ckiego w gimnazjach i szkołach realnych z językiem wykładowym polskim i ruskim, 
Lwów 1880; Rozprawy i wnioski komisji powołanej w roku 1879 przez Galicyjską 
Radę Szkolną Krajową do zbadania sprawy reformy gimnazjów, Lwów 1882.
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pedagog – praktyk dawał pedagogom istotne wskazówki wynika-
jące z jego doświadczenia pedagogicznego.

Jako autor projektu ustawy o  polskim języku wykładowym 
E. Czerkawski wyraźnie podkreślał znaczenie i potrzebę wprowa-
dzenia języka ojczystego do szkół. Była to dla niego sprawa prio-
rytetowa w dziele reformowania oświaty. Odnosząc się do polskiej 
rzeczywistości oświatowej, głosił pogląd, że nierozsądne było żą-
danie by Słowianin „mógł myśleć i czuć w języku niemieckim”41. 
Przyglądając się m.in. lwowskiej uczelni E. Czerkawski był prze-
konany, że język polski powinien pozostać wiodącym językiem 
wykładowym, ze względu na jego historyczną rangę oraz tradycję. 
Nie bez znaczenia w  tej sprawie była także kwestia możliwości 
komunikowania się kilku nacji studiujących na tym uniwersy-
tecie42. W  swych ocenach i  opiniach uwzględnił także sytuację 
szkolnictwa elementarnego i średniego. Poddawał pod wątpliwość 
dotychczasowy program nauczania galicyjskich szkół, w którym 
to język i  literatura niemiecka zajmowały najwięcej miejsca. 
Stwierdzał, że język ten nie może mieć takiego samego zastoso-
wania i celu jak język polski. Dodawał jednocześnie, że taki stan 
rzeczy nie przynosi oczekiwanych efektów edukacyjnych43. Uznał, 
że szkoła ma przede wszystkim rozwijać młody umysł i przygo-
tować go do przyszłych wyzwań, jakie czekają polskich uczniów. 
Aby osiągnąć ten cel, według autora tych wskazówek, potrzeb-
ne jest przede wszystkim staranne i umiejętne propagowanie tej 
mowy, która jest bezpośrednim narzędziem myśli i wspólnie z nią 
wzrastała i dojrzewała, tj. mowy ojczystej, albo – jak określił to 
E. Czerkawski – macierzystej44. Był przekonany, że wychowanie 
szkolne powinno stopniowo i systematycznie wprawiać ucznia do 
poprawnego używania mowy ojczystej i przygotowywać do jas-
nego wyrażania myśli. W Rozprawach i wnioskach komisji... pisał: 

41 E. Czerkawski, Uwagi o nauce języka niemieckiego w gimnazjach i szko-
łach realnych z językiem wykładowym polskim i ruskim, dz. cyt., s. 34.

42 Por. K. Szmyd, Twórcy nauk o wychowaniu w  środowisku akademickim 
Lwowa (1860-1939), dz. cyt., s. 104. 

43 Por. E.  Czerkawski, Uwagi o  nauce języka niemieckiego w  gimnazjach 
i szkołach realnych z językiem wykładowym polskim i ruskim, dz. cyt., s. 11.

44 Por. tenże, Rozprawy i wnioski komisji powołanej w roku 1879 przez Galicyjską 
Radę Szkolną Krajową do zbadania sprawy reformy gimnazjów, dz. cyt., s. 75.
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„Nie mógł i nie powinien być inny prócz niego być wykładowym, 
jeżeli celem wykładu i nauki miało być rzeczywiście rozwinięcie 
myśli rodzimej”45.

Niezwykle popularnym poglądem wśród twórców propagu-
jących wychowanie narodowe było przekonanie dotyczące uka-
zywania znaczenia nauczania literatury ojczystej oraz doceniania 
dorobku rodzimych twórców46. Także w refleksji E. Czerkawskie-
go, jako orędownika walki o polską szkołę, można dostrzec ten 
wątek. Analizując ówczesne programy nauczania, stwierdził on, że 

czytając a może i rozbierając urywki z autorów narodowych, ucz-
niowie przejąć się mogą niezawodnie ich pięknościami, może się 
instynktownie w nich rozwinie zmysł, co przeczuje czynność twór-
czego ducha pisarzy tak w koncepcji, jako też w jej roztoczeniu47. 

Uzmysławiał więc nauczycielom, jak ważne jest prezentowanie 
uczniom dzieł rodzimych autorów. W tym działaniu edukacyjnym 
widział szansę na zainteresowanie młodych czytelników pięknem 
literatury ojczystej.

Podobne stanowisko prezentował w sprawie nauczania histo-
rii ojczystej. Jego zdaniem historia to przede wszystkim ludzie, 

45 Tamże, s. 5. 
46 Spośród zalecanych przedmiotów, najważniejsze miejsce w  rozwa-

żaniach autorów propagujących wychowanie narodowe zajmowały historia 
ojczysta oraz właśnie literatura narodowa. Zdawano sobie sprawę z  tego, że 
język ojczysty, literatura i  historia narodowa są tym, co łączy Polaków pod 
zaborami. Aspekt ten odnaleźć mnożna w następujących pracach: Z. Balicki, 
Zasady wychowania narodowego. Referat przedstawiony na Polskim Kongresie 
Pedagogicznym dn. 1 listopada 1909, Warszawa 1909; J. Dietl, O reformie szkół 
krajowych, z. I i II, Kraków 1865; W. Lutosławski, O wychowaniu narodowym, 
Morges 1903; S.  Pigoń, Do podstaw wychowania narodowego, Kraków 1917; 
P. Pręgowski, Zasady racjonalnego wychowania narodowego, Warszawa – Lwów 
1916; Z.  Sawczyński, Przyczynek do historii szkół ludowych w  kraju naszym, 
„Szkoła” 1892, nr 28; S. Prus-Szczepanowski, Myśli o odrodzeniu narodowym, 
wyd. III, Lwów–Warszawa 1923; K. Twardowski, O patriotyzmie, Lwów 1919; 
B. Trzaskowski, O wychowaniu młodzieży w duchu narodowym, dz. cyt.; tenże, 
W sprawie reformy szkół średnich, Kraków 1894; S. Zarański, O zmianach ko-
niecznych w nauce dziejów ojczystych, Lwów 1874.

47 E.  Czerkawski, Rozprawy i  wnioski komisji powołanej w  roku 1879 
przez Galicyjską Radę Szkolną Krajową do zbadania sprawy reformy gimnazjów,  
dz. cyt., s. 77.
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którzy ją tworzą. Zwracał więc uwagę na przekazywanie uczniom 
wiedzy na temat biografii wybitnych postaci narodowych: „Sama 
nauka historii zacząć musi od opowiadań o znakomitych ludziach, 
co urokiem imienia i czynów uwiecznili pamięć swojego pobytu”48. 
Rozumiał potrzebę i doceniał wagę edukacji historycznej twier-
dząc, że bez jej znajomości niemożliwe jest, by w  uczniu obu-
dził się zmysł do historii w ogóle. To w historii ojczystej widział 
„łącznik” pomiędzy nią a zamiłowaniem do historii powszechnej. 
Ubolewał, że w ówczesnym systemie gimnazjalnym nie ma spo-
sobności zapoznać się szczegółowo z przeszłością własnego kraju, 
który posiada przecież tak ważną i bogatą tradycję.

Dodatkowo, analizując program galicyjskich szkół, E.  Czer-
kawski zabierał także głos w sprawie nauczania religii. Wskazy-
wał, iż ma ona istotne zwłaszcza w polskiej szkole i w edukacji 
polskiej młodzieży. Twierdził, że w nauczaniu religii powinno się 
uwzględniać wykład biblijnej historii, a także obrazy z życia pa-
triarchów i  przywódców wybranego narodu, powoływanych do 
spełnienia jego misji. Tezę swą uzasadniał tymi słowami: 

Z tego powodu biblijna historia tyle dla młodzieży ma powabu, 
a przy tym i tę korzyść, że szereg podawanych w niej obrazków 
stanowi zaokrągloną do pewnej miary całość49. 

Religię chciał zatem powiązać z  nauką historii religii, widząc 
w takim rozwiązaniu wiele korzyści. Stwierdzał, że z jednej strony 
historia święta jest bardzo korzystna dla rozwoju wychowanków, 
ponieważ tłumaczy jego przeszłość i genezę moralną, a z drugiej 
strony jest ona dopełnieniem wiedzy o przeszłości, historii włas-
nego kraju i własnego narodu. W jego poglądach na temat naucza-
nia religii dominowały więc elementy religioznawstwa połączone 
z wiedzą o przeszłości narodu polskiego. W takim ujęciu, w opinii 
E. Czerkawskiego, nauczanie religii stanowi pewną całość i spra-
wia, że młodzież zapoznaje się także z faktami dziejowymi.

Proponując zmiany programowe, wypowiadał się również 
w sprawie wychowania fizycznego. E. Czerkawski, jak wielu my-
ślicieli głoszących idee wychowania narodowego, rozumiał i do-

48 Tamże, s. 57.
49 Tamże, s. 57.
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ceniał jego zalety50. Zauważył, że częste przerwy między lekcjami, 
wypełniane ćwiczeniami gimnastycznymi, mogą się przyczynić do 
lepszego funkcjonowania młodego umysłu. Uzasadniał swoje po-
glądy w następujący sposób: 

Za niezbędne zaś uważać należy systematyczne ćwiczenia gimna-
styczne, w dniach i godzinach na nie osobno przeznaczonych, aby 
uniknąć zgubnych następstw, jakie sprowadzać zwykło wyłączne 
lub przeważne zajęcia umysłowe, nadające rozwojowi organizmu 
jednostronny kierunek, który go osłabiać i rozstrajać musi51. 

Proponował zatem zachowanie równowagi w nauce szkolnej po-
przez wprowadzanie do niej elementów wychowania fizycznego 
tak, aby odciążać zmęczony przyswajaniem wiedzy umysł, unikać 
znużenia, zniechęcenia, a zachęcać do aktywnego rozwoju.

Kolejnym ważnym punktem jego rozważań dotyczących szkoły 
była sprawa niejako „konstrukcji” programu szkolnego i zasad jego 
realizacji. E. Czerkawski sugerował, że musi być on dostosowany 
do poziomu uczniów, aby przedwczesne gromadzenie zbyt obfite-
go materiału nie przyczyniło się do, jak to nazywał, „przytępienia 
pojętności” zamiast rozbudzenia ciekawości ucznia. Dodatkowo 
polecał też konkretne przedmioty szkolne, głównie przyrodni-
cze i matematyczne, które, jak wielokrotnie podkreślał, powinny 
uwzględnić narodowe stanowisko. Wszystkie te zabiegi były bo-
wiem niezbędnym narzędziem pedagogów w walce o przywróce-
nie i rozwój świadomości narodowej.

Euzebiusz Czerkawski przyłączył się także do dyskusji o  roli 
nauczyciela w  polskiej szkole, jego zadaniach i  powinnościach52. 

50 Zdaniem wielu autorów okresu autonomii galicyjskiej, aby możliwe było 
efektywne realizowanie programu szkolnego bogatego w  elementy cechujące 
wychowanie narodowe, niezbędne było zwrócenie uwagi na kwestię wychowa-
nia fizycznego. Tematyka znaczenia wychowania fizycznego poruszona została 
w następujących pracach: W. Seredyński, Pedagogia polska w zarysie, Lwów 1868; 
B. Trzaskowski, Zarys organizacji szkół niższych określił  Bronisław Trzaskowski, 
Lwów 1867; Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego; P. Pręgowski, Zasady ra-
cjonalnego wychowania narodowego; S. Pigoń, Do podstaw wychowania narodowego.

51 E.  Czerkawski, Rozprawy i  wnioski komisji powołanej w  roku 1879 przez 
Galicyjską Radę Szkolną Krajową do zbadania sprawy reformy gimnazjów, dz. cyt., s. 48.

52 Autorzy publikacji na temat ówczesnej szkoły doskonale rozumie-
li, że aby funkcjonowała ona bez zarzutu potrzebni są wykształceni i oddani  
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W swoich publikacjach, jak i wykładach (zwłaszcza z pedagogiki), 
formułował postulaty dotyczące teorii wychowania oraz dydaktyki. 
Podkreślał konieczność ciągłej kurateli nauczyciela nad uczniem, 
gdyż ten często pozostawiony samemu sobie staje się bezradny53. 
Takie praktyki, są według autora projektów reform, szkodliwe i mi-
jają się z właściwym kierunkiem kształtowania młodych umysłów. 
W jego wypowiedziach na ten temat pojawia się pojęcie „dzielno-
ści duchowej”, którą rozumiał jako pewien typ charakteru. Uważał 
też za słuszne, aby w procesie wymiany myśli między nauczycielem 
a uczniem dokonywał się właśnie stopniowy postęp „dzielności du-
chowej” wychowanków oraz wzbogacanie ich wiedzy. Aby proces 
ten, według E.  Czerkawskiego, miał miejsce, wymagana jest od 
pedagoga znajomość osobowości ucznia. Oczekiwał od nauczycieli 
ciągłego zainteresowania pracą uczniów, kierowania ich aktywności 
na właściwe drogi, a także kształtowania w nich wiary we własne 
możliwości. Krytykował pedagogów, którzy nie rozumieli swojej 
roli i pragnęli oszczędzić podopiecznym wszelkiej pracy, skazując 
ich tym samym na bierność w  przyjmowaniu podawanej nauki. 
Głosił pogląd, że takie działania nie tylko nie przysporzą uczniom 
wielu wiadomości, lecz także nie nauczą tak istotnej samodzielno-
ści i  odwagi w  podejmowaniu samodzielnych decyzji. Podkreślał 
rolę nauczyciela i wagę jego starań oraz potrzebę zapewniania pod-
opiecznym jak najlepszych warunków rozwoju. Nakłaniał pedago-
gów do głębszej refleksji, a także do przestrzegania zasad ciągłości 
nauczania. Wymagał od nauczycieli, aby poznawali i  dostrzegali 
potrzeby swych uczniów.

Analizując poglądy E. Czerkawskiego dotyczące szkolnictwa, 
nie trudno zauważyć, że sprawy polskiej oświaty i losy polskiego 
języka wykładowego były dla niego sprawami pierwszorzędnymi. 
Miał je na uwadze, zarówno mówiąc o programie szkolnym, jak 
i podkreślając wagę wykładanych w szkołach przedmiotów. Da-
jąc zaś wskazówki metodyczne, chciał zwrócić uwagę nauczycieli, 

pedagodzy. Na temat roli nauczyciela w  polskiej szkole wypowiadali się 
m.in.: W.  Seredyński, B.  Trzaskowski, S.  Prus-Szczepanowski, S.  Sobieski, 
K. Twardowski, W. Lutosławski.

53 Por. E. Czerkawski, Rozprawy i wnioski komisji powołanej w roku 1879 
przez Galicyjską Radę Szkolną Krajową do zbadania sprawy reformy gimnazjów, 
dz. cyt., s. 46-47.
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wychowawców i rodziców na szczególne potrzeby młodych ludzi 
w zmieniającym się wówczas społeczeństwie.

Uwagi końcowe

Euzebiusz Czerkawski jako działacz oświatowy, a  zarazem 
nauczyciel, wielokrotnie inspirował dyskusje dotyczące nowej or-
ganizacji szkół w  Galicji i  reorganizacji programów nauczania. 
Proponował również projekty ustaw oświatowych odnoszące się 
zwłaszcza do spraw szkolnictwa średniego. Uznawał za konieczne 
wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego. Uznając wyż-
szość naukową języka polskiego jako języka dostępnego znacznej 
części społeczeństwa Galicji, bronił jego praw i referował wnioski 
na sesjach sejmowych54. Postulował zmiany w programach nau-
czania oraz przedstawiał wskazówki niezbędne w pracy nauczy-
cieli. Trzeba też zauważyć, że jako członek Rady Szkolnej Krajo-
wej wysuwał szereg propozycji reform szkolnictwa galicyjskiego, 
a jego działalność cechowała obrona praw autonomicznych. Ode-
grał znaczącą rolę w powstaniu reformy szkolnej z 1867 roku – 
w sprawie języka wykładowego w galicyjskich szkołach średnich 
i  wyższych. Był orędownikiem polonizacji wyższych uczelni, 
a  zwłaszcza Uniwersytetu Lwowskiego i  Akademii Technicz-
nej we Lwowie. Był jednym z tych, którzy znacząco wpłynęli na 
kształt galicyjskiej oświaty szerzonej w języku polskim. Trzeba się 
zgodzić z opinią Z. Zboruckigo, który pisał o nim jako o wybit-
nym pedagogu i parlamentarzyście, który w ciągu kilkudziesięciu 
lat zabierał zarówno doradczy, jak i decydujący głos „w sprawach, 
złączonych ze szkolnictwem galicyjskim”55. Jego zasługi na rzecz 
szkolnictwa galicyjskiego są ogromne i  bezsprzeczne. E.  Czer-
kawski w walce o przywrócenie polskości w oświacie odegrał waż-
ną rolę nie tylko jako wybitny pedagog, parlamentarzysta, gali-
cyjski inspektor szkolny, ale i profesor Uniwersytetu Lwowskiego 
i wychowawcza licznych pokoleń Polaków.

54 Por. Z.  Zborucki, Euzebiusz Czerkawski i  galicyjska ustawa szkolna 
z r. 1867, dz. cyt., s. 379

55 Tamże, s. 372. 
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Summary
Joanna Falkowska 

(Nicolaus Copernicus University in Toruń) 

“Activities of Euzebiusz Czerkawski for the Benefit of Edu-
cation in Galicia”

The main objective of this article is to present services of Euze-
biusz Czerkawski, a prominent reformer of education in Galicia, 
who strove to establish new faculties and departments, as well as 
his efforts to introduce Polonisation at the University of Lviv and 
his participation in organising Polish education under the Austrian 
rule. Initially, Czerkawski concentrated on elementary education 
and then he proceeded to organise Polish education at the Univer-
sity of Lviv. As it were, the second area of Euzebiusz Czerkawski’s 
struggle for Polish education was the ideas he promoted in the spir-
it of nationalism. Out of concern for Polish schools, he frequently 
raised the issues of the curriculum and content of school subjects, 
including teaching Polish literature, the history of the Polish na-
tion, religious and physical education. Teachers in Galician schools 
followed his instructions, concerning the ways of propagating val-
ues important in the lives of the youth and the entire population 
fighting for their national identity.

As an education activist and a teacher, Euzebiusz Czerkawski 
frequently inspired disputes concerning the new organisation of 
schools, reorganisation of curricula and proposed bills on second-
ary education. He played an essential role, not only as a prominent 
teacher and a school inspector in Galicia but also as a professor at 
the University of Lviv. Czerkawski was one of those people who 
had a significant influence on the shape of education in Galicia, 
in particular on teaching in Polish.
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Monika Stankiewicz-Kopeć 
( A k a d e m i a  I g n a t i a n u m  w   K r a k o w i e )

Z dziejów dziewiętnastowiecznego Lwowa: 
Jan Julian Szczepański (1796-1869) –  

zapomniany lwowski nauczyciel,  
wydawca, tłumacz i poeta

– I –
„Filomaci galicyjscy”

O należącym do pokolenia Mickiewiczowskiego Janie Julianie1 
Szczepańskim bardzo rzadko wypowiadali się historycy literatury, 
co zresztą szczególnie nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że Szcze-
pański nie pozostawił po sobie dzieł nowatorskich czy choćby ory-
ginalnych. Także jego pracowite siedemdziesięciotrzyletnie życie 
nie obfitowało w  spektakularne wydarzenia mogące przyciągnąć 
uwagę badaczy. Przy tym jednak ten skromny lwowski nauczyciel, 
wydawca, tłumacz i poeta niemal przez pół wieku był jednym z bu-
dzicieli życia narodowego Lwowa pierwszej połowy XIX wieku.

*
Urodzony w  17962  r. w  Rozdole Jan Julian Szczepański po 

ukończeniu tamtejszej trzyletniej szkoły trywialnej (elementar-
nej), kontynuował naukę najpierw w  gimnazjum we Lwowie 

1 Niekiedy mylnie podawany jako „Juliusz” (por. L. Finkel, S. Starzyński, Historia 
Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894, t. I, s. 277-278) lub „Ludwik” (por. R. Skulski, 
Z dziejów polonistyki lwowskiej, „Pamiętnik Literacki” R. 33, 1936,  z. 3,  s.  569).

2 Na ogół jako datę urodzenia Szczepańskiego przyjmuje się rok 
1796. Niekiedy pojawia się także rok 1795. Por. Jan Julian Szczepański, hasło 
w: K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, t. 4, s. 437.
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(ok.  1809-1815), następnie zaś został słuchaczem filozofii na 
tamtejszym uniwersytecie (od 1817 r. – Universitas Franciscea)3. 
Kiedy w początkach 1818 roku dwudziestodwuletni Szczepański 
dołączył do grona członków samokształceniowego Towarzystwa 
Młodzieży Ćwiczącej się w Literaturze Ojczystej (działającego 
od końca grudnia 1817 do maja 1819 r.) był studentem trzeciego 
roku filozofii. Wspomniane Towarzystwo, założone we Lwowie 
w wigilię Bożego Narodzenia 1817 r.4 (ponad dwa miesiące póź-
niej niż słynne Towarzystwo Filomatów wileńskich), w nielicz-
nej literaturze przedmiotu zwane niekiedy „filomatami galicyj-
skimi” lub „filomatami lwowskimi”5, narodziło się z narastającej 
wśród tamtejszych studentów potrzeby rodzimości i narodowo-
ści, której nie była w stanie zaspokoić ani ówczesna szkoła, ani 
też zniemczony uniwersytet6. Związek ten był jawny, ale nieza-
legalizowany, zaś głównym jego celem (zgodnie z nazwą) stało 
się wzajemne oświecanie i kształcenie „w rozmaitych gałęziach 

3 Por. M.  Stankiewicz-Kopeć, Jan Julian Szczepański, w: Polski Słownik 
Biograficzny, Kraków 2011, z. 194 (t. 47/3), s. 328-330. 

4 M.  Tyrowicz, Prasa Galicji i  Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. 
Studia porównawcze, Kraków 1979, s.  56, podaje błędną datę powstania 
Towarzystwa Młodzieży Ćwiczącej się w Literaturze Ojczystej – rok 1815.

5 Związek ten znany jest jedynie niewielu historykom literatu-
ry, wspominają o  nim m.in.: L.  Finkel, S.  Starzyński, Historia Uniwersytetu 
Lwowskiego, dz. cyt., s.  6-7; Ł.  Kurdybacha Wpływ kultury wileńskiej na 
Lwów na początku XIX wieku, „Ateneum Wileńskie” 1936, s.  198-200; 
R.  Skulski, Z  dziejów polonistyki lwowskiej, dz. cyt., 570.; A.  Knot, Dążenia 
oświatowe młodzieży galicyjskiej w  latach 1815-1830, Wrocław 1959, s.  19-  
-21; A.  Kamiński, Polskie związki młodzieżowe 1804-1831, Warszawa 1963, 
s. 256 i n.; K. Poklewska, Galicyjscy rówieśnicy Mickiewicza, w: Galicja roman-
tyczna 1816-1840, Warszawa 1976 (rozdz. II); M. Stankiewicz-Kopeć, Pomiędzy 
klasycznością i romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wo-
bec przemiany w literaturze polskiej lat 1817-1828, Kraków 2009, s. 174 i n.; taż, 
W kręgu kultury literackiej dziewiętnastowiecznego Lwowa: „filomaci lwowscy” oraz 
ich zapomniane „Archiwum”, „Perspektywy Kultury” nr 4 (2010/2), s. 41-56.

W niniejszej rozprawie, we fragmentach dotyczących samego związku „fi-
lomatów galicyjskich” (tj. s. 30-35), korzystam z ustaleń poczynionych w moich 
wcześniejszych publikacjach.

6 W latach 1818 i 1819 działało we Lwowie także koło literackie studen-
tów młodszych roczników, zintegrowane wokół Jaszowskiego i Jachowicza, ten 
ostatni był łącznikiem między kołem a Towarzystwem.
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nauk i umiejętności, a szczególnie w zawodzie literatury ojczy-
stej” – o czym informowały Ustawy7.

Do dzisiejszych czasów w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu 
zachowało się przeszło 1500-stronicowe rękopiśmienne Archi-
wum Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczy-
stej (sygn. 2955) zawierające teksty ustawodawcze, krytyczne oraz 
oryginalną i  przekładową twórczość członków lwowskiego To-
warzystwa, gromadzoną w okresie niemal dwuletniej działalności 
związku8. Wśród tekstów zawartych w  Archiwum na czoło wy-
suwa się twórczość literacka oraz rozprawy poświęcone sprawom 
literatury. Studenci lwowscy programowo zrezygnowali natomiast 
z poruszania w referatach i dyskusjach spraw religii oraz aktualnej 
polityki rządu (uchwała z roku 1818).

W szeregi Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literatu-
rze Ojczystej wchodzili przede wszystkim studenci lwowskiego 
uniwersytetu: Walenty Chłędowski (pierwszy prezes), Sebastian 
Januszkiewicz, Stanisław Jachowicz, Franciszek Kirchner (se-
kretarz, odpowiedzialny za prowadzenie Archiwum), Eugeniusz 
Brodzki, Karol Skwarczyński, potem doszli m.in.: Jan Julian 
Szczepański, Mateusz Sartyni, Józef Wesołowski, Kajetan Słama, 
a  tzw. „członkiem korespondencyjnym” był Wawrzyniec Kuto-
wicz. Szczególne więzy przyjaźni łączyły Szczepańskiego przede 
wszystkim ze Stanisławem Jachowiczem, Franciszkiem Kirchne-
rem, Mateuszem Sartynim oraz z Sebastianem Januszkiewiczem.

Niektóre z tych przyjaźni przetrwały czasy akademickie – tak 
było przede wszystkim w przypadku znajomości z Jachowiczem, 
z którym Szczepański korespondował przez kilka lat po ukończe-
niu studiów (znane są ich listy z lat 1822, 1828, 1830)9. Jachowicz 

7 Por. Ustawy Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w  Literaturze 
Ojczystej, w: Archiwum, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, rkps sygn. 2955, s. 710.

8 Obowiązek prowadzenia Archiwum spoczywał na sekretarzu Franciszku 
Ksawerym Kirchnerze, który latem w 1831 r. w czasie szalejącej w Galicji cho-
lery zapisał je w testamencie Ossolineum. 

9 Listy te przedrukował J. Białynia-Chołodecki, W stuletnią rocznicę uro-
dzin Stanisława Jachowicza i  Jana Juliana Szczepańskiego, Listy Jachowicza do 
Szczepańskiego wraz z krótkim życiorysem obu pedagogów i literatów ogłosił Józef 
Białynia – Chołodecki (Walenty Ćwik), „Rocznik Samborski”, t. XIX, Sambor 
1895/1896, s. 142.
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pragnął nawet ściągnąć przyjaciela do Warszawy, jednak planów 
tych zaniechał10.

*
Mocno zaangażowanemu w sprawy Towarzystwa Janowi Ju-

lianowi Szczepańskiemu marzyło się, iż odegra ono rolę podobną 
do tej, jaką w XVIII wieku w Niemczech spełniło pokolenie tzw. 
„Burzy i Naporu”. W 1818 r. pełen entuzjazmu Szczepański pisał: 
„wszakże Herder, Wieland, Gete i wielu innych byli także w po-
dobnym towarzystwie, a Szyller wstąpił do niego w 24 roku wieku 
swego” (Archiwum 1818)11.

Zresztą twórcy okresu „Burzy i Naporu“, a przede wszystkim 
Fryderyk Schiller, wywarli znaczący wpływ na ukształtowanie się 
świadomości kulturowej zarówno studentów lwowskich, jak i na-
leżących do tego samego pokolenia ich wileńskich rówieśników12. 
Jednak młodzieńcze marzenia Szczepańskiego nie ziściły się: „fi-
lomaci lwowscy” w przeciwieństwie do niemieckich poprzedni-
ków (czy wileńskich rówieśników) nie wydali ze swojego grona 
geniusza, nie pchnęli „bryły z posad świata” „nowymi tory”.

Mimo tego, to właśnie oni stali się budzicielami polskości na 
gruncie galicyjskim. Od ich studenckich poczynań zaczął się we 
Lwowie pewien ruch intelektualny, który niebawem doprowadził 
do spopularyzowania na terenie Galicji tendencji narodowych13. 
Należy podkreślić, iż to prekursorskie zadanie było utrudnione 

10 „Pragnąłbym ja tu Ciebie ściągnąć do Warszawy, ale nie śmię Cię za-
praszać od czegoś pewnego do niepewnego – gdybyś jednak chciał się odważyć, 
możesz śmiało do mnie zajechać, a stół i stancją znajdziesz”. List Jachowicza 
do Szczepańskiego z 25 sierpnia 1830 r., dz. cyt., s. 142.

11 Archiwum, rkps, s.  1165. O  stosunku młodego Szczepańskiego do 
Schillera mówią jego rozprawy, pomieszczone w Archiwum, m.in.: Krytyka nie-
których sztuk dramatycznych Schillera, Krótki wyjątek z życia Schillera (Archiwum 
1818). 

12 Na temat wpływu Schillera i Goethego na ówczesną młodzież lwow-
ską por. W. Zawadzki, Literatura w Galicji (1772-1848). Ustęp z Pamiętników 
Władysława Zawadzkiego, Lwów 1878, s. 29. O stosunku filomatów wileńskich 
do Schillera i Goethego por. A. Witkowska. Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys 
jednego pokolenia, Warszawa 162, s. 213 i n. 

13 Por. A. Zieliński, Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce 
lat 1815-1831, Wrocław 1969, s. 60 i n.
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ze względu na okoliczności społeczno-polityczne, w jakich znala-
zła się Galicja w początkach XIX wieku – sytuację odmienną niż 
prowincji litewskiej czy niedalekiego Krzemieńca. Jak wiadomo, 
Galicja oderwana od reszty Rzeczypospolitej już po pierwszym 
rozbiorze pozostała poza nurtem oświecenia narodowego czasów 
stanisławowskich oraz reformy Komisji Edukacji Narodowej. Na 
skutek polityki germanizacyjnej systematycznie zniemczano tam-
tejsze szkoły i instytucje kulturalne, zaś cała okupacyjna admini-
stracja znalazła się w rękach Niemców i Czechów – często nie-
znających ani słowa po polsku14. Z efektami owej sytuacji przyszło 
zmagać się pokoleniu Szczepańskiego.

Braki w  oficjalnym nauczaniu szkolnym w  pewnym stop-
niu próbowała skompensować polonistyka nieoficjalna. Ryszard 
Skulski za najbardziej znamienny przykład „nieoficjalnej poloni-
styki lwowskiej” uznał właśnie działalność Towarzystwa Młodzie-
ży Ćwiczącej się w  Literaturze Ojczystej, zaś za jej materialny 
dowód – jego Archiwum15. W pewnym sensie miał Skulski rację; 
ukierunkowani na cele narodowe i ukonstytuowani w celach sa-
mokształceniowych studenci z Towarzystwa Młodzieży Ćwiczą-
cej się w Literaturze Ojczystej dużą rolę przywiązywali do ćwi-
czeń w języku polskim. Chodziło im bowiem przede wszystkim 
o udoskonalenie znajomości języka polskiego i  kultury polskiej, 
której nie zapewniły im ani zniemczone gimnazja, ani zgermani-
zowany uniwersytet. Ten cel Towarzystwa wyeksponował Szcze-
pański w  swojej programowej Odzie do młodzieńców galicyjskich 
(niepublikowanej), w której wzywał przyjaciół:

O wy młodzieńce złączeni!
Wydrzyjcie język z zatraty
Niech się w narodzie rozpleni
Zasiane ziarno oświaty
(…)
Runęły Rzymu kolosy
I piramidy czas zwali,
14 O procesie powolnego germanizowania szkół galicyjskich por. 

J. Dobrzański, Szkolnictwo średnie w b. Galicji w  latach 1772-1805. Prace hi-
storyczne wydane ku uczczeniu pięćdziesięciolecia Akademickiego Koła historyków 
Uniwersytetu Jana Kazimierza 1878-1928, Lwów 1928, s. 45 i n.

15 Por. R. Skulski, Z dziejów polonistyki lwowskiej, dz. cyt., s. 567-568.
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Spłaszczy górę Limbarossy,
Lecz księgę poniesie dalej
I tych co dawali wsparcie
Lub przytulenie naukom,
Wieczną ich pamięć na karcie
Poda przyszłości wnuk wnukom16.

Czytana na posiedzeniu 30 sierpnia 1818 r. oda Szczepańskie-
go miała charakter deklaracji poetyckiej; była swoistym apelem 
eksponującym rolę języka w  zachowaniu narodowej tożsamości 
w warunkach niewoli politycznej.

Idee głoszone przez „filomatów lwowskich” miały możliwość 
dotarcia do szerszych kręgów odbiorców przede wszystkim po-
przez redagowany przez braci Chłędowskich17 „Pamiętnik Lwow-
ski” (wychodzący we Lwowie w latach 1816-1819)18. O tym, jak 
katastrofalny był poziom znajomości języka polskiego wśród ów-
czesnej młodzieży lwowskiej, świadczy choćby fakt, iż prowadzą-
cy pismo Chłędowscy mieli poważne kłopoty z pozyskaniem dla 
„Pamiętnika Lwowskiego” autorów poprawnie piszących po pol-
sku. W tomie pierwszym „Pamiętnika Lwowskiego” w roku 1816 
pojawiło się więc znamienne w tym względzie ogłoszenie: „Re-
dakcja Pamiętnika oświadcza, że od niektórych autorów rozprawy, 
pisane w języku niemieckim, przyjmie z wdzięcznością i chętnie 
postara się o przełożenie takowych na język polski”19.

Sytuacja języka polskiego w edukacji galicyjskiej zaczęła zmie-
niać się dopiero po Wiośnie Ludów. To właśnie rewolucja roku 

16 Archiwum, s. 1171-1176.
17 Po dość nieudolnym redaktorze Karolu Łopuszańskm (1782-1818), 

aktorze teatru lwowskiego, pismo przejęli energiczni bracia Chłędowscy; 
najpierw od 1817 do jesieni 1819 r. redagował je Adam Tomasz Chłędowski 
(1790-1855), a od października 1819 pierwszy prezes Towarzystwa, Walenty 
Chłędowski (1797-1946), który w  1820 kontynuował pismo jako „Pszczołę 
Polską”. 

18 „Pamiętnik Lwowski” w latach 1816-1819 miał stosunkowo dużą licz-
bę prenumeratorów (jak na tego rodzaju pismo). M. Tyrowicz, Prasa Galicji 
i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia porównawcze, dz. cyt., s. 51 – 
pisze o 263 prenumeratorach „Pamiętnika Lwowskiego” (z tego około 100 po-
chodziło spoza Galicji); „Pszczoła Polska” (1820) – miała ich 265.

19 „Pamiętnik Lwowski” 1816, t. 1, s. 384.
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1848 w Austrii była głównym czynnikiem przemian społeczno-
-politycznych monarchii Habsburgów oraz momentem zwrotnym 
w  dziejach narodowości wchodzących w  skład tego państwa20. 
Wpłynęło to na odrodzenie się tępionego dotychczas poczucia 
narodowego społeczeństw poszczególnych prowincji austriackich, 
co znalazło swój wyraz w żądaniach w sprawie: autonomii, unaro-
dowienia języka wykładowego w szkołach i w zakładach nauko-
wych wszystkich szczebli oraz reformy programów nauczania21. 
Po Wiośnie Ludów w  szkolnictwie galicyjskim nastąpiły więc 
zmiany22.

– II –

Jan Julian Szczepański: nauczyciel

Towarzystwo Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej 
zostało rozwiązane w maju roku 181923, jednak główne jego idee 
Jan Julian Szczepański w zasadzie propagował przez całe swoje ży-
cie: z  tym, że programowe samokształcenie zastąpił działalnością 
kształceniową – nauczycielską. Przez kilka dekad Szczepański uczył 
bowiem we Lwowie języka polskiego. Pracę nauczyciela (prywatne-
go) Szczepański podjął już niebawem po swoim ślubie (w 1818 lub 
1819 r.), jeszcze jako członek Towarzystwa. Jednak ze względu na 

20 Por. K. Grzybowski, Galicja (1848-1814), Kraków–Wrocław–Warszawa 
1959, s. 6.

21 Por. M.  Tyrowicz, Wstęp, w: Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny 
Ludów (1772-1849). Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1956, s. LXXXVII i n. 

22 Jednak chociaż już 2 września 1848  r. Ministerstwo Oświaty wydało 
rozporządzenie ustanawiające język krajowy językiem wykładowym, to jednak 
brak podręczników i nauczycieli sprawił, że cała sprawa znacznie przeciągnęła 
się w czasie. Por. Cz. Majorek, Historia utylitarna i edukacja. Szkolna edukacja 
historyczna – Galicja 1772-1918, Warszawa 1990, s. 81 i n.

23 W grupie pojawiły się tarcia wewnętrzne, zapał studentów zaczął 
gasnąć: członkowie nie płacili ustalonych składek, uchylali się od obowiąz-
ku oddawania książek do wspólnej biblioteki. Szczepański został skreślony 
z  listy członków Towarzystwa na posiedzeniu 7 lutego 1819  r. za prezesury 
Sartyniego. Towarzystwo zawiesiło działalność 9 maja 1819 r.
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kłopoty finansowe szybko zmienił zajęcie i przez pewien czas pra-
cował jako poborca ceł przy rogatkach lwowskich. Przy tym jednak 
nie porzucał myśli o nauczycielstwie24, które, jak pokazał czas, mia-
ło stać się jego powołaniem (obok działalności wydawniczej).

W 1822 r. dwudziestosześcioletni Szczepański miał nawet za-
miar przystąpić do konkursu o Katedrę Języka i Literatury Polskiej 
na Uniwersytecie Lwowskim, jednak ostatecznie zamiaru owego 
poniechał. O  przyczynach odstąpienia Szczepańskiego od tego 
ambitnego planu niewiele wiadomo. Być może pewne znaczenie 
w tym względzie miały opinie jego najbliższego otoczenia: krytycz-
nie o  pomyśle przyjaciela wyrażał się m.in. Stanisław Jachowicz, 
który w liście do Szczepańskiego z 30 kwietnia 1822 r., pisał: 

Twój projekt względem katedry literatury polskiej we Lwowie 
jest to zamek na lodzie, jest to tylko igraszka fantazji, którą ci 
jako poecie bawić się wolno, ale nie będzie nic z tego; a w rzędzie 
Osińskich i Felińskich Asińdziejowi stawać jeszcze za wcześnie 
braciszku! Jeszcze trzeba zapocić czoła25.

Surowy w ocenie wykształcenia i umiejętności przyjaciela Ja-
chowicz, być może w pewnym sensie miał nawet rację – poloni-
styczna erudycja Szczepańskiego opierała się bowiem głównie na 
samokształceniu i pozbawiona była regularnych studiów26. Biorąc 

24 Por. J.  Białynia-Chołodecki, W  stuletnią rocznicę urodzin Stanisława 
Jachowicza i  Jana Juliana Szczepańskiego, Listy Jachowicza do Szczepańskiego 
wraz z  krótkim życiorysem obu pedagogów i  literatów ogłosił Józef Białynia  – 
Chołodecki (Walenty Ćwik), dz. cyt., s. 130. 

25 List Jachowicza do Szczepańskiego z 30 kwietnia 1822 r., w: J. Białynia- 
-Chołodecki, W stuletnią rocznicę urodzin Stanisława Jachowicza i Jana Juliana 
Szczepańskiego, Listy Jachowicza do Szczepańskiego wraz z krótkim życiorysem obu 
pedagogów i literatów ogłosił Józef Białynia – Chołodecki (Walenty Ćwik), dz. cyt., 
s. 133-134.

26 Pewne braki we własnym wykształceniu polonistycznym w  grun-
cie rzeczy dostrzegał chyba i  sam Szczepański. W jednym z  listów pisanych 
do Szczepańskiego w 1828  r. Jachowicz (odpowiadając na nieznany dziś list 
Szczepańskiego) tym razem nawet pocieszał przyjaciela słowami: „Twierdzisz, 
że nie umiesz po polsku, a twój list wcale inaczej powiada, jest to skromność 
ale niepotrzebna  – jeszcze krok, a  Julian zmierzy się z  Brodzińskim  – lub 
starego przypomni Juliana” [tj. Niemcewicza  – M.S.K.]. List Jachowicza do 
Szczepańskiego z 8 września 1828 r., w: J. Białynia-Chołodecki, W stuletnią 
rocznicę urodzin Stanisława Jachowicza i  Jana Juliana Szczepańskiego, Listy 
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pod uwagę późniejszą aktywność edukacyjną i kulturalną Szcze-
pańskiego, w gruncie rzeczy należy jednak żałować, że nie objął 
on wspomnianej katedry, której, jak pokazał czas, nie dane było 
odegrać w życiu Lwowa pierwszej połowy dziewiętnastego wieku 
ważniejszej roli kulturalnej (w przeciwieństwie do wileńskiej ka-
tedry Leona Borowskiego) przede wszystkim właśnie ze względu 
na osobowość wyłonionego w owym konkursie jej kierownika – 
Mikołaja Michalewicza (1792-1846).

Losy lwowskiej Katedry Języka i Literatury Polskiej pokazują, 
jak trudną drogę do przebycia miała tamtejsza polonistyka. Mimo 
że powołana dzięki staraniom Józefa Maksymiliana Ossolińskie-
go Katedra Języka i Literatury Polskiej (umieszczona na wydziale 
filozoficznym tamtejszego uniwersytetu) formalnie uruchomiona 
została już na przełomie 1817/1818  r.27, faktycznie rozpoczęła 
działalność dopiero od stycznia 1826 r.28. Jednym z podstawowych 
problemów były niekorzystne warunki finansowe, odstraszają-
ce ewentualnych kandydatów na stanowisko nauczyciela języka 
polskiego. Zresztą, nauczanie tego języka w ówczesnym Lwowie 
z założenia nie było zajęciem intratnym. Jak bowiem wiadomo, 
zgodnie z orzeczeniem cesarza Franciszka, język i literatura pol-
ska w nauczaniu były przedmiotami „nadzwyczajnymi”, co znala-
zło swoje odbicie także w stosunkowo niskim uposażeniu nauczy-
cieli języka polskiego. Profesorowi wspomnianej Katedry Języka 
i Literatury Polskiej wyznaczono niewysoką pensję 600 florenów, 
o wiele niższą niż nauczycielom innych przedmiotów.

W konkursie w  1822  r. spośród 8 kandydatów29 wyłoniono 
zwycięzcę  – wspomnianego Mikołaja Michalewicza, byłego bi-

Jachowicza do Szczepańskiego wraz z krótkim życiorysem obu pedagogów i litera-
tów ogłosił Józef Białynia – Chołodecki (Walenty Ćwik), dz. cyt., s. 141.

27 Już w grudniu 1817 r. gotowy był projekt regulaminu dla przyszłego kie-
rownika Katedry Języka i Literatury Polskiej opracowany przez Ossolińskiego 
i  program, który jednak nie spodobał się Nadwornej Komisji Oświatowej. 
Wiedeńczyków raziła ilość godzin przeznaczonych na naukę języka i literatury 
polskiej (ich zdaniem nadmierna) oraz wysokość pensji kierownika.

28 Por. L. Finkel, S. Starzyński, Historia Uniwersytetu Lwowskiego, dz. cyt., 
s. 242-244.

29 Wśród nich byli m.in. dyrektor tamtejszego teatru Jan Nepomucen 
Kamiński oraz Sebastian Januszkiewicz – kolega Szczepańskiego z Towarzystwa 
Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej)
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bliotekarza Ossolińskich, jednego z  redaktorów „Rozmaitości”. 
Badacze dziejów Uniwersytetu Lwowskiego zgodnie twierdzą, że 
„Michalewicz, mimo najlepszych chęci, nie zdołał zapewnić swo-
jej katedrze większego wpływu na umysły młodzieży”30. Lwow-
skiemu profesorowi, który nie potrafił zachęcić studentów nawet 
do słuchania swoich wykładów, z roku na rok konsekwentnie uby-
wało słuchaczów. Michalewicz „człowiek cichy, spokojny, łagodny 
(...) dobrych chęci, lecz miernego talentu i  niewielkiej erudycji, 
nie posiadający za grosz charyzmy”31 w zasadzie przesądził o lo-
sach lwowskiej katedry.

W takiej sytuacji idee narodowe przed 1830 r. musiały prze-
dostawać się do Lwowa za pośrednictwem innym niż uniwersy-
tet. Z czasem głównym sprzymierzeńcem polskości w Galicji stał 
się teatr pod znakomitą dyrekcją energicznego Jana Nepomucena 
Kamińskiego, który jeszcze w 1817 r. wywalczył u cesarza przy-
wilej grania przedstawień (w określone dni) w  języku polskim. 
Istotna rola w tym względzie przypadła również poszczególnym 
„filomatom galicyjskim” – prekursorom narodowości na gruncie 
lwowskim, którzy kontynuowali idee Towarzystwa jeszcze wie-
le lat po jego rozwiązaniu, przygotowując grunt dla kolejnych 
pokoleń.

Jednym z wieloletnich propagatorów języka i kultury polskiej 
we Lwowie pierwszej połowy wieku XIX był właśnie Jan Julian 
Szczepański, pionier nowszej polonistyki lwowskiej. Był bowiem 
Szczepański przez 30 lat nauczycielem języka polskiego w lwow-
skiej szkole realnej – przemianowanej w 1835 r. (po rozszerzeniu 
jej o  oddział handlowy) w  Cesarsko-Królewską Akademię Re-

30 F.  Jaworski, Uniwersytet Lwowski. Wspomnienie jubileuszowe 
Uniwersytetowi Lwowskiemu w dwusetną pięćdziesiątą rocznicę założenia, Lwów 
1912 (rozdz. IV). 

31 L.  Finkel, S.  Starzyński, podają, że w  1827  r. na gramatyce polskiej 
zapisanych było 78 studentów, na literaturze  – 26, zaś już w  5 lat później 
w 1832 na gramatyce – 60, na literaturze – 11. Z czasem sytuacja nieco po-
prawiła się, ale było to wyłącznie związane z nowym zarządzeniem guberna-
tora Lobkowitza, zobowiązującym każdego, kto zamierza poświęcić się służbie 
politycznej do złożenia egzaminu z  języka polskiego przed Michalewiczem 
(Historia Uniwersytetu Lwowskiego, dz. cyt., s. 244).
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alno – Handlową32, uczył też w jednym z oddziałów dwuletniej 
Realnej Szkoły Przygotowawczej33.

O pracy nauczycielskiej Szczepańskiego dzisiaj niewiele wia-
domo, chociaż o nim samym w wieku XIX mówiono jako o zna-
komitym pedagogu34. Niestety, współcześnie brakuje źródeł, aby 
udokumentować te stwierdzenia. Przy tym jednak, znając gorliwość 
Szczepańskiego w sprawach narodowych, już sam fakt, iż przez kil-
kadziesiąt lat pracował on w zawodzie nauczyciela języka polskiego, 
powoduje, że siłą rzeczy wykształcił Szczepański kilka pokoleń ucz-
niów, stając się jednym z pionierów polskości w zgermanizowanej 
Galicji i kładąc zasługi dla repolonizacji tamtejszego szkolnictwa.

– III –

Działalność wydawnicza

Pracę nauczycielską łączył Szczepański z  dynamiczną działal-
nością wydawniczą. W  środowisku lwowskim pierwszej połowy 
wieku XIX Szczepański znany był jako wydawca podręczników 
szkolnych i czytanek (dla szkół ludowych). Szczególnie ważne dla 
niego było uzyskanie przywileju wydawania owych czytanek na 
własny rachunek, co umożliwiło mu to utrzymanie licznej rodziny35. 

32 Następnie powstał Instytut Techniczny we Lwowie (1843), a  potem 
CK Akademia Techniczna we Lwowie (od 1844). Por. Z. Popławski, Dzieje 
Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992. 

33 Nazwisko Szczepańskiego można odnaleźć w składzie grona nauczy-
cielskiego w  latach 1847/48 jako nauczyciela języka polskiego z  niewielką 
pensją 400 guldenów rocznie, podczas gdy nauczyciele języków: francuskiego 
i włoskiego zarabiali 600 guldenów, a języka niemieckiego 800. Jego nazwisko 
można odnaleźć w składzie grona nauczycielskiego w latach w roku 1851/1852. 
Por. Z. Popławski, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, dz. cyt., s. 33, 40. 

34 Por. J.  Białynia-Chołodecki, W  stuletnią rocznicę urodzin Stanisława 
Jachowicza i  Jana Juliana Szczepańskiego, Listy Jachowicza do Szczepańskiego 
wraz z  krótkim życiorysem obu pedagogów i  literatów ogłosił Józef Białynia  – 
Chołodecki (Walenty Ćwik), dz. cyt., s. 130. 

35 J. Białynia-Chołodecki podaje, że Szczepański miał dziewięcioro dzie-
ci (tamże, s.  130). Z kolei A. Stodor, Maria Bartusówna. Szkic biograficzno- 
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Wydawał Szczepański także podręczniki do gramatyki języka pol-
skiego36, książki przeznaczone dla dzieci37oraz czytanki pomagające 
w nauce języków obcych38. Był też wydawcą publikacji z dziedziny 
rolnictwa39 i gospodarki40. Na swoim koncie miał nawet książkę ku-
charską wydaną jeszcze w 1822 r. u Piotra Pillera (we Lwowie)41.

Niewątpliwym sukcesem wydawniczym Szczepańskiego oka-
zała się wydawana przez niego w latach 1827-1828 sześciotomo-
wa antologia poezji zatytułowana Polihymnia czyli piękności poezji 
autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiej, dająca szero-
ką panoramę współczesnej poezji polskiej. Pojawienie się każdego 
tomu Polihymnii zapowiadały popularnie „Rozmaitości” lwowskie, 
co w znacznym stopniu zwiększyło ich recepcję42. Według wspo-
mnień ówczesnego pisarza i publicysty Władysława Zawadzkiego 

-literacki, w: M. Bartusówna, Dzieła, t. 1, Lwów 1914, s. 15 pisze o czternaś-
ciorgu urodzonych dzieciach Szczepańskich, z czego po 1860 żyło pięcioro.

36 Por. J.J.  Szczepański, Grammatik der Polnischen Sprache, Lwów 1845; 
tenże, Gramatyka języka polskiego dla uczącej się młodzi szkół wyższych realnych, 
Lwów 1857.

37 Por. tenże, Encyklopedia dla małych dzieci, Lwów 1842 t.  1-2; tenże, 
Świat w obrazkach, wiązanie dla dzieci z 300 rycinami, Lwów 1842; tenże, Nowe 
abecadło polskie z obrazkami, Lwów 1841.

38 Por. tenże, Wieczory familijne, czyli powieści nauczające i dramy moralne 
we 4 językach: polskim, niemieckim, francuskim i włoskim, Lwów 1837-39, wyd. 2 
1841; tenże, Rozmowy łatwe we 3 językach: francuskim, polskim i  niemieckim, 
Lwów 1839, wyd.  2 1843; tenże, Francuska gramatyka praktyczna przełożo-
na z niemieckiego, Lwów 1840, wyd. 2 popr. 1849; tenże, Książka pierwsza do 
czytania dla nauki języka niemieckiego, Lwów 1863; tenże, Klucz, czyli przekład 
dosłowny na język francuski wszystkich polskich zadań zawartych we francuskiej 
gramatyce Ollendorfa, Lwów 1862; tenże, Tłomaczenie dosłowne pierwszej książ-
ki niemieckiej do czytania na kl. III, Lwów 1853, dla kl. II 1854, na kl. III 1858.

39 Nauka o  chowie, pielęgnowaniu i  utrzymaniu owiec czystéj i  poprawnéj 
rassy, tłum. z niemieckiego J.J. Szczepański, Lwów 1834; Nowy pług francuski, 
tłum. z francuskiego J.J. Szczepański, Lwów 1834.

40 Por. J.J. Szczepański, Cztery nowe środki dźwigania krajowego rolnictwa; 
tenże, Główny zarys instytutu powszechnego połączonego z  pierwszą austriacką 
kasą oszczędności, Lwów 1827; tenże, Uwagi nad tymże instytutem, Lwów 1828.

41 Por. tenże, Co dzisiaj gotować czyli sposób sporządzenia smakowitych po-
traw z mięsiwa, ryb, jarzyny i ciasta, przyprawiania rozmaitej podlewy, czyli so-
sów, tudzież robienia przednich galaret, tortów i pasztetów, Lwów 1822.

42 Por. m.in. „Rozmaitości” 1827, s. 324, 377; 1828, s. 16, 176.
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(1824-1891), zbiór ten „był poniekąd odzwierciedleniem i wyra-
zem umysłowego prądu czasu” oraz „mógłby służyć za wzór tego 
typu antologii”43. Nie dziwi więc, że Polihymnia: 

Przyjęta była z powszechnym zapałem i znajdowała się w każ-
dym niemal domu. Przyczyniła się ona wielce do rozpowszech-
nienia znajomości najcelniejszych poetów w  szerszych kołach 
publiczności, zwracając umysły ku szczytniejszym sferom idea-
łu, wzbudzając zamiłowanie poezji, a zarazem literatury w ogóle 
(…). Żadna z późniejszych antologii nie dorównywała jej ani po-
wodzeniem, ani wartością, żadna zwłaszcza nie była tak w porę 
obmyślana, tak odpowiednia potrzebie chwili44.

Można odnieść wrażenie, iż antologia Szczepańskiego podo-
bała się właśnie dlatego, że była eklektyczna – jak gust lwowskiej 
publiczności literackiej i  tamtejszych twórców literatury. Poli-
hymnia zestawiała obok siebie utwory klasyków dawnych (Hora-
cy, Owidiusz, Propercjusz) i nowych (Kajetan Koźmian, Ludwik 
Osiński, Alojzy Feliński), sentymentalistów (Franciszek Karpiń-
ski, Kazimierz Brodziński), poetów nurtu legionowego (Konstan-
ty Tymowski, Cyprian Godebski), twórców, w których poezjach 
pojawiały się elementy neoklasycystyczne (Tymon Zaborowski, 
Aleksander Fredro) czy wreszcie romantyczne (wiersze Antonie-
go Edwarda Odyńca, Józefa Bohdana Zaleskiego). Cały tom 4 
„Polihymni” (1827) poświęcony został poezji Adama Mickiewi-
cza: zamieszczono tutaj Dziady wileńskie oraz wybór ballad, sone-
tów i drobnych wierszy poety.

W tomie czwartym antologii lwowskiej znalazła się również 
pierwsza publikacja Mickiewiczowskiej Ody do młodości (po-
wst. 1820), przez lata krążącej w odpisach, wydrukowana tam bez 
wiedzy i  zgody Mickiewicza45. Przypadek lwowskiej edycji Ody 
do młodości Mickiewicza zwraca uwagę na ówczesne problemy 
związane z brakiem zabezpieczeń własności literackiej, w związku 

43 W. Zawadzki, Literatura w Galicji (1772-1848). Ustęp z Pamiętników 
Władysława Zawadzkiego, Lwów 1878, s. 31.

44 Tamże.
45 Oda do młodości ówcześnie uważana była za niecenzuralną por. 

M.  Piechota, Ody do młodości kłopoty z  cenzurą, „Miesięcznik Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach”, czerwiec 2001, nr 9 (88).
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z czym poeta nie raz padał ofiarą wydawców; czasem nawet tych 
pełnych jak najszlachetniejszych intencji – tak jak to miało miejsce 
w przypadku Szczepańskiego46. Wspomniane „pirackie” wydanie 
Ody niewątpliwie przyczyniło się jednak do jej spopularyzowania 
wśród lwowskiej publiczności literackiej (głównie młodzieży), bo-
wiem Polihymnia była (w okolicach roku 1830) jedną z najatrak-
cyjniejszych lektur wśród akademików galicyjskich47.

Warto zwrócić uwagę, że Polihymnia pojawiła się w  okresie 
wzmożonych dyskusji nad nową rolą i funkcją poezji. Początkowo 
Szczepański miał zamiar poprzedzić Polihymnię wstępem obra-
zującym, „jaki wzięła kierunek teraźniejsza poezja polska”. Jednak 
ze względu na obszerność materiału, wspomnianą rozprawę po-
stanowił wydać osobno jako Estetykę, która „jako dalszy ciąg do 
Polihymnii służyć i do niej odwoływać się będzie”. Praca ta jed-
nak nie ukazała się w wydaniu książkowym (jej fragmenty ogło-
szone zostały w „Rozmaitościach” w 1832 roku). Chociaż poety-
ckie preferencje Szczepańskiego są widoczne zwłaszcza w tomie 
czwartym jego antologii), to w  samej Polihymnii jej wydawca 
najprawdopodobniej celowo zrezygnował z formułowania jakich-
kolwiek postulatów dotyczących poezji, a  skoncentrował się po 
prostu na przedstawieniu dorobku poezji polskiej kilku ostatnich 
dziesięcioleci.

Antologia została przyjęta niezwykle przychylnie (zarówno 
przez recenzentów, jak i  czytelników); jeszcze przed jej ukaza-
niem się chwalono ją (na podstawie Prospektu) w „Gazecie Pol-
skiej” (1827), eksponując przede wszystkim jej walory informacyj-
ne i dydaktyczne48. Zachęcony sukcesem Polihymnii Szczepański 
w 1830 r. ogłosił prospekt na nową antologię zbiór najcenniej-

46 W tym kontekście należy przypomnieć lwowski plagiat Sonetów 
Mickiewicza wydanych przez L.  Pietkiewicza (1827), krakowski przedruk 
Konrada Wallenroda przez studenta prawa Mieczysława Darowskiego (1828) 
czy paryskie wydanie utworów Mickiewicza (1828).

47 Por. K. Mochnacki, Pamiętniki spiskowca i nauczyciela (1811-1848), wyd. 
A. Knot, Kraków 1950, s. 6-7. Popularność antologii przekroczyła zresztą teren 
Galicji o czym świadczy choćby fakt, iż na tom szósty Polihymnii złożyli zamó-
wienia również księgarze warszawscy (np. Brzezina – 18 egz., Glücksberg – 18 
egz., Węcki – 31 egz.).

48 „Gazeta Polska” 1827, nr 194, s. 764.
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szych utworów obcych autorów zatytułowany: Biblioteka czyli 
kwiaty literatury zagranicznej – pierwsze tego typu wydawnictwo 
periodyczne w Galicji. Wspomniane przedsięwzięcie nie doszło 
jednak do skutku ze względu na zbyt małą liczbę prenumerato-
rów, o czym Szczepański donosił już w roku następnym (1831) 
w „Rozmaitościach”49. Kolejnym (tym razem zrealizowanym) wy-
dawnictwem Szczepańskiego były trzy zeszyty Wieczorów familij-
nych (wydawanych od 1837 do 1839 r. „dla pożytku obojej płci”), 
pomyślane jako pomoc w nauce języków (polskiego, niemieckie-
go, francuskiego i włoskiego), stylu i tłumaczenia50.

– IV –

Poezja i krytyka

Jan Julian Szczepański zgodnie z duchem swoich zafascynowa-
nych poezją czasów pisywał wiersze (głównie w okresie młodości). 
Co więcej, w latach studenckich Szczepański w oczach przyjaciół 
uchodził za bardzo dobrego poetę, toteż wiązano z jego twórczoś-
cią poetycką pewne nadzieje. Tym bardziej znajomych Szczepań-
skiego rozczarowywała jego późniejsza mała aktywność na grun-
cie poetyckim. W jednym z listów do Szczepańskiego (z 23 marca 
1828 r.) Stanisław Jachowicz z wyrzutem pisał: „Dziwno mi, że 
dotychczas niczem oryginalnem nie wzbogacasz literatury”51. Kil-
ka miesięcy później narzekającemu na swój ciężki los literata i wy-
dawcy przyjacielowi Jachowicz cierpliwie tłumaczył: 

Patrz jak dokazuje Mickiewicz, patrz jak jego dzieła pożerają, 
a czyżby Julian Mickiewiczem być nie mógł? (…) Czyś nie zapo-
wiadał w swoich powiastkach Szyllera, Getego52.
49 Por. J.J. Szczepański, Uwiadomienie literackie, „Rozmaitości” 1831, s. 56.
50 Dokładny cel tego dzieła określił sam Szczepański w„Rozmaitościach” 

1837, s. 375.
51 List Jachowicza do Szczepańskiego z  23 marca 1828  r., w: J. Białynia- 

-Chołodecki, W  stuletnią rocznicę urodzin Stanisława Jachowicza i  Jana Juliana 
Szczepańskiego, Listy Jachowicza do Szczepańskiego wraz z krótkim życiorysem obu pe-
dagogów i literatów ogłosił Józef Białynia – Chołodecki (Walenty Ćwik), dz. cyt., s. 140.

52 List Jachowicza do Szczepańskiego z 8 września 1828 r., w: tamże, s. 141.
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Dokonana przez Jachowicza apologia talentu poetyckiego 
Szczepańskiego była oczywiście mocno przesadzona. Na podstawie 
zachowanych do dziś utworów literackich Szczepańskiego, zarówno 
tych publikowanych przez czasopisma lwowskie, jak i tych znanych 
jedynie wąskiemu gronu Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży 
w Literaturze Ojczystej (dziś znajdujących się w Archiwum) widać, 
iż, owszem, Szczepański był poetą dość sprawnym technicznie, choć 
przy tym zdecydowanie mało oryginalnym i mało nowatorskim.

Jako poeta Szczepański debiutował w wieku lat dwudziestu trzech 
w roku 1819 na łamach „Pamiętnika Lwowskiego” (ówcześnie reda-
gowanego przez jego kolegę Walentego Chłędowskiego) dumą gro-
zy Zdziesław i Halina (nazwaną przez poetę „balladą”)53, wzorowaną 
na ówcześnie utworach zachodnich (głównie angielskich) i niestro-
niącą od modnego ówcześnie makabryzmu54. Podobne utwory pi-
sywali młodzi poeci z innych ośrodków naukowych, m.in. z Wilna 
czy Krzemieńca. Można odnieść wrażenie, iż Szczepańskiego od po-
czątku jego drogi twórczej pociągała nowa estetyka, przy tym jednak 
nigdy nie odcinał się od poezji oświeceniowej: klasycystycznej i sen-
tymentalnej, co obrazują choćby jego preferencje gatunkowe.

Jeśli chodzi o te ostatnie, to Szczepański uprawiał głównie gatun-
ki cenione przede wszystkim przez oświecenie m.in.: odę55, hymn56, 
epigramat57, powiastkę58. W  jego twórczości widać też wyraźne 
wpływy prądu sentymentalnego; do utworów tego rodzaju (oprócz 
wspomnianej dumy) należą m.in. erotyki59 czy tak ulubiona przez 

53 Utwór powstał nieco wcześniej i został pomieszczony pod rokiem 1818 w 
Archiwum pod zmienionym tytułem Zdzisław i Malwina pod rokiem 1818.

54 Na temat poetyki dumy grozy por. Cz. Zgorzelski, Duma poprzednicz-
ka ballady preromantycznej, Toruń 1949, s. 75. 

55 Por. Oda do młodzieńców galicyjskich… Archiwum (1818); Oda do Alojzego 
Felińskiego „Pszczoła Polska” 1820, gdzie wyraził swój entuzjazm dla słynnej Barbary 
Radziwiłłówny Felińskiego. Utwór ten dla studentów lwowskich był prawdziwym 
objawieniem literackim oraz istotnym bodźcem w kierunku narodowym. Stanisław 
Jaszowski wspomina jak wielkie wrażenie zrobiły jej „dźwięczne wiersze” „jakich 
dotąd nie słyszeliśmy w naszym języku” czytane na zebraniu jego koła literackiego. 
S. Jaszowski, Zabawy literackie, „Dniestrzanka” 1841, s. 172.

56 Por. J.J. Szczepański, Hymn do miłości „Pamiętnik Lwowski”1819.
57 Por. tenże, Wspomnienie „Rozmaitości” 1820.
58 Por. tenże, Sady, Archiwum 1818.
59 Por. tenże, Do Ludmilli „Pamiętnik Lwowski” 1819.
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sentymentalistów elegia60. W gruncie rzeczy gusta i upodobania 
literackie Szczepańskiego są więc eklektyczne. Tym samym jawi 
się Szczepański jako jeden z przedstawicieli tzw. lwowskiej „ro-
mantyczności”, która przed rokiem 1830 znacznie utrudniła roz-
wój romantyzmu we Lwowie61. Do tego bowiem czasu kierunek 
romantyczny nie zdobył w Galicji przewagi; współistniały tutaj 
natomiast rozmaite upodobania: klasycystyczne, sentymentalne, 
sentymentalno-rokokowe, romantyczne, co właśnie doprowadzi-
ło do wytworzenia się specyficznej atmosfery („romantyczności”) 
asymilującej różne prądy literackie.

Oprócz twórczości literackiej Szczepański zajmował się także 
działalnością krytyczną, niekiedy włączając się w spory i dyskusje 
na temat literatury współczesnej. Niektóre rozprawy i  polemiki 
drukował na łamach lokalnych czasopism lwowskich62, inne, nie 
wydane, pozostały w  Archiwum (jak wspomniane już rozprawy 
o Schillerze). Poza „Pamiętnikiem Lwowskim” związanym z To-
warzystwem Młodzieży Ćwiczącej się w  Literaturze Ojczystej 
Szczepański współpracował także i z innymi czasopismami lwow-
skimi, gdzie zamieszczał swoje rozprawy. W latach dwudziestych 
i trzydziestych XIX wieku tego rodzaju teksty coraz liczniej po-
jawiały się na łamach ówczesnych czasopism, co oczywiście było 
związane z  przemianami świadomościowymi spowodowanymi 
przez napierający prąd romantyczny niosący wzmożone zainte-
resowanie literaturą63. O tej ewolucji zainteresowań czytelniczych 
przejawiającej się głównie zwiększonym zainteresowaniem spra-
wami literatury, pisał przed laty Marian Tyrowicz: 

Czytelnicy gazet [na przełomie XVIII i XIX w – M.S.K.] po-
szukiwali informacji z  życia potocznego, towarzyskiego, plotek 
i sensacji (…). Zainteresowania polityczne czytelników wzrosły 
w  okresie wojen napoleońskich, zwłaszcza od lat 1809-1815.  
 

60 Por. tenże, Elegia, Archiwum 1818.
61 Tę „romantyczność lwowską” definiuje B.  Dopart, Romantyzm polski. 

Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1992, s. 127-128.
62 O rozwoju prasy galicyjskiej por. m.in.: B. Czarnik, Pogląd na dzienni-

karstwo Galicji od roku 1816 do 1848, „Dziennik Literacki” 1853, nr 14.
63 O tych przemianach szerzej pisze J. Kamionkowa, dz. cyt.
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W następnym piętnastoleciu wzrosło zaś wyraźnie zainteresowa-
nie poezją, literaturą piękną, estetyką, filozofią64.

Ów trend prasowy widoczny był także i w ówczesnym Lwowie. 
Tutaj na łamach coraz intensywniej rozwijającej się prasy oko-
ło 1815 roku ważne miejsce zaczęły zajmować działy literatury. 
W zdominowanym przez wydawnictwa niemieckojęzyczne Lwo-
wie w 1811 r. za zgodą Austriaków pojawiła się „Gazeta Lwowska” 
(„Lamberger Zeitung”), do której od 1817 r. raz w tygodniu do-
dawano „Rozmaitości” (1817-1848) – dodatek cieszący się znacz-
ną popularnością wśród ówczesnych czytelników65. Wychodzące 
w  sobotę „Rozmaitości”, na które czekano „z  wielką niecierpli-
wością w domach mieszczańskich i w dworkach szlacheckich”66, 
„rozchodziły się po wszystkich zakątkach kraju, po dworach 
i dworkach, były niemal w każdym ręku”67. W 1824 r. w intensyw-
ną współpracę z „Rozmaitościami” zaangażował się Szczepański; 
jako tłumacz, recenzent, autor rozpraw i wierszy.

Z czasem (tj. w 1848 r.) Szczepański wszedł nawet do redakcji 
samej „Gazety Lwowskiej” (za czasów prowadzenia pisma przez 
jego dawnego kolegę Mateusza Sartyniego) i pozostał tam w cha-
rakterze tłumacza do roku 186268. Jako współpracownik „Rozma-
itości” jeszcze przed rokiem 1830 Szczepański dał się poznać jako 
krytyk literacki i teoretyk. I tak, w rozprawie O poezji Jana Nepo-
mucena Kamińskiego („Rozmaitości” 1827, nr 49-50) Szczepański 

64 M.  Tyrowicz, Prasa Galicji i  Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. 
Studia porównawcze, dz. cyt., s. 50.

65 Na temat „Rozmaitości” pisał W. Bruchnalski, Historia „Rozmaitości”, 
w: Stulecie „Gazety Lwowskiej” 1811-1911, red. W. Bruchnalski, Lwów 1911, t. 
II, cz. 1, s. 112-114.

66 M.  Tyrowicz, Prasa Galicji i  Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. 
Studia porównawcze, dz. cyt., s. 51.

67 W. Zawadzki, Literatura w Galicji (1772-1848). Ustęp z Pamiętników 
Władysława Zawadzkiego, dz. cyt., s. 44.

68 Działalność dziennikarska Szczepańskiego nie wzbudziła jednak entu-
zjazmu historyków literatury. Autor monografii „Gazety Lwowskiej” Bronisław 
Gubrynowicz ocenił, iż: „Szczepański władał piórem dobrze, nerwu jednak dzien-
nikarskiego nie miał”. Por. B. Gubrynowicz, Historia „Gazety Lwowskiej” (1811-
1848), w: Stulecie „Gazety Lwowskiej”, wyd. cyt., t. I, cz. 1, s. 130. Szczepański 
współpracował też z „Pamiętnikiem Galicyjskim” (1821) wydawanym przez jego 
kolegę z dawnego Towarzystwa Młodzieży – Eugeniusza Brodzkiego. 
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pokazał się jako entuzjasta hiszpańskiego barokowego dramatur-
ga Pedra Calderona, którego utwory tłumaczył i wystawiał Ka-
miński w teatrze lwowskim (za co chwalił go Maurycy Mochna-
cki w Recenzji przekładu >>Lekarza swojego honoru<< z 1827 r.)69. 
Publikując swoją rozprawę O poezji Jana Nepomucena Kamińskiego, 
tym samym włączył się Szczepański w dyskusję nad tragicznością 
i kierunkami nowej poezji dramatycznej toczoną w 1827 r. na ła-
mach lwowskich „Rozmaitościach” między Wacławem Zaleskim 
[Wacław z  Oleska] (1799-1849)70, a  swoim kolegą z  dawnego 
Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej – 
Walentym Chłędowskim71. W  swojej rozprawie chwalił Szcze-
pański dramat wolny od retoryczności, patosu oraz ograniczeń 
poetyki normatywnej. Przy tym zwrócił uwagę na istotną cechę 
dramatopisarstwa Calderóna – liryczność, którą uznał za główną 
cechę nowej (tzn. romantycznej) dramaturgii polskiej, nawiązu-
jąc w ten sposób do sądów Mochnackiego. Do zagadnień teore-
tycznych powrócił Szczepański po kilku latach w cyklu artykułów 
zatytułowanych Nowa szkoła estetyki – publikowanych w 1832 r. 
w kolejnych numerach „Rozmaitości” (nr 5, 10, 13).

- V-

Rodzinne inspiracje: wnuczka Maria Bartusówna (1854-1885)

Jeszcze jako student Szczepański założył rodzinę, poślubiając 
młodziutką Wincentynę Henig (lub Kenig)72  – Niemkę, córkę 

69 Ówcześni recenzenci przekonani o istnieniu dwóch typów „talentów dra-
matycznych”, na ogół przeciwstawiali sobie dramaturgów takich jak Szekspir 
i Goethe (z jednej strony) oraz właśnie Calderón i Schiller (z drugiej). Twórczość 
tych ostatnich kojarzono z idealizmem, uczuciowością, zapałem, poetyckością oraz 
z emocjonalnym stosunkiem do świata (Mochnacki). O recepcji Calderona w wieku 
XIX pisze M. Strzałkowa, Studia polsko-hiszpańskie, Kraków 1960.

70 W. Zaleski [Wacław z Oleska], Calderóna życie i dzieła, „Rozmaitości” 
1827, nr 10.

71 Por. W. Chłędowski, Lekarz swojego honoru, „Rozmaitości” 1827, nr 15.
72 Por. Formę „Kenig” podaje J. Białynia–Chołodecki, W stuletnią rocznicę 

urodzin Stanisława Jachowicza i Jana Juliana Szczepańskiego, Listy Jachowicza do 
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wyższego urzędnika lwowskiego73. Spośród licznego potomstwa 
Szczepańskich znamy imiona pięciorga jego dzieci (które pozo-
stały przy życiu po 1860 r.): najstarszej córki Klary (guwernant-
ki), Henryki (primo voto Bartus, secundo voto Prayer), Matyldy (za 
mężem Sławińskiej), Wandy i  syna Jana – przyszłego profesora 
muzyki i śpiewu w Charkowie74.

Jedna z córek Szczepańskiego, Henryka i jej mąż, zdolny ma-
larz Stanisław Bartus (1821-1859) byli rodzicami przyszłej poetki 
i nauczycielki Marii Bartusówny – w pewnym okresie porówny-
wanej nawet z Maria Konopnicką – która po śmierci ojca przez 
kilka lat wychowywała się w  lwowskim domu dziadka75. Jak 
twierdzą biografowie Bartusówny, to właśnie Szczepański wywarł 
znaczny wpływ (zarazem pozytywny jak i negatywny) nie tylko na 
rozwój talentu literackiego swojej wnuczki, ale i na ukształtowa-
nie jej osobowości76.

Jak pisał międzywojenny badacz twórczości Bartusówny, Adam 
Stodor (właściwie Adam Teofil Cehak), opierający się na nieist-
niejących już dzisiaj zapiskach Marcelego Sławińskiego – zięcia 
Szczepańskiego (członka przybranego wydziału matematyczno-

Szczepańskiego wraz z krótkim życiorysem obu pedagogów i literatów ogłosił Józef 
Białynia – Chołodecki (Walenty Ćwik), dz. cyt., s. 130.

73 Adam Stodor, odwołując się do znanych mu rękopiśmiennych zapi-
sków Sławińskiego, przytacza za nim romantyczną historię o rzekomym po-
rwaniu przez Szczepańskiego piętnastoletniej Wincentyny i ożenku z nią. Por. 
A. Stodor, Maria Bartusówna. Szkic biograficzno-literacki, w: M. Bartusówna, 
Dzieła, t. 1, Lwów 1914, s. 13-14.

74 Por. tamże, s. 15.
75 Por. A. Bar, Bartusówna Maria, w: Polski Słownik Biograficzny, Kraków 

1935, t. 1, s. 333.
76 Jan Julian Szczepański utrzymywał szerokie kontakty literacko-to-

warzyskie (m.in. ze Smoluchowskim, hr Skarbkiem). Sędziwy Szczepański 
bywał na sobotnich wieczorach literacko-artystycznych organizowanych 
u lwowskiego pisarza i pedagoga Stanisława Pilata (1802-1866) gdzie spoty-
kali się profesorowie, redaktorzy, artyści m.in.: August Bielowski, Wincenty 
Pol, Karol Szajnocha, Antoni Małecki oraz dyrektorzy teatru lwowskie-
go: Witalis Smochowski i  Jan Nepomucen Nowakowski. Wśród znajomych 
Szczepańskiego był też Antoni Edward Odyniec (1804-1885), który już po 
śmierci wydawcy Polihymnii w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX wie-
ku pomógł jego wnuczce osiedlić się w Warszawie oraz zaprosił ją do współpra-
cy w redakcji „Kroniki Rodzinnej”(wydawanej przez Aleksandrę Borkowską).

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



49Z dziejów dziewiętnastowiecznego Lwowa

-przyrodniczego PAU) – rozgoryczony życiem, schorowany i cią-
gle zapracowany Szczepański na starość odsunął się od rodziny 
i prowadził życie samotnika; zamknięty w swoim pokoju, do któ-
rego ponoć dostęp miała tylko mała Maria, po śmierci ukochane-
go ojca „garnąca się do dziadka”77. Sławiński w swoich notatkach 
miał wspomnieć, iż Maria korzystała z obfitej biblioteki dziadka; 
ponoć czytała całymi dniami, a  już w ósmym roku życia zaczę-
ła tworzyć własne wiersze. Zdaniem wuja Marii Bartusówny, to 
właśnie Szczepański wpłynął na „wczesne obudzenie się talentu 
poetyckiego Marii”78. Przy tym przebywanie z rozżalonym życiem 
dziadkiem sprawiło, że mała Maria stała się zbyt dojrzała i poważ-
na jak na swój wiek. Zdaniem Sławińskiego w lwowskim domu 
Szczepańskiego mała Bartusówna żyła „oderwana od świata (…) 
tylko przy boku „zapracowanego i zatopionego w swoich foliałach 
dziadka”79, stroniąc od zabaw typowych dla jej rówieśników.

Kilkuletni pobyt u  dziadka niewątpliwie wpłynął także na 
przyszłe zainteresowania poetki oraz na jej praktykę twórczą. 
Przebywając w  domu Szczepańskiego przyszła poetka nasiąkła 
jego patriotyczną atmosferą, co po latach uwidoczniło się w  jej 
twórczości; chodzi głównie o  jej utwory dotyczące powstania 
styczniowego (m.in.: Trzy obrazy Sybiru, Sen powstańca, W dwu-
dziestą rocznicę powstania styczniowego)80. Właśnie w  jego domu 
Maria Bartusówna rozczytywała się również w poezji romantycz-
nej, którą potem zdarzało jej się naśladować (m.in. Opryszek, Willa 
szlachecka, Czarodziejska fujarka).

Pod koniec życia, los pozwolił Szczepańskiemu zamieszkać 
jeszcze raz z  utalentowaną wnuczką  – tym razem w  Kołomyi 
w  domu swojej córki Matyldy (zamężnej za wspomnianym już 

77 A. Stodor, Maria Bartusówna. Szkic biograficzno-literacki, dz. cyt., s. 18.
78 M. Sławiński, Przyczynki przez naocznego świadka do życiorysu Maryi 

Bartusówny (zaginiony rękopis), cyt. za: A. Stodor, Maria Bartusówna. Szkic 
biograficzno-literacki, dz. cyt., s. 18-19.

79 Tamże, s. 20.
80 Nie wykluczone, iż to właśnie literacki obraz niedawno zmarłego 

dziadka Szczepańskiego zostawiła Bartusówna w  jednym ze swoich wierszy 
(powstałych w  roku 1870): „Natenczas słychać opowiadania/ Starego dziad-
ka rodziny,/Który przed wnuków okiem odsłania/Dzieje ojczystej krainy”. 
M. Bartusówna, Szara godzina, w: taż, Dzieła, dz. cyt., t. 1, s. 16-18.
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Marcelim Sławińskim), dokąd stary Szczepański przeprowadził 
się po śmierci swojej żony (w roku 1867). W tym samym czasie 
u  Sławińskich przebywała także Henryka (wdowa po Bartusie) 
wraz z Marią. Pomimo, iż Henryka w 1868 ponownie wyszła za 
mąż za zarządcę lasów Prayera (i zamieszkała kolejno w Roztokach, 
Kutach, Utoropach), Maria Bartusówna niebawem powróciła do 
domu wujostwa Sławińskich i do dziadka – stając się świadkiem 
jego ostatnich dni. Niestety, Szczepański nie doczekał debiutu lite-
rackiego wnuczki, zmarł bowiem w 1869 r., zaś już następnym roku 
(1870) szesnastoletnia Maria Bartusówna debiutowała na łamach 
kołomyjskiej „Jutrzenki” wspomnianym już poematem patriotycz-
nym Trzy obrazy Sybiru (zbiór swoich Poezji wydała sześć lat póź-
niej nakładem księgarni Władysława Bełzy we Lwowie)81.

*
Schorowany i wyzyskiwany przez niesumiennych administra-

torów oraz wydawców swoich nakładów we Lwowie Jan Julian 
Szczepański zmarł 12 lipca 1869 roku w  Kołomyi; do końca 
pracowitego życia zagłębiony w swoich pracach. Józef Białynia- 
-Chołodecki w 1896 r. w okolicznościowym artykule napisanym 
z okazji setnej rocznicy urodzin Szczepańskiego wspominał o po-
mniku nagrobnym poety znajdującym się na kołomyjskim cmen-
tarzu, gdzie widniał napis, jak podaje autor, „przygotowany na 
okoliczność śmierci” przez samego Szczepańskiego:

Los mnie tu złożył, com pośród niemczyzny
Obudzał w młodzi miłość do polszczyzny.
O ty! Coś przybył tu mój grób odwiedzić,
Kto by go burzył, temu chciej powiedzieć:
Nie ruszaj świętej cieniom spokojności,
Które to miejsce udziela,
Niech Jana Juliana
Mojego nauczyciela
Miękko i błogo spoczywają tu kości82.
81 Por. A. Bar, Bartusówna Maria, dz. cyt., s. 333.
82 Cyt za: J. Białynia – Chołodecki, W stuletnią rocznicę urodzin Stanisława 

Jachowicza i Jana Juliana Szczepańskiego, Listy Jachowicza do Szczepańskiego wraz 
z krótkim życiorysem obu pedagogów i literatów ogłosił Józef Białynia – Chołodecki 
(Walenty Ćwik), dz. cyt., s. 130.
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Wbrew ostatniej woli Szczepańskiego, upływający czas a prze-
de wszystkim dramatyczna historia, w którą obfitowały tamtejsze 
zakątki dawnej Rzeczypospolitej, unicestwiły także i  nagrobek 
lwowskiego nauczyciela i budziciela polskości.

Summary
Monika Stankiewicz-Kopeć 

( Jesuit University Ignatianum in Krakow) 

“From the History of the Nineteenth-Century Lviv:  
Jan Julian Szczepański (1796-1869) –  

a Forgotten Lviv Teacher, Publisher, Translator and Poet”

In the early October 1817, in Vilnius, Lithuania, the fa-
mous Philomath Society was founded, known mainly thanks to 
Adam Mickiewicz and his friends. Few, however, remember that 
two months later, on Christmas Eve of the same year, in Lviv, 
the Youth Society for the Exercise of Native Literature was es-
tablished (1817-1819), often referred to as the “Galicia Philo-
maths” or “Lviv Philomaths.” One of its members was Jan Julian 
Szczepański, at that time, a  student of philosophy and a  future 
philologist, teacher of Polish language in Lviv, editor, poet, trans-
lator and journalist. This article recalls the life and work of this 
presently forgotten artist and his contribution to the cultural life 
of the nineteenth-century Lviv.
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Dariusz Wędzina 
( P W S Z  i m .  W i t e l o n a  w   L e g n i c y )

Szkoły średnie Wileńskiego Okręgu  
Naukowego jako obszar badawczy  

losów Polski i Polaków pod zaborami

Historia magistra vitae est. Próba doświadczenia mądrości 
ukrytej w  rozwiązaniach oświeconych Polaków, którzy w ostat-
nich latach niepodległej Rzeczypospolitej i w pierwszych dziesię-
cioleciach Jej niewoli, w dobrze zorganizowanej oświacie widzieli 
cywilizacyjny – i kulturotwórczy pierwiastek narodu, od dłuższego 
już czasu jest przedmiotem zainteresowań badawczych autora. Jak 
zauważył w  swojej monograficznej pracy na temat Gimnazjum 
i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu, Andrzej Szmyt, sprawa 

bytu narodowego Polaków po III rozbiorze w  dużym stopniu 
wiązała się z  zachowaniem i  rozwojem polskiego szkolnictwa. 
Stanowiło ono ważny aspekt życia codziennego, a przy tym było 
podstawowym przejawem walki o  język i kulturę polską w wa-
runkach niewoli (...). Sytuacja polskiego szkolnictwa w zaborze 
rosyjskim zaczęła się zmieniać już od początku XIX stulecia, tj. 
od czasu objęcia władzy w cesarstwie przez Aleksandra I. W Ro-
sji pojawiły się wówczas najkorzystniejsze warunki dla odbudowy 
polskiej oświaty1. 

Miało to związek z działaniami cara, zmierzającymi do ujedno-
licenia systemu edukacyjnego w całym Cesarstwie i – na co zwrócił 
uwagę Leszek Zasztowt – „zruszczenia” edukacji w guberniach na 

1 A.  Szmyt, Gimnazjum i  Liceum Wołyńskie w  Krzemieńcu w  systemie 
oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833, Olsztyn 2009, s. 9.
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zachodzie Imperium2. Przy uwzględnieniu pomysłów Hieronima 
Stroynowskiego, Seweryna Potockiego i  szczególnie ks. Adama 
Jerzego Czartoryskiego, koncepcja ta doprowadziła do utworzenia 
w 1803 roku z całości ziem pozyskanych w wyniku kolejnych za-
borów Polski, Wileńskiego Okręgu Naukowego – jednego z sześ-
ciu na terenie całego Cesarstwa, w których kierownictwo i nadzór 
nad szkołami spoczęły w rękach władz uniwersyteckich. Bliskie 
relacje z carem Aleksandrem I pozwoliły Czartoryskiemu objąć 
stanowisko Kuratora Okręgu. W okresie sprawowania przez niego 
funkcji kuratora Okręg Wileński był największym spośród okrę-
gów naukowych cesarstwa. Jak zauważył L.  Zasztowt, wielkość 
terytorium Okręgu Wileńskiego miała także odbicie w najwięk-
szej, w odniesieniu do pozostałych okręgów, liczbie szkół średnich 
i uczniów. Zauważa on, że „WON był w tych latach niemal w ca-
łości zarządzany polskim systemem szkolnym, kontynuującym (z 
licznymi udoskonaleniami) oświeceniowy kierunek nadany przez 
KEN”3. Zainteresowanie badawcze tematem oświaty polskiej pod 
zaborami na gruncie polskiej nauki wzmocniła praca francuskie-
go badacza Daniela Beauvois, mówiącego wprost o doniosłej roli 
Wilna (jako polskiej stolicy kulturalnej zaboru rosyjskiego) nie 
tylko w  procesie podniesienia edukacji na ziemiach litewskich 
i ruskich dawnej Rzeczypospolitej na najwyższy poziom, ale też 
w  procesie cywilizowania edukacji rosyjskiej. Jak pisze D.  Be-
auvois, we wszystkich ośrodkach kulturalnych Imperium Rosyj-
skiego, tj. w Dorpacie, Petersburgu, Moskwie, Charkowie i Kaza-
niu, Wilno jako pierwsze przedstawiło swój statut i to ten właśnie 
polski wzór posłużył do redagowania ogólnej ustawy dla innych 
cesarskich uniwersytetów4. Ciekawą paralelą związaną z organi-
zacją Wileńskiego Okręgu Naukowego oraz działalnością szkół 
akademickich, są coraz liczniejsze próby reaktywacji tego rozwią-
zania współcześnie5. Szczególnie interesująca jest tu możliwość 

2 Por. L. Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich 
i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.

3 Tamże, s. 45.
4 Por. D. Beauvois, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803- 

-1832, Wrocław 2010, s. 31.
5 Autor jest dyrektorem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

w Legnicy – szkoły średniej funkcjonującej przy PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
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ponownego wykorzystania podstawowego celu tak ścisłej więzi 
między uczelnią wyższą a  szkołami średnimi. Celem tym było 
podniesienie jakości kształcenia w szkołach podległych uniwersy-
tetowi i poziomu wykształcenia młodzieży polskiej w ogóle. Stan 
permanentnej reformy, w  jakim wydaje się tkwić polska oświata 
w ostatnich kilkunastu latach, nie przynosi – niestety – oczekiwa-
nych rezultatów w postaci podniesienia kompetencji, umiejętno-
ści i wiedzy absolwentów szkół średnich. Co więcej, coraz częściej 
podnoszone są kwestie obniżania się (i to dramatycznego) po-
ziomu wiedzy ogólnej absolwentów polskich szkół średnich. Tym 
ciekawszy z naukowego punktu widzenia wydaje się być swoisty 
fenomen szkół funkcjonujących po rozbiorach na terenie zaboru 
rosyjskiego. Szkół zorganizowanych w sposób, który nie tylko po-
zwolił przetrwać ideom Komisji Edukacji Narodowej, ale także 
utrzymać polski charakter oświaty na tych terenach aż do cza-
sów Powstania Listopadowego. Sprawna organizacja szkolnictwa 
średniego na tym obszarze, stała merytoryczna i finansowa piecza 
Uniwersytetu Wileńskiego, korzystanie z  dorobku Wszechnicy 
Wileńskiej pozwoliły – na co w swojej publikacji jako pierwszy 
zwrócił uwagę L. Zasztowt6 – na utrzymanie wysokiego poziomu 
kształcenia w szkołach na ziemiach litewskich i  ruskich dawnej 
Rzeczypospolitej także w okresie międzypowstaniowym. Dotyczy 
to głównie kadry nauczycielskiej, wykorzystania istniejącej infra-
struktury szkolnej, ale przede wszystkim stosowania w procesie 
nauczania – mimo zmian języka wykładowego – szeregu wcześ-
niej sprawdzonych rozwiązań, programów, a nawet podręczników.

A dziś? Czy lekcja historii może przełożyć się na współczesne 
realia? Zdaniem autora – tak. W dobie globalizacji i europejskiej 
unifikacji bardzo łatwo zatracić pamięć o skomplikowanych dzie-
jach politycznych, społecznych i  kulturowych Polski i  jej sąsia-
dów. Łatwo ulec pokusie relatywizacji wydarzeń historycznych 
w zależności od obowiązujących racji i opcji politycznych. Procesy 
zachodzące w  niektórych krajach sąsiedzkich (Litwa, Białoruś, 

jako jednej z pierwszych w Polsce (z wyjątkiem najstarszego zespołu Gimnazjum 
i Liceum w Toruniu) próbujących wskrzesić idee powiązania edukacji na pozio-
mie licealnym z działalnością uczelni wyższych na danym terenie. 

6 Por. L. Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich 
i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, dz. cyt.
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Ukraina) zmierzające do zmian świadomości historycznej swoich 
obywateli niekoniecznie w duchu porozumienia europejskiego są 
tego dobitnym dowodem. Budowanie przyszłości na niechęci do 
przeszłości, na próbach manipulowania tą ostatnią jest zjawiskiem 
wysoce niebezpiecznym. Historia nie podlega zmianie – można 
i należy ją poznać oraz wyciągać wnioski na przyszłość. Taki też 
winien być kierunek polityki historycznej i  edukacyjnej w  tak 
skomplikowanym tyglu, jakim jest Europa środkowa i wschodnia. 
O randze edukacji w tym procesie powiedziano już bardzo wiele.

Próby zachowania historycznej prawdy o przeszłości Kresów 
i Wileńszczyzny, wydają się być dziś szczególnie palącym proble-
mem. Młode litewskie państwo podejmuje gwałtowne działania 
mające na celu całkowite odcięcie się od historycznej więzi z Pol-
ską, od dziedzictwa wspólnej państwowości7. Urzędowe „nawra-
canie” na litewskość budzi dziś niepokój nie tylko w Polsce, ale 
także w Parlamencie Europejskim. Wszystko to w świetle ustaleń 
traktatu polsko-litewskiego z 1994 roku, głoszącego, że politycy 
obu krajów zwracają się ku przyszłości, rezygnując z rozważania 
kwestii historycznych – pozostawiając je naukowcom.

Czy w świetle tego twierdzenie, że Wilno w latach 1803-1831 
było największym ośrodkiem kulturalnym dawnej Rzeczpospoli-
tej, dowodzenie, że miasto to było polską stolicą kulturalną całego 
zaboru rosyjskiego nie naraża autora tych słów na zarzuty o brak 
politycznej poprawności? Czy nie wydaje się być na tyle „niesto-
sowne”, że w większości polskich opracowań unika się go w ogó-
le? Tym bardziej interesująca wydaje się być ocena roli Wilna jako 

7 Skrajnym tego przykładem może być informacja zamieszczona 
w  „Naszym Dzienniku” w  marcu 2010 roku pt. Skandal w  Wilnie: Piłsudski 
niczym Hitler i  Stalin, gdzie można przeczytać: „Po dwóch latach w  Wilnie 
pojawiły się nowe antypolskie pocztówki przyrównujące Józefa Piłsudskiego 
do Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Marszałek Piłsudski przedstawiony jest jako 
ludobójca narodu litewskiego do spółki z Hitlerem i Stalinem. Armia Krajowa 
jako organizująca czystki etniczne w Wilnie i wreszcie europoseł Waldemar 
Tomaszewski – jako donosiciel na własny kraj. Te szokujące treści można zna-
leźć na kopertach pocztowych w Wilnie”. Według gazety, „to powtórka z ana-
logicznej prowokacji przeprowadzonej dwa lata temu. Natomiast polscy parla-
mentarzyści wskazują, że tego typu antypolskie kłamstwa mają ciche poparcie 
w kołach rządowych Litwy, dlatego oczekują od władz Rzeczypospolitej szyb-
kiej i zdecydowanej interwencji”.
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polskiego ośrodka kulturalnego i naukowego w Rzeczpospolitej 
podjęta przez francuskiego badacza Daniela Beauvois. To właśnie 
ten francuski uczony wskazał w  swojej monografii wileńskiego 
środowiska naukowego8 wręcz cywilizacyjno-twórczą rolę miasta 
dla całego kraju, pisząc: 

Chodzi więc o to, by przywrócić właściwą perspektywę i nie tra-
cić z oczu faktu, że 70 szkół średnich z uniwersytetem na czele 
rokroczne wypuszczało nieporównanie większą liczbę wykształ-
conych ludzi niż inne szkoły cesarstwa i, że kadry z  tych szkół 
bardzo się przyczyniły do przemodelowania, jeśli nie społeczeń-
stwa, to mentalności polskiej9. 

Wiodącą rolę w tym procesie przypisuje się Uniwersytetowi Wi-
leńskiemu, zatwierdzonemu 4 kwietnia 1803 roku. Zgodnie z ideą 
reformy szkolnictwa w Cesarstwie Rosyjskim – stał się ośrodkiem 
jednej z 6 stref szkolnictwa (zwanych okręgami). Od tej pory Wil-
no ze swoim uniwersytetem miało być centrum oświaty na ob-
szarach województw całego zaboru rosyjskiego, które pokrywały 
się z przedrozbiorowymi granicami Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, obejmując wówczas osiem guberni: wileńską, grodzieńską, 
mińską, witebską, mohylewską, podolską, wołyńską i kijowską10. 
Na terenie tym znalazła się niespotykana w całym Imperium licz-
ba 76 szkół średnich11.

Pierwsze prace poświęcone Wileńskiemu Okręgowi Naukowe-
mu i polskiemu szkolnictwu funkcjonującemu w jego strukturze 
powstały jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
Ich autorami byli zarówno Polacy, jak i Rosjanie, stąd publikacje 
ukazywały się w dwóch językach. Uwidaczniają się w nich także 
dwa wyraźnie odmienne odniesienia autorów do podejmowanej 
problematyki badawczej. Funkcjonujące wówczas w Wilnie Ar-
chiwum Centralne, jako urzędowa rosyjska instytucja realizująca 

8 Por. D. Beauvois, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-
1832, dz. cyt.

9 Tamże, s. 47.
10 Por. tamże, s. 31.
11 Por. tamże, s. 467; L. Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na zie-

miach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, dz. cyt., s. 44-46 i 373-375.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



58 Dariusz Wędzina 

utylitarne rosyjskie założenie polityczne: „cała północno-zachod-
nia Ruś rosyjską jest ziemią”12, tworzyło z niego silny ośrodek ru-
syfikacyjny. Stąd rosyjskie badania i opracowania z przełomu XIX 
i XX wieku nad polskim szkolnictwem na ziemiach Rzeczypo-
spolitej włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego, prowadzone m.in. 
przez Michaiła Pogodina czy Iwana Korniłowa13, miały wyraźnie 
określony wydźwięk polityczny.

Spośród pierwszych polskich historyków, także tych, piszących 
w okresie międzywojennym, którzy w swoich pracach podejmo-
wali problematykę badawczą związaną z  Wileńskim Okręgiem 
Naukowym, wymienić należy przede wszystkim Józefa Bieliń-
skiego, Marcelego Handelsmana, Henryka Mościckiego, Michała 
Rolle14.

Dostęp do cennych archiwaliów, przechowywanych przede 
wszystkim w Archiwum Państwowym w Wilnie oraz w Biblio-
tece Publicznej i Uniwersyteckiej, umożliwił polskim historykom 
docieranie do nowych źródeł, a w konsekwencji wydawanie kolej-
nych prac naukowych poświęconych polskiemu szkolnictwu pod 
zaborem rosyjskim w I połowie XIX wieku. Do autorów publi-
kujących wówczas istotne badania w tym obszarze zaliczyć moż-
na także m.in. Ludwika Janowskiego, Marię Dunajównę, Zofię 
Jabłońską-Erdmanową15.

Jedną z pierwszych ważnych powojennych pozycji dotyczą-
cych Wileńskiego Okręgu Naukowego była książka Stefana 
Truchima: Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa 
rosyjskiego w początkach XIX wieku (Łódź 1960), systematyzują-

12 Por. Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 roku, 
opr. R. Mienicki, Wilno 1923, s. 128.

13 Por. A. Pogodin, Wiljenskij uczebnyj okrug 1803-1831 g., S-Petersburg 
1901; I. Korniłow, Kniaź Adam Czartoryski, Moskwa 1896.

14 Por. J.  Bieliński, Żywot księcia Adam Jerzego Czartoryskiego, t. I-II, 
Warszawa 1905; M.  Handelsman, Adam Czartoryski, Warszawa 1948; 
H.  Mościcki, Pod znakiem Orła i  Pogoni, szkice historyczne, Warszawa 1915; 
M. Rolle, Tadeusz Czacki i Krzemieniec, Lwów 1913.

15 Por. L. Janowski, W  promieniach Wilna i  Krzemieńca, Wilno 1923; 
M.  Dunajówna, Tomasz Zan. Lata uniwersyteckie1815-1824,Wilno 1933; 
Z.  Jabłońska–Erdmanowa, Oświecenie i  romantyzm w  stowarzyszeniach mło-
dzieży wileńskiej na początku XIX wieku, Wilno 1931.
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ca wiedzę w tym zakresie. Ponieważ dostęp do istotnych doku-
mentów, znajdujących się wówczas w archiwach i bibliotekach 
na terytorium ZSRR, był bardzo utrudniony, powstała ona na 
podstawie przedrewolucyjnych opracowań rosyjskich, a  także 
prac historyków niemieckich i polskich z przełomu XIX i XX 
wieku, a przede wszystkim dostępnych ukazów, ustaw i przepi-
sów (rosyjskich i polskich).

W związku z brakiem możliwości pełnego dostępu do mate-
riałów źródłowych, aż do lat 90. XX wieku nie ukazała się żadna 
znacząca pozycja naukowa odnosząca się do sytuacji i  specyfi-
ki polskiego szkolnictwa pod zaborem rosyjskim do 1832 roku. 
Przełomową publikacją na ten temat stała się praca francuskiego 
slawisty Daniela Beauvois, oparta na dokumentach wileńskich: 
Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, wy-
dana po raz pierwszy w języku polskim w 1991 roku (w jęz. fran-
cuskim 1977). Jej kontynuacją jest książka polskiego historyka 
Leszka Zasztowta: Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach 
litewskich i  ruskich dawnej Rzeczypospolitej, opublikowana sześć 
lat później. Te dwa opracowania stanowią podstawowe źródło 
wiedzy dla badań nad historią polskiego szkolnictwa pod zabo-
rem rosyjskim.

Wśród ważnych prac dotyczących Wileńskiego Okręgu Na-
ukowego należy również wymienić książkę Jerzego Borowczyka 
z  2003 roku, rekonstruującą proces filomatów i  filaretów z  lat 
1823-24 oraz śledztwa prowadzone w tym czasie z nakazu car-
skich władz w związku z niepokojami młodzieży szkół średnich 
okręgu16. Na uwagę zasługuje też monografia Liceum Krzemie-
nieckiego Andrzeja Szmyta, ukazanego w szerokim kontekście 
ówczesnego systemu oświaty, opublikowana w 2009 roku17.

Sposoby organizowania oświaty na terenach zachodnich Im-
perium Rosyjskiego omawiane są w szerszych opracowaniach his-
torycznych, publikowanych już w czasach sowieckich (Henrikas  
 

16 Por. J.  Borowczyk, Rekonstrukcja procesu filomatów i  filaretów 1823-
1824: historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżo-
wych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym, Poznań 2003.

17 Por. A. Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie 
oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833, dz. cyt..
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Zabutis z 1968) oraz obecnie, w pracach Dariusa Staliunasa, Mi-
chaiła Dołbiłowa czy też Henryka Głębockiego18.

Tym bardziej ważne wydają się być kolejne, często interdy-
scyplinarne, podejmowane przez polskich uczonych badania 
tego zjawiska. Badania nad fenomenem poziomu szkół średnich 
WON – ich roli w pielęgnowaniu polskości mieszkańców ziem 
wcielonych do Imperium Rosyjskiego; badania pozbawione na-
rodowościowych i politycznych naleciałości – w oparciu o histo-
ryczne źródła i archiwalia.

Polskie archiwa poniosły katastrofalne straty w trakcie II woj-
ny światowej. Praktycznie żaden zbiór nie przetrwał wojny bez 
ubytku najważniejszych części swojego stanu posiadania. Tym 
cenniejsze i  warte gruntownego zbadania wydają się być archi-
wa zachowane w dobrym stanie – na dodatek kluczowe w wy-
jaśnianiu procesów i zjawisk dotyczących „białych plam” polskiej 
historii. Do takiego zbioru należą archiwa wileńskie, szczęśliwie 
ocalone przed zniszczeniami wojennymi. Warto je naukowo wy-
korzystać  – tym bardziej, że kryją zapewne tajemnicę zjawiska, 
o którym pisał Beauvois we wcześniej przywołanym fragmencie 
swojej pracy19.

Najcenniejsze dla tego problemu archiwalia znajdują się dziś 
w  zbiorach Państwowego Archiwum Historycznego w  Wilnie 
(Lietuvos Valstybinis Istorios Archyvas  – LIVIA), w  dziale rę-
kopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie i Bibliotece Litew-
skiej Akademii Nauk im. Wróblewskiego w Wilnie.

Warto wykorzystać obecną dostępność do wileńskich archi-
wów  – co w  świetle niekorzystnych trendów w  międzynarodo-
wych stosunkach między oboma państwami nie rokuje najlepiej. 

18 Por. H. Zabutis, Higher learning in Lithuania, Vilnius 1968; D. Staliunas, 
Making Russians: meaning and practice of russification in Lithuania and Belarus 
after 1863, Amsterdam-New York 2007; tenże: Lietuvių Atgimimo istorijos 
studijos, t.  16: Visuomenė be universiteto? (Aukštosios mokyklos atkūrimo prob-
lema Lietuvoje: XIX a. vidurys – XX a. pradžia), Vilnius 2000; M. Dołbiłow, 
A. Miller, Zapadnyje okrainy Rossijskoj Imperii, Moskwa 2006; H. Głębocki, 
Kresy imperium: szkice i  materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii, 
XVIII-XXI wiek, Kraków 2006.

19 Por. D.  Beauvois, Wilno  – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 
1803 – 1832, dz. cyt., s. 10.
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Szczególnie interesujący  – w  świetle niniejszej tematyki  – jest 
bogaty zbiór protokołów powizytacyjnych, planów organiza-
cji pracy szkół, regulaminów i statutów szkół podległych WON 
oraz plany architektoniczne budynków szkolnych, stanowiących 
niejednokrotnie jedne z  najbardziej reprezentatywnych budowli 
w kresowych miejscowościach. Badając obszar tylko jednej guber-
ni WON – guberni grodzieńskiej – w trakcie kwerendy zbiorów 
Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie, 
autor odnalazł niezmiernie interesujące rysunki architektoniczne 
oraz plany szkół w Grodnie, Brześciu Litewskim, Białymstoku, 
Świsłoczy i Nowogródku20. Jest to o tyle ciekawe, że wiele budyn-
ków szkolnych uległo daleko idącym zmianom, destrukcji a nawet 
całkowitej zagładzie (wraz z miejscowościami) – jak w przypad-
ku Brześcia Litewskiego. Prowadzone przez autora badania nad 
architekturą szkół, procesami adaptacji obiektów sakralnych do 
funkcji oświatowych, ich wyposażeniem w pomoce naukowe oraz 
stanu posiadania bibliotek szkolnych mogą dopełnić obraz funk-
cjonowania polskiego szkolnictwa pod zaborem rosyjskim. Autora 
interesuje szczególnie bogaty zbiór protokołów powizytacyjnych 
szkół podległych Uniwersytetowi Wileńskiemu w  latach 1803- 
-1830, ich inwentarze biblioteczne oraz plany architektoniczne 
budynków szkolnych21. Z analizy tej wyłania się obraz złożonej 
sytuacji infrastrukturalnej szkół. Raporty wizytatorów wskazują 
na skrajnie różne warunki lokalowe i infrastrukturalne szkół oraz 
dalekosiężne plany Uniwersytetu w  zmiany stanu istniejącego. 
Na obszarze WON funkcjonują szkoły publiczne, prowadzone 
przez zgromadzenia zakonne i  prywatne. Kuratela Uniwersyte-
tu, porządkowanie sieci szkół średnich oraz ich programów na-
uczania, przyznawanie subsydiów szkołom w najgorszej sytuacji 
materialnej, przekazywanie im książek i  pomocy naukowych, 
stopniowo – także przy znacznym udziale hojności osób prywat-
nych – wyrównuje różnice między szkołami. W konsekwencji na 
terenach podległych WON – pod koniec jego istnienia – także 

20 Por. LIVIA, f. 567, op.27. 
21 Dotychczasowa kwerenda zespołów archiwalnych LIVIA oraz 

Biblioteki Uniwersyteckiej w  Wilnie dotyczyła zespołów: LIVIA  – f.567, 
op. 2; f 567, op. 27; Biblioteka Uniwersytecka – KC 645, KC 235, KC 236, KC 
237, KC 518;
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w mniejszych ośrodkach miejskich funkcjonowały instytucje edu-
kacyjne wyposażone w biblioteki i specjalistyczne gabinety. Część 
z nich, wśród których wiodącym przykładem może być Gimna-
zjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu, swoim wyposażeniem 
mogły równać się z instytucjami akademickimi – zarówno wydana 
w 2004 r. pod red. Stanisława Makowskiego, jak i opublikowana 
w 2009 roku praca Andrzeja Szmyta, omawiająca szkołę w szero-
kim kontekście ówczesnego systemu oświaty22. Stan ten, niejako 
na podsumowanie niniejszych rozważań, w  jego cywilizacyjno-
-twórczym wymiarze, najdobitniej oddają słowa D. Beauvois: 

W tym zakątku Europy, jednym z  najbardziej opuszczonych 
i upośledzonych z punktu widzenia naturalnego i politycznego, 
promyk oświaty migoce uparcie i bynajmniej nie zamierza gas-
nąć. Występujące tu liczne trudności ekonomiczne i materialne 
zwiększają tylko nasz podziw dla tego uporczywego trwania23.

Summary
Dariusz Wędzina 

(The Witelon University of Applied Sciences in Legnica)

“The Secondary Schools of the Vilnius Academic District  
as a Research Field to Study the Fates of Poland and the Polish 

in the Period of Partitions”

The matter of “national existence of the Polish after the third 
partition was to a  large extent related to the maintenance and 
development of the Polish educational system. It was an impor-
tant feature of everyday life, and at the same time, a fundamental 
manifestation of the struggle for Polish language and culture in 
bondage (...) The situation of Polish education under the Russian 

22 Por. Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, pod red. S. Makowskiego, 
Warszawa 2004; A. Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w sy-
stemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833, dz. cyt.

23 D. Beauvois, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803- 
-1832, dz. cyt., s. 483.
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rule, began to change from the beginning of the 19th century, i.e. 
since Tsar Alexander I came to power. In Russia, it was the time of 
the most beneficial conditions to rebuilt Polish education”. It was 
connected with Tsar’s attempts to unify the educational system 
all over the Empire, and, which was emphasised by L. Zasztowt, 
to Russianise education in the western provinces of the Empire. 
Taking into consideration the ideas of Hieronim Stroynowski, Ig-
nacy Potocki, and, in particular, those of Prince A. Czartoryski, 
in 1803 the conception led to the creation of the Vilnius Aca-
demic District from all the areas incorporated into the Russian 
Empire. It was one of the six districts managed and supervised 
by the university authorities. His close relationship with Tsar Al-
exander I allowed Czartoryski to become the superintendent of 
the district. When he was in charge, it was the biggest of the 
six school districts in the Empire, both in respect of the territory 
and the number of students and schools. The Vilnius Academic 
District was almost entirely administered according to the Polish 
school system, which continued (with many improvements) the 
Enlightenment movement initiated by the Commission of Na-
tional Education. Therefore, Vilnius was considered in the years 
1803-1831 to be the biggest cultural centre in the whole Republic 
of Poland and the cultural capital under the Russian rule.

Nowadays attempts to maintain the historical truth about Kre-
sy (Borderlands) and the Vilnius Region seem to be a particularly 
burning issue. Therefore, the author advances a thesis to study the 
phenomenon of the secondary schools of the Vilnius Academic 
District and their role in retaining Polish identity on the territory 
annexed to the Russian Empire. It is the study deprived of nation-
alistic and political traces and conducted on the basis of historical 
sources and archives form the collection of the Lithuanian State 
Historical Archives in Vilnius, the Manuscript Department of 
the Vilnius University Library and the Wróblewski Library of the 
Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius.
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Miłosz Janusz Zieliński 
( P o l s k a  A k a d e m i a  N a u k ) 

Wielkie Księstwo Litewskie  
w białoruskich podręcznikach historycznych 

a białoruska tożsamość narodowa  
w polityce władz Republiki

Wstęp

Specyfika białoruskiego modelu państwowego oraz postępo-
wanie tamtejszych władz wobec niezależnych od nich ruchów 
ideowych wskazują, że z oficjalnego punktu widzenia najważniej-
sze dla oblicza współczesnej Białorusi są czasy sowieckie. Sko-
jarzenia takie nasuwa już sam życiorys i  formacja intelektualna 
głowy państwa, Alaksandra Łukaszenki. Wyraźnym celem jego 
rządów jest rozciągnięcie kontroli nad jak największą częścią życia 
społecznego. W związku z tym nasuwa się pytanie o relację mię-
dzy edukacją powszechną, zwłaszcza historyczną, a wcześniejszy-
mi dziejami Białorusi w kontekście ideologii państwowej.

Celem niniejszego artykułu jest określenie, jakie miejsce 
w  podręcznikach szkolnych i  akademickich jako podstawowym 
elemencie polityki historycznej i ideologicznej w odniesieniu do 
młodzieży zajmuje Wielkie Księstwo Litewskie. Aby odpowie-
dzieć na tak sformułowane pytanie, w artykule skoncentrowano 
się na:
 • wybranych treściach podręczników (powstanie państwa, sto-

sunki polityczne, kulturalne i religijne w nim panujące) oraz ich 
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zbieżności z Programem nieustannego wychowania dzieci i mło-
dzieży uczącej się w Republice Białoruś na lata 2011-2015;

 • stosunku prezydenta do okresu wielkoksiążęcego na podstawie 
trzech jego wybranych wypowiedzi;

 • kampanii społecznej „Wszyscy jesteśmy Białorusią” jako przy-
kładu materiału propagandowego przeznaczonego dla szerokie-
go kręgu odbiorców, nawiązującego do zagadnień poruszanych 
w podręcznikach.

Uwarunkowania białoruskiej ideologii państwowej

Białoruś znalazła się w grupie republik, które rozpad Związku 
Sowieckiego dotknął najbardziej. Ludność rdzennie zamieszku-
jąca ziemie wchodzące w  1991 roku w  skład Białoruskiej SRS 
w  dwudziestoleciu międzywojennym częstokroć nie określała 
swojej tożsamości przy użyciu kategorii narodowościowych. For-
sowna industrializacja i urbanizacja po II wojnie światowej do-
konały pod tym względem ogromnych przemian. Z typowo rol-
niczego, społeczeństwo białoruskie przekształciło się w miejskie, 
w dużym stopniu zrusyfikowane (tzn. identyfikujące się z rosyjską 
kulturą i  językiem, ale uważające się za Białorusinów). W takiej 
sytuacji emancypacja spod kurateli Kremla była dopiero zacząt-
kiem procesu budzenia się świadomości narodowej.

Początek niepodległości charakteryzował się promowaniem 
symboli historycznych, uznawanych za białoruskie. Odwoływa-
no się przy tym nie tylko do Białoruskiej Republiki Ludowej jako 
pierwszego państwa stricte narodowego, ale również do czasów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, czego wyrazem była m.in. po-
goń (Пагоня) jako herb. Sytuacja uległa zmianie, gdy w 1994 roku 
wybory prezydenckie wygrał Alaksandr Łukaszenka, ostentacyjnie 
manifestujący swoje przywiązanie do Związku Sowieckiego. Za 
najważniejsze wydarzenie w  historii Białorusi uznawał II wojnę 
światową i wielokrotnie mówił o Moskwie jako o swojej stolicy1.

Pierwsze dwa lata nowych rządów upłynęły pod znakiem 
wzmacniania kompetencji prezydenta i osłabiania opozycji. Za po-

1 Więcej zobacz: Р.  Медведев,  Александр Лукашенко. Контуры 
белорусской модели, Moskwa 2010.
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mocą, krytykowanych jako sfałszowane, referendów Łukaszenka 
doprowadził do zmiany konstytucji oraz zastąpienia ustanowio-
nych w 1991 roku symboli narodowych tylko nieco zmodyfikowa-
nymi flagą i herbem Białoruskiej SRS. Podkreślając wagę czasów 
sowieckich dla dobrobytu i pomyślności kraju, prezydent rozpoczął 
tworzenie zunifikowanego, w pełni kontrolowanego przez admi-
nistrację centralną modelu ideologii państwowej. Jego celem było 
wytrącenie oręża z  rąk wszystkim rzeczywistym i  potencjalnym 
przeciwnikom politycznym poprzez zawłaszczenie używanych 
przez nich atrybutów i wartości związanych ze sferą historii. Mia-
ło to duże znaczenie dla utrzymania władzy w dłuższej perspek-
tywie. Wydawać by się zatem mogło, że stosunek prezydenta do 
zamierzchłej przeszłości ziem białoruskich musi być negatywny.

Podstawa programowa

Przez kilkanaście lat rządów Łukaszenki stworzony został 
szereg dokumentów programowych, podręczników kursowych, 
poradników itp., określających cele i  metody polityki państwa 
w  sferze ideologii. Tym z  nich, który ma największy związek 
z problematyką podręczników szkolnych, jest Program nieustan-
nego wychowania dzieci i młodzieży uczącej się w Republice Białoruś 
na lata 2011-2015 (ros. Программа непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011- 
-2015 годы), zatwierdzony w maju 2011 roku. Mimo że w Pro-
gramie brakuje bezpośredniego odwołania do Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego i  jego dziedzictwa (jedyny okres wymieniony 
z nazwy to II wojna światowa), jest on istotny dla analizowanego 
zagadnienia, ponieważ określa ogólne ramy i  kierunek edukacji 
(„kształtowanie poczucia obywatelskości, patriotyzmu i  świado-
mości narodowej na bazie ideologii państwowej”2). Program uza-
leżnia ponadto rozwój jednostki od jej miejsca w społeczeństwie 
i interesu państwa: 

2 Л.В.  Гребенникова-Воробьева,  Основы идеологии белорусского 
государства. Методические указания для студентов всех специальностей, 
Mińsk 2011, s. 28.
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wychowanie opiera się na ideologii państwa białoruskiego, (…) 
kulturowych i  duchowych tradycjach ludu białoruskiego, od-
zwierciedla interesy jednostki, społeczeństwa i państwa3.

Rozwinięciem postanowień Programu są teksty powstające na 
potrzeby dydaktyki akademickiej. Większość uczelni państwo-
wych posiada oddzielne opracowania, nieróżniące się jednak pod 
względem wymowy. Napotkać w nich można ustępy, które odno-
szą się do Wielkiego Księstwa Litewskiego w sposób bezpośredni 
lub – czerpiąc z czasów zamierzchłych, w tym wielkoksiążęcych – 
służą formułowaniu ogólnych tez dotyczących charakteru biało-
ruskości i cech Białorusinów oraz wynikających z tego zadań dla 
państwa białoruskiego:
 • okres wielkoksiążęcy był świadkiem formowania się naro-

du białoruskiego i  jego samoświadomości „na bazie kultury 
słowiańsko-prawosławnej”4;

 • terytorium białoruskie zawsze znajdowało się na styku róż-
nych kultur, będąc przedmiotem oddziaływania kulturowego, 
gospodarczego i politycznego wielu ośrodków wpływu5;

 • okres wielkoksiążęcy był bardzo płodny dla całej historii sztuki 
i myśli Słowiańszczyzny wschodniej; działali wtedy Franciszek 
Skoryna, Mikołaj Hussowczyk czy Lew Sapieha6;

 • ze względu na wielowiekową tradycję współżycia różnych na-
rodowości na terytorium Białorusi oraz idące za tym toleran-
cję, kompromisowość i otwartość, współczesna Białoruś może 
odegrać znaczącą rolę w  pośredniczeniu między cywilizacyj-
nym Wschodem a Zachodem; w tym samym duchu, może stać 
się ona liderem wśród państw słowiańskich.

Podręczniki
W Republice Białoruś od roku szkolnego 2008/2009 w miejsce 

12-letniego wprowadzono 11-letni system edukacji powszechnej. 
Treści związane z Wielkim Księstwem Litewskim omawiane są 

3 Tamże.
4 Tamże, s. 29.
5 Por. tamże, s. 35.
6 Por. tamże, s. 36.
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w VII klasie w ramach przedmiotu „Historia Białorusi”. Autorami 
jedynego podręcznika, wydanego w dwóch wersjach językowych: 
białoruskiej i rosyjskiej, są G. Sztychau, J. Bochan i M. Krasnowa. 
Na uwagę zasługuje co najmniej kilka poruszonych tam wątków, 
odnoszących się do okresu wielkoksiążęcego: powstanie i rozwój 
terytorialny państwa, stosunki polityczne, narodowościowe, reli-
gijne oraz życie kulturalne.

Skomplikowana sytuacja polityczna i  zagrożenie zewnętrzne 
na początku XIII wieku doprowadziły do tego, że plemiona bał-
tyjskie i rozdrobnione księstwa ruskie coraz bardziej się do siebie 
zbliżały, aż weszły w sojusz. Dał on początek wspólnemu państwu, 
które nie powstało jednak w próżni społecznej. Od wielu lat na 
pograniczu zgodnie mieszkali bowiem Bałtowie i Rusini, co przy-
spieszyło i znacząco ułatwiło późniejsze procesy polityczne.

Młode państwo szybko rosło w siłę – w ciągu półtora wieku 
sięgnęło brzegów Morza Czarnego. Mapy zamieszczone w wy-
dawnictwie tylko częściowo obrazują ten proces. Pierwsza z nich 
ograniczona jest do obszaru od Bałtyku do Smoleńszczyzny i do-
rzecza Prypeci, zupełnie pomijając współczesne ziemie ukraińskie. 
Na każdej z map pojawia się za to kontur współczesnej Białorusi.

R y s u n e k  1 .  Rozwój terytorialny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródło: 
Г. В. Штыхаў i in., Гісторыя Беларусі: другая палова XIII – першая палова 
XVI ст, Mińsk 2009.
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Stosunkom politycznym ton nadawała przede wszystkim elita 
ruska – zarówno Rurykowicze, jak i możni. Ich córki wychodziły 
za mąż za rządzących książąt litewskich, którzy ulegali szybkiemu 
zruszczeniu7. Co więcej, z dorobku Rusi Kijowskiej, stojącej wyżej 
w rozwoju społecznym niż dopiero co powstałe Wielkie Księstwo, 
zaczerpnięty został porządek prawny, w  tym przede wszystkim 
zbiór Ruska Prawda.

Przewaga liczebna Rusinów w  Wielkim Księstwa oznacza-
ła, że religią wyznawaną przez większość mieszkańców było 
prawosławie, zjednujące sobie rosnący szacunek wśród Litwi-
nów. Nawet przedstawiciele rządzącej dynastii zaczęli przyjmo-
wać wiarę od Rusinów („звычайнай  справай было прыняцце 
праваслаўя літоўскімі князямі пры атрыманні  імі княжання 
ў «рускіх гарадах»”8). Gdy na ziemiach białoruskich pojawił się 
katolicyzm, ludność odniosła się do niego z dystansem, łącząc go 
z zaborczą polityką zakonu krzyżackiego9. Razem z nim na zie-
miach białoruskich zagościła kultura zachodnia, której widomym 
znakiem były m.in. monumentalne budowle sakralne i obronne 
z czerwonej cegły, takie jak zamek w Mirze.

Nowe wyznanie zostało uprzywilejowane kosztem prawosła-
wia, co upośledzało większość grup społecznych, włącznie z elitą 
ruską. Wzbudzało to niezadowolenie, które kilkukrotnie dopro-
wadziło do gwałtownych wystąpień, w tym wojny domowej w la-
tach 1432-1439. Starły się w niej dwie wizje związków Wielkiego 
Księstwa i  Polski oraz stosunków między katolikami a  prawo-
sławnymi. Przewodzący jednej ze stron Świdrygiełło rozdawał 
godności i urzędy głównie tym drugim, ponieważ – mimo że sam 
był katolikiem – „całe życie spędził wśród feudałów prawosław-
nych, znał ich, wierzył im, korzystał z ich pomocy” („ўсё жыццё 
правёў  сярод  праваслаўных феадалаў,  ведаў  іх,  давяраў  ім, 
карыстаўся іх падтрымкай”10). Całą wojnę określa się jako „to-
czoną o  władzę przez duże grupy możnych, mimo że przepla-

7 Por. Г.В. Штыхаў  i  in.,  Гісторыя Беларусі: другая палова XIII – 
першая палова XVI ст., Mińsk 2009, s. 46.

8 Tamże, s. 45.
9 Por. tamże, s. 46-47.
10 Tamże, s. 68.
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tały się w niej także elementy walki dynastycznej i przeciwności 
wyznaniowych”11.

W podręcznikach podkreśla się, że prawosławie miało prze-
możny wpływ na kształtowanie się języka, kultury i szczególnego 
charakteru ruskości, a także zręby narodowości białoruskiej12. Je-
den z najistotniejszych elementów tego procesu to cechy Biało-
rusinów, posiadane przez nich do dzisiaj. Ze względu na rolniczy 
charakter kraju i  trudne warunki geograficzne (błota, mokradła, 
słaba jakość gleb), typowy Białorusin musiał być pracowity, zarad-
ny, polegający tylko na sobie oraz zapobiegliwy. Czasami „lepiej 
było nie dojadać, a zachować coś na «czarny» dzień” („лепш не 
даесці, а прыдбаць нешта на «чорны» дзень”13). Oszczędność 
i zapobiegliwość przejawiały się również w determinacji, by zosta-
wić potomstwu nieco więcej niż otrzymało się od rodziców. Bia-
łorusin był jednocześnie bardzo pokojowo nastawiony, „gotowy 
poświęcić wiele dla spokoju” („дзеля спакою можа ахвяраваць 
многім”14). Istotna część składowa charakteru ludności białoru-
skiej to ponadto gościnność, widoczna przede wszystkim w udzie-
laniu przybyszowi schronienia i nakarmieniu go15.

Od XVI wieku nowe prądy kulturowe, w tym pierwsze prze-
jawy renesansu, wywarły zauważalny wpływ na życie intelektual-
ne Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod wpływem działalności 
wydawniczej takich postaci, jak eksponowany w  podręcznikach 
Franciszek Skoryna (Францыск Скарына), Rusini w pełni włą-
czyli się w obieg kultury zachodniej. Zaczął również formować 
się literacki język starobiałoruski, umacniając się jako „język pism 
urzędowych i prawodawstwa” („мова дзяржаўных дакументаў 
і  заканадаўства”16) w  Wielkim Księstwie. Najwybitniejszym 
przedstawicielem białoruskiej poezji renesansowej, piszącym rów-
nież o przeszłości państwa, był zaś Mikołaj Hussowczyk (Мікола 
Гусоўскі).

11 Tamże, s. 69.
12 Por. tamże, s. 44.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 117.
15 Por. tamże.
16 Tamże, s. 116.
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Wypowiedzi Alaksandra Łukaszenki

Prezydent Białorusi regularnie komentuje bieżące wydarzenia, 
częstokroć odwołując się do przeszłości. Jego słowa są traktowane 
jako sygnał do zmian w tych dziedzinach, których dotyczą. Działo 
się tak już wielokrotnie, np. gdy prezydent krytykował ministrów 
i szefów innych struktur państwowych.

Wielkie Księstwo Litewskie pojawia się przede wszystkim tam, 
gdzie stanowi dobry argument w sporach i dowód na słuszność 
prezydenta. Odwołania do okresu wielkoksiążęcego zaczęły się 
jednak pojawiać dopiero w minionych kilku latach. Wytłumaczyć 
można to przede wszystkim rosnącymi napięciami w stosunkach 
rosyjsko-białoruskich. Łukaszenka – wcześniej zagorzały zwolen-
nik jak najściślejszej unii Białorusi i Rosji – od początku swojej 
prezydentury ciepło wspominał czasy sowieckie i podkreślał, że 
to one pozwoliły Białorusi osiągnąć sukces na tle innych byłych 
republik. Im częściej dochodziło do utarczek słownych między 
nim a władzami rosyjskimi, tym chętniej białoruski prezydent od-
woływał się do innych (nierosyjskich) aspektów tożsamości bia-
łoruskiej. W takim duchu w  listopadzie 2010 roku Łukaszenka 
skrytykował prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, gdy ten wypo-
wiedział się o  możliwości przyłączenia Białorusi do Rosji. Łu-
kaszenka odpowiedział Miedwiediewowi, że związki Białorusi 
i Rosji były zawsze bliskie, lecz „bez Rzeczypospolitej, bez Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, bez czasów sowieckich nie byłoby 
Białorusi sowieckiej” („без  Речи  Посполитой,  без  Великого 
Княжества  Литовского,  без  советских  времен  не  было  бы 
советской Беларуси”17).

Drugi interesujący przykład ma związek ze znaczącym ochło-
dzeniem stosunków Białorusi z państwami zachodnimi w wyniku 
rzeczonych wyborów prezydenckich i ostrej rozprawy z opozycją 
po nich. W październiku 2012 roku Łukaszenka oskarżył Unię 
Europejską, a  w  szczególności Polskę, o  zakusy na zachodnią 
część Białorusi, informując, że wie o tym, iż „Polacy do tej pory  
 

17 Резкий выпад Лукашенко против Медведева, źródło: http://news-
land.com/news/detail/id/583354/ (dostęp: 09.06.2013).
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mają mapy, na których ich terytorium sięga do Mińska” („поляки 
и сегодня имеют карты, где их территория – до Минска. Мы 
это знаем и прямо им говорим”18). Podkreślił również zależno-
ści gospodarcze między Białorusią a Litwą, pochodzące z czasów 
wielkoksiążęcych. Według Łukaszenki, gospodarka litewska „za-
wali się” („рухнет”), jeśli Białoruś nie będzie korzystać z jej po-
średnictwa w wysyłaniu swoich towarów na zachód.

Na tle podobnych napięć Łukaszenka nieco wcześniej ocenił 
białoruskie stosunki narodowościowe. W listopadzie 2011 roku, 
wspominając spotkanie z  Benedyktem XVI dwa lata wcześniej, 
prezydent stwierdził, że oczekuje wsparcia Kościoła rzymskoka-
tolickiego dla „sprawy białoruskiej” w Europie zachodniej, ponie-
waż „na tym skrawku ziemi (…) zgodnie mieszkają i prawosław-
ni, i katolicy” („на этом клочке земли (…) мирно уживаются и 
православные, и католики”19). W tym samym duchu prezydent 
odniósł się do słów patriarchy Cyryla, który pozytywnie ocenił 
stosunki wyznaniowe w Białorusi. Według Łukaszenki, „w Bia-
łorusi pokojowo żyją Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Polacy. Ża-
den Rosjanin nie powiedział nigdy, że jest mu u nas źle” („Живут 
белорусы,  русские,  украинцы,  поляки. Ни один  русский не 
сказал, что у нас ему плохо”20).

Kampania społeczna „Razem jesteśmy Białorusią”

Jesienią 2010 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi, na 
ulicach miast białoruskich pojawiły się plakaty, ukazujące przed-
stawicieli różnych zawodów na tle miejsc z  nimi związanych: 

18 Лукашенко вновь обвинил Польшу в притязаниях на Западную 
Белоруссию, źródło: http://topwar.ru/20057-lukashenko-vnov-obvinil-pols-
hu-v-prityazaniyah-na-zapadnuyu-belorussiyu.html (dostęp: 09.06.2013).

19 Лукашенко: От католической церкви и лично от Папы Римского 
Бенедикта XVI мы ждем большего в защите наших интересов, особенно 
на Западе, źródło: http://www.ctv.by/node/58985 (dostęp: 09.06.2013).

20 Пресс-конференция Президента Беларуси Александра Лукашенко,  
źródło: http://www.oldpeppers.ru/kratkie-soobsenia/press-konferenciaprezidentabela 
rusialeksandralukasenko (dostęp: 09.06.2013).
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lekarza, rolnika, kombatanta, żołnierzy, robotnika, inżyniera i in. 
Plakaty zostały opatrzone jednym hasłem – „Wszyscy jesteśmy 
Białorusią” (Вместе мы Беларусь). Ich cel był niewątpliwie 
propagandowy  – mimo, że akcji nie firmowała administracja 
prezydenta, finansowano ją ze środków państwowych. Oprócz 
efektu krótkofalowego, przypominała ona o ważnej, stałej funk-
cji polityki ideologicznej władz, tj. konsolidowaniu społeczeń-
stwa wokół struktur państwowych w oparciu o dwa elementy. Po 
pierwsze, zawodowi modele ucieleśniali zawody, które obecne są 
w  każdej większej zbiorowości, zwłaszcza państwowej. Z  tego 
powodu adresatami kampanii byli „prości” obywatele. Po drugie, 
barwy państwowe widoczne na plakatach, a  także równolegle 
tocząca się kampania wyborcza i wypowiedzi Łukaszenki wska-
zywały, że ogniwem jednoczącym wszystkie grupy (zawodowe, 
różne pokolenia itd.) są instytucje państwowe, jednoznacznie 
kojarzące się z prezydentem. Tak przedstawiona Białoruś to kraj 
ludzi spokojnych, pogodnych, pracowitych, pokojowo nastawio-
nych do siebie nawzajem, z szacunkiem odnoszących się do his-
torii i tradycji.

„Wszyscy jesteśmy Białorusią” wyraźnie próbowała łączyć 
teraźniejszość kraju, traktowaną immanentnie z czasami sowie-
ckimi, z  daleką przeszłością, która  – według wielu oficjalnych 
dokumentów  – położyła podwaliny pod obecną białoruskość. 
Krytycy kampanii zarzucali jej, że czyni to w błędnym kierun-
ku – zamiast koncentrować się na budowaniu narodu (w sensie 
politycznym), nadal zorientowana jest na wzmacnianie państwo-
wości21. Nie zmienia to jednak faktu, że odwołanie do czasów 
wielkoksiążęcych było w tym wypadku widoczne i zamierzone.

Wnioski

Okres wielkoksiążęcy w dziejach ziem białoruskich stanowi 
zauważalną część składową ideologii oraz polityki historycz-
nej realizowanej przez władze białoruskie. Wielkie Księstwo 

21 Н. Лещенко, Вместе мы… государство простых профессий, źród-
ło: http://news.tut.by/otklik/204820.html (dostęp: 09.06.2013).
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Litewskie było ważnym bytem politycznym, w  którym Biało-
ruś i Białorusini pełnili kluczowe funkcje. Przyczyniło się ono 
walnie do powstania współczesnej białoruskości oraz stanowi 
mocny dowód wagi Białorusi dla całej Słowiańszczyzny, a także 
istnienia ugruntowanej historycznie misji współczesnej Biało-
rusi w przestrzeni wschodniosłowiańskiej. Uzasadniona wydaje 
się teza, że – w optyce prezydenta Łukaszenki – tak jak Wielkie 
Księstwo zbierało ziemie ruskie, tak Białoruś obecnie pretenduje 
do tego miana w  oparciu o  argumenty historyczne, społeczne 
i gospodarcze.

Zawarte w podręcznikach cechy Białorusinów czy ważna rola 
narodu dla dziejów całej Rusi w sensie ideologicznym spełniają 
ściśle określoną funkcję – służą konsolidacji, stworzeniu państwa 
narodowego, w którym naród rozumiany jest jako byt polityczny. 
Okazuje się zatem, że nawet dla polityka określanego jako apo-
logeta czasów sowieckich, mówienie o zamierzchłej przeszłości 
i udowadnianie, że ma ona wpływ na teraźniejszość, może być 
pożytecznym narzędziem dla budowania spójności społecznej – 
zwłaszcza w tak młodym państwie i na ziemiach, które w minio-
nym wieku podlegały ogromnym przemianom. W procesie tym 
istotną rolę odgrywają edukacja szkolna i akademicka, zwłasz-
cza podręczniki do nauki historii, a także odwoływanie się przez 
władze do innych niż sowiecki okresów w dziejach ziem biało-
ruskich, widoczne np. w kampanii społecznej „Wszyscy jesteśmy 
Białorusią”.

Warto jednak podkreślić, że sam podręcznik szkolny nie sta-
nowi jaskrawego przykładu materiału propagandowego, w któ-
rym doraźny interes bierze górę nad faktami. Autorzy podręcz-
ników wyraźnie stronią od wydawania osądów – przedstawiają 
raczej ważne wydarzenia i wskazują na procesualność dziejów, 
podkreślając przy tym zagadnienia, które wywoływać mogą po-
czucie dumy. W tym sensie podręcznik stanowi solidną podbu-
dowę dla kształtowania w  uczniach poczucia obywatelskości, 
które w takiej formie może dopomóc organom propagandowym 
na dalszym etapie edukacji i w przestrzeni publicznej.
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Summary
Miłosz Janusz Zieliński 

(The Polish Academy of Sciences, Warsaw)

“The Grand Duchy of Lithuania in Belarus History  
Textbooks and the Belarus National Identity in the Politics  

of the Republic’s Government”

The article pertains to selected periods in the history of the 
Grand Duchy of Lithuania presented in school and academic tex-
textbooks and its importance for the ideology of the Republic of 
Belarus. The author has chosen the following as subjects for com-
parison: comments made by President Lukashenka and the “To-
gether we are Belarus” billboard social campaign. A  performed 
analysis leads to a conclusion that the Grand Duchy period of the 
history of Belarus has played a prominent role in the ideological 
sense despite the fact that the Soviet times are definitely crucial 
ones for Lukashenka and his vision of  the “Belarussianness”. It 
has been expressed by a growing use of the political, social, cultur-
al and religious aspects of Grand Duchy history which not only 
largely shaped the Belarussian territory many centuries ago but 
which has also had a significant impact on contemporary Belarus.

Wybrane plakaty z kampanii  
„Wszyscy razem jesteśmy Białorusią”
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Ludwik Grzebień SJ  
Beata Topij-Stempińska

( A k a d e m i a  I g n a t i a n u m  w   K r a k o w i e )

Jezuici w Smoleńsku  
1611-1654

Dzieje kolegium jezuickiego wraz ze szkołami w  Smoleń-
sku spełniały, choć krótko, ale bardzo ważną rolę w  stosunkach 
Wschodu z Zachodem. Placówka jezuicka wysunięta najbardziej 
na wschód ówczesnego państwa polskiego  – Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, miała duże znaczenie dla całego środowiska 
smoleńskiego, szczególnie okolicznej szlachty, wywierała również 
wpływ intelektualny na państwo moskiewskie (!). Prowadzone 
przez jezuitów szkoły miały charakter szkół akademickich, oprócz 
gimnazjum wykładano tam bowiem filozofię i  teologię. Warto 
więc przypomnieć krótką, jednak ważną w  dziejach religijnych 
i kulturalnych działalność placówek jezuickich.

1. Okoliczności historyczne

Smoleńsk leżący na pograniczu różnych narodowości i  kul-
tur należał najpierw do Rusi Kijowskiej, od XII wieku był stolicą 
Księstwa Smoleńskiego, a od 1404 roku wchodził w skład Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. W 1596 roku należał już do monar-
chii rosyjskiej, jako ważny „klucz do Moskwy”, natomiast w 1611 
roku został włączony do Polski, by ostatecznie w 1656 roku po-
nownie znaleźć się w granicach Rosji.

Lata przynależności do Polski (1611-1656) są w tym opraco-
waniu zasadnicze. Polacy zajęli miasto bogate w tradycje religijne 
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prawosławia. Mieszkańcy mieli własną smoleńską diecezję i swo-
je bogate cerkwie. Do miasta i  jego okolice zaczęli napływać 
i osiedlać się polscy wojskowi i zamożna szlachta, katolicy, którzy 
w dużym stopniu spolonizowali ziemię smoleńską. Wraz z Po-
lakami przybywały zakony. Już w  1611 roku zjawili się pierwsi 
jezuici, o których powiemy niżej. Król Zygmunt III ufundował 
też w 1620 roku klasztor i kościół św. Antoniego oo. Bernardynów 
na górze Wasylówce w podziękowaniu za ich udział w wyprawach 
do Moskwy. W 1625 roku król osadził w Smoleńsku również oo. 
dominikanów. Z racji rangi Smoleńska i całego utworzonego wo-
jewództwa smoleńskiego podjęto też starania utworzenia osobnej 
organizacji kościelnej. W 1625 roku powstała diecezja grekokato-
licka, jako sufragania metropolii kijowskiej, która w dużym stop-
niu przejmowała dotychczasowe wpływy cerkwi prawosławnej. 
Rozpoczęto starania o  utworzenie rzymsko-katolickiej diecezji, 
która została ostatecznie zorganizowana w 1636 roku. W ten spo-
sób do 1630 roku utrwaliły się rządy polskie i wpływy Kościoła 
katolickiego na smoleńszczyźnie1.

W 1633 roku kończyło się, co prawda, zawieszenie broni za-
warte w 1619 roku z Dywilinie, ale car Michał Fiedorowicz już 
w sierpniu 1632 roku, korzystając ze śmierci Zygmunta III i bez-
królewia, wyprawił wojsko w celu odzyskania utraconych w Dy-
wilinie prowincji. W  1632 roku stanął pod murami Smoleńska 
i  rozpoczął oblężenie. Wojsko polskie broniło miasta do chwili, 
kiedy król Władysław IV, 7 września 1633 roku, przyszedł z od-
sieczą obrońcom i  zmusił wojska moskiewskie do poddania się. 
W  obozie królewskim przebywało wówczas czterech jezuitów: 
Marcin Zaleski, Jan Kadłubowski, Jan Płowiński i Jan Tyszka. 27 
maja 1634 roku został zawarty pokój w Polanowie. Był to ostatni 
pokój Polski z Moskwą, pomyślny dla strony polskiej. Smoleńsk, 
Siewierz i Czernihów ze swoimi ziemiami pozostały przy Polsce, 
ale nie na długo, na dwadzieścia kolejnych lat2.

Smoleńsk, położony na kresach państwa, wymagał stałej i sil-
nej obrony, a  to wymagało znacznego wkładu finansowego ze 

1 Por. W. Rosowski, Smoleńsk, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, kol. 448-449.
2 Por. W.  Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1999, 

s. 282-283.
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strony polskiej magnaterii i szlachty, która nie była zbytnio zain-
teresowana zbyt odległymi ziemiami. Smoleńsk miał jednak dość 
liczną załogę wojskową, powiększono ją jeszcze podczas bezkró-
lewia po śmierci króla Władysława IV w 1648 roku. Utrzymanie 
wojska pokrywano w dużym stopniu z kontrybucji miejscowych 
klasztorów, sami jezuici płacili na wojsko najpierw 1200 złp., od 
1651 roku aż 3000 złp. rocznie. Z racji fundacji kolegium miało 
też obowiązek naprawy obronnych murów miejskich

Wskutek poddania się Bohdana Chmielnickiego i  Ukrainy 
Moskwie, w 1654 roku car Aleksy na czele 80 000 wojska oraz 20 
000 Kozaków Złotarenki wyruszył na wojnę z Polską i w połowie 
sierpnia 1654 roku do oblężenia Smoleńska. Wojewoda smoleń-
ski Filip Obuchowicz, stronnik króla, odparł szturm 22 sierpnia. 
Rozpoczął jednak z Moskwą układy, aż wreszcie straciwszy na-
dzieję na odsiecz, a nie ufając sobie, poddał fortecę 29 września 
carowi na dość łagodnych warunkach, a 3 października wymasze-
rował na zachód3.

Car pozwolił zostać wszystkim zakonnikom lub odejść spokoj-
nie, tylko jezuitów wydalił natychmiast. Zadbał o bezpieczeństwo 
tych, którzy wyszli i dał silny konwój konnicy, która ich do granicy 
Litwy odprowadziła. Rokowania pokojowe z Moskwą rozpoczęte 
w 1685 roku zakończyły się w maju 1686 roku4. „Traktat Grzy-
mułtowskiego” oddawał ostatecznie Smoleńsk na zawsze Rosji 
i tak zakończył się okres historyczny, który nas tu interesuje.

2. Fundacja kolegium

Jezuici przybyli do Smoleńska w  1611 roku jako kapelani 
w pułkach Aleksandra Gosiewskiego, który ufundował placów-
kę zakonną dla obsługi wojska polskiego i uposażył ją m.in. wsią 
Pniewo, leżącą przy granicy moskiewskiej. Fundację powiększył 
król Zygmunt III, który już w 1611 roku podarował grunty leżące 
bliżej Smoleńska i zatwierdził całą fundację 9 września 1611 roku.

3 Por. tamże, s. 416.
4 Por. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 1991, 

s. 487.
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Na rzecz nowego kościoła, kolegium, szkół, domu (bursy) dla 
ubogich i innych potrzeb jezuickiego kolegium król przekazał te-
ren (fundum) na górze zwanej powszechnie „góra Kozłowska”. Na 
utrzymanie jezuitów potwierdził ponadto wszystko to, co przeka-
zał wcześniej Aleksander Gosiewski, w  tym klasztor Św. Trójcy 
z wszystkimi polami, lasami i ludźmi. Ponieważ dobra tego kole-
gium leżały w pobliżu granicy z Moskwą, trzeba było nadać też 
majątki bliższe i pewniejsze, jak Domanice, Borownikowo z osadą 
i sadem, a z drugiej strony zamku majątek Koźlicz, gdzie założono 
mały folwark. Przeznaczono też 20 włók ziemi na rzecz bursy dla 
ubogich uczniów, którzy mieli uczyć się w szkołach. Król podaro-
wał też plac pod kościół i kolegium.

Podczas układów pokojowych w Dywilinie w 1619 roku do-
tychczasowy komendant Aleksander Gosiewski mianowany wo-
jewodą smoleńskim, wystąpił od razu jako fundator kolegium 
jezuickiego w  Smoleńsku. W  latach 1619-21 na szczycie góry, 
na której leży miasto, wybudował kościół i kolegium, uposażył je 
wsią, czy też pustkowiem 60 łanów5, zaś u króla Zygmunta upro-
sił w 1621 roku darowiznę niektórych gruntów, należących dotąd 
do cerkwi św. Spasa, pod murami miasta oraz domu i ogrodu na 
willę dla profesorów i uczniów. Wreszcie w 1624 roku zakupił od 
sąsiada szlachcica „kawał gruntu” dla rozszerzenia budynków ko-
legium. Od 1620 roku placówka jezuicka w Smoleńsku nosiła już 
tytuł kolegium i zarządzana była przez wicerektorów i rektorów, 
ale oficjalnego jego otwarcia dokonano w 1623 roku.

Już w 1622 roku kolegium, wprawdzie drewniane, ale dość ob-
szerne, było w miarę zamożne. Według katalogów tzw. trzyletnich 
posiadało wystarczający dochód z  majątków, nadto otrzymywało 
wiele więcej z darowizn okolicznej szlachty. Mogło łatwo wyżywić 
10 osób, a żywiło w tym czasie tylko sześć. W latach późniejszych 
mogło utrzymać nawet od 15 do 20 osób, więc należało do bogat-
szych i stąd rozwijało swoje szkoły i wprowadziło kurs filozofii6.

5 Por. S. Rostowski, Lituanicarum Societatis Jesu historiarum libri Decem, 
Recognoscente Joanne Martinov. Parisiis-Bruxellis 1877, s. 222.

6 Por. Archivum Romanum Societatis Iesu, Lituania 6-10 (katalogi trzy-
letnie prowincji litewskiej, 1611-1649); Archivum Romanum Societatis Iesu, 
Lituania 6, 56 (katalogi roczne prowincji litewskiej, 1611-1650); Archivum 
Romanum Societatis Iesu, Lituania 38-39 (historia kolegiów prowincji litew-
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Podczas oblężenia Smoleńska w  1632 roku rektor kolegium 
Augustyn Jaguza wysłał księży i  braci na Litwę, a  młodzieży 
szkolnej nie pozwolił wracać z  wakacji. Jan Jałowski, weteran 
z dwoma księżmi i bratem zakonnym został na posłudze oblężo-
nym i stał się opiekunem żołnierzy. Po odparciu oblężenia w 1633 
roku kolegium nadal się rozwijało i  to głównie dzięki hojności 
Jana Gorzechowskiego oraz wojewody Aleksandra Gosiewskie-
go i jego małżonki Ewy Pacównej, która podarowała kościołowi 
jezuickiemu wiele ozdób i aparatów kościelnych tkanych własną 
ręką. W roku 1638 zakończył swój długoletni misjonarski żywot 
o. Jan Jałowski. W pełnym rynsztunku wystąpiła na pogrzebie za-
łoga smoleńska i oddała mu rycerskie i wojskowe honory, salwami 
z karabinów i dział wałowych7.

Względny spokój panował aż do czasów wystąpienia Chmiel-
nickiego i  wojen kozackich. W  zimie 1650 roku z  poselstwem 
królewskim do cara Aleksego z Filipem Obuchowiczem i Stani-
sławem Witowskim, pojechał jeden z jezuitów smoleńskich jako 
kapelan tego poselstwa.

Kolegium smoleńskie istniało do 1654 roku, czyli do czasu 
oblężenia Smoleńska przez wojska moskiewskie. Nie czekając 
na oblężenie miasta, rektor Mikołaj Ślaski wyprawił jezuitów ze 
srebrami i aparatami kościelnymi i z tym, co było droższego, na 
Litwę, a tylko trzech księży i brata pozostawił na usługę oblężo-
nym. Po zajęciu miasta przez wojska moskiewskie miasto musieli 
opuścić również pozostali jezuici.

3. Kościół

Jezuici posiadali własny drewniany kościół z  fundacji Alek-
sandra Gosiewskiego, zbudowany w latach 1619-1621. Stanowił 

skiej, 1611-1650); Archivum Romanum Societatis Iesu, Germania 132 (kata-
logi roczne prowincji litewskiej, 1652-1654); Encyklopedia wiedzy o jezuitach na 
ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień przy współpracy 
zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 626-627.

7 Por. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. IV. Dzieje 153 kolegiów i domów jezu-
itów w Polsce, Kraków 1905, s. 1098-1102; J. Michałowski, Księga pamiętnicza 
1648-1656 z dawnego rękopisma wydana, Kraków 1864, s. 732.
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on ośrodek działalności religijnej i  duszpasterskiej. Odprawia-
no w  nim uroczyste nabożeństwa dla katolików, ale też przy-
bywali do niego unici, a nawet prawosławni. Przeważnie dwóch 
kaznodziejów wygłaszało w niedziele i święta wzniosłe kazania 
dopasowane do mentalności nie tylko Polaków, ale i prawosław-
nych wiernych. Przy kościele zorganizowano Kongregację Naj-
świętszej Maryi Panny, która skupiała mieszczan smoleńskich 
i szlachtę polską osiadłą w okolicach Smoleńska. Przy szkołach 
i przy kościele istniała również od około 1620 roku osobna Kon-
gregacja Mariańska dla uczniów miejscowych szkół, która śpie-
wem i muzyką uświetniała uroczystości kościelne. Kościół jezu-
itów cieszył się więc olbrzymią popularnością wśród katolików 
i unitów.

Wśród wielu uroczystości kroniki odnotowały szczególnie te 
z okazji kanonizacji św. Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego 
w 1622 roku. Urządził ją pierwszy wicerektor kolegium smoleń-
skiego o. Jan Komparski. Według zapisów kroniki, uroczystość była 

tak wspaniała, jakiej ni przedtem ni potem Smoleńsk nie oglą-
dał więcej. Były tam łuki triumfalne, dekoracje, iluminacje rynku 
i ulic, i ognie sztuczne, były wojska piesze i konne, strzelby i dzia-
ła, bębny i trąby, a co najradośniejsze, wielki udział w obchodach 
wzięła dyzunicka ludność miasta; był to jakby tryumf katolicy-
zmu nad schizmą8. 

Jej organizator o. Jan Komparski, pierwszy wicerektor kolegium, 
zmarł w wkrótce 11 września 1622 roku. Niewątpliwie uroczysto-
ści takie mogły być zorganizowane przy pomocy uczniów organi-
zowanych już wówczas pierwszych klas szkół publicznych.

Osobno wyznaczeni misjonarze, zwykle dwóch lub trzech, 
miało zleconą pracę misyjną wędrowną, głównie na Białorusi. 
Odwiedzali oni pobliskie miasteczka i wsie, głosząc kazania i na-
uki dla wiernych, a tym samym przyciągając wiele osób do jezui-
ckiego kościoła i szkół w Smoleńsku.

8 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. IV. Dzieje 153 kolegiów i domów jezuitów 
w Polsce, dz. cyt., s. 1099.
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4. Szkoły

W Smoleńsku jezuici posiadali najpierw rezydencję duszpa-
sterską (1611-1620) o charakterze misyjnym i ewangelizacyjnym, 
którą zarządzali superiorzy, a  następnie kolegium ze szkołami 
(1620-1654), zarządzane przez rektorów. W  pierwszych latach 
zajmowali się głównie opieką religijną nad żołnierzami.

Głównym zadaniem jezuitów miało być od początku otwarcie 
publicznych szkół. Domagała się tego okoliczna szlachta, która 
zapewniała o wszelkiej pomocy materialnej. Minęło jednak kil-
ka lat, zanim zorganizowano odpowiednie pomieszczenia szkol-
ne oraz przekonano okoliczną szlachtę, by zechciała swoje dzieci 
wysyłać do szkół. Pierwsze klasy gramatyki otwarto w 1617 roku, 
następnie poszerzono nauczanie o klasy poetyki i w końcu w 1625 
roku o klasy retoryki. Odtąd działało przy kolegium w Smoleńsku 
pełne gimnazjum publiczne z pięcioma klasami (infima, gramaty-
ka, syntaksa, poetyka i retoryka).

Po krótkiej przerwie spowodowanej wojną moskiewską w la-
tach 1632-1634, ponownie otwarto w 1634 roku klasy gramatyki 
i poetyki, w 1639 roku klasy retoryki, w 1641 roku dodano kursy 
teologii moralnej dla studentów świeckich, którzy chcieli zostać 
księżmi diecezjalnymi. Następnie w  1644 roku zorganizowano 
również pełne studia filozofii, matematyki i fizyki dla studentów 
świeckich. Warunki materialne, odpowiednio dostosowane bu-
dynki i uposażenie kolegium sprawiły, że 1646 roku zorganizo-
wano w Smoleńsku również studia filozoficzne dla dziesięciu kle-
ryków jezuickich; istniały one przez trzy lata, czyli do 1649 roku, 
potem musiano z nich zrezygnować z racji zagrożenia wojennego.

Od 1641 roku, kiedy wprowadzono wykłady teologii moral-
nej dla osób świeckich, kandydatów do stanu kapłańskiego, szkoły 
smoleńskie miały charakter szkół wyższych, akademickich, i po-
siadały dwóch oddzielnych dyrektorów szkół, jednego dla szkół 
gimnazjalnych, drugiego dla szkół akademickich. W szkołach na-
uczali zarówno księża, jak i klerycy, którzy po nowicjacie zakon-
nym i studiach filozoficznych, zostali przygotowani do nauczania 
w  specjalnym seminarium nauczycielskim. Nauczyciele smoleń-
scy byli zwykle absolwentami Akademii Wileńskiej i posiadali jej 
stopnie naukowe. Bywało ich zwykle od 5 do 7. Pomagali im inni 
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księża, którzy m.in. zajmowali się bursą muzyczną, stowarzysze-
niami studenckimi i biblioteką. Poziom szkół był zbliżony do po-
dobnych instytucji na terenie Polski i Litwy.

Liczba uczniów w roku 1646 doszła do 700 osób, w tym było 
wielu prawosławnych, wywodzących się głównie ze stanu szlache-
ckiego, ale też synów mieszczan i wojskowych. Tak wysoką liczbę 
uczniów spotykało się wówczas niezwykle rzadko nawet w Koro-
nie. Na terenie Księstwa Litewskiego jedynie Akademia Wileńska 
miała w tym czasie więcej studentów.

5. Bursa muzyczna oraz teatr

Ważną instytucją związaną ze szkołami była bursa muzyków. 
Przeznaczona dla młodzieży uczącej się śpiewu i muzyki miała za 
zadanie nie tylko kształcić, ale też zapewnić stałe występy pod-
czas uroczystości kościelnych oraz uświetniać uroczystości szkol-
ne, a tym samym przyciągać wiernych do świątyni i uczniów do 
szkoły. Natomiast występy w innych kościołach lub też na dwo-
rach szlacheckich miały przynosić bursom materialne wsparcie. 
Do bursy należeli zarówno młodzi uczniowie, jak i starsi śpiewacy 
oraz muzykanci, którzy po zakończeniu własnej edukacji spłacali 
w ten sposób poniesione koszty wykształcenia – kształcili młod-
szych kolegów.

Od początku istnienia placówki zakonnej w Smoleńsku jezuici 
planowali zorganizowanie bursy ubogich. Król Zygmunt III prze-
kazał już w 1611 roku na ten cel dwadzieścia włók ziemi (oko-
ło 16,8 ha) i zobowiązał jezuitów do otwarcia bursy „dla dziatek 
ubogich”. Bursa mogła się rozwijać głównie dzięki osobnej fun-
dacji, istniejącym w Smoleńsku szkołom oraz rodzinom szlache-
ckim wspierającym ośrodek jezuicki. Działalność bursy możemy 
zaobserwować, na podstawie kronik zakonnych, już w początkach 
lat 20. XVII wieku9.

W 1636 roku smoleński proboszcz Adam Łempicki pomnożył 
fundację bursy dla ubogiej młodzieży legatem 4000 zł, za które 

9 Por. Archivum Romanum Societatis Iesu, Fondo Gesuitico 448, f. 46-47 
(Confirmatio fundationis Collegii Smolenscensis Soc. Jesu).
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sejm pozwolił w 1647 roku zakupić dobra ziemskie lub miejskie, 
salvis oneribus civilibus et iuribus Reipublicae10. Bursa muzyczna 
jako część szkoły uświetniała wszystkie uroczystości kościelne 
i szkolne, przyciągając wielu widzów i słuchaczy występów mu-
zycznych. Dotyczyło to często wizyt dostojników kościelnych 
i świeckich, jak biskupów czy wojewodów, którzy przybywali do 
Smoleńska z licznymi orszakami dworskimi. W 1645 roku szko-
ły występami uczniów witały wojewodę bracławskiego i hetmana 
polnego koronnego Mikołaja Potockiego, a w roku 1650 nowego 
biskupa smoleńskiego Franciszka Dołmat-Isakowskiego.

Bursa muzyczna liczyła w  1638 roku 18 uczniów, była więc 
w porównaniu z innymi bursami w centralnej Polsce wyjątkowo 
liczna. Posiadała własny budynek i bogaty zestaw instrumentów 
muzycznych oraz zbiory utworów muzycznych, głównie w postaci 
rękopisów. Prefektami bursy muzycznej byli jezuici, którzy, peł-
niąc obowiązki prefektów bursy, zarazem pełnili w kolegium lub 
szkole inne obowiązki – byli prefektami szkół, profesorami filozo-
fii lub też pełnili obowiązki administracyjne związane z finansami 
kolegium (ekonomowie)11.

Przy szkole i kościele działał, jak wszędzie, teatr szkolny, w któ-
rym brały udział głównie klasy poetyki i retoryki, organizując dia-
logi, wystawiając dramaty szkolne (przedstawienia) oraz występy 
poetyckie (recytowanie wierszy). W  publicznych wystąpieniach 
teatru zaangażowana była też zwykle cała bursa muzyczna. Z te-
renu smoleńskiego kroniki wspominają kilka dramatów (występy 
prywatne i publiczne z 1624 roku) oraz łuki tryumfalne na cześć 
wracającego z Włoch biskupa smoleńskiego Piotra Parczewskie-
go z 1637 roku. Teatr szkolny, jak wszędzie, cieszył się olbrzymią 
popularnością w mieście i jego okolicy, wśród mieszczan i szlach-
ty, która nie miała dostępu do innych imprez kulturalnych12.

10 Volumina legum, Przedruk zbioru praw, Staraniem xx. Pijarów 
w Warszawie, od 1732 do 1782, wydanego, t. IV, Petersburg 1860, s. 60.

11 Por. J. Kochanowicz, Jezuickie bursy muzyczne w Polsce i na Liwie w XVII 
i XVIII wieku, t. 4, w: Słownik geograficzny jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002, 
s. 216-217; J. Poplatek, J. Paszenda, Słownik jezuitów artystów, Kraków 1972.

12 Por. J. Axer, Żołnierz Samochwał spod Smoleńska. Echa wydarzeń aktual-
nych na XVII-wiecznej scenie jezuickiej, „Pamiętnik Teatralny” 27 (1978), s. 409-
429; J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku. Wrocław 1970.
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Szkole służyła prowadzona przez jezuitów apteka, w  której 
gromadzono podstawowe leki, wyrabiane przeważnie przez braci 
zakonnych na miejscu, dostępne dla członków kolegium, uczniów, 
a także mieszczan.

6. Personel kolegium

W pierwszym dziesięcioleciu pobytu jezuitów w  Smoleńsku 
(1611-1620) zajętych było pracą przeważnie dwóch księży misjo-
narzy, którzy do pomocy i obsługi mieli jednego brata zakonnego. 
Po zorganizowaniu szkół i przekształceniu rezydencji w kolegium 
z rektorem na czele, pracowało w Smoleńsku od 15 do 20 jezui-
tów, zwykle około 10 księży, od 3 do 5 kleryków oraz około 7 braci 
zakonnych.

W ponad 40-letniej historii pobytu jezuitów w  Smoleńsku 
pracowało na terenie rezydencji, a potem kolegium kilkuset za-
konników: księży, kleryków i braci zakonnych. Księża byli zajęci 
administracją kolegium (rektor, minister, ekonom), duszpaster-
stwem w kościele (kaznodzieje, spowiednicy, opiekunowie bractw 
religijnych), nauczaniem w  wyższych klasach (retoryka, filozo-
fia, teologia) oraz misjami w okolicznych miasteczkach i wsiach. 
Klerycy zajęci byli głównie nauczaniem w szkołach oraz opieką 
nad młodzieżą, niekiedy też służyli jako pomocnicy w bibliotece, 
czy w katechezie dzieci. Bracia zakonni opiekowali się majątka-
mi kolegium, towarzyszyli misjonarzom podczas ich wędrówek 
po okolicach Smoleńska, kierowali służbą kolegium, ale też sami 
pełnili obowiązki aptekarzy, portierów (furtianów), zakrystianów, 
kucharzy, piekarzy czy artystów.

Pod względem kwalifikacji i przygotowania zawodowego jezu-
ici smoleńscy nie odbiegali od poziomu innych kolegiów w Polsce 
i na Litwie. Częsta wymiana personelu powodowała, że w kole-
gium pojawiały się jednostki wybitne, znane powszechnie ze swej 
działalności lub pism, i przeciętne, nieodbiegające od norm obo-
wiązujących w zakonie.

Dopiero dokładna analiza stanu osobowego na podstawie za-
chowanych katalogów zakonnych, których niestety brakuje dla 
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niektórych lat, mogłaby dokładniej przedstawić w  miarę pełny 
skład kolegium i wyszczególnić jednostki wybitne i zasłużone.

Na uwagę zasługują przede wszystkim rektorzy kolegium, któ-
rzy organizowali całe życie placówki. Stanowiska te zajmowali 
głównie ludzie doświadczeni i  dobrze znający środowisko spo-
łeczne na wschodnich kresach Polski.

Na wspomnienie zasługuje więc ks. Jan Jałowski (1570-1638), 
misjonarz w  obozie królewskim w  Moskwie (1610-1611) oraz 
pierwszy i  długoletni superior smoleński (1611-1620), gorliwy 
duszpasterz i prefekt szkół (1632-1633), związany ściśle z mia-
stem i jego mieszkańcami, który po kilku dziesiątkach lat zmarł 
w Smoleńsku 23 lutego 1638 roku.

Zasłużonym dla kolegium był również ks.  Szymon Pruski 
(1578-1542), kapelan wojskowy, doskonały znawca Kościoła 
wschodniego, który przeprowadzał reformę zakonu bazylianów na 
Rusi, rządził kilku kolegiami, w tym w Smoleńsku (1626-1630).

Długoletnim rektorem w Smoleńsku w latach 1831-1838 był 
ks. Augustyn Jaguza (1593-1661), dobry organizator, rektor kil-
ku kolegiów, w tym w Orszy, Łomży i Połocku. Również ostatni 
rektorzy Jan Szyłpa (1604-1656), który rządził kolegium w latach 
1650-1654, oraz Jan Ślaski (1614-1677), który objął rządy rektor-
skie w 1654 roku, należeli do lepszych organizatorów i działaczy 
religijnych.

Należy przypomnieć również postać Jerzego Elgera (1586- 
-1672), wybitnego misjonarza, znawcę języka łotewskiego i auto-
ra wielu publikacji, w tym gramatyki tego języka. W latach 1631- 
-1635 pełnił w Smoleńsku obowiązki kaznodziei dla ludności ję-
zyka niemieckiego.

Warto przypomnieć także nauczycieli np. filozofii nauczali 
ks. Walenty Skowid (1609-1687), zasłużony profesor Akademii 
Wileńskiej, który w Smoleńsku wykładał filozofię (1644-1646), 
a później kierował jako prefekt szkołami (1646-1647). Następcą 
Skowida na katedrze filozofii był ks.  Jakub Osuchowski (1606- 
-1656), który najpierw kierował szkołami jako prefekt i wykładał 
w Smoleńsku teologię moralną (1642-1644), a następnie był profe-
sorem filozofii (1646-48). Szkołami kierował w latach 1647-1648, 
a potem w latach 1649-1650 wykładał filozofię ks. Jan Czyżewski 
(1614-1654), zasłużony dla szkół smoleńskich i współpracownik 
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biskupa smoleńskiego Franciszka Dołmat-Isakowskiego (1653- 
-1654), który zmarł w Smoleńsku w 1654 roku.

Matematykę, przedmiot w ówczesnych szkołach jeszcze bar-
dzo mało popularny, wykładał w latach 1645-1646 ks. Paweł La-
skowski (1611-1664) oraz w latach 1646-1647 ks. Mikołaj Filo-
nowicz-Kopeć (1615-1658).

Teologię moralną wykładał w latach 1652-1653 ks. Zygmunt 
Marquard (1617-1688), zasłużony potem jako misjonarz dwor-
ski królowej szwedzkiej Krystyny oraz wojewody inflanckiego de 
Schliebena 1674-167613.

Spośród kleryków na wyróżnienie zasługuje Wojciech Wijuk-
-Kojałowicz (1609-1677), który uczył w Smoleńsku poetyki (1632- 
-1633), należał potem do wybitnych pisarzy łacińskich, który opra-
cował dwutomową historię Litwy (Historia Lithuaniae pars prior, 
Gdańsk 1650; Historiae Lituaniae a conjunctione Magni Ducatus cum 
Regno Poloniae, Antverpen 1669) oraz genealogię szlachty litew-
skiej (Herbarz szlachty litewskiej wydany przez F. Piekosińskiego pt. 
Herbarz rycerstwa, Kraków 1897). Podobnie kleryk Maciej Stempel 
(1622-1697), wybitny mówca i pisarz, uczył w Smoleńsku ważnego 
przedmiotu – retoryki w latach 1648-1649.

7. Późniejsze związki jezuitów ze smoleńszczyzną

Po zdobyciu Smoleńska przez wojska moskiewskie diecezja 
smoleńska, z  wyjątkiem pięciu powiatów przygranicznych, od-
padła od Polski. W 1772 roku miała tylko cztery parafie. Podczas 
układów z Moskwą w 1686 roku Marcjan Ogiński, kanclerz wiel-
ki litewski, wystarał się o założenie ruchomej misji jezuickiej dla 
resztek katolików smoleńskich. Misja posiadała dom na przed-
mieściu Smoleńska-Posada zakupiony przez Ogińskiego oraz 
dom z  kaplicą w  pogranicznym miasteczku Kadzyn, w  pobliżu 
Andruszowa. Stacja miała uposażenie 300 złp, co wystarczało na 
utrzymanie jednego misjonarza rocznie. Przetrwała zaledwie trzy 

13 Por. Encyklopedia wiedzy o  jezuitach na ziemiach Polski i  Litwy 1564-
1995, dz. cyt., s. 408-409; B. Lisiak, Nauczanie matematyki w polskich szkołach 
jezuickich od XVI do XVIII wieku, Kraków 2003. 
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lata. Misjonarzem z kolegium w Orszy był jezuita Michał Jakono-
wicz 1687-1691 (missionarius Smolenscensis et Kadzinensis). Rocz-
nie spowiadano jeszcze ok. 1000 katolików, chrzczono przeciętnie 
15 osób, nawracano na katolicyzm po kilka osób. Po zamknięciu 
misji smoleńskiej, pracę misyjną na tym terenie przejęła powstała 
w 1690 roku rezydencja w Mścisławiu, z której wędrowni misjo-
narze wyruszali często w okolice Smoleńska.

Osobna misja w  diecezji smoleńskiej istniała też w  latach 
1734-1770. Jerzy Hylzen zostawszy w 1747 roku biskupem smo-
leńskim, ufundował dla nadgranicznych parafii misję per dioecesim 
smolenscensem. Misjonarzem był tu m.in. Ignacy Staniewicz z Dy-
neburga (1746-1748). Dla misyjnej obsługi diecezji smoleńskiej 
istniała też osobna stacja misyjna w Sokolnikach (1734-70), za-
leżna od kolegium w Połocku. Tak więc jezuici starali się pod-
trzymać więzi z ziemią smoleńską i opiekować się nielicznymi już 
katolikami na tym terenie14.

Summary
Ludwik Grzebień S.J., Beata Topij-Stempińska

( Jesuit University Ignatianum in Krakow)

“Jesuits in Smoleńsk”

The history of the Jesuit college and other educational institu-
tions in Smoleńsk played, though temporarily, a significant role in 
the relations between the East and the West. The Jesuit institu-
tion, located the farthest to the west of the Polish country of that 
time, the Polish-Lithuanian Commonwealth, was of vital impor-
tance to the whole community of Smoleńsk, particularly the local 
gentry, yet it also influenced Russia intellectually. The schools run 
by Jesuits had the university character because apart from second-
ary school curriculum lectures in philosophy and theology were 
given there. Therefore, it is worthwhile to recall concisely the ac-
tivities of Jesuits in this area, which constitute a significant part of 
the religious and cultural history of the Order.

14 Por. Encyklopedia wiedzy o  jezuitach na ziemiach Polski i  Litwy 1564-
1995, dz. cyt., s. 631, 638.
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Aneks15

Skład osobowy domu zakonnego  
w Smoleńsku w latach 1611-1654

(Archivum Romanum Societatis Iesu, Lituania 6,  
56 – katalogi roczne prowincji litewskiej, 1611-1650)

1611/12 (dom misyjny)
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Marcin Kownacki, misjonarz
br. Jan Chrypatowicz

1612/13
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Marcin Kownacki, misjonarz
br. Jan Chrypatowicz

1613/14
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Marcin Kownacki, misjonarz
br. Jan Laurynowicz

1614/15
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Marcin Kownacki, misjonarz, kaznodzieja
br. Jan Laurynowicz

1615/16
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Marcin Kownacki, misjonarz, kaznodzieja
br. Jan Laurynowicz

15 Wykaz skrótów użytych w aneksie:
P. – Pater, Patres [ksiądz, ojciec]; Rect. – Rector [rektor]; kl. – Kleryk; br. – 

brat zakonny
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1616/17
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Marcin Kownacki, misjonarz, kaznodzieja
br. Jakub Lebiedź

1617/18
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Andrzej Rubeus, monitor, kaznodzieja
P. Piotr Reszkowski, kaznodzieja
br. Jakub Lebiedź

1619/20
P. Jan Jałowski, 1611-20 Smolensk, Superior misji
P. Andrzej Rubeus, monitor, kaznodzieja
P.  Piotr Reszkowski, kaznodzieja (był w  Smoleńsku 7 lat jako  

kaznodzieja, zm. 1624 w Smoleńsku – Lit. 61, f. 31 nekrolog).
br. Jakub Stankun, do wszystkiego

1620/21
P. Komparski Jan, 1620-22 Smolensk, superior + 1622
P. Jan Jałowski, kaznodzieja, duchowny Kongregacji NMP
P. Piotr Reszkowski, kaznodzieja
P. Andrzej Rubeus, monitor, kaznodzieja
br. Jakub Stankun, do wszystkiego
br. MIkołaj Włosiewski, do wszystkiego, infirmarz

1621/22
P. Komparski Jan, 1620-22 Smolensk, VRect. + 1622
P. Jan Jałowski, kaznodzieja, duchowny Kongregacji NMP dla mieszczan
P. Piotr Reszkowski, kaznodzieja
P. Andrzej Rubeus, monitor, kaznodzieja
br. Jakub Stankun, do wszystkiego
br. Mikołaj Włosiewski, do wszystkiego, infirmarz
Katalogów z lat 1622-1624 brak

1625/26
P. Walenty Matthaei, 1623-26 Smolensk – Rector, katechista
P.  Jan Jałowski, kaznodzieja, duchowny Kongregacji NMP dla mieszczan
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P.  Benedykt Brivilius, kaznodzieja, misjonarz w obozach wojskowych
P. Jakub Ząbkowicz, kaznodzieja, prefekt kościoła
P. Maciej Piórkowski, opiekun majątków
P. Marcin Broliński, uczy syntaksy
Kl. Stefan Oskierka, uczy infimy
br. Ignacy Snarski, opiekun majątków, ekonom
br. Kazimierz Zagniewski, skupujący
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Michał Rudowicz, kucharz
br. Andrzej Kwaśniewski, furtian

1626/27
P. Pruski Szymon, 1626-30 Smolensk, Rect.
P. Jan Milewski, minister
P. Jan Jałowski, kaznodzieja, duchowny Kongregacji NMP dla mieszczan
P. Jakub Ząbkowicz, kaznodzieja, prefekt szkół
P. Maciej Piórkowski, opiekun majątków
kl. Krzysztof Wencławowicz, uczy syntaksy
kl. Marcin Królik, uczy gramatyki
br. Ignacy Snarski, opiekun majątków, ekonom
br. Kazimierz Zagniewski, skupujący
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Michał Rudowiz, kucharz
br. Andrzej Kwaśniewski, furtian

1627/28
P. Pruski Szymon, 1626-30 Smolensk, Rect.
P. Maciej Piórkowski, minister
P. Jan Jałowski, kaznodzieja, duchowny
P. Jakub Ząbkowicz, kaznodzieja, prefekt szkół
P. Jan Milewski, opiekun majątków
P. Franciszek Menczyński, duszpasterz
kl. Jakub Kaszuc, uczy poetyki i syntaksy
kl. Stanisław Klimaszewski, uczy gramatyki
br. Ignacy Snarski, opiekun majątków, ekonom
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Mikołaj Gurbiłowicz, opiekun służby
br. Andrzej Kwaśniewski, kucharz
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br. Michał Rudowiz, furtian
br. Michał Fefferkornh, westiarz

1628/29
P. Pruski Szymon, 1626-30 Smolensk, Rect.
P. Jan Jaworski (?), minister
P. Jan Jałowski, kaznodzieja, duchowny
P. Jakub Ząbkowicz, kaznodzieja, prefekt szkół
P. Bartłomiej Kolmner, opiekun majątków
P. Wojciech Milewski, operariusz
P. Maciej Piórkowski, operariusz
kl. Tomasz Skupius, uczy poetyki i syntaksy
kl. Mateusz Zieliński, uczy gramatyki
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Bartłomiej Narwaszewicz, westiarz
br. Hieronim Rymsza, socjusz prokuratora majątków
br. Michał Rudowiz, furtian
br. Mikołaj Gurbiłowicz, opiekun służby

1629/30
P. Pruski Szymon, 1626-30 Smolensk, Rect.
P. Stanisław Jaworski (?), minister
P. Jan Jałowski, operariusz
P. Stanisław Zberowski, kaznodzieja, prefekt szkół
P. Bartłomiej Kolmner, opiekun majątków
P. Wojciech Milewski, operariusz
P. Maciej Piórkowski, operariusz
P. Marcin Radzikowski, operariusz
kl. Jerzy Erenth, uczy poetyki i syntaksy
kl. Mateusz Zieliński, uczy gramatyki i infimy
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Bartłomiej Narwaszewicz, westiarz
br. Maciej Podelskowicz, opiekun służby
br. Mikołaj Gurbiłowicz, furtian,
br. Hieronim Rymsza, socjusz prokuratora majątków
br. Michał Rudowiz, kucharz
br. Piotr Chriściewicz, socjusz misjonarzy
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1630/31
P. Jan Umiastowski, 1630-31 Smolensk, VRect.
P. Adam Wiechowicz, minister i prokurator
P. Paweł Gołębecius, kaznodzieja, prefekt szkół
P. Tomasz Pławski, prefekt bursy
P. Jan Jałowski, prefekt kościoła, opiekun kongregacji NMP
P. Bartłomiej Kolmner, opiekun majątków
P. Grzegorz Raphałowicz, profesor humaniorów
P. Wacław Pawłowski, opreariusz, misjonarz
P. Maciej Piórkowski, operariusz
P. Marcin Radzikowski, operariusz
kl. Jerzy Erenst, uczy syntaksy
kl. Jan Prusiński, uczy gramatyki
kl. Szymon Dębovius, uczy infimy
br. Mikołaj Gurbiłowicz, furtian,
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Michał Stanisławowicz, opiekun służby i spichlerza
br. Bartłomiej Narwaszewicz, westiarz
br. Piotr Chriściewicz, kucharz i magazynier
br. Hieronim Rymsza, socjusz prokuratora majątków

1631/32
P. Augustyn Jaguza, 1631-38 Smolensk, Rect.
P. Marcin Radzikowski, minister i konsultor
P. Jacek Ościewski, kaznodzieja
P. Jan Jałowski, prefekt kościoła, opiekun kongregacji NMP
P. Jan Krinovius, prefekt szkół, zm. 20 IV 1632 w Smoleńsku
P. Adam Wiechowicz, prokurator, prefekt budowy
P. Bartłomiej Kolmner, opiekun majątków
P. Jerzy Elger, kaznodzieja niemiecki, operariusz
P. Maciej Piórkowski, operariusz
kl. Jerzy Erenst, uczy poetyki
kl. Jan Pruszyński, uczy 1 i 2 klasy gramatyki
kl. Szymon Dębowski, uczy 3 klasy gramatyki
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Michał Stanisławowicz, opiekun służby i spichlerza
br. Mikołaj Gurbiłowicz
br. Bartłomiej Narwaszewicz, westiarz
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br. Piotr Chriściewicz, furtian
br. Hieronim Rymsza, socjusz prokuratora majątków

1632/33
P. Augustyn Jaguza, 1631-38 Smolensk, Rect.
P. Marcin Radzikowski, minister i konsultor
P. Jakub Brentus, spowiednik, doradca rektora
P. Jacek Ościewski, kaznodzieja polski
P. Jan Jałowski, 1632-33, prefekt kościoła i szkół
P. Adam Wiechowicz, prokurator, prefekt budowy
P. Bartłomiej Kolmner, opiekun majątków
P. Jerzy Elger, kaznodzieja niemiecki, operariusz
kl. Wojciech Kojałowicz, uczy poetyki
kl. Jan Pruszyński, uczy 1 i 2 klasy gramatyki
kl. Szymon Dębowski, uczy 3 klasy gramatyki
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Bartłomiej Narwaszewicz, westiarz
br. Michał Stanisławowicz, opiekun służby i spichlerza
br. Piotr Chriściewicz, furtian
br. Michał Faferkorn, socjusz prokuratora majątków

1633/34 [zapewne okres wojen, załoga mała! – nie ma szkół]
P. Augustyn Jaguza, 1631-38 Smolensk, Rect.
P. Marcin Radzikowski, minister i konsultor
P. Jan Jałowski, 1632-33, prefekt kościoła
br. Marcin Twardowski, zakrystian, westiarz
br. Bartłomiej Narwaszewicz, westiarz
br. Michał Faferkorn, socjusz prokuratora majątków

1634/35
P. Augustyn Jaguza, 1631-38 Smolensk, Rect.
P. Jerzy Elger, minister, konsultor
P. Jakub Brentus, spowiednik, prefekt szkół
P. Jan Jałowski, prefekt kościoła
P. Marcin Radzikowski, operariusz
P. Bartłomiej Kolmner, opiekun majątków
kl. Stanisław Bobiński, uczy poetyki i 1 klasy gramatyki
kl. Grzegorz Pomorzański, uczy 2 i 3 klasy gramatyki
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br. Michał Faferkorn, zakrystian
br. Krzysztof Meltzan, socjusz prokuratora majątków
br. Marcin Twardowski,
br. Jan Skiniewski, kucharz
br. Jerzy Buniszewicz, krawiec, westiarz
br. Bartłomiej Narwaszewicz,
[Znów brakuje katalogu]

1636/37
P. Augustyn Jaguza, 1631-38 Smolensk, Rect.
P. Andrzej Uzdowski, minister, katecheta w kościele
P. Jan Jałowski, starzec, leczy się
P. Jan Filipowski, prefekt szkół i Kongregacji NMP
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator, opiekun majątków
P. Jan Preitfus, operariusz
kl. Bartłomiej Zembrzuski, uczy poetyki i syntaksy, prefekt kon-

gregacji studentów
kl. Jan Montau, 1636-37, uczy gramatyki, prefekt biblioteki i mu-

zyki (bursy)
kl. Michał Reymer, uczy infimy
br. Marcin Twardowski, zakrystian, furtian
br. Bartłomiej Narwaszewicz, westiarz, infirmarz
br. Michał Stanisławowicz, opiekun służby
br. Jerzy Buniszewicz, socjusz ekonoma majątków
br. Feliks Czerkas, kucharz

[Znów brakuje katalogu]

1638/39
P. Marcin Rydzewski, 1638-40, Rect.
P. Mateusz Skwarski, minister, katechista, prefekt bursy
P. Walenty Kosiński, kaznodzieja
P. Mikołaj Ciołek, prefekt szkół. i Kongregacji NMP
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator, opiekun majątków
P. Andrzej Uzdowski, operariusz
P. Wacław Pawłowski, operariusz
kl. Adam Kamieński, uczy poetyki
kl. Dominik Czachorowski, uczy gramatyki
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Kl. Walenty Krzyżański, uczy syntaksy
kl. Adam Słobczewski, uczy infimy
br. Marcin Twardowski, zakrystian
br. Michał Stanisławowicz, piwniczny, magazynier
br. Gabriel Oświadowski, furtian, refektarski
br. Feliks Czerkas, kucharz,
br. Jerzy Bomszewicz, socjusz ekonoma majątków
br. Jakub Engielman, westiarz
[Znów brakuje dwóch katalogów

1641/42
P. Paweł Kozłowski, 1641-43 Smolensk, Rect.
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, misjonarz
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator, opiekun majątków
P. Benedykt Kruszewski, misjonarz
P. Mateusz Zieliński, prof. teologii moralnej, prefekt szkół
P. Paweł Gołębecius, duchowny, prefekt kościoła
P. Stefan Oskierko, kaznodzieja
P. Walenty Młodziesius, minister, konsultor
P. Wacław Pawłowski, profesor infimy
kl. Jan Kuhn, uczy retoryki
kl. Leonard, uczy poetyki (humaniorów)
kl. Walenty Karwosiecki, uczy syntaksy i gramatyki
br. Feliks Czerkas, kucharz,
br. Gabriel Oświadowski, furtian, refektarski
br. Kasper Bątkowski, infirmarz
br. Jerzy Bomszewicz, socjusz ekonoma majątków
br. Jan Skupski, starzec, socjusz wychodzących
br. Marcin Kulewicz, westiarz
br. Michał Stanisławowicz, piwniczny, magazynier

1642/43
P. Paweł Kozłowski, 1641-43 Smolensk, Rect.
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, misjonarz
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator, opiekun majątków
P. Benedykt Kruszewski, misjonarz
P.  Jakub Osuchowski, profesor cauum (teol. moralnej), prefekt 

szkół i bursy
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P. Mikołaj Ciołek, ojciec duchowny, prefekt Kongregacji NMP
P. Stanisław Janowski, minister, katecheta
P. Stanisław Tupik, profesor retoryki
P. Stefan Oskierko, kaznodzieja
P. Wacław Pawłowski, profesor infimy
kl. Albert (Wojciech) Murzynowski, uczy poetyki
kl. Daniel Gugowski, uczy infimy
kl. Mikołaj Trzciński, uczy syntaksy i gramatyki
br. Krzysztof Przygodzki, socjusz prokuratora majątków
br. Feliks Czerkas, kucharz
br. Kasper Bątkowski, infirmarz
br. Jerzy Bomszewicz, furtian
br. Jan Skupski, starzec
br. Marcin Kulewicz, westiarz
br. Michał Stanisławowicz, piwniczny, magazynier

1643/44
P. Jan Bielinski, 1643-44, Rect.
P. Adam Kamieński, profesor poetyki, konsultor
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, misjonarz
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator majątków
P. Benedykt Kruszewski, misjonarz
P. Jakub Osuchowski, prefekt szkół, profesor casuum (teol. moral-

nej), prefekt szkół i bursy
P. Stanisław Janowski, minister, katecheta
P. Tomasz Skupiewicz, profesor casuum
P. Walenty Skowid, przygotowuje się do wykładów
P. Wacław Pawłowski, profesor infimy
kl. Albert (Wojciech) Murzynowski, uczy retoryki
kl. Daniel Gugowski, uczy infimy
kl. Mikołaj Trzciński, uczy syntaksy i gramatyki
br. Feliks Czerkas, kucharz
br. Kasper Bątkowski, infirmarz
br. Jerzy Bomszewicz, furtian
br. Jeremiasz Schmidt, socjusz misjonarzy
br. Jan Skupski, starzec
br. Marcin Kulewicz, westiarz
br. Michał Stanisławowicz, piwniczny, magazynier
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1644/45
P. Jan Jachnowicz, 1644-47, Rect.
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, misjonarz
P.  Andrzej Dyndowicz, prefekt szkół wyższych i  bursy, ojciec 

duchowny
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator majątków
P. Benedykt Kruszewski, misjonarz
P. Jan Budzimirowicz (?), operariusz
P. Jan Święski, prefekt szkół, kaznodzieja
P. Michał Obryński, profesor retoryki, prefekt teol. kontrowersyjnej
P. Stanisław Gasparski, minister
P. Tomasz Skupiewicz, profesor casuum
P. Walenty Skowid, profesor filozofii, prefekt kongregacji NMP
P. Wacław Pawłowski, prefekt kościoła
kl. Albert Lenartowicz, uczy syntaksy i gramatyki
kl. Jan Łyszkiewicz, uczy infimy
kl. Maciej Starzyński, uczy poetyki
br. Feliks Czerkas, kucharz
br. Kasper Bątkowski, zakrystianin, infirmarz
br. Jerzy Bomszewicz, furtian
br. Jeremiasz Schmidt, socjusz misjonarzy
br. Jan Skupski, starzec
br. Marcin Kulewicz, westiarz
br. Michał Stanisławowicz, skupujący, opiekun służby

1645/46
P. Jan Jachnowicz, 1644-47, Rect.
P. Adam Kamieński, prefekt szkół [niższych], konsultor
P.  Andrzej Dyndowicz, prefekt szkół wyższych i  bursy, ojciec 

duchowny
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator majątków
P. Benedykt Kruszewski, misjonarz
P. Jerzy Grünenberg, profesor retoryki
P. Jan Święski, operariusz
P. Paweł Laskowski, 1645-46, profesor matematyki
P. Stanisław Jaworski, misjonarz
P. Walenty Skowid, profesor filozofii, prefekt bursy
P. Wacław Pawłowski, prefekt kościoła
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kl. Andrzej Łodkiewicz, uczy poetyki
kl. Jan Łyszkiewicz, uczy infimy
kl. Mikołaj Sergiewicz, uczy syntaksy i gramatyki
br. Feliks Czerkas, kucharz
br. Kasper Bątkowski, zakrystianin, infirmarz
br. Jerzy Bomszewicz, furtian
br. Jan Skupski, starzec
br. Marcin Kulewicz, westiarz, towarzysz wychodzących
br. Maciej Gurski, piekarz, towarzysz wychodzących
br. Michał Stanisławowicz, skupujący, opiekun służby

1646/47
P. Jan Jachnowicz, 1644-47, Rect.
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, misjonarz
P. Bartłomiej Ziemblicki, ojciec duchowny, konsultor
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator domu i bursy
P. Benedykt Kruszewski, prokurator majątków
P. Jerzy Danielewicz, kaznodzieja
P. Jakub Osuchowski, profesor logiki i konsultor
P. Stanisław Jaworski, misjonarz
P. Stanisław Rożniatowski, minister
P. Walenty Skowid, prefekt szkół wyższych i niższych
P. Wacław Pawłowski, prefekt kościoła
kl. Andrzej Łodkiewicz, uczy retoryki
kl. Jan Łyszkiewicz, uczy infimy
kl. Jakub Fennor, uczy poetyki
kl. Teodor Szawłowski, uczy syntaksy i gramatyki
Jezuici – studenci logiki:
Albert Kołotowski
Eustachy Rochmanowicz
Kasper Paszkowski
Jakub Majewski
Jan Korzeniewski
Jan Berent
Marcin Turowski
Tomasz Sobolewski
br. Feliks Czerkas, kucharz
br. Kasper Bątkowski, zakrystianin
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br. Jerzy Bomszewicz, socjusz prokuratora
br. Jan Skupski, starzec, furtian
br. Marcin Kulewicz, westiarz, towarzysz wychodzących, infirmarz
br. Maciej Gurski, piekarz
br. Michał Stanisławowicz, skupujący, opiekun służby

1647/48
P. Melchior Klimaszewski, 1647-50, Rector 11 IX 647 – 11 XII 650
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, misjonarz, katechista w kościele
P. Bartłomiej Ziemblicki, profesor casuum (teol. moralnej), konsultor
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator domu
P. Jerzy Danielewicz, kaznodzieja, prefekt szkół niższych
P. Jakub Osuchowski, profesor fizyki
P. Jan Czyżewski, prefekt szkół
P. Marcin Rostkowski, prokurator majątków
P.  Mikołaj Kopeć, profesor matematyki, prefekt kongregacji 

studenckiej
P. Stanisław Jaworski, minister, prefekt kościoła
P. Wacław Pawłowski, misjonarz, operariusz
kl. Aleksander Korsak, uczy poetyki
kl. Jakub Jenner uczy retoryki
kl. Marcin Siedlikowski, uczy infimy
kl. Szymon Suchorski, uczy syntaksy
kl. Stanisław Skorobohaty, uczy gramatyki
Jezuici – studenci fizyki:
Albert Kołotowski
Eustachy Rochmanowicz
Kasper Paszkowski
Jakub Majewski
Jan Korzeniewski
Jan Łyszkiewicz
Jan Berent
Marcin Rudziński
Marcin Turowski
Tomasz Sobolewski
br. Feliks Czerkas, kucharz
br. Jerzy Bomszewicz, socjusz prokuratora
br. Jan Skupski, starzec, furtian
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br. Marcin Kulewicz, westiarz, towarzysz wychodzących
br. Maciej Gurski, piekarz
br. Michał Stanisławowicz, skupujący, opiekun służby

1648/49
P. Melchior Klimaszewski, 1647-50, Rect. 11 IX 647 – 11 XII 650
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, misjonarz, katechista w kościele
P. Aleksander Pogirski, profesor syntaksy
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator domu
P. Grzegorz Błoński, profesor casuum, prefekt kongregacji studentów
P. Jan Czyżewski, minister, prefekt kościoła i bursy
P. Józef Obłomowicz, prefekt szkół, kaznodzieja
P. Szymon Storymowicz, profesor metafizyki
P. Stanisław Jawor, prokurator majątków i spraw spornych
P. Wacław Pawłowski, misjonarz, operariusz
kl. Jan Słowikowski, uczy gramatyki
kl. Maciej Stempell, uczy retoryki
kl. Marcin Siedlikowski, uczy infimy
kl. Stanisław Skorobohaty, uczy gramatyki
Jezuici – studenci metafizyki:
Albert Kołotowski
Eustachy Rochmanowicz
Kasper Paszkowski
Jakub Majewski
Jan Korzeniewski
Jan Łyszkiewicz
Jan Berent
Marcin Rudziński
Marcin Turowski
Tomasz Sobolewski
Otto Haudrinck
br. Feliks Czerkas, kucharz
br. Jerzy Bomszewicz, socjusz prokuratora
br. Jan Skupski, starzec, furtian
br. Marcin Kulewicz, westiarz, towarzysz wychodzących
br. Maciej Gurski, infirmarz
br. Michał Stanisławowicz, skupujący, opiekun służby
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1649/50
P. Melchior Klimaszewski, 1647-50, Rector 11 IX 647 – 11 XII 650
P. Wojciech (Albertus) Chmielewski, prefekt kościoła
P. Andrzej Milewski, monitor, konsultor
P. Bartłomiej Kolmner, prokurator majątków
P. Grzegorz Błoński, profesor casuum, prefekt kongregacji studentów
P. Jan Czyżewski, profesor filozofii
P. Stanisław Jawor, minister, operariusz
P. Wacław Pawłowski, misjonarz, operariusz
P.  Józef Obłomowicz, prefekt szkół, kaznodzieja (ma wrócić 

z Moskwy!)
kl. Albertus Kołotowski, uczy syntaksy
kl. Kasper Pająkowski uczy infimy
kl. Eustachy Rochmanowicz, uczy poetyki
kl. Jan Łyszkiewicz, uczy gramatyki
kl.Stanisław Skorobohaty, uczy retoryki
br. Andrzej Stankiewicz, kucharz
br. Marcin Kulewicz, westiarz, towarzysz wychodzących
br. Jan Skupski, zakrystian
br. Maciej Gurski, towarzysz misjonarzy
br. Feliks Czerkas, zakrystian
br. Jerzy Bomszewicz, infirmarz, furtian
br. Michał Stanisławowicz, skupujący, opiekun służby
[brak dwóch lat!]

1652/53
P. Jan Szyłpa, Rector 11 XII 1650 –
P. Bartłomiej Borzycki, minister, prefekt kościoła
P. Albert Milewski, operariusz
P. Bartłomiej Glazarowicz, operariusz
P. Jan Czyżewski, prokurator majątków
P. Marcin Rostkowski, misjonarz
P. Maksym Woyciechowicz, profesor gramatyki
P. Michał Szeroki, profesor retoryki
P. Mikołaj Ślaski, kaznodzieja, prefekt szkół i bursy
P. Zygmunt Marquard, profesor casuum
P. Stanisław Jawor, ojciec duchowny, monitor
kl. Dionizy Dowgiałło, uczy infimy

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



108 Ludwik Grzebień SJ, Beata Topij-Stempińska

kl. Jan Karnicki uczy syntaksy
kl. Jan Obrębski uczy poetyki
br. Andrzej Kwaśniewski, refektarski, furtian
br. Benedykt Lisiecki, opiekun służby
br. Jerzy Jatkowski
br. Marcin Kulewicz, westiarz, zakrystian
br. Michał Stanisławowicz, magazynier, infirmarz
br. Sebastian Waszkowski, socjusz prokuratora majątków

1653/54
P. Jan Szyłpa, Rector 11 XII 1650 –
P. Zygmunt Marquard, minister, prokurator domu
P. Albert Milewski, operariusz
P. Bartłomiej Glazarowicz, operariusz
P. Bartłomiej Ożarowski, profesor casuum
P. Jan Czyżewski, spowiednik biskupa smoleńskiego, duchowny
P. Józef Obłomowicz, profesor logiki
P. Wawrzyniec Janowicz, prof. retoryki, prefekt kongregacji uczniów
P. Maksym Woyciechowicz, prof. gramatyki
P. Mikołaj Ślaski, kaznodzieja, prefekt szkół i bursy
P. Stanisław Jawor, prokurator majątków
kl. Dominik Mikulski, uczy syntaksy
kl. Franciszek Kircewicz (?), uczy infimy
kl. Jan Obrębski, uczy poetyki
br. Andrzej Kwaśniewski, refektarski
br. Benedykt Lisiecki, socjusz prokuratora
br. Jerzy Jatkowski, westiarz, zakrystian
br. Jan Sadowski, furtian
br. Marcin Kulewicz, socjusz prokuratora majątków
br. Michał Stanisławowicz, magazynier
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Wanda Koszewska
( S u c h y  L a s )

„Liceum Krzemienieckie człowiekiem stoi”. 
Służba Polsce i narodowi polskiemu  

dr. Marka Piekarskiego w latach 1922-1927

Oświatą nie tylko jaśnieją i zasługują się narody, ale się nią też 
z upadku dźwigają.

Józef Mianowski1

Przez długie lata rozbiorów drzemały w  sercach Polaków 
„hymnem wyśpiewane i wybłagane modlitewną strofą” marzenia 
o odrodzeniu Ojczyzny. Ostatecznie rok 1918 był błogosławiony 
dla Polski, Polacy wywalczyli niepodległość. Zaborcy utracili nad 
Polakami władzę, a  każdy skrawek polskiej ziemi oczekiwał na 
troskę dobrego gospodarza patrioty.

Jednym z pierwszorzędnych zadań było odbudowanie ojczy-
stej kultury i polskiej oświaty. Powojenne okoliczności polityczne 
wskazały na pilną potrzebę zaopiekowania się migrującą z terenu 
zaborów wschodnich do ojczyzny wielką rzeszą polskiej młodzie-
ży. Rozpoczął się okres starań o wskrzeszenie dawnego Liceum 
Wołyńskiego w Krzemieńcu, najpierw w formie urzędowych ak-
tów prawnych, następnie w mozolnej, ofiarnej, zespołowej pracy 
od podstaw.

Pierwsze plany wskrzeszenia Liceum Krzemienieckiego, za-
mkniętego w  ramach represji przez władze zaboru rosyjskiego 
w 1832 r., zostały podjęte już w końcu 1918 r. w Kijowie przez 

1 Rektor Szkoły Głównej w  Warszawie, Przemówienie inauguracyjne 
25 listopada 1862. 
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grono członków Wydziału Oświaty Polskiego Komitetu Wy-
konawczego na Rusi („śp. Ludwik Janowski, późniejszy profe-
sor Uniwersytetu Wileńskiego, roił o wskrzeszeniu tej placówki 
i nastrajał nas na twórczy ton”, pisał dyrektor Polskiej Macierzy 
Szkolnej2). Także środowisko obywateli krzemienieckich pod 
kierunkiem wizytatora szkolnego dr. Zygmunta Kostkiewicza, 
rejenta Szubiakowskiego i ks. kanonika Bieleckiego podjęło sta-
rania rewindykacyjne w sprawie własności historycznego Liceum 
Krzemienieckiego. Dalsze działania koordynował Departament 
Oświecenia w  Zarządzie Cywilnym Ziem Wołynia i  Frontu 
Podolskiego, z  dyrektorem departamentu Karolem Wilkoszew-
skim i naczelnikami wydziałów tego departamentu: Janem Kor-
neckim, Alfredem Tramerem, Teodorem Mianowskim, Józefem 
Stemlerem.

Uczestnicy nadzwyczajnego ogólnopolskiego zjazdu delega-
tów rządu, uniwersytetów, instytucji naukowych i  oświatowych, 
obradujący w dniach 8-12 kwietnia 1920 r. w Warszawie, podjęli 
jednomyślną uchwałę o wznowieniu historycznego Liceum Wo-
łyńskiego pod nazwą: Liceum Krzemienieckie. 

Było to nadzwyczaj ważne wydarzenie, gdyż stanowiło wyraz 
dążeń całego społeczeństwa polskiego do najpilniejszego funk-
cjonowania szkolnictwa na ziemiach kresowych. Naczelny wódz 
wojsk polskich Józef Piłsudski, spełniając gorące pragnienie Wo-
łynia, Podola i  całej Polski, na mocy przysługującej mu władzy 
ustawodawczej nawiązał do przeszłości i Liceum Krzemienieckie 
powołał do życia3.

Właściwy akt państwowy o powołaniu na nowo do istnienia 
Liceum Krzemienieckiego – Rozkaz nr 162 – został podpisany 
przez naczelnego wodza, marszałka Józefa Piłsudskiego i kontr-
asygnowany przez Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu 
Podolskiego Antoniego Minkiewicza 27 maja 1920 r. W tym sa-
mym dniu został też podpisany drugi dokument rządowy: Rozkaz 
nr 163, przyznający Liceum majątek wg stanu posiadania z roku 

2 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-
szłość, Warszawa 1927, s. 15. 

3 S. Paluchowski, Wskrzeszenie Liceum Krzemienieckiego, „Ziemia”, 1926 
(XI), nr 11, przedruk w: Krzemieniec, Warszawa 1926, s. 78. 
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1832, kiedy to szkołę zaborca zamknął i przejął także jej dobra 
materialne: bibliotekę, wyposażenie wszystkich gabinetów nauko-
wych, wyposażenie klas, kościoła licealnego oraz wszystkie będące 
własnością Liceum budynki, ziemie i lasy. Wymienione dobra po-
stanowiono odzyskać drogą rewindykacji. Te dwa pierwsze akty 
prawne stanowiły podstawę do odzyskania własności Liceum, 
jego odbudowy i otwarcia dla młodzieży. Rozpoczął się drugi etap 
w historii Liceum Krzemienieckiego – 19 lat działalności w nie-
podległej Polsce.

Tymczasem podpisanie powyższych dokumentów nastąpi-
ło dokładnie w  dniu rozpoczęcia kontrofensywy armii sowie-
ckiej. „Szybko rozwijające się działania wojenne przerwały nawet 
wstępne prace organizacyjne”4. Od maja 1918  r. (poza czasem 
wojny bolszewickiej na tym terenie, tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 
1920 roku) Wołyń był zarządzany przez Cywilny Zarząd Ziem 
Wschodnich, a zarówno organizację administracyjną, jak i prawa 
województwa uzyskał dopiero mocą ustawy z dnia 4 lutego 1921 
roku, ustalającej struktury władz administracyjnych na terenie ca-
łych Kresów Wschodnich, w tym Ziemi Wołyńskiej. Po rozejmie 
kończącym wojnę polsko-bolszewicką, zawartym 12 październi-
ka 1920 r., i następnie po układzie pokojowym w Rydze, podpi-
sanym 18 marca 1921 roku pomiędzy Polską, Radziecką Rosją 
i  Radziecką Ukrainą zostało ostatecznie określone terytorialnie 
województwo wołyńskie ze stolicą w Łucku. Z powodu działań 
wojennych w  1920 roku wysiłki pierwszych pedagogów i  spo-
łeczników Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi: Józefata 
Andrzejowskiego, Joachima Bartoszewicza, Czesława Brzostow-
skiego, Zygmunta Chojeckiego, Wilhelma Kulikowskiego, Jana 
Lipkowskiego oraz pierwszego kierownika Seminarium Nauczy-
cielskiego w Krzemieńcu mec. Piotra Moczulskiego zostały za-
tem wstrzymane i podjęte ponownie dopiero w grudniu 1920 r.

Wskrzeszone rozkazem naczelnego wodza Liceum Krzemie-
nieckie pozostawało wraz z całym majątkiem w zarządzie Mini-
sterstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W wyniku starań Jana 

4 W.  Żółkiewski, Kierownictwo i  zespół pedagogiczny szkół kuratorium 
Liceum Krzemienieckiego w latach 1920-39, „Biesiada Krzemieniecka”, Londyn 
1998, z. 3, s. 101.
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Lipkowskiego, prezesa Polskiego Komitetu Wykonawczego 
na Rusi, i  innych jego członków Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i  Oświecenia Publicznego powołało na tymczasowego 
kierownika Liceum Krzemienieckiego dr. Teodora Mianow-
skiego, który rozpoczął pozyskiwanie nauczycieli5. Pierwszy 
rok szkolny w znów działającym Liceum rozpoczął się w lutym 
1921 r., ale, jak podają teksty źródłowe, już 20 stycznia 1921 r. 
utworzono w ramach Liceum trzy kursy koedukacyjnego Semi-
narium Nauczycielskiego, a 1 maja 1921  r. otwarto dwie klasy 
koedukacyjnego Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego o profilu 
matematyczno-fizycznym6. Jak notuje Andrzej Szmyt za inny-
mi opracowaniami, pod koniec 1921 roku Seminarium Nauczy-
cielskie prowadziło pełen komplet pięciu kursów. Dalsze kroki 
w organizacji szkoły podjęto dopiero w listopadzie 1921 r.7, po-
nownie na skutek wysiłków Komitetu Wykonawczego na Rusi, 
w tym – zasłużonego działacza oświatowego Józefata Andrze-
jowskiego oraz Jana Lipkowskiego i  Zygmunta Chojeckiego, 
którzy zabiegali o  właściwe miejsce dla młodzieży przybywa-
jącej z ziem wschodnich Kresów, oddzielonych od Polski nową 
granicą po 1921 r. Wsparcia tym staraniom udzielili wicemini-
ster MWRiOP Tadeusz Łopuszański i p. Ponikowski.

Kolejne wydarzenia wokół powołanej na nowo do życia in-
stytucji wiążą się już bezpośrednio z  udziałem dra Marka Pie-
karskiego. Są dokładnie opisane przez Józefa Stemlera, członka 
wspomnianych powyżej gremiów społecznych, których zabiegi 
doprowadziły do przygotowania i  podpisania Rozkazu nr 162 
i nr 163 przez J. Piłsudskiego, a potem do tworzenia pierwszych 
oddziałów szkolnych Seminarium Nauczycielskiego przy Liceum 
Krzemienieckim: 

5 Por. J. Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość – teraźniejszość – przy-
szłość, dz. cyt., s. 15.

6 Por. A. Szmyt, Organizacja i struktura Liceum Krzemienieckiego 1920-39, 
„Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej” 2009, s. 30.

7 Por. tamże, s.  29-30; S.  Paluchowski, Wskrzeszenie Liceum 
Krzemienieckiego, dz. cyt.; Z. Zagórowski, Spis nauczycieli szkół wyższych i śred-
nich: zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych 
i władz, Lwów 1924, s. 62-63.
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Szukano człowieka na stanowisko Kuratora Liceum, z tradycyj-
nym tytułem wizytatora. Wiadomo, że w Polsce ludzi jest dużo, 
lecz „o człowieka trudno”. Polski Komitet Wykonawczy na Rusi 
zaproponował na to stanowisko byłego dyrektora Gimnazjum 
im. Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie, p. dra Marka Pie-
karskiego, przybyłego (…) z Humania, gdzie dał się poznać jako 
znakomity dyrektor polskiego gimnazjum oraz wyjątkowo ener-
giczny organizator8. 

Od dnia 1 lutego 1922  r. Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i  Oświecenia Publicznego mianowało Piekarskiego wizyta-
torem Okręgu Wołyńskiego. Jego autorski projekt organiza-
cji odrodzonego Liceum Krzemienieckiego stał się podstawą 
Rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 10 sierpnia 1922 r. 
Nominację na samodzielnego wizytatora z uprawnieniami ku-
ratora Liceum Krzemienieckiego, jednostki niezależnej od wo-
łyńskiego kuratora i okręgowych wołyńskich władz administra-
cyjnych i  gospodarczych, Marek Piekarski przyjął 26 sierpnia 
tego roku wraz z uprawnieniami kuratora, kiedy weszło w życie 
ww. Rozporządzenie Rady Ministrów. Tę funkcję pełnił do po-
łowy 1927 r., gdy na skutek politycznych zmian w szkolnictwie 
po zamachu majowym (z 1926 r.) Piekarski, chociaż bezpartyj-
ny, został przeniesiony na stanowisko wizytatora średnich szkół 
ogólnokształcących w  Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomor-
skiego w Toruniu.

Kim był człowiek, o którym za jego życia znający go mówi-
li: „głęboko moralny, wybitny pedagog”, „przyjaciel młodzieży 
o  ojcowskim sercu”, „zasłużony protektor Macierzy Polskiej”, 
„bezkompromisowy w decyzjach, szczególnie uzdolniony, uzna-
ny erudyta, wzorowy patriota!”? Czym zasłużył na opinię god-
nego Polaka, wiernego przyjaciela, dobrego człowieka u tych, co 
wytrwali, jak napisał Zbigniew Herbert: „wyprostowani wśród 
tych co na kolanach / wśród odwróconych plecami i obalonych 
w proch”9?

8 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-
szłość, dz. cyt., s. 19. 

9 Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito, w: 89 wierszy, wybór i układ auto-
ra, Kraków 2002, s. 168. 
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Losy Marka Piekarskiego zostały „wplecione szlachetną nicią 
jego wartości” w dzieje naszej Ojczyzny. Marek Piekarski urodził 
się 20 marca 1878 r. w Wojsławiu w powiecie mieleckim, na tere-
nie zaboru austriackiego, był synem Franciszka i Eleonory z Sa-
jów. Z domem rodzinnym związany był niezwykle mocno przez 
wszystkie lata życia, tu powracał w najtrudniejszych momentach, 
tu, na ojcowiźnie kiełkowały pierwsze kształty jego literackich 
rozpraw, z  których jednej, nieodnalezionej dotychczas, noszącej 
tytuł Światła i cienie w Panu Tadeuszu, żal szczególnie10. W 1899 r. 
Piekarski ukończył ośmioklasowe gimnazjum w Tarnowie, uzy-
skując w  kolejnych klasach stopień prymusa11. W  latach 1899- 
-1905 odbywał studia. Studiował jeden rok na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie kontynuował studia na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W roku aka-
demickim 1902/1903 odbył roczną służbę w wojsku austriackim. 
Już od 1 lutego 1904 r., podczas studiów, został zatrudniony jako 
nauczyciel języka polskiego i języka francuskiego w I Szkole Re-
alnej we Lwowie12. W tym też roku opracował wydany drukiem 
Plan nauki języka polskiego w 8-klasowej szkole realnej13. Kontynu-
ując pracę dydaktyczną w następnym roku szkolnym 1904/190514, 
ukończył studia na Uniwersytecie Lwowskim. Złożył również eg-
zamin nauczycielski z języka polskiego i języka francuskiego jako 
przedmiotów głównych. W styczniu 1906 r. Krajowa Rada Szkol-
na przyznała Piekarskiemu urlop w celu kontynuowania studiów 
(jednorocznych – na podstawie dokumentu [dop. W.K.]) we Fran-
cji15. Po powrocie z Paryża i krótkim okresie pracy w Gimnazjum 
im. Arcyksięcia Rudolfa w  Brodach, od 30 lipca 1907 do roku 

10 Wspomnienia p. Teresy Piekarskiej, siostrzenicy M. Piekarskiego.
11 Por. Sprawozdania Dyrekcji C.K.  Gimnazjum im. K.  Brodzińskiego 

w Tarnowie za lata 1893-99. 
12 Por. Trzydzieste Pierwsze Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. I Szkoły Realnej 

we Lwowie za rok szkolny 1904, s. 74.
13 Dotychczas brak szczegółowych danych, informacja z  PSB, oprac. 

W. Chrząszczewski, T. XXVI, Wrocław 1978, s. 71-73.
14 Por. Trzydzieste Drugie Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. I Szkoły Realnej we 

Lwowie za rok szkolny 1905, s. 22.
15 Por. Trzydzieste Trzecie Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. I Szkoły Realnej we 

Lwowie za rok szkolny 1906, s. 54.
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szkolnego 1914/1915 Piekarski kontynuował pracę nauczyciela16, 
a później dyrektora V Gimnazjum we Lwowie. W roku 1909 Pie-
karski został powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej dla 
Nauczycieli Szkół Wydziałowych. W  tym też roku, jubileuszo-
wym – w stulecie urodzin Juliusza Słowackiego, uzyskał stopień 
doktora filozofii na Uniwersytecie Lwowskim na podstawie roz-
prawy Mistrzostwo formy u Juliusza Słowackiego. Otrzymał rów-
nież zatwierdzenie w zawodzie nauczycielskim i tytuł profesora17. 
W latach 1912-1913, pozostając na etacie nauczyciela w gimna-
zjum, był również wykładowcą języka polskiego z tytułem docen-
ta w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. W 1912 r. opublikował 
monografię Józefa Ignacego Kraszewskiego życie i dzieła, w serii Bi-
blioteki Macierzy Polskiej, a w roku 1913 rozprawę dydaktyczną 
Jak czytać z uczniami „Nieboską komedię” Krasińskiego.

Dr Marek Piekarski w latach 1914-1915, w pierwszym roku 
wielkiej wojny światowej, pełnił funkcję dyrektora prywatnego 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza we Lwowie. W zakładzie mieś-
ciły się szkoły trzech typów: ośmioklasowe gimnazjum klasyczne, 
gimnazjum realne i 7-klasowa szkoła realna18. Już wówczas jego 
praca zyskała pochlebne opinie władz miasta, a według S. Ros-
sowskiego, znanego lwowskiego historyka i dokumentalisty, „kie-
rownictwo szkoły spoczywało w wytrawnych rękach dra Marka 
Piekarskiego”19. Rosyjskie władze okupujące Lwów zamknęły 
wszystkie szkoły polskie i uniwersytet. Zezwoliły wyłącznie na na-
ukę w szkołach prywatnych. Wtedy Piekarski nadzwyczaj spraw-
ną organizacją doprowadził do otwarcia prywatnego gimnazjum, 
którego właściciel, pozostający w Wiedniu, powierzył mu zarzą-
dzanie szkołą. Pedagogami byli profesorowie i docenci uniwersy-
tetu, potajemnie realizowano program dotychczasowy, bez zmian, 
fortelem otrzymano zgodę na wykorzystanie podręczników z lat 
poprzednich, zalecenia rosyjskiego okupanta wdrażano jedynie 
podczas wizytacji urzędników rosyjskich. Szczególne znaczenie 

16 Por. Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum V.  we Lwowie za rok szkolny 
1908, s. 59.

17 Por. Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum V. we Lwowie 1909, s. 136.
18 Por. S. Rossowski, Lwów podczas inwazyi, Lwów 1916, s. 91.
19 Tamże, s. 90. 
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nadano wychowaniu w duchu narodowym z wykluczeniem po-
lityki oraz wychowaniu religijnemu. W maju 1915 r. przeprowa-
dzono egzamin maturalny. Właściwa praca w szkole miała cha-
rakter konspiracyjny. 

W dniu 16 maja (16 czerwca?)20 otrzymali kierownik zakładu 
Dr. Marek Piekarski i Dr. Antoni Ryniewicz, jako jeńcy wojen-
ni, rozkaz opuszczenia Lwowa w przeciągu 24 godzin. Wyjechali 
w dniu następnym, oddając kierownictwo Drowi Bykowskiemu 
i prof. Dańcowi, a kasę X. Dziurzyńskiemu21. 

Marek Piekarski, zmobilizowany w  stopniu podporucznika do 
wojska austriackiego i wzięty do niewoli rosyjskiej podczas walk 
armii austriackiej, w kolejnych latach przebywał na stopie wolnej 
pod nadzorem, jako nauczyciel w polskim domu ziemiańskim na 
Ukrainie22.

Po obaleniu caratu w  roku 1917 Polska Macierz Szkolna na 
Rusi rozwinęła aktywną działalność oświatową i utworzyła liczne 
szkoły, m.in. Średnią Szkołę Polską w Humaniu, której M. Pie-
karski był głównym organizatorem i początkowo zastępcą dyrek-
tora. W latach 1918/19-1921 władze Macierzy Szkolnej powie-
rzyły mu funkcję dyrektora szkoły. Uczył w niej języka polskiego 
i  łacińskiego. Inicjował i  prowadził wówczas pracę oświatową 
i społeczną, wspomagał rozwój ruchu skautowskiego w Humaniu. 
Szkoła stanowiła główny ośrodek działalności dwóch hufców har-
cerskich Gniazda Humańskiego: I Męskiej Drużyny Skautowej 
im. Tadeusza Kościuszki, Drużyny Żeńskiej Skautowej im. Kró-
lowej Jadwigi23. Wpływ dyrektora Marka Piekarskiego na polską 

20 Data 16 czerwca pojawia się w  zapisach źródłowych dwukrotnie, 16 
maja – jeden raz. 

21 Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum im. A.  Mickiewicza we Lwowie 
1914-1915, s. 14, 23 i 25. 

22 Por. PSB, T. XXVI, s. 71-73. 
23 A. Janowski, Wkład Aleksandra Kamińskiego w pojmowanie harcerstwa, 

wykład, http://docs.google.com/wiewer pdf w oparciu o dokumenty Google. 
[dostęp11-03-2012]. Aleksandrem Kamińskim po śmierci jego wuja opiekowali 
się Polacy: „To, że życie Kamińskiego potoczyło się takimi a nie innymi torami, 
wynika z jego własnej siły woli, chęci kształcenia się, (...) szczególne znaczenie 
miał tu dyrektor szkoły polskiej powstałej w 1918 r. oraz harcerstwo” – tamże.
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młodzież był wyjątkowo znaczący. Udokumentowali to sami wy-
chowankowie życiem jako wzorem dla innych i  jeszcze do dziś 
zachowanymi pamiętnikami. B. Wachowicz w biografii Aleksan-
dra Kamińskiego przypomniała, że Marek Piekarski „był jednym 
z wzorów dla druha Kamyka”, a młody Kamyk w niepublikowa-
nym dotychczas pamiętniku zapisał: „Z Humania wiadomości 
tragiczne. Wsypy, aresztowania, rewizje. Najbardziej jest narażony 
dyrektor Marek Piekarski, broniący tej ostatniej reduty – Polskiej 
Szkoły”. Młody druh, rozważając zadania i wartości na całe doj-
rzałe życie, sięgnie po przykłady z przeszłych lat i w dzienniku-
-wyznaniu zapisze: 

Boże daj! Boże wysłuchaj! (…) imponuje mi Sułkowski, imponu-
je Kościuszko, imponuje Piekarski. Imponuje mi warjat Rozłucki. 
Bo nie dość jest myśleć i chcieć o Polsce i dla Polski. Trzeba sa-
memu reprezentować Polskę. Jej nowy duch, jej nowe ciało, jej 
nową moc czynu nie ducha! Nie! Ducha też! 

Autorka literackiego portretu „Kamyka na szańcu” podejmie tę 
myśl: „Piekarski? Tak, skromny nauczyciel z Humania, trwający 
na placówce polskości, znalazł się wśród panteonu narodowych 
bohaterów Kamyka”. Drobną, ale bezcenną, jedyną pamiątką  – 
dokumentem z  lat humańskiego heroizmu Polaków jest dziś 
świadectwo skauta siódmej klasy Średniej Szkoły Polskiej zapi-
sane przez dyrektora Piekarskiego: „czynił bardzo dobre postę-
py, sprawując się wzorowo”24. Pod koniec 1921  r., po ewakuacji 
młodzieży, dr M.  Piekarski opuścił Humań i  przedostał się do 
Lwowa. Zgłosił się do pracy w Gimnazjum im. S. Żółkiewskiego 
(byłe V Gimnazjum Państwowe).

Od 1 lutego 1922 r. ministerialne władze oświatowe powierzy-
ły mu stanowisko wizytatora okręgu wołyńskiego, a od 26 sierp-
nia 1922 r. wizytatora z prawami kuratora samodzielnej instytu-
cji oświatowej – Liceum Krzemienieckiego. Zadania te pełnił do 
czerwca 1927 r., kiedy na skutek politycznych zmian w szkolni-
ctwie (po zamachu majowym 1926  r.) i obsadzania najważniej-
szych stanowisk w ministerstwie szkolnictwa, w administracji wo-

24 B.  Wachowicz, Kamyk na szańcu, Warszawa 2002, s.  31, 38, 60, 33; 
kopie dokumentów z Muzeum Harcerstwa Polskiego. 
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jewództwa wołyńskiego przez partie lewicowe, Piekarski, chociaż 
bezpartyjny, został przeniesiony na stanowisko wizytatora śred-
nich szkół ogólnokształcących w Kuratorium Okręg Szkolnego 
Pomorskiego w Toruniu. Wraz z nim zwolniły nowe „pomajowe” 
władze oświatowe ponad 20 jego współpracowników – dyrekto-
rów szkół, nauczycieli, wychowawców. Od 1 kwietnia 1929 r. Ma-
rek Piekarski został przeniesiony na emeryturę, przedwcześnie, 
w wieku 51 lat. Mimo to 1 kwietnia 1929, podjął pracę nauczycie-
la j. polskiego i j. francuskiego w Gimnazjum Polskim w Gdań-
sku, następnie w latach 1929-1935 w Warszawie w Gimnazjum 
im. Edwarda Rontalera i w latach 1935-1937 w Prywatnym Gim-
nazjum Tow. Szkoły Mazowieckiej. Od 1 kwietnia 1937  r. Pol-
ska Macierz Szkolna powierzyła mu stanowisko dyrektora oraz 
wykładowcy j. polskiego w Gimnazjum Koedukacyjnym im. Ju-
liana Ursyna Niemcewicza w Brześciu nad Bugiem. Przez wiele 
lat pracy, aż do wybuchu drugiej wojny światowej pełnił różne 
funkcje w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 
był też członkiem (korespondentem) fundacji Mianowskiego. 
Podczas wojennych działań obronnych w 1939 r. Piekarski spra-
wował funkcję komendanta Obrony Przeciwlotniczej w Brześciu 
n. Bugiem. W  grudniu 1939  r., po likwidacji gimnazjum przez 
okupantów, wydostał się z Brześcia i w drodze do Warszawy zo-
stał aresztowany oraz osadzony w niemieckim obozie przesied-
leńczym w  Łodzi. Dzięki staraniom siostry Anny z  Wojsławia 
M. Piekarski został po dwóch miesiącach zwolniony z obozu25. 
Krótko przebywał w Warszawie i zimą 1940 r. przedostał się na 
teren powiatu mieleckiego. Podczas okupacji mieszkał u  siostry 
Anny i prowadził w powiecie mieleckim tajne nauczanie. Prze-
wodniczył jednej z tajnych komisji rejonu.

Po zakończeniu wojny dr Marek Piekarski podjął pracę w pry-
watnym Gimnazjum Ojców Pijarów w  Krakowie Rakowicach, 
organizując szkołę i  od 25 października 1945  r. pełniąc funkcję 
dyrektora  – aż do 31 sierpnia 1948  r., tj. do zamknięcia szkoły 
przez władze oświatowe w  ramach ogólnopolskiej akcji zamyka-

25 Por. W.  Słomkiewicz, Mytkowski, Wspomnienia, w: Kronika Koła 
Środowiskowego Liceum Krzemienieckiego przy Towarzystwie Przyjaciół 
Warszawy, Muzeum Niepodległości, Kolekcja Krzemieniecka, zesp. 86, seria 
21, s. 73.
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nia prywatnych szkół zakonnych. Rok 1948 był szczególnie trud-
ny dla dr. Marka Piekarskiego z powodu śmierci ukochanej siostry 
Anny, która choć młodsza, stanowiła dla niego uosobienie tradycji 
i wartości przodków i była przyjacielem w najtrudniejszych chwi-
lach życia. Tych dwoje rodzeństwa łączyła przyjaźń, wrażliwość na 
potrzeby słabszych i ubogich. Skromność w codziennym bytowa-
niu, cicha i wytrwała wiara, umiłowanie progów rodzinnego domu 
i dziedzicznej ziemi nad Wisłoką. Wewnętrzna siła w znoszeniu 
trudnych wiraży życia, a nade wszystko niezłomna prawość, jaką 
pozostawili w  moralnym spadku tym, którzy ich naprawdę zna-
li. Bolesna utrata siostry Anny i inne okoliczności zawiodły Mar-
ka Piekarskiego do odległej od rodzinnych stron Wielkopolski. 
Ostatnim miejscem jego pracy nauczycielskiej, od jesieni 1948  r. 
do 1950 r., była Miejska Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealne-
go w Odolanowie Wielkopolskim. W podaniu o pracę, w 70. roku 
życia, napisał, że „jest czerstwego zdrowia i nigdy nie chorował”, 
przekonując tym samym, że jest w stanie kolejny raz wyzwolić siły, 
by być wśród młodzieży, pracować z nią i budzić ducha polskich 
bohaterów, pomimo napierającej ideologii „zła”. Kiedy w ostatnich 
miesiącach życia zmogła go choroba, zamieszkał przy siostrze Ste-
fanii w Tuszowie Narodowym w okolicach Mielca. Zmarł 1 paź-
dziernika 1951 roku. Spoczywa w grobie rodzinnym Podolskich26.

Tytuły publikacji Marka Piekarskiego dotychczas odnalezio-
ne w materiałach źródłowych: Plan nauki języka polskiego w 8-mio 
klasowej szkole realnej (Lwów b.d.?); Cyrano de Bergerac historique 
et Cyrano de M. Edmond Rostand (Brody 1907); Mistrzostwo formy 
u Juliusza Słowackiego (Lwów 1909), rozprawa doktorska; Józefa 
Ignacego Kraszewskiego życie i dzieła, wydawnictwo Macierzy Pol-
skiej (Lwów 1912); Jak czytać z uczniami Nie-boską komedię Kra-
sińskiego (Lwów 1913); Wznowienie Liceum Krzemienieckiego, w: 
Nad rzeką Ikwą czuwa straż (Lwów 1922, jednodniówka); Liceum 
Krzemienieckie (Krzemieniec 1923); Każdy kamień opowiada (w: 
Krzemieniec, praca zbiorowa, 1926); O zbliżenie szkół ogólnokształ-
cących i zawodowych („Oświata Polska”, 1927).

26 Biografia Marka Piekarskiego została opracowana na podstawie ha-
sła w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XXVI, s. 71-73, autorstwa Wincentego 
Chrząszczewskiego, byłego ucznia dr M. Piekarskiego w Średniej Szkole Polskiej 
w Humaniu; ponadto wykorzystano dokumenty i wspomnienia rodzinne. 
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Gdy 1 lutego 1922  r. Marek Piekarski objął stanowisko wi-
zytatora okręgu wołyńskiego, zastał w Liceum Krzemienieckim 
następującą sytuację: dyrektorem Seminarium Nauczycielskiego 
był mec. Piotr Moczulski, który od 20 stycznia 1921  r. tworzył 
kolejne kursy tej szkoły, aż do V kursu, a także preparandę przy 
PSN. Pierwszych 14 uczniów V kursu zdało egzamin maturalny 
w czerwcu 1922 r. i delegowano ich do pracy w szkołach powszech-
nych powiatu wołyńskiego27. Dotychczas w nadzwyczaj trudnych 
warunkach, z  wielomiesięcznymi przerwami, pracowali nauczy-
ciele i uczniowie w roku szkolnym 1921/22, a wysiłki dyrektora 
Moczulskiego i  jego współpracowników: dr. Antoniego Majew-
skiego oraz wychowawcy internatu męskiego Andrzeja Dąbro-
wy-Laskowskiego były heroiczne. W szkole pracowali wówczas: 
Antoni Białokur  – nauczyciel matematyki, Julian Kisielewicz, 
ks. katecheta Wacław Nejmak, Adam Niedźwiecki – nauczyciel 
geografii i  przyrody, ks.  Józef Orłowski  – nauczyciel literatury 
polskiej, Anna Rogowska  – nauczała przedmiotów wychowaw-
czych na niższych kursach, Maria Sikorska – nauczycielka mate-
matyki, Eryka Tarłowska – nauczycielka j. niemieckiego, Henryk 
Tarłowski, Władysław Tatarczan – nauczyciel przedmiotów pe-
dagogicznych, Stefan Wilkoszewski – nauczyciel matematyki28.

Kilku z  wymienionych: P.  Moczulski, dr Majewski, A.  Dą-
browa-Laskowski, S.  Wilkoszewski wytrwało przez następne 
lata, znosząc początkowe ciężkie warunki. Na równi z uczniami 
i przybywającymi nowymi kolegami oraz niezłomnym w trudach 
wizytatorem Piekarskim, który doprowadził szkołę i całą funda-
cję krzemieniecką aż do tych pogodnych lat 1926-27. W Liceum 
zapanował dostatek, wysoki poziom pracy dydaktycznej, powsta-
wały nowe szkoły, internaty i zakłady przemysłowe leśne i rolne, 
przynoszące olbrzymie, milionowe dochody Liceum i – polskie-
mu państwu. Jednak zanim to nastąpiło, rozpoczęło się porządko-
wanie majątku i restauracja budynków licealnych.

27 Por. E. Żórawska, Chronologia rozwoju odrodzonego Liceum Krzemienieckiego, 
„Biesiada Krzemieniecka”, Londyn 1998, z. 3, s. 37.

28 Por. W.  Żółkiewski, Kierownictwo i  zespół pedagogiczny Liceum 
Krzemienieckiego w latach 1920-1939, „Biesiada Krzemieniecka”, z. 3, s. 103- 
-113; również: W. Słomkiewicz, Mytkowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 24-29. 
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Była w  historii Liceum Krzemienieckiego tradycja hymnu 
szkolnego ze słowami Olizarowskiego i muzyką Wojciecha So-
wińskiego, wychowanków dawnej szkoły Czackiego. Wiersz 
„Śpiew krzemieniecki” stał się później hymnem wskrzeszonego 
Liceum, a  myśl z  ostatniej strofy stała się aktualna szczególnie 
w 1922 r.: „Próba ciężka, sił potrzeba, / by pokrzepić umysł męski, 
hartem piersi odbić klęski / i do łaski zmusić nieba” 29.

Od lutego 1922  r. rozpoczął się czas wzmożonej, wręcz bo-
haterskiej, nauczycielskiej służby wykonywanej przez M. Piekar-
skiego i  grono ludzi pracujących z  liczną grupą wychowanków. 
Ten zespół pedagogów od 1921 r. w kolejnych latach realizował 
nadzwyczajną misję polskiej, historycznej szkoły i roztoczył trosk-
liwą opiekę nad młodzieżą, która w  Liceum jak w  mateczniku 
kresowym szukała schronienia i po latach tragicznych wojennych 
przeżyć na Podolu, Polesiu, Wołyniu oczekiwała dostępu do wie-
dzy i wzorów wartości moralnych.

Przystępując do pracy, M. Piekarski opracował projekt orga-
nizacji Liceum, odbudowy z ruin budynków i rozwoju zespołu 
tworzonych szkół krzemienieckich, uzyskując w  tym wspar-
cie wiceministra T. Łopuszańskiego i prawną pomoc w formie 
uzgodnień z  ustawami RP ze strony radcy prawnego w  Mi-
nisterstwie Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego, p. 
Okęckiego30. Jak wyżej wspomniano, projekt ten stanowił pod-
stawę dla wydanego następnie Rozporządzenia Rady Ministrów 
w  przedmiocie Liceum Krzemienieckiego z  dnia 10 sierpnia 
1922  r., ogłoszonego w  Dzienniku Ustaw RP dnia 26 sierp-
nia tegoż roku. Dokument określał istotę, ramy organizacyjne 
i strukturę instytucji zaplanowanej jako rozległy kompleks szkół 
i  majątków oddanych pod zarząd wizytatora M.  Piekarskiego 
wyposażonego w prawa i obowiązki kuratora.

Wielu współczesnych Polaków z  niedowierzaniem w  po-
wodzenie ambitnych planów odbudowy Liceum spoglądało na 
zdewastowane i zrujnowane obiekty dawnej słynnej uczelni wo-

29 Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Wołyńska. Hufce 
Krzemienieckie 1918-1939. Pol. XX w., Biblioteka Narodowa im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, Rkps. s. 26.

30 Por. Z. Zagórowski, Spis nauczycieli szkół wyższych i średnich: zawodowych, 
seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz, dz. cyt., s. 63.
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łyńskiej. Natomiast dr Marek Piekarski z żarliwą konsekwencją 
i entuzjazmem podjął się ich uratowania. Uzasadniał: 

W tych murach utajone dzieje dwudziestu sześciu lat istnienia 
uczelni oraz kilkudziesięciu lat dobroczynnego wpływu wywie-
ranego na kilka pokoleń (…) przez uczniów i  wychowanków 
krzemienieckich31.

Z pietyzmem i wzruszeniem po 90 latach nieistnienia szkoły 
znany w kręgach szkół średnich i wyższych pierwszy wizytator 
odrodzonego w  II Rzeczypospolitej Liceum Krzemienieckie-
go wyrażał wdzięczność twórcom, fundatorom, wychowawcom 
i absolwentom za ich patriotyczny wysiłek, geniusz organizacyj-
ny i skupienie ducha rodaków wokół dobra Ojczyzny i Polaków. 
Obejmując niełatwe dzieje Polski, zwłaszcza Ziemi Wołyńskiej, 
spojrzeniem wnikliwego badacza i zarazem uczestnika wydarzeń 
najnowszej historii, Piekarski podejmował nowe obowiązki. Dys-
ponował też wieloletnim doświadczeniem pedagoga pracującego 
w polskich szkołach we Lwowie zarówno w zaborze austriackim, 
jak i w latach „wielkiej wojny”, trwającej na tamtych terenach de 
facto od 1914 do 1921 roku. W pierwszych miesiącach wojny pod 
okupacją rosyjską 1914-1915, w niewoli rosyjskiej na Ziemi Ki-
jowskiej, w bolesnym czasie pożogi wojennej, podczas trudnych 
dla Polaków lat 1918-1921 na Podolu. Determinację czerpał 
z  osobistych doznań nauczyciela i  przyjaciela harcerzy w  Hu-
maniu. Swoich nowych kolegów – nauczycieli i uczniów Liceum 
Krzemienieckiego, przybyłych z  terenów polskich wschodnich, 
Kresów przekonywał do wsłuchiwania się w przeszłość Ojczyzny, 
by rozeznać aktualne zagrożenia i wielkie szanse dla oświaty pol-
skiej. Przypominał, że przed laty, w 1805 roku, 

w te potężne rozległe mury weszła wielkość i sława. Każdy ka-
mień tych gmachów opowiada coraz nowym pokoleniom o świet-
nej przeszłości, (...) a okolice (…) nazywamy górami: Góra Bony, 
Góra Czercza, Boża Góra, i nikt w tych określeniach nie odczu-
wa najmniejszej przesady32.

31 M. Piekarski, Każdy kamień opowiada, „Ziemia” 1926, nr 11, s. 167. 
32 Tamże.
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Uwierzyli, zaufali, zaangażowali się w  dzieło odbudowy Li-
ceum młodzi i  starsi, cierpliwie znosząc początkowo ubogie wa-
runki bytowe. Uczniowie wyrażali swą dumę z możliwości nauki 
w podnoszonej z ruiny, słynnej niegdyś polskiej uczelni, formowani 
w Bratniej Pomocy i w hufcach harcerskich, kołach naukowych pod 
okiem wychowawców pracujących ponad siły, z wiarą, że służą do-
bru wszystkich Polaków i mieszkańców tej ziemi wołyńskiej. Także 
uczniowie poczuli się współtwórcami wskrzeszenia Liceum jako 
szczególnie ważnej instytucji oświatowej, w  której duch dawnej 
polskiej szkoły krzemienieckiej wyznaczał Polakom cele najwyższe.

Marek Piekarski z  odrodzonego Liceum Krzemienieckiego 
postanowił stworzyć wzorową szkołę, a  zarazem ośrodek pol-
skiej kultury na pozostałych przy Polsce Kresach, „bramę krze-
mieniecką z Wołynia”33. W dydaktycznych projektach i pracy, za 
przykładem T. Czackiego, jako równoważne priorytety uznał: za-
pewnienie godziwych warunków życia i nauki młodzieży, kształ-
cenie jej kultury i wiedzy, wartości obywatelskich, a także prak-
tyczne przygotowanie zawodowe  – w  zespole szkół i  zakładów 
licealnych. Instytucja Liceum wychowująca według takich zało-
żeń przynosiła stopniowo i  systematycznie rosnącą korzyść dla 
mieszkańców Wołynia, gdyż kształciła teoretycznie i praktycznie 
pracowników w wielu zawodach: głównie nauczycielskim, ale też 
leśnym, rolnym, przemysłowym. Takie kierunki kształcenia dyk-
towały najpilniejsze potrzeby zagospodarowania oraz rozbudowy-
wania rozległych dóbr licealnych. Za najpilniejsze uznał Piekarski 
wykształcenie nauczycieli, by ci po ukończeniu krzemienieckiego 
Seminarium Nauczycielskiego swoją wiedzą wsparli mieszkań-
ców Krzemieńca i społeczność całego województwa wołyńskiego 
w redukowaniu zapóźnienia cywilizacyjnego, szczególnie dotkli-
wego wówczas na ziemiach Kresów Wschodnich. Ten śmiały plan 
i jego realizację Piekarski odważnie podjął bez finansowej pomocy 
ze skarbu państwa, a wyłącznie z dochodów osiąganych z gospo-
darowania majątkiem leśnym i  rolnym przydzielonym Liceum 
przez rząd ustawą z 1920 roku.

Marek Piekarski za wzór kierownika i organizatora obrał wizy-
tatora T. Czackiego, a za ideał wychowawcy – przyjaciela uczniów, 

33 Tamże.
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prefekta Antoniego Jarkowskiego, wykładowcę prawa w Gimna-
zjum Wołyńskim, który był „czujny, ale nie dokuczliwy, surowy, ale 
taktowny i sprawiedliwy”34. Kierując się własnym systemem war-
tości, w trudnych krzemienieckich latach powtarzał sobie i innym 
znaną maksymę humanisty A.F. Modrzewskiego: „Człowiek nie 
sobie się narodził, ale przyjaciołom, Ojczyźnie i Bogu”.

Obejmując oficjalnie funkcję wizytatora z prawami kuratora, 
Piekarski posiadał wykraczającą daleko w  przyszłość, ambitną 
i  precyzyjną zarazem wizję kolejnych etapów rozwoju szkoły 
w Krzemieńcu aż do jej rozkwitu jako ośrodka promieniującego 
oświatą i kulturą na cały region. W autorskim projekcie odbu-
dowy Liceum Krzemienieckiego na coraz wyższym poziomie 
Piekarski zaplanował utworzenie szeregu nowych szkół zawo-
dowych, a rozległe majątki zamierzał wykorzystać dla tych ce-
lów. Jak napisał Roman Czernecki, nauczyciel Gimnazjum im. 
T.  Czackiego: spośród wielu „największą zasługą M.  Piekar-
skiego było skompletowanie wybitnej kadry profesorów i  wy-
chowawców szkół”35, a  także wielu pracowników administracji 
i  zakładów przemysłowych, z  którymi troskliwie dźwigał po-
wierzony narodowy skarb polskiej oświaty. Dlatego też – jak to 
można wyczytać we wspomnieniach uczestników oraz świad-
ków procesu odradzania polskiej oświaty i  kultury na Ziemi 
Wołyńskiej  – wizytator Marek Piekarski stał się dla ofiarnie 
pracujących kolegów i z zapałem uczącej się młodzieży Liceum 
Krzemienieckiego, często wcześniej na skutek wojny bezdom-
nej, osieroconej, ale tym bardziej przywiązanej do swojej szkoły, 
uosobieniem tej wyjątkowej instytucji, w myśl stwierdzenia: „Li-
ceum Krzemienieckie stoi człowiekiem”36.

W 1922 roku we Lwowie została wydana jednodniówka krze-
mieniecka „Nad rzeką Ikwą czuwa straż”, w  której wizytator 
M. Piekarski zamieścił artykuł pt. Wznowienie Liceum Krzemie-
nieckiego, informując społeczność Kresów o podjętej odbudowie 

34 M. Piekarski, Każdy kamień opowiada, w: Krzemieniec, praca zbiorowa, 
Warszawa 1926, s. 87.

35 R. Czernecki, Z Krzemieńca Borysławia, Warszawa 1995, s. 66.
36 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-

szłość, dz. cyt., s. 3.
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polskiej stanicy strzegącej ojczystego języka, kultury, polskiego 
ducha na ziemi odzyskanej po latach zaborów37.

Przynosząca Polakom od dziesięcioleci powód do wielkiej 
dumy, zatem choć zamknięta przez zaborcę, podtrzymująca świa-
domość wielkości kultury i narodowych dóbr, ta oświatowa straż-
nica Kresów w roku 1922 była w całkowitej ruinie, w nędzy. Jej 
stan nie dawał nadziei na rychłe przywrócenie dawnej świetności. 
A jednak to się dokonało przez pięć lat pracy wizytatora M. Pie-
karskiego. Jeden z uczniów Liceum wspominał w 1928 r.: 

Gdy cofnę się myślą jakieś pięć, sześć lat wstecz, staje mi przed 
oczyma obraz internatu i jego życie ówczesne. Widzę przed sobą 
podziurawione kulami i  połyskujące plamami szaroczerwonej 
cegły nagie, zakurzone ściany sal. Gdzie niegdzie widnieją po-
słania, a raczej kupki słomy przykryte czemś, co ma podobień-
stwo koców. O łóżkach nie było wtedy mowy i  jeżeli którykol-
wiek z wychowanków zdobył jakiś grat podobny do łóżka, to go 
strzegł jak oka w głowie przed barbarzyńską wprost chęcią spania 
na łóżku swych współkolegów. Z każdego kąta przedstawiał się 
widok zniszczenia i  opuszczenia. Podwórze, zawalone gruzem, 
wyglądało jak gdyby po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Krze-
mieniec. (…) Uczelnie wołają o pomoce naukowe, budynki o re-
mont, kuchnia o artykuły spożywcze, a z natury zawsze głodni 
wychowankowie domagają się lepszych obiadów. (…) Stopniowo 
Liceum zaczęło wchodzić w fazę dobrobytu. W ramach okien-
nych wstawiano szyby, na dziedzińcu chodniki, w internacie łóż-
ka z  siennikami, a  co najważniejsza w  jadalni pierwsze oznaki 
„repety”38.

Zdzisław Jagodziński, syn Antoniego Jagodzińskiego, pracow-
nika archiwum Liceum Krzemienieckiego w  latach 1922-1939, 
zapisał: 

Liceum Krzemienieckie drugie powstało jakby z popiołów. (…) 
Trzeba przy tym pamiętać o trudnych początkach, gdy po latach 
rujnujących wojen Kraj ledwo podnosił się z gruzów, a Liceum 

37 Por. M. Piekarski, Wznowienie Liceum Krzemienieckiego, w: Nad rzeką 
Ikwą czuwa straż, jednodniówka krzemieniecka, 3 maja, Krzemieniec 1922, 
s. 9-10.

38 M.T., Dawniej a dziś, „Nasz Widnokrąg” 1928, nr 1, s. 19-20.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



126 Wanda Koszewska

obejmowało w posiadanie wyjałowioną glebę, zniszczone budyn-
ki, zaniedbane majątki, zdewastowaną gospodarkę. Wszystko za-
tem należało od nowa budować, odbudowywać, naprawiać, zakła-
dać, urządzać, dźwigać z upadku i ruiny. Ale podstawy materialne 
to była jedynie forma dla treści, ważna dlatego, że zapewniała 
środki i narzędzia działania39.

Sytuacją Liceum Krzmienieckiego, postępującą odbudową in-
teresowali się także Polacy z całego kraju, z życzliwością rozpo-
wszechniali radosną opinię o odradzającej się instytucji: 

Odbudowa ta, remont trwa od samego początku przejęcia całe-
go majątku. Wszystkie ruchomości i  nieruchomości, inwentarz 
żywy i martwy się odnawia, względnie nowy wystawia. (…) Jak 
zgliszcza po pożarze, bo tylko mury budynków były, niektóre bez 
dachów względnie z ich resztkami, przybierają obecnie budynki 
nową formę, nowe kształty, ubierają się w nowe szaty40. 

Roman Czernecki we wspomnieniach zapisał: 

Zabudowania licealne w  chwili reaktywowania znajdowały się 
w zupełnej ruinie. Przegniłe stropy groziły zawaleniem, sale były 
bez okien i  drzwi. Wizytator Piekarski zaczął od opracowania 
planu rentowego gospodarowania przydzielonymi dobrami. Po-
stanowił je uprzemysłowić41. 

W  organizacji rozległej gospodarki uwzględnił rynki zbytu na 
zboże, drewno i wyroby przemysłowe42. Równocześnie prowadził 
najpilniejsze prace remontowe szkół i budynków internatu.

Józef Stemler szczegółowo opisał i  potwierdził dramatyczny 
stan materialny zespołu nieruchomości, jaki zastał Piekarski: 

W Krzemieńcu zastał on zupełną ruinę. Budynki świeciły pustką 
i zniszczeniem: brak okien, drzwi, podłóg i pieców, całe morze 

39 Z. Jagodziński, Podstawy materialne Liceum Krzemienieckiego, „Biesiada 
Krzemieniecka” 1998, z. 3, s. 22.

40 Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum w  Rawiczu za  r.  1924, cyt. za: 
K. Warda, Szkice z dziejów szkół Krzemienieckich, Kielce 2000, s. 126. 

41 R. Czernecki, Z Krzemieńca Borysławia, dz. cyt., s. 56.
42 Por. Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Wołyńska. Hufce Krzemienieckie 

1918-1939, dz. cyt., s. 32. 
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śmieci i gruzów, a żadnych choćby prymitywnych urządzeń. Bu-
dynki, majątki, gospodarka leśna i rolna w zniszczeniu i rozprzę-
żeniu; dookoła żywioł (…), brak wszelkiej organizacji; ludność 
rozpasana i wrogo usposobiona43. 

Jak wspominał były uczeń Liceum W. Słomkiewicz, do szkoły 
przysyłano pogróżki wobec dyr. mec. Piotra Moczulskiego. Mło-
dzież Seminarium Nauczycielskiego zorganizowała nocną ochro-
nę jego mieszkania44.

Środowisko polskiej oświaty z zadziwieniem rozeznawało roz-
miar zadań, wobec których stanął pierwszy wizytator Liceum. 

Władze naczelne rzuciły go [Piekarskiego  – W.K.] na głębinę 
zawiłych spraw majątkowych, organizacyjnych, pedagogicznych 
i  dydaktycznych. Nie otrzymał wizytator żadnego dokładnego 
statutu lub regulaminu, ani też żadnych instrukcji szczegółowych. 
Nie było w  rządzie odpowiednika koordynującego różnorodne 
agendy Liceum w  Krzemieńcu. Zależność od dwu Ministrów: 
oświaty i rolnictwa, szkoły licealne rozparcelowane między naj-
rozmaitsze Departamenty w ministerstwach w Warszawie (…), 
wszystko to nie ułatwiało, lecz utrudniało pracę. (…) Nieunik-
nione skargi zmienianych nieodpowiednich pracowników wywo-
ływały nieustanne wizytacje, lustracje, kontrole (…) [które] nie 
sprzyjały pracy i wielu na miejscu Piekarskiego załamałoby się 
niewątpliwie. Wielu – lecz nie Piekarski Marek, człowiek o żela-
znych nerwach, konsekwentnej woli i odwadze brania odpowie-
dzialności za swoją pracę organizacyjną45.

Według opracowania A. Szmyta, dr Marek Piekarski po objęciu 
stanowiska wizytatora dokonał formalnego otwarcia Gimnazjum 
im. T. Czackiego i Seminarium Nauczycielskiego, przejął zarzą-
dzanie szkołami, rozpoczął kolejne prace organizacyjne, starania 
o odzyskanie i przysposobienie zarówno budynków licealnych, jak 
też majątków rolnych i leśnych. W innych opracowaniach przy-
pomniano, że remont zabytkowych budynków licealnych, w tym 

43 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-
szłość, dz. cyt., s. 19-20.

44 Por. W. Słomkiewicz, Mytkowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 44. 
45 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-

szłość, dz. cyt. s. 19-20. 
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reprezentacyjnych sal o bogatym niegdyś wystroju architektonicz-
nym: kolumnowej, bibliotecznej, teatralnej czy Sali im. Kołłątaja, 
Marek Piekarski przeprowadził z zachowaniem ich historycznego 
charakteru, pod nadzorem architekta specjalisty z dziedziny kon-
serwacji zabytków i przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ochro-
ny Zabytków na Wołyniu.

Już jesienią 1922 r. Marek Piekarski doprowadził do otwarcia 
Średniej Szkoły Rolno-Leśnej w Białokrynicy z dwoma wydzia-
łami: rolnym i  leśnym, i  internatem męskim. Jej kierownikiem 
mianował inż. Henryka Tarłowskiego. Szkoła początkowo pozo-
stawała w zarządzie Departamentu Szkół Technicznych Minister-
stwa Rolnictwa. Dopiero wiosną 1923 r., w wyniku wprowadzenia 
ładu administracyjnego szkół licealnych przez wizytatora, szkoła 
ta została włączona pod całkowity zarząd Liceum Krzemienie-
ckiego i wyłączona spod nadzoru Ministerstwa Rolnictwa46. Do 
szkoły zgłaszała się młodzież z terytorium całej Polski, w więk-
szości po ukończeniu szóstej klasy gimnazjalnej. Około 10% 
stanowili uczniowie narodowości rusińskiej i  rosyjskiej, w  80% 
byli to mężczyźni po odbyciu służby wojskowej, także po udziale 
w wojnie 1920-2147.

W październiku 1922  r. miasto i  Liceum Krzemienieckie 
odwiedził marszałek Józef Piłsudski. W  uroczystym powitaniu 
wzięła udział cała młodzież Liceum, tworząc szpalery wzdłuż ulic 
miasta, przed wejściem do kościoła licealnego i w samej szkole – 
do sali kolumnowej48. Naczelnika państwa podejmowano w  hi-
storycznych salach Liceum49. (W 1926 r. Liceum dostąpiło po raz 
drugi zaszczytu wizyty Marszałka).

46 Por. E. Żórawska, Chronologia rozwoju odrodzonego Liceum Krzemienieckiego, 
dz. cyt. s. 37.

47 Por. A.  Jagodziński, Szkoła białokrynicka, „Biesiada Krzemieniecka”, 
Londyn 1998, z. 3. s. 67.

48 Por. W. Słomkiewicz, Mytkowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 37. 
49 Potem w  salach na piętrze licealnego gmachu Józef Piłsudski przyj-

mował delegacje lokalnych organizacji oraz delegatów samorządowych władz 
powiatu krzemienieckiego  – wg informacji anonimowego wychowanka li-
ceum, Urywek wspomnień sprzed lat 14, „Życie Krzemienieckie” 1936, nr 6, 
za: „Biesiada Krzemieniecka”, Krzemieniec  – Londyn  – Lublin 2010, z.  5, 
s. 243-247.
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W roku 1923 dr M. Piekarski doprowadził do utworzenia od 
podstaw nowej biblioteki Liceum. Cenne informacje z  dotych-
czasowej literatury tematu zebrał Kazimierz Warda. Ponadto 
jednoznacznie stwierdził, że nie jest znane nazwisko osoby, która 
organizowała lokal, zbiory, dary, 

zapewne był nią jeden z  nauczycieli. Wobec rozproszenia źró-
deł, a przede wszystkim ich niedostępności nazwisko pierwsze-
go bibliotekarza pozostaje wielką niewiadomą. Z całą pewnością 
można przyjąć, że był to dobry fachowiec i organizator. Liceum 
starało się sprowadzać możliwie najlepszych nauczycieli i stwo-
rzyć z  Krzemieńca ośrodek, w  którym te siły mogły się stale 
doskonalić i  poza pełnieniem funkcji nauczycielskich rozwijać 
pracę naukową. Z drugiej strony, świadectwem powyższego sądu 
były podwaliny pod bibliotekę naukową, apele do społeczeństwa 
o dary rzeczowe i książkowe, organizacja placówki50. 

Z  dotychczas ustalonych faktów wiadomo, że podjęte starania 
o zwrot biblioteki, archiwum i pozostałych zbiorów zagrabionych 
w  1832  r.51 przez Rosję, zakończyły się niepowodzeniem. Emil 
Wierzbicki, członek delegacji Polskiej Komisji Reewakuacyjnej 
i Specjalnej, uznał bezsporne prawo Polski do odzyskania zbiorów 
obejmujących kolekcję królewską Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, mebli, numizmatów, minerałów, przyrządów astronomicz-
nych. W  1923  r. wobec faktu odrzucenia polskich żądań przez 
władze radzieckie, dalsze starania przekazano polskiej dyplomacji. 
Władze Liceum Krzemienieckiego podjęły decyzję ponownego 
utworzenia od podstaw biblioteki i  skierowały do całego społe-
czeństwa apel o  ofiarowanie książek i  pomocy naukowych. Za 
datę powstania biblioteki przyjęto rok 1923, kiedy Liceum otrzy-
mało pierwsze dary. Według opracowania K. Wardy: 

50 K. Warda, Szkice z dziejów szkół krzemienieckich. Biblioteki liceum, ich 
zasoby i  losy, dz. cyt., s.  161. Obecnie uzupełniam tę informację na podsta-
wie zapisu W.  Żółkiewskiego: funkcję głównego bibliotekarza „Piotrowska 
Aniela (1891-?) przedmioty pedagogiczne w  PSN, kierowniczka bibliote-
ki (1922-1927)” – W. Żółkiewski, Kierownictwo i zespół pedagogiczny Liceum 
Krzemienieckiego w latach 1920-1939, dz. cyt., s.109.

51 Por. K. Warda, Szkice z dziejów szkół krzemienieckich. Biblioteki liceum, 
ich zasoby i losy, dz. cyt., s. 102. 
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Apel pracowników i kierownictwa Liceum do instytucji, biblio-
tek i osób prywatnych w pierwszych latach kompletowania zbio-
rów bibliotecznych (poza nielicznymi wyjątkami) pozostawał bez 
echa. Biblioteka korzystała zatem niemal wyłącznie z funduszów 
szkolnych. Wkrótce jednak napływać zaczęły poważniejsze, nie-
raz bardzo cenne dary, obejmujące druki, dokumenty, książki 
dotyczące Liceum i Wołynia, zbiory numizmatyczne itp., a  ich 
ofiarodawcami byli mieszkańcy innych dzielnic Polski, a nawet 
ludzie zamieszkali poza granicami odrodzonego kraju52. 

W roku szkolnym 1926-27 nowa biblioteka Liceum Krzemienie-
ckiego osiągnęła liczbę ponad 7 tysięcy woluminów.

Największe nakłady finansowe z pozyskiwanych środków lice-
alnych wizytator M. Piekarski przeznaczał na pierwszorzędne po-
trzeby szkół: wyżywienie i utrzymanie młodzieży w internatach, 
urządzenie i wyposażenie biblioteki, gabinetów przedmiotowych 
i pracowni, konieczne pomoce naukowe, szkolne place sportowe, 
wspieranie pozalekcyjnych prac młodzieży w  kołach naukowo-
-przedmiotowych i organizacjach szkolnych itd. Przystosowywał 
i porządkował przepisy prawne ułatwiające pracę szkół, zakładów 
leśnych, rolnych, w celu łatwiejszego współdziałania i administro-
wania. Według zapisu J. Stemlera, przeprowadził kilka transakcji 
handlowych, z których pozyskał dochody na remont oraz rozbu-
dowę internatów i szkół. W tym celu do prac restauracyjnych za-
trudnił architekta Z. Celarskiego. Do prowadzenia kuchni i sto-
łówek szkolnych oraz internatowych zaprosił siostry zakonne.

Jak pisze J. Stemler: 

Starał się Wizytator, o  ile możności pomagać różnym instytu-
cjom społecznym i kulturalnym. W Liceum znaleźli pomoc także 
osadnicy wojskowi, uzyskując zniżki i  długoterminowe kredyty 
przy zakupie materiałów budowlanych (wytwarzanych w  po-
wstających zakładach licealnych). Ludność miejscowa, nawie-
dzona klęskami elementarnemi, jak nieurodzajem lub pożarem, 
spieszyła z  całą ufnością do Liceum, gdzie znajdowała pomoc 
w trudnem położeniu53. 

52 Tamże, s. 128.
53 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-

szłość, dz. cyt., s. 22.
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Zniszczone podczas wojny kościoły, cerkwie i  szkoły otrzymy-
wały pomoc z kasy licealnej lub materiał budowlany na remont 
z zakładów przemysłowych Liceum. Biedniejsze szkoły pozyski-
wały z tartaków, stolarni fundacji krzemienieckiej niezbędne wy-
posażenie, a nawet opał. W sprawozdaniu koła w Łucku Polskiej 
Macierzy Szkolnej odnotowano np.: 

Z dość wydatną pomocą przy budowie gmachu pośpieszył też 
p. Marek Piekarski, wizytator Liceum Krzemienieckiego, dając 
bezpłatnie z  tartaku w Smydze część materiału stolarskiego na 
drzwi, okna i podłogi wartości przeszło 8 000 zł54. 

Liczni mieszkańcy powiatu Krzemieńca i  innych rejonów Wo-
łynia znajdowali pracę w majątkach leśnych, tartakach, młynach, 
gospodarstwach hodowlanych, rolnych. Zatrudnieni w licealnych 
warsztatach  – kuźni, kołodziejni, stolarni, szwalni, piekarniach, 
zakładzie szewskim zaopatrywali niezamożną młodzież w odzież 
i obuwie, a dla wszystkich pozostałych zakładów Liceum Krze-
mienieckiego świadczyli usługi. W  ten sposób pomiędzy oko-
liczną wielonarodową kresową ludnością a uczniami szkół liceal-
nych powstawała więź społeczna. Dzięki dynamicznej odbudowie 
i rozwojowi Liceum, a także życzliwej, umiejętnej współpracy jego 
wizytatora z  różnymi środowiskami lokalnymi, krzemieniecka 
uczelnia stawała się wołyńskim centrum oświaty i  przykładem 
gospodarności dla wielu państwowych instytucji. Juliusz Ponia-
towski, który od września 1927 r. przejął funkcję wizytatora Lice-
um po Marku Piekarskim, przyznał, że: 

Zakład żył i  rozwijał się dzięki dochodom z  gospodarstw leś-
nych i  rolnych przyznanych Liceum przez państwo. Na gospo-
darstwach tych pracowała okoliczna ludność55.

Nauczyciele zatrudniani w  szkołach Liceum Krzemienie-
ckiego mieli duże możliwości rozwijania uzdolnień, zaintereso-
wań uczniów i pełną swobodę dla własnej pracy naukowej. Po 

54 Sprawozdanie koła łuckiego P.M.Szk., cyt. za: www.polona.pl/
Content/5040/ocr.txt (dostęp: 20.09.2011).

55 J. Poniatowski, Dawne zasługi, nowe obowiązki, „Życie Krzemienieckie” 
1932, s. 31.
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latach wojen 1914-1921, dziesiątkujących Polaków na ziemiach 
wschodniej Polski władze oświatowe zgłaszały dotkliwy brak 
wykształconych pedagogów. Także w Liceum Krzemienieckim 
w roku szkolnym 1921-22 

w pobliżu niespokojnej jeszcze granicy nie było rzeczą łatwą 
[zorganizowanie zespołu nauczycielskiego]. Sięgnięto po wszyst-
kich, kto był na miejscu lub w najbliższym zasięgu, a mógł czegoś 
koniecznego nauczać (…), zaimprowizowany zespół umożliwił 
naglącą potrzebę rozpoczęcia nauki56.

Dlatego troska Marka Piekarskiego o  zapewnienie wysoko 
kwalifikowanych nauczycieli od pierwszych miesięcy jego pracy 
w  Liceum skłaniała do poszukiwania pedagogów w  odległych 
uniwersytetach: Wileńskim, Warszawskim, Jagiellońskim, Lwow-
skim. Zwracał się więc do wybitnych profesorów z prośbą o reko-
mendację zdolnych absolwentów jako nauczycieli dla szkół śred-
nich licealnych, odczuwających dotkliwe braki kadrowe. I dlatego 
też, chcąc pozyskać jak najwyżej kwalifikowanych pracowników, 
wizytator Piekarski oferował – w miarę rosnących dochodów fun-
dacji – coraz korzystniejsze oferty pracy, 

bardzo interesujące warunki, etat, możliwość podjęcia dodatko-
wych zajęć naukowo-badawczych, specjalne dodatki i przywileje57.

Dzięki staraniom M.  Piekarskiego do Liceum Krzemienie-
ckiego przybyli znamienici pedagogowie: Stanisław Paluchow-
ski  – wieloletni pedagog, nauczyciel j. polskiego w  gimnazjach 
lwowskich, Zdzisław Zaremba – wybitny matematyk, absolwent 
uniwersytetu w Petersburgu, Jan Trzcieniecki – nauczyciel j. pol-
skiego, absolwent uniwersytetu we Lwowie, w opinii kolegów pe-
dagog o wysokiej kulturze i  ogromnej pedagogicznej wiedzy, p. 
Sokorski  – fizyk, wybitnie uzdolniony absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego, dr Zdzisław Opolski  – biolog, wybitny nauko-
wiec, geolog, Helena Lipkowska  – romanistka, ks.  prefekt Jan 
Szafrański – duchowny o dużej wiedzy i wielkich zaletach cha-

56 W.  Żółkiewski, Kierownictwo i  zespół pedagogiczny Liceum 
Krzemienieckiego w latach 1920-1939, dz. cyt., s. 101.

57 R. Czernecki, Z Krzemieńca Borysławia, dz. cyt., s. 43. 
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rakteru, Alfred Schuller – nauczyciel chemii, Wiesław Galimski – 
artysta malarz ceniony w  Europie, nauczyciel rysunku i  malar-
stwa, a także Jerzy Gache, nauczyciel śpiewu, wiedzy o muzyce, 
założyciel chórów szkolnych i orkiestry licealnej, Ryszard Czer-
necki  – asystent na Uniwersytecie Lwowskim, w  Gimnazjum 
Liceum Krzemienieckiego nauczyciel języka polskiego, Michał 
Bandura – kierownik szkoły ćwiczeń, Zygmunt Filarski – nauczy-
ciel matematyki, Tadeusz Sankiewicz – wybitny historyk, Michał 
Giedroyć – nauczyciel przyrody, Mieczysław Woźnowski – geo-
graf, geolog. Najwierniejszym przyjacielem uczniów był doktor 
Majewski, lekarz szkolny, działający od pierwszych miesięcy two-
rzenia klas i prowizorium internatu. Wraz z Markiem Piekarskim 
doktor Majewski zatroszczył się o  gabinety lekarskie i  denty-
styczne w szkołach, a infirmerie w internatach, nawet niewielkie 
sanatorium wybudowane w lasach sosnowych w Michałówce dla 
uczniów zagrożonych gruźlicą. W uczniowskich sprawozdaniach 
wakacyjnych, drukowanych w szkolnym piśmie koła krajoznaw-
czego, uczestnicy turnusu kuracyjnego z  lipca i  sierpnia 1929  r. 
zapisali: „Od dwóch lat istnieje już nasza Michałówka, a «Wid-
nokrąg» ani też szerszy ogół koleżeństwa nic o  niej nie wie”58. 
W  sprawozdaniu z  pracy Liceum w  roku szkolnym 1927/28  r. 
uwzględniono prowadzenie sanatorium w Michałówce, figurujące 
także w urzędowym wykazie tego typu placówek: „z liczbą miejsc 
20, będącego własnością Liceum Krzemienieckiego”59. Także w tej 
głębokiej trosce o  zdrowotną kondycję młodzieży wyraziło się 
przekonanie, że „Liceum Krzemienieckie człowiekiem stoi”.

Uczniami Liceum w pierwszych latach jego działalności były 
w  bardzo licznej grupie dzieci uchodźców z  przyłączonych do 
ZSRR dawnych ziem polskich, liczne sieroty z  obolałą pamię-
cią po tragicznej śmierci najbliższych, często bezdomna młodzież 
polska, która przedostała się do kraju, a rodzice pozostawali poza 
tzw. kordonem. Im wszystkim Liceum ofiarowało jakby drugi 
dom, roztoczyło opiekę prawną i dało wsparcie moralne, zapew-
niało bezpłatne utrzymanie i wyżywienie, naukę w szkołach lice-
alnych, a dla najzdolniejszych absolwentów pomoc stypendialną 

58 J.D., Michałówka, „Nasz Widnokrąg”, 1929, nr 1, s. 15. 
59 Społeczne sanatorja przeciwgruźlicze w Polsce, Warszawa 1931, s. 14.
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na studia wyższe, za którą mieli powrócić na Wołyń ze zdobytym 
wykształceniem uniwersyteckim i dla tutejszej ludności pracować.

Witold Żółkiewski, harcerz, od 1922 roku uczeń Gimnazjum 
im. T.  Czackiego przy Liceum Krzemienieckim, maturzysta 
w 1929 r., na podstawie dokumentów oraz pamięci o przeżytych 
latach w Liceum przypomniał, że sprawą najpilniejszą w pierw-
szych latach istnienia Liceum Krzemienieckiego 

(...) było znalezienie miejsca dla młodzieży przybywającej z kre-
sów zakordonowych (…) 1 stycznia 1923 r. (a więc w roku szkol-
nym 1922/23) w  trzech średnich zakładach Uczelni pobierało 
nauki 550 uczniów, w tym 152 uczennice. Liczba ta nadal wzra-
stała i 1 października 1925 r. wyniosła już 675 osób60. 

W 1926 roku dyrektor Seminarium Nauczycielskiego przy Lice-
um Krzemienieckim Stanisław Paluchowski określił liczbę uczą-
cych się w  szkołach Liceum już na około 1000 uczniów61. Tak 
wspaniale rozrastało się Liceum ludźmi, ich wartościami, dźwi-
gało poziomem nauki i majętnością dóbr, a ponadto rozsławione 
po całej Polsce stawało się przykładem dla wielu szkół i instytucji.

Po kilku latach nauki i  życia w  tej szkole spełniającej wobec 
uczniów niemal rodzicielskie powinności i nauczycielskie zadania 
młodzi ludzie uzyskiwali rzetelne wykształcenie, przygotowanie 
do obywatelskiej służby i wartościowego życia. Starsi uczniowie 
pouczali młodszych kolegów: 

60 W.  Żółkiewski, Kierownictwo i  zespół pedagogiczny szkół kuratorium 
Liceum Krzemienieckiego w latach 1920-1939, „Biesiada Krzemieniecka”, z. 3, 
s. 102.

61 „Dziś trzy średnie zakłady naukowe Liceum (gimnazjum, seminarium 
ze szkołą ćwiczeń i szkoła rolnicza w Białokrynicy) liczą około 1000 młodzieży 
i nie mogą pomieścić wszystkich zgłaszających się”: S. Paluchowski, Wskrzeszenie 
Liceum Krzemienieckiego, w: Krzemieniec, dz. cyt., s. 82. Według sprawozdania 
za rok szkolny 1927-28, które otrzymałam od p. dr Anny Milewskiej-Młynik 
z Muzeum Niepodległości w Warszawie (sygn. MN A.86/2/2), w roku szkol-
nym 1927-28 w Liceum Krzemienieckim uczyło się 933 uczniów (61% chłop-
ców, 39% dziewcząt), w  tym w  Gimnazjum 355 uczniów, w  Seminarium 
Nauczycielskim – 237, w Szkole Ćwiczeń 133, w Średniej Szkole Rolniczej 158,, 
w Szkole Przemysłowo-Rzemieślniczej w Smydze – 18 uczniów, w przedszkolu 
32 wychowanków. Wówczas działały nadal cztery internaty: dwa w Krzemieńcu: 
męski i żeński, 1 męski w Smydze, 1 męski w Białokrynicy. 
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Znaczna część uczniów byli to przeważnie ochotnicy z  armji 
Piłsudskiego, którzy niedawno walczyli za ojczyznę, a  później, 
mając ją wolną i niepodległą, chociaż w gruzach, pragnęli nauki 
w ojczystym języku. Niejeden (…) w noc ciemną brnąc w śnie-
gu, z narażeniem życia przedzierał się przez kordon, aby w tem 
Liceum wstąpić do Seminarium lub Gimnazjum. Wszyscy znaj-
dowali tu schronienie, a na niewygody nie zwracano uwagi, bo 
byli to wszyscy dzieci wojny, dzieci, którym śmierć w oczy za-
glądała i którzy przeżywali rzeczy okropne. (…) Nie tak łatwo 
było wówczas zdobyć naczynie do posiłku. Trzeba było znaleźć 
gdzieś puszkę od konserw, doprowadzić ją do stanu możliwie hi-
gienicznego i  do tego improwizowanego kubka dostać herbaty 
(…). Obecnie macie w internacie porcelanowe nakrycia62. 

Ten zachowany dokument, zawierający szczegółowe zapisy wspo-
mnień, nie jest bynajmniej odosobniony. „W szkole panowała at-
mosfera życzliwości, ciepła i  niezwykła uprzejmość”63  – doceniał 
też taki atut Liceum młody nauczyciel.

Młodzież uczącą się stanowili głównie uchodźcy zza wschod-
niej granicy (60%), zwolnieni z  wojska (30%) i  pozostali. Ucz-
niowie byli w wieku od 12 do 26 lat64. W roku 1928 uczeń naj-
starszej klasy Liceum wspominał wzbudzających respekt kolegów 
z lat 1922/1923: 

Taki drągal w mundurze wojskowym, u którego z pod wąsików 
przebijał się dwudziesty może rok, idzie zaledwie na... pierwszy 
kurs Seminarjum. Na wieść o odrodzonej ojczyźnie niejedne-
mu tam za kordonem zapalały się serca płomienną żądzą nauki 
polskiej. (…) Moralność wojenna wywarła na nich swój zgubny 
wpływ, ale cynizm ich miał granice. Była Polska, za którą wielu 
z nich walczyło, Polska do której większość rwała się z za kor-
donu, jak do ziemi obiecanej. I  to była ich świętość, ich ideał. 
Liceum było dla nich niby symbol tej Polski, niby ona sama 
w minjaturze65.

62 M.T., Dawniej a dziś, dz. cyt., s. 20.
63 R. Czernecki, Z Krzemieńca Borysławia, dz. cyt., s. 45. 
64 Por. E. Żórawska, Chronologia rozwoju odrodzonego Liceum Krzemienieckiego, 

dz. cyt., s. 3.
65 M.T., Dawniej a dziś, dz. cyt., s. 21. 
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Właśnie taką aurę szkoły krzemienieckiej, przepojonej najszla-
chetniejszym umiłowaniem Ojczyzny, tworzyli wychowawcy i wy-
chowankowie. Kiedy w 1923 r. wizytator powierzył mec. Piotrowi 
Moczulskiemu stanowisko radcy prawnego całej instytucji Liceum 
Krzemienieckiego, na zajmowane przez niego dotychczas stanowi-
sko dyrektora Seminarium Nauczycielskiego został zaangażowany 
Stanisław Paluchowski, zasłużony nauczyciel j. polskiego, specjalista 
w zakresie dydaktyki, profesor szkół średnich we Lwowie. Wizyta-
tor poruczył mu również funkcję opiekuna pedagogicznego ucz-
niów, a  z  czasem organizatora metodycznej koleżeńskiej pomocy 
dla absolwentów szkoły nauczycielskiej Liceum Krzemienieckiego. 
Stanisław Paluchowski tak określił główną ideę szkół: 

Raduje się duch Czackiego, że w prastarych murach licealnych, 
które tak ukochał, rozbrzmiewa znów mowa polska, rozszerza się 
dziedzina myśli i uczuć polskich. Obecny zarząd Liceum i grono 
nauczycielskie pragną gorąco widzieć jak najprędzej to wskrze-
szone dzieło Czackiego, wyposażone w  takie środki naukowe, 
jakie przed stu laty miało, uwzględniając postęp w  ciągu całe-
go wieku. (…) Ale to jeszcze nie wszystko. By podnieść Liceum 
w opinii całej Polski, by mu wrócić dawną siłę duchową i dawne 
ideowe znaczenie z przed stu lat, by uczynić je znowu ogniskiem 
kultury polskiej i szerzycielem myśli państwowotwórczej w wo-
jewództwach wschodnich, na to trzeba gorliwej, rzetelnej i  ce-
lowej pracy całej młodzieży, tak na ławie szkolnej, jak i w życiu 
późniejszym. Trzeba duchowego braterstwa, które nie zerwie się 
z  ukończeniem nauki szkolnej, trzeba ideowej więzi, która nie 
pozwoli wychowankom kresowym rozpierzchnąć się po świecie, 
lecz zatrzyma ich na miejscu, dla podjęcia wspólnego trudu nad 
odzyskaniem strat, o które nas tu przyprawiła wiekowa niedola. 
Na kresach wschodnich pozostać należy wychowankom Liceum, 
na kresach żyć i pracą swą polskość na kresach utrwalać66. 

Tej idei służyły także muzyczne wakacyjne kursy dla nauczycieli 
szkół powszechnych, odbywające się w Liceum Krzemienieckim67.

Wizytator-kurator M.  Piekarski szczególnie dbał o  wysoki 
poziom nauczania, a także o to, by w szkołach Liceum Krzemie-
nieckiego dzięki tworzonym systematycznie coraz korzystniej-

66 S. Paluchowski, Wskrzeszenie Liceum Krzemienieckiego, dz. cyt., s. 83.
67 Por. L.B., Chóry ludowe na kresach, „Przegląd Muzyczny”, 1925, nr 21, s. 15.
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szym warunkom mogło działać wiele organizacji uczniowskich 
w  celach samokształceniowych, naukowych, często z  inicjatywy 
i pod opieką nauczycieli. Bratnia Pomoc jako główna organizacja 
uczniowska pełniła zadanie samorządu szkolnego, koordynowała 
liczne formy pozalekcyjnych zajęć wszystkich kół naukowych, im-
prez szkolnych i sprawowała wraz z harcerkami stałą opiekę nad 
grobem Salomei Słowackiej-Becu, matki Juliusza Słowackiego. 
W Liceum prowadzono własną księgarnię zaopatrującą szkoły li-
cealne w podręczniki szkolne do wszystkich przedmiotów i opra-
cowania naukowe z różnych dziedzin wiedzy, nowości literatury 
polskiej i obcej, a także materiały piśmienne, przybory techniczne 
i kancelaryjne, również na użytek administracji. Harcerze drużyn 
licealnych prowadzili dział antykwaryczny. 

Chronologicznie pierwszymi zorganizowanymi grupami mło-
dzieży w  Liceum Krzemienieckim były hufce harcerskie, a  ich 
członkami harcerze i instruktorzy z drużyn szkoły polskiej, przyby-
li głównie z Humania, ale też z Kijowa, Winnicy, Baru, Kamieńca 
Podolskiego, gdzie polskich szkół, a więc i drużyn harcerskich, nie 
było. W sprawozdaniu z działalności harcerstwa w szkołach krze-
mienieckich z 1923 r. odnotowano, że pierwszą drużynę im. J. Sło-
wackiego założył w 1920 r. druh Wolański, ale rozwijała się bardzo 
wolno z powodu wojny bolszewickiej68. Po ewakuacji Polaków ze 
wschodnich, utraconych ziem Rzeczpospolitej do Liceum docierały 
liczne grupy młodzieży, którą przyjęto od września 1922 r. do Gim-
nazjum, Seminarium Nauczycielskiego i Szkoły Rolniczej w Biało-
krynicy. Najliczniejszym przybyłym z Humania przewodzili: huf-
cowy, komendant dh Feliks Grochowalski (Felek), jego przyboczny 
dh Romuald Zmaczyński (późniejszy drużynowy) oraz Tadeusz 
Pawlikowski, Antoni Kropielnicki, Włodzimierz Rychlicki, także 
druhny drużynowe Helena Chruścicka i Józefa („Józwa”) Sokołow-
ska i  in.69. Tzw. „Humańczycy” stanowili kadrę drużyn licealnych, 
należeli do naukowych kół szkolnych.

Druh Feliks Grochowalski przy dużej przychylności wizyta-
tora Piekarskiego zorganizował męski hufiec harcerzy składający 

68 Por. Jednodniówka „Harcerz z nad Ikwy”, Krzemieniec 1923, s. 24-25. 
69 Por. B.  Jędrychowska, Harcerstwo szkół krzemienieckich w  okresie mię-

dzywojennym, „Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej” 
2009, R. IV, nr 1 (6), s. 89-98.
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się z trzech drużyn: już istniejącej I Drużyny im. J. Słowackiego, 
założonej przez druha Wolańskiego (wiek harcerzy: 16-20 lat), 
II Drużyny im. ks. Józefa Poniatowskiego (wiek harcerzy: 14-16 
lat), założonej we wrześniu 1922 r. przez druha Władysława Zub-
ka oraz założonej przez druha Leopolda Wróblewskiego w paź-
dzierniku 1922  r. III Drużyny im. Tadeusza Czackiego (wiek 
12-14 lat). Razem było 12 zastępów. W marcu 1923 r. najstarsza 
młodzież w wieku 18-20 lat utworzyła IV Drużynę im. Tadeusza 
Kościuszki, tzw. „Włóczęgów”. W roku szkolnym 1922/1923 mę-
ski hufiec harcerzy przy Liceum liczył 130 członków.

Równocześnie organizowano żeńskie drużyny harcerskie. 
Harcerki w przeważającej liczbie pochodziły z Humania. W li-
stopadzie 1922  r. druhna Helena Chruścicka utworzyła hufiec 
żeński, na który składały się trzy drużyny: I Drużyna im. Królo-
wej Jadwigi z drużynową Józefą Sokołowską „Józwą”, II Drużyna 
im. Emilii Plater z drużynową Heleną Chruścicką, III Drużyna 
im. Elizy Orzeszkowej z druhną Jadwigą Czerniejewską. Funkcję 
drużynowej drużyny III pełniła też druhna Łucja Woszczatyńska. 
W 1925 r. działało 115 harcerek.

Kapelanem całego gniazda Liceum Krzemienieckiego był 
ks. Stanisław Dietrich, stałym opiekunem z ramienia Liceum był 
prof. Czyżda, a opiekunem medycznym dr Antoni Majewski. 21 
października 1923  r. przy liceum zawiązało się Koło Przyjaciół 
Harcerstwa. Początkowo liczyło 45 osób, a w skład zarządu wcho-
dzili: przewodniczący p. Radzimiński, sekretarz p. Konasiewicz, 
skarbnik p. Wielgórska i  dziewięciu członków. W  harcerskim 
komunikacie uczniowie zapisali: „P.  wizytator Marek Piekarski, 
przychylając się do prośby Koła Przyjaciół Harcerstwa, zgodził się 
zostać honorowym prezesem Koła”70.

Ten nadzwyczaj szybki rozwój harcerstwa w zespole szkół krze-
mienieckich był możliwy dzięki złożeniu wielu przyczyn: mło-
dzież harcerska i kadra instruktorska wywodziła się w większości 
z  Polskiej Szkoły z  Humania, gdzie zdobyła umiejętności pracy 
w drużynach w nadzwyczaj trudnych okolicznościach, niemal kon-
spiracyjnych, i ciężkich warunkach materialnych71. Doświadczenie 

70 Jednodniówka „Harcerz z nad Ikwy”, Krzemieniec 1923, s. 28.
71 Por. tamże. 
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i  założenia harcerskiej służby z  Humania przy znacznej pomocy 
władz szkolnych mogły być przenoszone w nowe środowisko Krze-
mieńca jako przykład patriotycznych i moralnych postaw dla ko-
legów. Hufce harcerek i  harcerzy organizowały się równocześnie 
z odbudową i rozwojem Liceum. Wizytator Liceum M. Piekarski 
był dobrze znany harcerzom jako ich dawny dyrektor polskiej szko-
ły w Humaniu, obdarzony zaufaniem, uznany autorytet moralny 
i wzór patrioty, który rozumiał potrzeby harcerstwa i wspierał je. 
Również grono profesorskie z dużą życzliwością pomagało reali-
zować ambitne prace uczniów, co stwarzało harcerzom okazję do 
przeprowadzania szczególnie pożytecznych inicjatyw. Wreszcie  – 
mieszkańcy Krzemieńca i  okolic odnosili się z  aprobatą do uży-
tecznej aktywności młodzieży harcerskiej. Komendant Chorągwi 
Wołyńskiej, ks. Aleksander Pierzchała po wizytacji w 1924 r. za-
pisał w raporcie, że wspieranie idei harcerstwa przez administrację 
Liceum umożliwiło zorganizowanie wakacyjnych akcji harcerskich, 
np. kolonii harcerek nastawionej na zbieranie ziół72. Harcerze i har-
cerki wykonywali prace zarobkowe (wytwarzanie guzików, sznur-
ków, proszku do zębów, zabawek na choinkę, wypiek pierników, 
smażenie makagig, prace introligatorskie, prace w parku licealnym, 
wystawianie sztuk teatralnych) w celu pozyskania funduszy na po-
moc biednym rodzinom, potrzeby drużyn, wyjazdy wakacyjne itd.73. 
Uznanie dla harcerzy i harcerek Liceum Krzemienieckiego wyra-
ziła po latach Maryla Skorupska, komendantka Chorągwi Wołyń-
skiej harcerek z lat 1923-1925: 

Młodzież poddawała się tu rygorom, przejawiając sama wiele 
inicjatyw: np. w (…) pracach pożytecznych dla Liceum czy za-
robkowych dla drużyn harcerskich. (…) W żadnym bodaj śro-
dowisku harcerskim wołyńskim nie wyczuwało się tak radosnej 
atmosfery, zżycia się młodzieży w harmonijnym współdziałaniu 
obu hufców, jak w Krzemieńcu74. 

72 Por. Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek 
i Harcerzy 1918-1939, t. I, cz. I, Londyn, s. 161-162. 

73 Por. Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Wołyńska. Hufce 
Krzemienieckie 1918-1939, Rps. Ossolineum, Wrocław, dz. cyt., s. 40.

74 B. Jędrychowska, Harcerstwo szkół krzemienieckich w okresie międzywo-
jennym, dz. cyt., s. 96. 
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Udział harcerzy liceum był istotny w  akcjach społecznych na 
rzecz mieszkańców powiatu krzemienieckiego w  propagowaniu 
trzeźwości, w  humanitarnej pomocy osobom niewidomym czy 
w  niesieniu pomocy poszkodowanym przez powódź na terenie 
Małopolski75. Od roku 1928 aktywność harcerska w  Liceum 
Krzemienieckim zanikła. Witold Żółkiewski zapisał: 

Działalność hufca zamiera na kilka lat. Różne były przyczyny. 
Najbardziej może bezpośrednią było odejście kadry kierowniczej 
w stopniu, w jakim dotąd nie miało miejsca76, 

a J. Horodecka relacjonowała: „W roku szkolnym 1928/29 praca 
harcerska ulega zahamowaniu. Dalej działalność idzie opornie”77.

Już jesienią 1922 r. dzięki staraniom profesorów i wychowan-
ków powstały zalążki grupy teatralnej, która wystawiła sztukę 
Gwiazda Syberii, nawiązującą w  swej treści do życia zesłańców 
polskich na Syberii. W następnym roku szkolnym, kiedy do pracy 
w Liceum został zatrudniony Jan Trzcieniecki, 22 października 
1923 r. z jego inicjatywy zostało założone koło polonistyczne pod 
historyczną nazwą z lat 1818-1832: Towarzystwo Ćwiczenia się 
w Porządnem Mówieniu i Pisaniu. Zasadniczym celem koła była 
ambitna praca nad wyrobieniem doskonałości w mowie i piśmie, 
ale też poznawanie wielu utworów z  literatury polskiej, opraco-
wanie referatów związanych z  ojczystą kulturą i  współczesnym 
piśmiennictwem. Referaty wygłaszano również dla ogółu miesz-
kańców Krzemieńca. W roku szkolnym 1923/24 koło to działało 
równolegle z zespołem teatralnym, przygotowało inscenizacje ca-
łych utworów literackich lub ich części. Wystawiono np. w sali te-
atralnej wyjątki z III części Dziadów A. Mickiewicza czy II księ-
gę Zamek z  Pana Tadeusza. Nadzwyczajnym wydarzeniem było 
trzykrotne wystawienie w drugiej połowie maja 1925 r. scenicznej 
adaptacji II części Dziadów. Pierwsza inscenizacja, z muzyczną 
oprawą – Kantatą Widma Stanisława Moniuszki, w kostiumach 
i scenografii wykonanej przez uczniów, odbyła się w sali teatral-
nej w gmachu Liceum, druga – wystawiona „w sali kolumnowej 

75 Por. tamże, s. 95. 
76 Związek Harcerstwa, dz. cyt., s. 101.
77 Tamże, s. 55.
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w  formie koncertu typu oratoryjnego”78, a  trzecia, plenerowa  – 
w parku licealnym: 

Urządzono scenę, a  przy niej niezbędne garderoby. Wszystko 
odpowiednio udekorowano. Przygotowano miejsca siedzące dla 
publiczności. W  mieście porozwieszano plakaty informujące 
o mającym się odbyć w parku Licealnym przedstawieniu Dzia-
dów. Początek przedstawienia wyznaczono na godzinę 18. Był 
to piękny wiosenny dzień w  niedzielę w  drugiej połowie maja 
1925 roku. Wejście do parku prowadziło tylko przez furtkę od 
strony Gimnazjum, przy którym ustawiono stoliki dla sprzedają-
cych bilety wejściowe. Licznie porozwieszane kolorowe lampiony 
należycie oświetlały całą przestrzeń. Na przedstawienie przybyli 
uczniowie szkół licealnych wraz ze swoimi profesorami i dyrek-
torami oraz liczni mieszkańcy Krzemieńca. Wszyscy widzowie 
mogli swobodnie się zmieścić, gdyż widownia nie była ograniczo-
na ścianami. (…) Widownia żywo reagowała na każdy efektyw-
niejszy zwrot w deklamacji lub w chórze i była pod wrażeniem, że 
słucha „prawdziwej opery”. (…)Miało to ogromne znaczenie dla 
liceum, bo świadczyło o wychowaniu powierzonej sobie młodzie-
ży w duchu patriotycznym i kulturalnym. Przedstawienie to było 
ważnym wydarzeniem także z tego powodu, że po raz pierwszy 
po odzyskaniu niepodległości pokazano na scenie szerokiej pub-
liczności Krzemieńca Dziady – ten najpiękniejszy utwór Adama 
Mickiewicza i to pokazano go na wolnym powietrzu – w Parku 
Liceum Krzemienieckiego. W przedstawieniu tym brałem czyn-
ny udział i to pozostawiło miłe i niezatarte ślady w moich wspo-
mnieniach. Całkowity dochód z przedstawienia przeznaczono na 
cele internatu79. 

Tak obszerny cytowany fragment wspomnień byłych uczniów Li-
ceum, uczestników opisywanych zdarzeń, jest ujmującym doku-
mentem natężenia i trwałości emocjonalnych wrażeń z przeszło-
ści, a także więzi ze szkołą, która w obrazach niezatartej pamięci 
po 52 latach (!) pozostała arką dla wiecznych wartości: piękna, 
patriotyzmu, wierności, przyjaźni. Wspomnienia wychowanków 
stanowią imponującą ocenę wychowawczych dokonań Liceum, 
dowodzą, jak olbrzymi twórczy wysiłek podjął wizytator Piekarski 

78 W. Słomkiewicz, Mytkowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 50.
79 Tamże, s. 50-52.
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i cel osiągał, jak wiele treści i wartości zawierało się w odbudowy-
wanej instytucji Liceum Krzemienieckim.

Okazją do prezentacji osiągnięć w  kształceniu uczniów były 
zebrania – oprócz tzw. zwyczajnych, wewnątrzszkolnych również 
zebrania publiczne, nie tylko z  udziałem kolegów i  pracowni-
ków liceum, ale także mieszkańców Krzemieńca. Zorganizowano 
uroczystości np. upamiętniające pośmiertnie Jana Kasprowicza, 
Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego. Szkolny zespół te-
atralny w 1926  r. wystawił na scenie szkolnej sztukę Uciekła mi 
przepióreczka S.  Żeromskiego. Tematyka odczytów obejmowała 
polską i europejską literaturę, opisy życia i dzieł pisarzy, bohaterów 
narodowych, wybitnych Polaków. Bardzo wysoko były oceniane 
spotkania dyskusyjne na temat twórczości Stefana Żeromskiego, 
zwłaszcza te dotyczące Przedwiośnia, czy też poezji J. Kasprowi-
cza, dorobku literackiego i  życia laureata Nagrody Nobla Wła-
dysława Reymonta. Atrakcyjną formą pracy uczniów były spot-
kania recytatorskie i konkursy poetyckie, które stwarzały szanse 
wszechstronnego rozwoju uzdolnień młodzieży licealnej. Na 
przykład uczeń podpisujący się pseudonimem „Seweryn Malwa”, 
laureat jednego ze szkolnych konkursów, publikował na łamach 
pisma szkolnego „Nasz Widnokrąg” i pism o zasięgu krajowym 
(„Orli Lot”, „Ziemia”) wiersze autobiograficzne, okolicznościowe, 
inspirowane historią, przeżywanym patriotyzmem, poezją Słowa-
ckiego. Wiele z nich – jak choćby Sonety, Hymn, Powrót, Z cyklu: 
Dłonie w mroku, Tym, którzy zostają – zaskakuje dojrzałością poe-
tyckiego warsztatu.

W programie Liceum Krzemienieckiego stałą zasadą było or-
ganizowanie przez zarząd, nauczycieli i uczniów uroczystości na-
rodowych z  liczną obecnością społeczności lokalnej. Z niewielu 
dostępnych, zachowanych wspomnień absolwentów szkoły warto 
odnotować, że na Górze Królowej Bony w 1924 r. obchodzono 
133. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W listopadzie tegoż 
roku uczczono 94. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. 
Młodzież, dyrektorzy i nauczyciele udali się na Górę Krzyżową, 
aby oddać hołd spoczywającemu u  stóp góry wołyńskiemu bo-
haterowi czasów zaborów, dr. Antoniemu Beaupré, uczestnikowi 
spisku Szymona Konarskiego, przyjacielowi Juliusza Słowackiego 
z lat młodzieńczych. 
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W czasie tej żałobnej uroczystości były recytowane wiersze 
i wygłaszane przemówienia nawiązujące do życia i działalności 
spoczywającego tu patrioty – męczennika. Między innymi prze-
mawiał potomek dra Antoniego Beaupré, ówczesny burmistrz 
miasta Krzemieńca – Beaupré80. 

Wymienione fakty ilustrują patriotyczny aspekt wychowania 
młodzieży i włączanie jej w szerzej pojęte życie obywatelskie.

Wizytatorowi Piekarskiemu, jako głównemu opiekunowi odpo-
wiedzialnemu za prawie tysięczną społeczność uczniów, młodzież 
zawdzięczała niemal ojcowską troskę o coraz lepsze warunki nau-
ki w szkole, a w latach 1925-1927 dobre i godne życie w interna-
tach, liczne stypendia, zorganizowanie pomocy medycznej na coraz 
wyższym poziomie, pomoc w działalności harcerskiej, materialne 
wspieranie młodzieżowej aktywności turystycznej, naukowej, arty-
stycznej i sportowej. Te formy wielostronnej samorządności ucz-
niowskiej, rozwinięte w latach 1922-27, stanowiły podstawę pracy 
szkolnych organizacji w latach następnych, aż do 1939 roku.

Władze szkolne Liceum Krzemienieckiego położyły duży na-
cisk na rozwój fizyczny młodzieży. Już od 1922 r. zadbano o zor-
ganizowane zajęcia sportowe. Prof. Weyhardt utworzył drużyny 
piłkarskie, zapoczątkował rozgrywki futbolowe. Od 1923 r. prof. 
Osuchowski utworzył sekcje koła sportowego: lekkoatletyczną, 
piłki nożnej czy łyżwiarską. Nowoczesny tor łyżwowy został od-
dany młodzieży w sezonie zimowym w 1925 r. W tym też roku Li-
ceum, współpracując z lokalnymi instytucjami oświatowymi, zor-
ganizowało pierwsze Święto Sportowe Młodzieży dla wszystkich 
szkół krzemienieckich: licealnych, samorządowych, prywatnych, 
szkół ukraińskich i wyznaniowych. Koło sportowe utworzyło na-
stępnie sekcję sportów zimowych i sekcję tenisową. Łyżwy spro-
wadzała Bratnia Pomoc, narty wykonywała młodzież we włas-
nych warsztatach szkolnych. Materiał dostarczały tartaki licealne. 
Dzięki dwóm kortom tenisowym ufundowanym uczniom przez 
władze szkolne licealny zespół tenisowy mógł szybko się rozwinąć 
i prowadzić regionalne turnieje na swoich obiektach. Taki turniej 
odbył się np. 17 maja 1927 roku. W roku 1926 uczniowskie koło 
sportowe Liceum współorganizowało międzyszkolne regionalne 

80 Tamże, s. 50. 
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zawody podczas II Święta Sportu w Krzemieńcu, rozpowszech-
niając uprawiane dyscypliny sportowe wśród mieszkańców po-
wiatu krzemienieckiego81. W tym samym 1926 roku zapoczątko-
wano uprawianie atrakcyjnego sportu – kajakarstwa – spływem po 
Dniestrze do Zaleszczyk82.

Istotne zasługi w rozwoju zarówno pracy naukowej, jak i dzia-
łalności krajoznawczej uczniów wniosło rozsławione po Polsce 
Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego im. Willibalda Bessera, założone 12 listopada 
1924  r. w  Szkole Przemysłowo-Rzemieślniczej Liceum Krze-
mienieckiego w Smydze83. Inicjatywę tę podjął profesor geogra-
fii Mieczysław Woźnowski, geolog, czynny pracownik naukowy 
i uczestnik międzynarodowych ekspedycji i konferencji, który wy-
konywał na zaproszenie wizytatora Piekarskiego pracę nauczycie-
la w Gimnazjum im. T. Czackiego i Seminarium Nauczycielskim. 
Członkowie koła krajoznawczego na zebraniu organizacyjnym 23 
listopada 1924 r. przyjęli regulamin określający cele i formy pracy 
oraz powołali zarząd i komisję rewizyjną.

Aktywność uczniów i  zaangażowanie opiekuna powodowały 
inicjowanie zajęć oryginalnych i wykraczających poza podstawo-
wy program szkolnego nauczania: tworzenie zbiorów etnograficz-
nych i archeologicznych dla organizowanego licealnego Muzeum 
Krajoznawczego, współpracę z  Państwowym Instytutem Me-
teorologicznym – prowadzenie stacji meteorologicznej IV stop-
nia (nawet podczas wakacji uczniowie pełnili obsługę stacji). Od 
1925 r. wydawano kwartalnik „Nasz Widnokrąg”, który wkrótce 
stał się pismem całej szkoły. Podjęto współpracę z PTK i pismami 
o zasięgu ogólnopolskim: krakowskim „Orlim Lotem” oraz wo-
łyńską „Ziemią”. Wycieczki krajoznawcze łączono z  gromadze-
niem eksponatów i materiałów do referatów naukowych na temat 
historii, geografii i nauk pokrewnych (etnografii, archeologii, an-
tropogeografii, geologii), turystyki, zwłaszcza turystyki górskiej, 

81 Por. Sprawozdanie koła sportowego, „Nasz Widnokrąg” 1927, nr 2 (wios-
na), s. 34-35. 

82 Por. J. Grochowalski, Dniestrem do Zaleszczyk, „Nasz Widnokrąg” 1927, 
nr 1, s. 2-4, nr 2, s. 28-32. 

83 Por. S. Osman, Krzemieniec na kartach historii PTK, http://khit.pttk.pl/
krzemieniec_na_kartach.pdf (dostęp: 12.11.2012).
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przyrodoznawstwa. Znaczący był udział koła Liceum Krzemie-
nieckiego w ogólnopolskiej wystawie osiągnięć PTK w Warsza-
wie w 1926 roku.

Tak rozległy zakres tematyki i  form działania młodzieżowe-
go uczniowskiego zespołu pod stałą opieką prof. Woźnowskiego, 
z  pomocą innych nauczycieli, powodował szybki wzrost liczby 
uczestników: w 1925 r. koło krajoznawcze liczyło ok.150 człon-
ków, a w 1926  r. już ponad 20084. Wiosną 1927  r. Koło Krajo-
znawcze pracowało w kilkunastu sekcjach, z których za szczegól-
nie popularne uważano: fotograficzną, odczytową, wycieczkową, 
redakcyjną, cyklistów, opisu powiatu krzemienieckiego, prehisto-
ryczną i meteorologiczną.

Dzięki wspieraniu pracy Koła Krajoznawczego przez wizyta-
tora Liceum Krzemienieckiego nie było dla uczestniczącej w nim 
młodzieży bariery finansowej. Z  zachowanych nielicznych źró-
deł wiadomo, że w  1925  r. wycieczkę w  Tatry sfinansował Za-
rząd Liceum, a w 1926 r. na 36 uczestników i siedmiu starszych, 
tj. opiekunów wycieczki tzw. pomorskiej, do Gdańska i na Hel, 
tylko 12 osób wpłaciło pełną kwotę 55 zł, pozostali korzystali ze 
zniżek lub całkowitych zwolnień od opłat. Delegacje młodzieży 
finansowane przez kasę Liceum mogły brać udział w  zjazdach 
kół krajoznawczych i wyprawach krajoznawczych w Polsce. Przy 
gabinecie geograficznym urządzono ciemnię fotograficzną, a ucz-
niowie z dumą i zadowoleniem oznajmiali: „Urządzona jest ciem-
nia dość wygodna, posiadamy już wszystkie niezbędne przyrządy 
fotograficzne”85. W szkolnej pracowni fotograficznej, przy szcze-
gólnie dużym wkładzie pracy uczniowskiej sekcji fotograficznej 
wykonano zdjęcia H. Hermanowicza do Przewodnika po Krze-
mieńcu, wydanego w  1927  r. przez Komitet Uczczenia Juliusza 
Słowackiego w Krzemieńcu, w nakładzie 7000 egzemplarzy, na 
uroczystości 14 i  15 czerwca 1927  r. Rękopis Przewodnika był 
przygotowany już w 1923 r.86.

W 1927 r. prof. Woźnowski na fali politycznych zmian został 
zwolniony z pracy w Liceum wraz z liczną grupą pedagogów i wi-

84 Por. Sprawozdanie z działalności, „Nasz Widnokrąg” 1927, nr 1, s. 17.
85 Drobne wiadomości, „Nasz Widnokrąg” 1927, nr 2, s. 34.
86 Por. S. Osmann, Krzemieniec na kartach historii PTK, dz. cyt. 
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zytatorem Markiem Piekarskim. Ostatni w r. 1927 nr 1 (!), powa-
kacyjny numer pisma „Nasz Widnokrąg” (nr 1 z 28 października 
1927 – nowa numeracja) młodzież poświęciła patronowi Liceum 
Krzemienieckiego Tadeuszowi Czackiemu. Merytoryczną opieką 
wspomógł pracę nad numerem prof. Trzcieniecki, który po krót-
kim czasie również musiał opuścić szkołę. Kolejny numer pisma 
wydano dopiero latem 1928 r. Ten numer oprócz sprawozdania 
z zakończenia roku szkolnego 1927/1928 zawierał wspomnienia 
uczniów z lat poprzednich. Przytoczone fakty świadczą o dużym 
ograniczeniu aktywności młodzieży szkolnej po drastycznych 
zmianach personalnych w kadrze pedagogicznej.

Rok 1927 był dla Liceum i M. Piekarskiego czasem obfitu-
jącym w  liczne wydarzenia. Wizytator i  nauczyciele zespołu 
Liceum Krzemienieckiego wypracowali idee zmian w  polskiej 
oświacie i przedstawili je w dniu 3 marca 1927 r. na posiedzeniu 
Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, a dy-
rektor Seminarium Nauczycielskiego, S. Paluchowski zreferował 
już gotowy Projekt zmiany ustroju szkół Liceum Krzemienieckie-
go87. Istotą projektu uczyniono oddzielenie wykształcenia ogól-
nego od przygotowania zawodowego oraz zasadę ścisłej jednoli-
tości 3-stopniowej szkoły narodowej, tj. szkoły niższego stopnia 
stanowiły podbudowę dla szkół średnich, a  szkoły średnie były 
podbudową dla szkół pomaturalnych i studiów uniwersyteckich. 
Ambitny projekt reformy szkół licealnych stanowił propozycję 
eksperymentu naukowego tym bardziej atrakcyjną, że bazą miało 
być całe Liceum Krzemienieckie – zespół szkół, wybitne grono 
pedagogiczne, nadzór wizytatora z  prawami kuratora w  jednej, 
niezależnej administracyjnie od władz wojewódzkich (wojewody 
i kuratora) instytucji oświatowej, której majątki gwarantowały sa-
modzielność finansową w jego realizacji. Z projektem zapoznali się 
i przedyskutowali go nauczyciele wszystkich szkół powszechnych 
i średnich w Krzemieńcu, następnie podjęli jednomyślną uchwałę 
o przedłożeniu Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego jako jednej z  propozycji naukowego eksperymen-
tu dla różnych typów szkół w jednej instytucji, mającej jednolity 

87 Por.  S. Paluchowski, Projekt zmiany ustroju szkół Liceum Krzemienieckiego, 
„Ruch Pedagogiczny” 1927, R XIV, nr 4, s. 97-110.
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nadzór – kuratora i wizytatora, dyrektorów i kierowników szkół 
na miejscu w Krzemieńcu. Określono wówczas bardzo dobry stan 
przygotowania zespołu szkół Liceum Krzemienieckiego i całego 
kompleksu zakładów, konieczny do udanego wdrożenia propono-
wanej reformy: 

organizacja działu administracyjnego instytucji dokonana, pod-
stawy materialne zapewnione, ciągły postęp i rozwój w tym kie-
runku widoczny. Gmachy szkolne uporządkowane, pojemność 
ich rozszerzona, gabinety dobrze zapoczątkowane, zbiory nauko-
we wzrastają, biblioteka przedstawia się coraz poważniej, rozbu-
dowa gmachów szkolnych już w roku bieżącym ma się rozpocząć. 
Niezależność materialna dająca dużą swobodę inicjatywy, nadto 
pewne świadczenia ze strony instytucji, przyczynią się niewąt-
pliwie do pozyskania wybitnych sił nauczycielskich. Obszerne 
internaty pozwalają na wypróbowanie i  rozwinięcie metod wy-
chowawczych w szerszym zakresie. Istniejące w Liceum szkoły 
zawodowe (rolnicza, stolarska), własny warsztat ślusarski, pra-
cownia krawiecka i szewska, wreszcie przedsiębiorstwa przemy-
słowe i gospodarcze (własna elektrownia, tartaki, młyny), znajdą 
również zużytkowanie w całokształcie nauczania i wychowania 
młodzieży na terenie Liceum. Należy też zaznaczyć, że idea 
pewnej odrębności i pomysł eksperymentu naukowego odpowia-
da i  tradycji historycznej Zakładu i  intencji jego Wskrzesiciela, 
wyrażonej w rozkazie Naczelnego Wodza, i faktycznej potrzebie 
dzisiejszej doby. W momencie przełomowym, w którym ścierają 
się poglądy i krystalizują zasady tak ważnych reform w zakresie 
szkolnictwa narodowego, Liceum powinno w pracy wziąć udział 
czynny. Sprzyja temu swoisty ustrój instytucji i finansowa jej nie-
zależność, co ma tę dobrą stronę, że realizacja projektu w niczem 
nie obciąży ani budżetu Ministerstwa, ani finansów Państwa88.

Powyższy bilans osiągnięć jeszcze raz potwierdza nadzwyczaj-
ne umiejętności i niebywałe wyniki pracy M. Piekarskiego i grona 
pedagogów. Projekt reformy ustroju szkół Liceum Krzemienie-
ckiego z 1927 r. w idei i całej swej treści był i jest do dzisiaj dowo-
dem usilnych starań ówczesnych pedagogów o wysoki, ambitny 
poziom polskiej szkoły, by zasługiwała się Ojczyźnie, dźwigając ją 
coraz wyższą intelektualną i etyczną kondycją młodzieży.

88 Tamże. 
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Dnia 2 maja 1927 r. Liceum Krzemienieckie znów było miejscem 
Zjazdu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i  Wyższych, co 
świadczyło o stałym i aktywnym udziale wołyńskiej szkoły w wypra-
cowywaniu ogólnopolskiej reformy oświaty. Na majowym zjeździe 
w reprezentacyjnej Sali Kolumnowej wysłuchano gościnnego refe-
ratu S. Hibla: Sprawa szkół dla mniejszości narodowych ze szczególnym 
uwzględnieniem gimnazjów i seminariów nauczycielskich. Kreatywność 
i determinacja wizytatora Piekarskiego oraz pedagogów kompleksu 
szkół licealnych w inicjowaniu pożądanych społecznie kierunków dla 
przygotowywanej przez Ministerstwo reformy oświaty nie spotkała 
się jednak z aprobatą. A projekt nie miał możliwości realizacji, co 
więcej – stał się, obok uwarunkowań politycznych, jedną z przyczyn 
zwolnień kilkudziesięciu pracowników Liceum Krzemienieckiego 
w kolejnych miesiącach, począwszy od czerwca 1927 r.

Tymczasem zbliżał się czas wielkich ogólnopolskich uroczysto-
ści związanych ze sprowadzeniem z Paryża do Polski, na Wawel, 
doczesnych szczątków Juliusza Słowackiego. W  roku szkolnym 
1926/1927 we wrześniu, powołano przy Liceum Krzemienieckim 
Komitet Obchodu Uroczystości Sprowadzenia do Polski Prochów 
Juliusza Słowackiego89. Skład komitetu stanowili: Stanisław Palu-
chowski – prezes, Jan Trzcieniecki – sekretarz oraz członkowie: Jan 
Beaupré (burmistrz miasta Krzemieńca), Julian Kozłowski, Mie-
czysław Woźnowski (nauczyciele Gimnazjum im. T.  Czackiego 
w Liceum Krzemienieckim), Józef Ścibora, Felicjan Ostaszewski 
(reprezentanci szkół powszechnych miejskich Krzemieńca), ksiądz 
Jan Szafrański (prefekt i dziekan kościoła licealnego), a także dzia-
łacze społeczni: pisarka Elżbieta Dorożyńska, kpt. Józef Maj, praw-
nik Chęciński90.

W tym samym dniu 14 czerwca 1927 r., kiedy specjalna polska 
rządowa delegacja dokonała w Paryżu ekshumacji na cmentarzu 
Montmartre, w Krzemieńcu rozpoczęły się uroczystości ku czci 
Juliusza Słowackiego w licealnym kościele. Po odprawionym na-
bożeństwie nieszporów mieszkańcy miasta, młodzież szkół i liczni 

89 Por. W.  Żółkiewski, Krzemieniecki Komitet Obchodu Uroczystości 
Sprowadzenia do Polski Prochów Juliusza Słowackiego, „Przegląd Humanistyczny” 
1994, nr 4, s. 143-145.

90 Por. Uroczystości ku czci Juliusza Słowackiego w  Krzemieńcu, „Nasz 
Widnokrąg” 1927, nr 3 (lato), s. 51-57. 
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zaproszeni goście z całego okręgu Wołynia wraz z żołnierzami 12. 
Pułku Ułanów Podolskich stacjonującego w Białokrynicy prze-
maszerowali w uroczystym orszaku ulicami miasta na miejscowy 
cmentarz Tunicki. Aktu pobrania ziemi z grobu Salomei Słowa-
ckiej i włożenia do specjalnej urny wykonanej z  czarnego dębu 
(na wzór tej, jaka stanowiła zwieńczenie rodzinnego grobowca 
Słowackich) dokonał ksiądz Wacław Nejmak, proboszcz parafii 
i kościoła licealnego. Wartę honorową przy grobie pełnili harce-
rze Liceum Krzemienieckiego (m.in. Witold Żółkiewski, harcerz, 
uczeń Gimnazjum im. T.  Czackiego, który opisał szczegółowo 
przebieg uroczystości w  piśmie „Nasz Widnokrąg”). Następnie 
w procesji przeniesiono urnę do kościoła licealnego, ustawiono na 
katafalku wraz z wizerunkiem polskiego poety. Wartę honorową 
przy urnie aż do 25 czerwca 1927 r. pełniła młodzież szkół Li-
ceum Krzemienieckiego. W  tym dniu urna została przewiezio-
na do Krakowa na Wawel przez członków komitetu obchodów 
uroczystości ku czci J. Słowackiego w asyście 25 przedstawicieli 
młodzieży oraz zastępu 17 harcerzy niosących urnę i pełniących 
przy niej stałą wartę honorową91.

Można uznać, że uroczystości poświęcone wielkiemu królowi 
ducha narodowej poezji i mistrzowi poetyckiej formy zwieńczyły 
pięcioletni wysiłek dra Marka Piekarskiego oraz tych jego współ-
pracowników i uczniów, którzy wspólnie z nim odbudowali szkołę 
po latach zaborów jako wzorzec dla polskiej oświaty. A wzorcem 
najwartościowszym – jako żywy rezultat pracy pedagogicznej – byli 
młodzi wychowankowie, którzy umiłowali szkołę i deklarowali: 

Obowiązkiem naszym jest tak postępować i  pracować, aby nie 
przynieść ujmy Krzemieńcowi, na który zwrócone są oczy całego 
społeczeństwa polskiego92. 

Roman Majewski, autor artykułu w piśmie „Nasz Widnokrąg”, 
w imieniu braci uczniowskiej dał wyraz wdzięczności wizytatoro-
wi i całemu zespołowi opiekunów za to, że 

91 Por. W. Żółkiewski, Krzemienieckie Uroczystości w dniach sprowadzenia 
do kraju prochów Juliusza Słowackiego w roku 1927, „Przegląd Humanistyczny” 
1994, nr 4, s. 143-145. 

92 W.  Danilczuk, Marszałek Piłsudski a  Liceum Krzemienieckie, „Nasz 
Widnokrąg” 1927, nr 2 (wiosna), s. 22.
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dziś dawna placówka znów przyświeca krajowi całemu. I  dziś 
młodzież polska pod kierownictwem doświadczonych wycho-
wawców i nauczycieli stanęła, by nieść wysoko kaganiec oświaty, 
pielęgnować w młodych duszach miłość Boga, ojczyzny i  bliź-
nich, by dążyć do dobra i prawdy93. 

O tym, jak wartościowych uczniów ukształtowało Liceum Krze-
mienieckie w latach 1922-1927, mogą świadczyć słowa jednego 
z nich, żegnającego kolegów abiturientów: 

Stańcie się podobnymi do tych, którzy te mury przed stu laty 
opuszczali, do tych, którzy swą pracą i  wytrwałością nie tylko 
dawali dowód zrozumienia haseł i  myśli Czackiego, nie tylko 
rozsławili swe imiona, ale złotymi zgłoskami zapisali w kartach 
dziejów naszego narodu nazwę szkoły, (…) nazwę Liceum Krze-
mienieckiego. Idźcie z imieniem Boga i Ojczyzny na ustach94. 

Z kolei maturzysta Jerzy Trószczyński zapewniał, że „cały zastęp 
nowych obywateli pójdzie w nowem życiu drogą prawą i nigdy nie 
przyniesie ujmy tej uczelni, w której pobierał nauki”. Do kolegów 
pozostających jeszcze w szkole zwrócił się z apelem, by i oni starali 
się o podniesienie szkoły i by później szli również drogą prawdy95.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości ku czci Juliusza Sło-
wackiego, w drugiej połowie maja 1927 r., władze Ministerstwa 
odwołały wizytatora M. Piekarskiego, a w ciągu kilku kolejnych 
miesięcy – do początku 1928 r. – nowy wizytator Juliusz Ponia-
towski zwolnił ponad dwudziestu nauczycieli oraz dyrektorów 
i kierowników szkół, internatów, a nawet przedszkola. Społeczeń-
stwo Wołynia, liczne organizacje społeczne, nauczyciele i wielu 
luminarzy nauki polskiej wyraziło swój protest wobec nieoczeki-
wanej, niesprawiedliwej i szkodliwej ich zdaniem decyzji. Profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza Witold Bruch-
nalski bardzo krytycznie odniósł się do polityki władz, rugujących 
z  ważnej placówki oświaty na Wołyniu wybitnych pedagogów. 
Pracownicy Liceum stwierdzali: 

93 R. Majewski, Dawniej a dziś, „Nasz Widnokrąg” 1927, nr 1, s. 2.
94 Zakończenie roku szkolnego 1927-28 w  Liceum, „Nasz Widnokrąg” 

1928, nr 1, s. 39.
95 Por. tamże. 
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Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wizytator Piekarski zda-
wał sobie sprawę z wyjątkowo eksponowanej politycznej pozycji 
Liceum Krzemienieckiego. Uważał je za wyspę polskości. (…) 
Pragnął uczynić wszystko, aby ono promieniowało na otoczenie, 
polską nauką, polską kulturą, polską cywilizacją. W  ten sposób 
rozumiał kontynuację idei Tadeusza Czackiego. Tak ją też rozu-
mieli wszyscy pracujący i uczący się w murach tego Liceum96. 

Tragiczne wydarzenia lat 1939-45 na terenie Krzemieńca, Wo-
łynia i rozległych wschodnich Kresów Rzeczpospolitej zdają się 
przemawiać za tezą, że kierunek pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej wytyczony przez Marka Piekarskiego był właściwy, a  po-
czynione zmiany i  związanie Liceum z polityką wojewody wo-
łyńskiego Henryka Józewskiego były chybione. Jednoznacznie 
negatywne stanowisko środowiska Polskiej Macierzy Szkolnej 
wyraził wizytator szkół tej patriotycznej społecznej instytucji: 

Usunięcie p. D-ra Marka Piekarskiego ze stanowiska wizytatora 
z prawami kuratora Liceum Krzemienieckiego uznać trzeba za 
wyraz dążeń do załamania dotychczasowej linii organizacyjnej 
i rozwojowej Liceum, jak również narodowo-państwowego kie-
runku tej placówki97. 

Niezrozumiałe dla wielu ludzi związanych z Liceum nagłe zmiany 
personalne wpłynęły destruktywnie na postawę młodzieży liceal-
nej, co opisał świadek tamtych zdarzeń Roman Czernecki, również 
zwolniony z pracy w Liceum, zawiadomiony, jak wielu innych, pis-
mem tłumaczącym decyzję jako konieczną „dla dobra szkoły”98.

Wizytator dr Marek Piekarski w swoim projekcie przyszłości 
szkół krzemienieckich nie przewidział intryg, nie wyczuł pod-
stępnych działań wokół zarządzanej przez siebie, dynamicznie 
rozrastającej się i zyskującej coraz szersze uznanie w Polsce pla-
cówki oświatowej, szkoły o wielkiej randze, z chwalebnymi tra-
dycjami, zobowiązującą, chlubną historią. W 1926 r., pełen naj-
lepszych nadziei na przyszłość, świadom wykonanej dobrej pracy, 

96 R. Czernecki, Z Krzemieńca Borysławia, dz. cyt., s. 57. 
97 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-

szłość, dz. cyt., s. 3.
98 R. Czernecki, Z Krzemieńca Borysławia, dz. cyt., s. 72.
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a zatem z ufnością wobec władz oświatowych, ale i skromnie, bez 
niepotrzebnej dumy pisał: 

Wznowione Liceum Krzemienieckie istnieje cztery lata i utrzy-
muje się z majątków, głównie leśnych. W skład Liceum wchodzą: 
gimnazjum matematyczno-przyrodnicze, seminarium nauczy-
cielskie ze szkołą ćwiczeń, średnia szkoła rolnicza z wydziałem 
leśnym i  rolnym oraz trzy wielkie internaty; inne szkoły w or-
ganizacji i milionowe inwestycje w zakresie majątków przyniosą 
w przyszłości coraz większe dochody, które umożliwią coraz wy-
datniejszy rozwój kresowej placówki oświatowej99.

Marek Piekarski był przede wszystkim wybitnym pedagogiem. 
Jako człowiek rozległej wiedzy, humanista z uzdolnień i gruntow-
nego, uniwersyteckiego wykształcenia, swój potencjał intelektualny, 
naturalną dobroć oraz doświadczenie wychowawcy i  społecznika 
wykorzystywał w pracy oświatowej przez 45 lat, zawsze z najwyż-
szym imperatywem uczciwej służby obywatelskiej. Już w 1912 roku, 
jako młody absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, Marek Piekar-
ski w swojej książce napisanej dla czytelników Biblioteki Macierzy 
Polskiej J.I. Kraszewskiego życie i dzieło, stawiając dorobek pisarza za 
wzór patriotycznego trudu, sformułował następującą zasadę i sam 
pozostał jej wierny do ostatnich lat pracy: „Gdy wszyscy Polacy 
będą pracować w miłości i zgodzie, gdy wszyscy będą kochali oj-
czyznę gorąco i rozumnie, to Polska dźwignie się z upadku”100.

W pracy zbiorowej Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej 1920-
1935, wydanej z okazji obchodów 15-lecia przez ówczesne władze 
szkoły, zapisano: 

Pierwszy okres [tzn. lata 1920-1927  – dop. W.K.] miał raczej 
charakter przygotowawczy w sensie tworzenia warunków ku co-
raz to głębszej pracy Liceum. Duże zasługi na tem polu położył 
pierwszy wizytator Dr Marek Piekarski101. 

To niestety zaledwie niewielka wzmianka, niewyczerpująca 
ogromu pracy włożonej przez Marka Piekarskiego w odbudowanie 

99 M. Piekarski, Każdy kamień opowiada, w: Krzemieniec, dz. cyt., s. 88. 
100 M. Piekarski, I. Kraszewskiego życie i dzieło, Lwów 1912, s. 217.
101 Liceum Krzemienieckie w  dobie obecnej, praca zbiorowa, Krzemieniec 

1935, s. 8.
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Liceum Krzemienieckiego w  niepodległej II Rzeczypospolitej. 
Autorka artykułu w piątym zeszycie „Biesiady Krzemienieckiej” 
pominęła zasadniczy dla funkcjonowania tej polskiej instytucji 
w dwudziestoleciu międzywojennym udział Marka Piekarskiego, 
pierwszego wizytatora Liceum, kiedy zapisała: 

Kuratorem Liceum Krzemienieckiego był wtedy Juliusz Ponia-
towski, który zdołał wyciągnąć Liceum z  powojennych prob-
lemów i  braków, i  osiągnąć wysoki poziom, zarówno naukowy, 
wychowawczy, jak i gospodarczy. Czerpiąc z idei Tadeusza Cza-
ckiego, kultywował hasło: szkoła w służbie życiu. A więc przygo-
towywał młodzież do pracy dla Wołynia, dla kraju, by odbudo-
wywać wolną Polskę102. 

Przypomnieć należy dobitnie jeszcze raz, że okres pięciu lat pa-
triotycznej, heroicznej służby pedagogicznej i  administracyjnej 
działalności Marka Piekarskiego w latach 1922-27 był niezaprze-
czalnie najważniejszy i najbardziej twórczy w całym dziewiętna-
stoletnim okresie dziejów tej szkoły103.

102 H.  Zbirohowska-Kościa, Stefan Czarnocki (1897-1941), „Biesiada 
Krzemieniecka”, Krzemieniec – Londyn – Lublin 2010, z. 5, s. 163. 

103 Zestawienie stanu Liceum Krzemienieckiego z  połowy 1927  r.: 
I  Szkoły: Gimnazjum im. T.  Czackiego (koedukacyjne), Seminarium 
Nauczycielskie (koedukacyjne), Szkoła Ćwiczeń przy Seminarium 
Nauczycielskim, Średnia Szkoła Rolnicza (męska) w Białokrynicy: wydzia-
ły rolny i  leśny, Średnia Szkoła Handlowa w  Krzemieńcu (w organizacji), 
Niższa Szkoła Ogrodnicza w Leduchowie (w organizacji), Szkoła gajowych 
w  Surażu, Szkoła Przemysłowo-Rzemieślnicza w  Smydze (w organizacji), 
przedszkole dla dzieci pracowników Liceum w  Krzemieńcu. II Internaty: 
internat męski w  Krzemieńcu, internat żeński w  Krzemieńcu, internat 
męski w  Białokrynicy, internat przy Szkole Przemysłowo-Rzemieślniczej 
w Smydze, internat przy szkole gajowych (w organizacji), internat przy Szkole 
Ogrodniczej (w organizacji). III Inne: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego 
licząca ponad 7000 tytułów, pracownie naukowe, gabinety przedmiotowe, 
trzy duże boiska szkolne, dwa korty tenisowe, tor łyżwowy oddany w  se-
zonie zimowym 1925, ciemnia fotograficzna w pełni wyposażona w 1926-
27, muzeum krajoznawcze tworzone od 1925, licealny kinoteatr w  1926- 
-27, księgarnia, stacja meteorologiczna P.I.M.  IV st. (obsługiwana również 
w  czasie wakacji), kwartalnik „Nasz Widnokrąg” (1925-27), chóry szkol-
ne, szkolna orkiestra dęta, a  także orkiestra symfoniczna tworzona przez 
uczniów Liceum (40) i  mieszkańców Krzemieńca, infirmerie przy inter-
natach, szkolne ambulatoria lekarskie i  gabinet dentystyczny, sanatorium 
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Warto w  tym miejscu również podkreślić, jak głęboko 
M.  Piekarski pojął i  kontynuował idee Tadeusza. Czackiego, 
jak w  odrodzonej po zaborach Rzeczypospolitej pierwszy wi-
zytator sławnej niegdyś uczelni odbudował ją z ruin, by służyła 
najszlachetniejszym celom: pożytkowi młodzieży i sile ojczyzny. 
Z programem i duchem szkoły Czackiego odrodzone Liceum 
było silnie związane pierwszorzędną misją promieniowania na 
cały Wołyń wysokim poziomem nauki i wychowania patriotycz-
nego, przygotowaniem absolwentów do pożytecznego życia dla 
w Michałówce. IV. Majątki: 1. Majątki leśne: Nadleśnictwo Suraż (w tym 
3 leśnictwa: Terenno, Iserna, Malinowo), leśnictwa (11): Krzemienieckie, 
Białokrynickie, Liszniańskie, Buszczańskie, Poczajowskie, Smyżskie, 
Radziwiłłowskie, Kozińskie, Knahinońskie, Miłosław skie, Dublańskie.  2. 
Gospodarstwa rolne: Folwark Białokrynica, z wydzieloną częścią dla Szkoły 
Rolniczej, Folwark Leduchów, Folwark Tetylkowice, Folwark Dworzyszcze, 
Folwark Bołożówka.  3. Zakłady przemysłowe: tartak parowy i  fabryka 
wyrobów drzewnych we Lwowie, tartak parowy w  Smydze, tartak parowy 
w  Surażu, cegielnie w  Białokrynicy i  w  okolicach Krzemieńca, wapniar-
ki (2): w Białokrynicy, w Liszni, młyny (4): w Liszni, Sudobicach, Iłówce, 
Androszówce, parnie dla obwodów na koła (3): w Smydze, Surażu, Leśnictwie 
Poczajowskim. 4. Pozostała własność w Krzemieńcu: wielki spichlerz, elek-
trownia, stolarnia, kuźnia, kołodziejnia, ciesielnia, ślusarnia, szwalnia, war-
sztat szewski, łaźnia, cztery wielkie kuchnie. 5. Razem grunty fundacji krze-
mienieckiej  – wg Stemlera: 1600 ha ziemi ornej i  ponad 35 000 ha lasów 
w powiecie krzemienieckim i sąsiednich, plus nieużytki. Razem – wg sprawo-
zdania Liceum Krzemienieckiego za rok szkolny 1927/28: łącznie gruntów 
37 576 ha, w tym lasów 35 245 ha, rolnych (ornych i nieużytków) 2331 ha. 
Do połowy 1927 wizytator Piekarski i Zarząd Dóbr prowadziły szereg proce-
sów rewindykacyjnych za pośrednictwem Prokuratorii Generalnej w sprawie 
gruntów, placów, budynków i biblioteki. Dotychczas nie odnalazłam sprawo-
zdań z działalności Liceum Krzemienieckiego w latach 1922-27. Posługuję 
się danymi fragmentarycznymi, pomieszczonymi w  licznych artykułach na 
temat tej instytucji, a także źródłami dokumentującymi działalność Liceum 
latach następnych. Wg sprawozdania za rok szkolny 1927/28, w  roku tym 
na stypendia tzw. wewnętrzne (dla niezamożnych uczniów Liceum) wydano 
169 000 zł, a na stypendia tzw. zewnętrzne (dla studiujących absolwentów 
Liceum) – 27 000 zł. Przewidywany budżet na rok szkolny 1928/29 obejmo-
wał: dochód brutto 6 400 000 zł (Sprawozdanie Liceum Krzemienieckiego 
za rok szkolny 1927/28, fragmenty maszynopisu udostępnione w  kopiach, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, sygn. MN A.86/2/2). Ten i finanso-
wy efekt wysiłku i talentu organizacyjnego dra Marka Piekarskiego osiągnię-
ty do połowy roku 1927 stanowi potwierdzenie tezy: Liceum Krzemienieckie 
człowiekiem stało. 

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



155„Liceum Krzemienieckie człowiekiem stoi”

społeczności wołyńskiej, gruntownym wykształceniem, kultem 
dla ojczystego języka i polskiej kultury, silną więzią nauczycieli, 
uczniów ze szkołą i  sobą wzajemnie na długie lata. Utrwalili 
krzemieniecką historię swojej młodości ci, którzy byli uczniami 
od pierwszych lat Liceum – 1921, 1922, 1923-27...

W. Danilczuk, redaktor „Naszego Widnokręgu”, reprezento-
wał uczniów narodowości ukraińskiej: 

Chciałbym podkreślić specjalnie to, co czuje dziś wychodząca ze 
szkoły młodzież ruska. Znaleźliśmy tu przytułek, otrzymaliśmy 
naukę, traktowani byliśmy na równi ze wszystkimi. Zżyliśmy się 
ze szkołą węzłami najserdeczniejszymi, tu bowiem dano nam 
wiedzę, miłość i przygotowano nas do życia, nie wydzierając przy 
tem nic z naszych serc i zamiłowań. Nie spotkaliśmy się tu nigdy 
z żadnym gwałtem i przemocą, lecz przeciwnie, zawsze ze szcze-
rem rodzicielskiem uczuciem (…). Uświadamiamy sobie, co dało 
nam Liceum, czem było dla nas, jest i będzie. Było dla nas matką 
karmicielką, obdzielającą nasze dusze boskim pokarmem wiedzy 
chlebem powszednim, mimo ciężkiego okresu własnego rozwoju. 
Podziękowaniem (…) niech będą nasze czyny, nasza praca i całe 
nasze życie104. 

My, młodzież wygnańcza i  bezdomna, młodzież zza kordonu, 
która przeszła całe piekło bolszewizmu. Znękani i  zgnębieni 
męką i nędzą bezgraniczną, szliśmy do Polski wśród trudów i nie-
bezpieczeństw, śniąc o niej z tą mocną wiarą, że Macierz Najmil-
sza nie odtrąci nas, a przyjmie sercem całem (…). Znaleźliśmy 
więcej niż marzyliśmy. Liceum oprócz opieki moralnej i mate-
rialnej, prócz nauki dało nam to, co każdy człowiek najbardziej 
ceni – gorące serce i ciepło rodzinne. Toteż dziś, gdy opuszczamy 
te mury licealne, kiedy myślą przejemy zbiegłe lata, dopiero teraz 
widzimy i uświadamiamy sobie, jak my kochamy to liceum105. 

Uzasadnioną radość z tych wartości całej wspólnoty licealnej wy-
raziła młodzież w cytowanym wyżej przemówieniu w czasie pobytu 
prezydenta w Krzemieńcu. W szkolnym piśmie podniesiono, że: 

104 W.  Danilczuk, Wielkie dni. Wizyta prezydenta Piłsudskiego, „Nasz 
Widnokrąg” 1929, nr 9-10, s. 7-8.

105 J. Barańska, Przemówienie młodzieży licealne w czasie pobytu pana pre-
zydenta w Krzemieńcu, „Nasz Widnokrąg” 1929, nr 9-10, s. 5.
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Znowu w pojezuickich murach wre to życie i mrówcza praca, (…) 
znowu Krzemieniec powraca do dawnego znaczenia, promieniuje 
oświatą i kulturą, a duch Czackiego unosi się nad tym ulem pracy 
ciesząc się, że jego marzenia są urzeczywistnione106. 

Przytoczone cytaty z  oficjalnych wypowiedzi byłych uczniów 
szkół Liceum Krzemienieckiego to także dobitne dowody uz-
nania wychowanków dla zasług pierwszego wizytatora Marka 
Piekarskiego.

Do Krzemieńca często przyjeżdżali dziennikarze, zarówno 
lokalni, jak i z odległej Warszawy, prasa wołyńska szeroko roz-
pisywała się na temat kolejnych imponujących zmian w Lice-
um w latach 1922-27. Przedrukowywano w kresowych pismach 
z  warszawskiej „Rzeczpospolitej” korespondencję z  Wołynia 
pióra p. Gzowskiego: 

Jesteśmy w  liceum krzemienieckim. Wychodzimy z  gabinetu 
i udajemy się do lokali szkolnych oraz internatów. Obserwuję, 
że remont się robi, że dużo już zrobiono, ale istotnie, bardzo 
dużo jeszcze jest do zrobienia dla całkowitej restauracji budyn-
ku. Przede wszystkim wchodzimy do świątyni licealnej, ongi 
wybudowanej przez Jezuitów. Nieprzyjemnie uderza że tak 
powiem pustka kościelna. Rosjanie wywieźli organy, nowych 
jeszcze nie nabyto. Pan wizytator informuje mię, że wyasygno-
wane są większe sumy dla odnowienia świątyni. (Oby prędzej). 
Zwiedzamy kolejno internaty seminarium nauczycielskiego 
męskiego i  żeńskiego. Nie znam środków i  dochodów liceal-
nych, ale sądzę, że stan łóżek, bielizny i urządzeń z czasem bę-
dzie daleko lepszy. Internat żeński jest w lepszym stanie aniże-
li męski, bo tu remont został już przeprowadzony. Uczennice 
mieszkają w osobnych pokoikach po 5-6 dziewczynek razem. 
Jest tam bardzo czysto, każda uczennica upiększyła, jak mogła, 
ściany chorągiewkami, rycinami, zielenią. Wrażenie przyjemne. 
Podchodzę do listy uczniów i uczennic. Widzę znane nazwiska 
kresowe. Każde tu niemal dziecko – informuje mnie pan wizy-
tator – ma za sobą przeżytą tragedię. Wszak uczniowie pocho-
dzą przeważnie z  Rosji lub z  Kresów, które pozostawały pod 
panowaniem Sowietów. Niejeden z  tych naszych uczniów lub 

106 W. Kraciuk, J. Czerniejewska, Rzut oka na dzieje Krzemieńca, „Nasz 
Widnokrąg” 1926, nr 2-3, s. 40.
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uczennic przedostał się przez granicę, przyszedł do nas chory, 
w łachmanach, z wszami na ciele... Podchodzę do dzieci, roz-
mawiam ze starszymi uczniami i uczennicami. – Ojca i matkę 
rozstrzelano... Brata zabito...Wszyscy mi zginęli... Siedziałem 
w czerezwyczajce...107. 

Piotr Łuszczewski w swoich Wrażeniach z wycieczki dziennikar-
skiej napisał: 

Chciałbym specjalnie parę słów poświęcić działalności wzno-
wionego liceum w  Krzemieńcu. Mam bowiem wrażenie, że 
świetne tradycje Aten Wołyńskich zostały przez obecne kie-
rownictwo w całości podjęte. (…) W przeciągu więc trzech lat 
niestrudzony p. Piekarski doprowadził Liceum do stanu bardzo 
pomyślnego. Kompleks zniszczonych i zaniedbanych gmachów 
odnowiono, uporządkowano przepiękny park, słowem przywró-
cono Liceum jego wygląd z przed lat. (…) Duży nacisk w wy-
chowaniu młodzieży położono na sprawność fizyczną i sporty. 
Mieliśmy sposobność oglądania zawodów sportowych szkol-
nych w Krzemieńcu, oraz zawodów międzyszkolnych w Rów-
nem. I jedne i drugie wypadły znakomicie i przynoszą zaszczyt 
zarówno młodzieży, jak i kierownictwu108. 

Michał Rolle wysoko oceniał efekty pracy dra Marka Piekar-
skiego: „Dzisiejsze Liceum, wstępując w ślady epoki Czackiego, 
godnie pracuje sobie na chlubę odrodzonej Rzeczypospolitej na 
pożytek”109.

Cała społeczność i włodarze Wołynia, także władze państwo-
wych i prywatnych szkół kresowych przyglądali się z zaintereso-
waniem pracy w Liceum. Wśród nich zwierzchnik szkół Polskiej 
Macierzy Szkolnej napisał w roku 1927: 

Ten niezaprzeczenie znakomity i wszechstronny rozwój Liceum 
Krzemienieckiego obserwowałem bacznie. (…) Śledziłem pilnie 
głosy prasy o Krzemieńcu. Obserwowałem, słuchałem i w miarę 
możności sprawdzałem. Słuchałem najchętniej tych, którzy na-

107 „Przegląd Lubelsko-Kresowy” 1925, R. 1, nr 5, b.n.s. 
108 „Przegląd Lubelsko-Kresowy” 1925, R. 1, nr 14, b.n.s. 
109 „Ziemia” 15.10.1926, nr 20, za: J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. 

Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, dz. cyt., s. 36.
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rzekali na Wizytatora i  tych, którzy krytykowali, i  bezstronnie 
oceniałem rozwój Liceum. Wyjeżdżałem zawsze z Krzemieńca 
spokojny o jego los. Tam był Piekarski, profesor z wykształcenia, 
organizator z uzdolnień, gospodarz z Bożej łaski110. 

A doświadczony publicysta, autor cennych monografii o uczelni 
krzemienieckiej, cytowany wyżej Michał Rolle na łamach pisma 
„Ziemia” oznajmił: 

Jako bezstronny obserwator, jako gorący Polak (...) stwierdzam 
otwarcie, bez żadnych osłonek, że rozbudowa Krzemieńca od-
bywa się racjonalnie, bez ubocznych celów, bez myśli o prywa-
cie. Zakłady naukowo-wychowawcze krzemienieckie potężnieją 
z roku na rok, wywołując podziw licznych turystów swoich i ob-
cych. Gospodarka rolna i lasowa, oraz zakładów przemysłowych, 
zdobywa dla szkół krzemienieckich fundusze coraz większe, po-
zwalające na postawienie ich na naczelnem miejscu w  szkolni-
ctwie Państwa Polskiego111.

Po roku 1945 dawni Kresowiacy – mieniący się tak z urodzenia, 
pokrewieństwa lub z tytułu wykonywanej pracy bądź nauki w przed-
wojennym Liceum Krzemienieckim – i w kolejnych numerach biu-
letynu „Biesiada Krzemieniecka” i  podczas spotkań na emigracji 
i w Polsce przypominali piękne lata przeżyte w tym gmachu uświę-
conym patriotyczną tradycją romantyków, prawdziwym gnieździe 
młodych polskich orłów, na nowo podniesionym z  ruin do rangi 
ośrodka wnoszącego twórczy wkład w narodową moc ducha przez 
pokolenie międzywojennych strażników polskości, pracowników 
polskiej krzemienieckiej winnicy. Do plejady Polaków zasłużonych 
w odbudowaniu polskiego ducha i materii Liceum Krzemienieckie-
go w II Rzeczypospolitej, przypomnianych i docenionych w obszer-
nych artykułach współczesnych badaczy po długim okresie opadania 
bitewnego pyłu z historycznych przewrotów, pragnęłam niniejszym 
esejem dopisać także nazwisko Marka Piekarskiego, o którym dotąd 
zapomniano, o którym jednak mamy obowiązek i zaszczyt pamię-
tać – bo był obywatelem Polski, Europy, świata, osobowością najwyż-

110 J.  Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość  – teraźniejszość  – przy-
szłość, dz. cyt., s. 33.

111 Tamże, s. 37.
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szego formatu, a prawda historyczna o nim i o  jego obywatelskiej 
służbie w oświacie przetrwała i przynosi gotowe wzorce do naślado-
wania dla Polaków w sztafecie kolejnych pokoleń.

Zaintrygowana dość jednostronnym opisem faktów w obszer-
nej najnowszej literaturze tematu obejmującego dzieje Liceum 
Krzemienieckiego w okresie międzywojennym 1920-1939, sięg-
nęłam do tekstów źródłowych i odczytałam w nich fascynujący 
portret Polaka, szlachetnego człowieka, wytrawnego, doświadczo-
nego i oddanego wychowankom pedagoga, pierwszego i z pew-
nością najbardziej zasłużonego dla Liceum Krzemienieckiego 
lat 1920-1939 wizytatora Marka Piekarskiego. Wąskie ramy ni-
niejszego artykułu pozwoliły nakreślić zaledwie szkic wizerunku 
godnego następcy Tadeusza Czackiego, o  którym znana, zasłu-
żona Krzemieńczanka Irena Sandecka, zmarła w 2010 r., wycho-
wanka Gimnazjum im. T. Czackiego od 1923 roku, nauczycielka 
krzemienieckich szkół, do końca swego życia pamiętała i mówiła, 
że posiadał w najwyższym stopniu trzy przymioty: kompetencję, 
uczciwość, patriotyzm112.

Bardziej szczegółowe omówienie pracy Marka Piekarskiego 
w  szkolnictwie polskim, zilustrowanej na tle historycznie ujętej 
panoramy oświaty, wymaga szerszego opracowania, którego po-
trzebę powstania – mam nadzieję – niniejszy tekst zdołał nale-
życie uzasadnić. Bowiem w obecnym czasie polska szkoła pilnie 
potrzebuje takiego wzoru pracy, zaangażowania talentów i prze-
myślanego zagospodarowania wszelkich narodowych wartości 
w dźwiganiu, jeszcze raz, polskiej edukacji. Pozwolę sobie – na za-
kończenie – ostatnie zdanie powtórzyć za Markiem Piekarskim, 
który życie i pracę uczynił szlachetną służbą ojczyźnie: 

Dając innym naukę, żeby dla dobra ogólnego pracować nawet 
wtedy bezinteresownie, gdy zamiast uznania spotykają nas na-
gany i prześladowania (…)113. 

Nigdy nie należy tracić ducha i pamiętać, czego może dokonać 
praca ożywiona gorącą miłością Polski114.

112 Por. S. Ostrowski, „Quod Libet”, 02/2008 nr 45, s. 4.
113 M. Piekarski, J.I. Kraszewskiego życie i dzieło, dz. cyt., s. 226.
114 Tamże, s. 9.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



160 Wanda Koszewska

Summary
Wanda Koszewska

“Ardent Supporters of the Krzemienieckie Secondary School” 
“The Service to Poland and the Polish Nation of Marek Piekar-

ski, PhD in the Years 1922 – 1927”

The initial plans to reopen the Wołyńskie Secondary School, 
closed as a result of repression by the Russian government in 1832, 
were undertaken already at the end of 1918 in Kiev by the members 
of the Education Department of the Polish Executive Committee 
in Russia. The participants of a  special, all-Poland convention of 
delegates from the government, universities, scientific and educa-
tional institutions, debating from 8 until 12 April 1920 in Warsaw, 
took a  unanimous resolution to reopen the historical Wołyńskie 
Secondary School named the Krzemienieckie Secondary School. 
Since 1 February 1922, Marek Piekarski, PhD was appointed by the 
ministerial educational authority as an inspector of the Wołyński 
District and since 26 August 1922 as an inspector with the rights 
of a superintendent of an independent educational institution, the 
Krzemienieckie Secondary School. Piekarski remained in office un-
til June 1927, when due to political changes in education in 1927, 
he was transferred to the post of secondary schools’ inspector of the 
Pomorski School District in Toruń. Marek Piekarski was, above 
all, a prominent educationalist. A man of a comprehensive knowl-
edge, with a thorough university education, a talented specialist in 
humanities, Piekarski made good use of his intellectual potential, 
natural goodness as well as tutor’s and community worker’s expe-
rience in his educational work for 45 years, always guided by the 
highest imperative of honest public service.
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Bożena Iwanowska
( P o l s k a  A k a d e m i a  N a u k ,  Wa r s z a w a )

Rola Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 
w życiu społecznym Kresów Wschodnich 

w latach 1927-1939 (na przykładzie  
pow. baranowickiego na Nowogródczyźnie)

1. Wstęp. Kresy Wschodnie – Baranowicze

Dzieje historyczne nie raz przesuwały granice Rzeczypospoli-
tej Polskiej w wyniku czego oddzielały, często na zawsze, część na-
rodu od ojczyzny. Dzisiejsze Kresy – to polski naród pozbawiony 
w 1939 r. własnego państwa i obywatelstwa, bez sądu i wyroku. Rok 
1939 zmienił tym ludziom świat dookoła, dał im nowe nazwiska, 
nowe obywatelstwa i nowy język urzędowy. Obszar ziem polskich 
przejętych przez ZSRR „zamieszkiwany był przez 13,4 mln ludno-
ści, z czego 8,7 mln ludności niepolskiej (Białorusinów, Litwinów, 
Ukraińców i Żydów) oraz ok. 4,7 mln Polaków”1. Mówiąc o poło-
żeniu ludności polskiej w ZSRR po 17 IX 1939 r. władze w Mos-
kwie stwierdziły, iż  „ZSRR do 1941 r. stał na stanowisku, że pań-
stwo polskie nie istnieje”. Ludność polska dostała miano ludności 
bezpaństwowej i pozbawiona była opieki prawnej swojego państwa 
rodzimego, a więc „na podstawie decyzji Rady Najwyższej ZSRR 
z 2 XI 1939 r. ludność rodzima w całości uzyskała obywatelstwo 
ZSRR i zobowiązana była do wyrobienia sobie paszportów”2. 

1 A.  Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914  – 1983, Warszawa 1987, 
s. 263-266.

2 Tamże, s. 263-266.
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Niektórzy naukowcy w  swoich pracach przyjmują, iż polska 
historia Kresów zakończyła swój bieg 17 września 1939  r., zaś 
wszystkie dzieje historyczne, które miały miejsce po 17 wrześ-
nia stanowią dzieje tragicznych losów Kresowiaków3 – Polaków 
w ZSRR, potem w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Litwie, a sama 
historia Kresów stanowi już tylko mit4. Jednakże liczni badacze 
zgadzają się w opiniach, iż Kresy były zbyt ważnym i znaczącym 
regionem Rzeczypospolitej, by mogły całkowicie być zniszczone 
przez obce armie i  rządy5. Dowodem na to są realne, nie mi-
tyczne, liczne przejawy tożsamości Kresowej w przeszłości oraz 
w czasach dzisiejszych, takie jak Dywizja Kresowa walcząca pod 
Monte Cassino, Armia Krajowa tocząca wieloletnie walki o Kre-
sy Wschodnie Rzeczypospolitej oraz wiele innych dowodów 
przeszłości, a w  czasach obecnych warto chociażby wspomnieć 
rozsiane po całej Polsce stowarzyszenia Kresowiaków i Miłośni-
ków Kresów.

Współczesne znaczenie pojęcia Kresów Wschodnich ukształ-
towało się na przełomie XIX i XX w., jednak sam termin „kresy” 
był długo przed tym znany w Polsce. W staropolszczyźnie XVII 
i XVIII w. wyraz „kresy” oznaczał linię stanic wojskowych, roz-
mieszczonych na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypo-
spolitej. Kresy były określane następująco: 

Pogranicza Polski od Tatarów i Wołoszczyzny, a później i od Ko-
zaczyzny, strzegły nieliczne chorągwie w długiej linii rozciągnięte 
od Dniepru do Dniestru. Linie te nazywano kresami, a pojedyn-
cze oddziały wojskowe miały swoje stanowiska lub leże zimowe 
na tak zwanych łukach lub też po stanicach i znosiły się ze sobą 
w miarę potrzeby na całej linii kresów6.

3 Por. J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław2006.
4 Por. D.  Beauvois, Mit Kresów wschodnich, czyli jak mu położyć kres, w: 

Polskie mity polityczne 19 i 20 wieku, red. W. Wrzesiński, Wrocław1994. 
5 Por. Z.J. Winnicki, W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej, 

Wrocław 2005. 
6 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów sło-

wiańskich (1880-1914), T.  IV, red. F.  Sulimierski, B.  Chlebowski, 
W. Walewski,Warszawa1883, s. 664.
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Nieco późniejsza wzmianka „’Kresy’ oznaczała szereg posterun-
ków wojskowych”7. W Encyklopedii Zygmunta Glogera pojęcie 
Kresów było wyjaśnione w następujący sposób: 

Kresami zwano stanowiska wojskowe rozstawione na pograni-
czu Podola i Ukrainy jako straże graniczne od napadów Tata-
rów i Hajdamaków, a zarazem do przesyłania listów i znaków 
alarmu służące. Nazwa poszła stąd, iż służbę tę pełniono kolej-
no, na zmianę, czyli jak komu wypadła kresa, kreska (...). Po-
nieważ linia czatowni pogranicznych ciągnąca się przez stepy 
od Dniepru do Dniestru, była łańcuchem takich stójek wojsko-
wych, więc w mowie potocznej przyplątano z czasem do nazwy 
kresów znaczenie granicy Rzeczypospolitej od Zaporoża, Tata-
rów i Wołoszczyzny8. 

Nazwę „Kresy” przeniesiono, już po upadku politycznym Rzeczy-
pospolitej, na wszelkie pogranicza dawnych ziem polskich.

Wspominając Kresy  – wspominamy piękną polską historię, 
świadczącą o  zgodnym wielowiekowym współżyciu ludzi róż-
nych narodowości, wyznań, kultur, języków. Kresy zawsze były 
nośnikiem bogatego kresowego języka polskiego, języka „szlach-
ty kresowej”, który był charakterystyczny wyłącznie dla tamtych 
ziem9. Kresy – to także wielkie duchowe źródło literatury polskiej. 
Z Kresów pochodziło wielu sławnych literatów polskich: Miłosz, 
Mickiewicz, Niemcewicz, Naruszewicz, Witkiewicz, Wańkowicz, 
Mackiewicz, Cat-Mackiewicz, Konwicki, Piasecki, Czapski, Bar-
szczewski, Rzewuski, Baliński, Odyniec, Bohomolec, Syrokomla, 

7 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiań-
skich (1880-1914), T. XII, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, 
Warszawa 1892, s. 457.

8 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, T. 3, Warszawa 1900, s. 98-99.
9 Por. J. Waszkiewicz, Szlachta na Białorusi w XX wieku, „Echa Polesia” 

2006, nr 4, s. 32: „Andrzej Brochocki, który jako oficer wojsk polskich obo-
zował w 1920 r. we wsi szlacheckiej niedaleko Wilna, opisuje ciekawy epizod 
charakteryzujący niezwykłą żywotność tego właśnie zwyczaju. Słyszę, że go-
spodyni mówi do męża: ‘Czy Waszmość idzie dziś do kościoła?’ Trochę później 
do córki: ‘Waćpanna, wynieś wiadro.’ Miałem wrażenie, że za chwilę wejdą 
Zagłoba i  Wołodyjowski. Wszak byliśmy niedaleko Laudy. A  miesiąc temu 
zjeździliśmy szmat drogi od Warszawy do Płocka i Białegostoku i nigdzie tej 
sienkiewiczowskiej gwary nie słyszeliśmy...”.
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Iłłakowiczówna, Rodziewiczówna, Orzeszkowa. Ludzie kochają-
cy Kresy, urodzeni na Kresach bądź w inny sposób duszą i sercem 
powiązani z Kresami, na przestrzeni wieków bronili Kresów, jak 
Marszałek J. Piłsudski, a później S. Cat-Mackiewicz. Ten ostat-
ni w latach czterdziestych ubiegłego wieku oskarżył emigracyjne 
władze polskie w  Londynie oraz władze radzieckie o  zatajanie 
przed opinią publiczną istotnych faktów związanych z  losami 
żołnierzy polskich ze stalinowskich obozów w Kozielsku, Ostasz-
kowie i Starobielsku10. Kresy – to ziemia ojczysta wielu Polaków, 
sławnych nie tylko w  Polsce, lecz na całym świecie. Kresy  – to 
ziemia heroicznych duchownych, którzy podczas wojen – I świa-
towej, polsko-bolszewickiej, a  szczególnie II wojny światowej – 
zyskali miano bohaterów-męczenników, zgładzonych w Katyniu 
pod Smoleńskiem (pogrzebani na miejscu w Katyniu), w Twerze 
(pogrzebani w Miednoje koło Tweru), w Mińsku (spoczywający 
prawdopodobnie w Kuropatach koło Mińska), w Charkowie (po-
chowani w Piatichatkach pod Charkowem), w Kijowie (pogrze-
bani w Bykowni koło Kijowa) oraz w  innych nieznanych miej-
scach kaźni. Przykładem może być ks. Jan Borysiuk11, proboszcz 
i  dziekan baranowicki, oraz ks.  ppłk Antoni Aleksandrowicz12, 
administrator i kapelan baranowickiej parafii wojskowej, zamor-
dowany później w Katyniu. Kresy – to ziemia, o której Marszałek 
Józef Piłsudski powiedział, iż jest brzegami polskiego obwarzan-
ka, na których znajduje się najlepsze. Wreszcie, Kresy – dla wielu 
ludzi – to obszar pozytywnej tęsknoty13.

Geograficznie i  historycznie, a  także sentymentalnie, Kresy 
przedstawiane są obecnie w Polsce jako obszar pogranicza, gdzie 

10 Por. S.  Mackiewicz (Cat), Dymy Smoleńska, Londyn 1943, s.  3-5; 
S. Mackiewicz (Cat), Grudzień 1941. Fakty i Dokumenty, Londyn 1941, s. 1; 
S. Mackiewicz (Cat), Niepomni na braci zza Buga, Londyn 1945, s. 5-6. 

11 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański. Ks.  dziekan Jan Borysiuk, 
Freytag (Katolickie Stowarzyszenie Mężów), Gibowski (Kat. Stow. Mężów), 
Gryblewski („Caritas”), Rudnicki (baranowicka biblioteka parafialna) (red.), 
Baranowicze 1937, s. 113.

12 Por. D. Zagacki, Historia naszych małych ojczyzn: Baranowicze, „Echa 
Polesia” 2010, nr 1(25), s. 37. Kwartalnik Zjednoczenia Społecznego „Związek 
Polaków na Białorusi”, Brześć 2010.

13 Por. T. Chrzanowski, Kresy czyli obszary tęsknot, Kraków 2001.
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w  spokoju i  zgodzie żyli Polacy z  Białorusinami, Litwinami, 
Ukraińcami, Żydami, Tatarami i  „Tutejszymi” (którzy nie iden-
tyfikowali się z żadną z wymienionych narodowości, a jednocześ-
nie uważali siebie za ludzi zamieszkujących te ziemie od zawsze). 
Kresy, mimo iż pojmowane zawsze były i nadal są jako wielonaro-
dowy, wielokulturowy, wieloreligijny obszar, stanowiły oraz nadal 
stanowią uwieczniony w historii wyraz prawdziwej, patriotycznej 
polskości. Kresy – to przede wszystkim Polska i Polacy. Nie da się 
w słowach określić, jak ważny i jak ogromnie pojemny jest wyraz 
„Kresy” dla Polaków, chociaż, niestety, nie zawsze zrozumiały (lub 
też zupełnie niejasny) dla obcokrajowców ze względu na to, iż 
dla pojęcia Kresy nie ma do tej pory jednoznacznego tłumaczenia 
na języki obce. Tylko Polak znający historię swojego kraju potra-
fi zrozumieć i wyjaśnić, jak wiele dla Rzeczypospolitej znaczyły 
Kresy i jak wielce żal jest, iż dziś są nadal Kresami, lecz, nieste-
ty, dla Polski ziemią straconą14. W dzisiejszym pojęciu geopoli-
tycznym Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej stały się już 
prawdziwą zagranicą. We współczesnym społeczeństwie polskim, 
składającym się z wielu pokoleń, wielu ludzi starszych, którzy uro-
dzeni zostali na Kresach, tam spędzili swoje dzieciństwo i mło-
dość, nadal mówiąc o Kresach, mówi o Polsce, ich wnukowie zaś, 
ucząc się w szkole historii, Kresy nazywać będą zagranicą – Bia-
łorusią, Ukrainą, Litwą. Najważniejszą powinna być świadomość, 
iż nie jest to zagranica zwyczajna, tak jak Francja bądź Hiszpa-
nia, lecz zagranica bliska Polsce, bowiem posiada ona nadal ślady 
historii i  kultury polskiej  – najczęściej już niewidoczne dla oka 
odwiedzającego, zachowane przede wszystkim w historii zabyt-
ków, w dziejach i sylwetkach kresowych miejscowości – bliskich 
i dalekich, znanych i nieznanych – oraz losach ich mieszkańców. 
Kresy, będące dziś zagranicą, jednak na zawsze stały się nieodłącz-
ną częścią historii Rzeczypospolitej Polskiej.

Historycznie Kresy wiązane były nie tylko z  całym pograni-
czem, lecz z wybranymi enklawami polskiego osadnictwa, które 
w swoim wymiarze kształtowały lokalne polskie ojczyzny kresowe. 

14 Prof. Zdzisław Julian Winnicki używa (przypomina) pojęcie „Ziemie 
Zabrane” utożsamiane z  terenami zwanymi Kresami Wschodnimi. Por. 
Z.J. Winnicki, W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej, dz. cyt., 
s. 31-32, 35-36.
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Właśnie taką enklawą polskiego osadnictwa wojskowego były 
w latach 1920-1930 Baranowicze oraz powiat baranowicki, które 
dzisiaj znajdują się na terenie Białorusi, a do 1939 r. należały do 
Rzeczypospolitej. Niegdyś bardzo polskie, odwiedzane przez Na-
czelnika Państwa, Marszałka RP Józefa Piłsudskiego, prezyden-
tów Kraju, kolejno St. Wojciechowskiego oraz prof. J. Mościckie-
go, miasto, w centrum którego krzyżowały się ulice Narutowicza 
i Szeptyckiego. Teraz – typowo poradzieckie ze skrzyżowanymi 
ulicami, zamiast Narutowicza – Komsomolską, a zamiast Szep-
tyckiego  – Sowiecką, i  pomnikiem Lenina w  centrum miasta. 
W czasach współczesnych obecni mieszkańcy Baranowicz wspo-
minają pamiętne wejście wojsk rosyjskich, łącząc jednocześnie 
swoją wyjałowioną pamięć z fałszowaniem historii15.

Historia powstania Baranowicz należy do kategorii faktów wy-
dających się ludziom nieprawdopodobnymi. Na terenie pokrytym 
gęstym lasem na północno-wschodnich rubieżach Polski zaczę-
ło wyrastać, rozbudowywać się, rosnąć w potęgę osiedle ludzkie. 
W 1880 r. były niewielki majątek rosyjskiego kupca Kuzniecowa, 
„został nabyty przez hr. Jana Rozwadowskiego na własność”16. 
Zdając sobie sprawę ze znaczenia, jakie może w przyszłości mieć 

15 Oto przykład opisu spotkania białoruskich mieszkańców Baranowicz 
oraz wojsk radzieckich, opublikowanego w  baranowickiej gazecie lokalnej 
„Наш край” [Nasz Kraj] (Д. Миров, ‘Вдоль по Комсомольской’, в: „Наш 
край” 2009, nr 103, c. 3: „В 1939 году началась Вторая мировая война. 
Польская армия была побеждена немцами. Польские солдаты оставили 
Барановичи, город оставался беззащитным. 17 сентября 1939 года для 
охраны мирного населения в наш город были введены части Красной 
Армии. Жители Барановичей в большинстве дружелюбновстречали 
советских воинов. Вскоре Народное собрание Западной Беларуси, выборы 
в которое состоялись 22 октября 1939 года, объявило об установлении 
советской власти на бывших «крэсах усходнiх». Одним из мероприятий 
новой власти в 1939 году было переименование улицы Нарутовича на 
улицу Комсомольскую”.

16 Kalendarz Popularny Baranowicki, red M.  Barbanell, J.  Kuryniec, 
Baranowicze 1936, s. 6. Kalendarz został wydany ze środków prywatnych człon-
ków komitetu redakcyjnego oraz pod honorowym patronatem Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej z Białostockiego Okręgu Wojewódzkiego, przy 
szczególnym poparciu starosty powiatowego Karola Wańkowicza, burmistrza 
m. Baranowicz inż. Ludwika Wolnika, wiceburmistrza inż. Arona Winnikowa, 
sekretarza Zarządu Miejskiego Aleksego Pigulewskiego. 
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powstanie osiedla ludzkiego na jego terenach, hr. J. Rozwadow-
ski wybudował kolej oraz uzyskał zezwolenie władz carskich „na 
wzniesienie osiedla i rozpoczęcie budowy”17. Majątek Rozwadow-
skich już w 1885 r. znalazł się na skrzyżowaniu dwu linii kolejo-
wych: Brześć – Moskwa i Wilno – Równe, a później także przy 
linii Baranowicze  – Białystok. Od początków swego powstania 
we wszystkich dokumentach urzędowych osiedle nosiło nazwę 
Rozwadowo-Baranowicze, następnie miasto uzyskało nazwę 
Baranowicze (1888 r.). Właścicielami miasta byli kolejno hr. Jan 
Rozwadowski, a od 1913 r. jego córka Maria Górska. Baranowi-
cze były ważnym punktem strategicznym w  rozgrywce Rosja  – 
Niemcy już w 1914 roku. Swoistą miarą znaczenia Baranowicz 
dla strategii armii rosyjskiej i niemieckiej był 

pobyt cesarza rosyjskiego Mikołaja II w  Baranowiczach, który 
mieszkał w specjalnym salon-wagonie umieszczonym na specjal-
nej linii w ciągu 6 tygodni wraz ze swym sztabem tzw. ‘stawką’ 
oraz naczelnego wodza walczącej armii rosyjskiej W. Ks. Miko-
łaja Mikołajewicza18.

Miasto Baranowicze, leżące na głównym szlaku prowadzącym 
z Europy Środkowej do Moskwy, miało zawsze strategiczne zna-
czenie. W 1918 r., po ogłoszeniu Niepodległości Polski, 

wojska niemieckie powróciły do swego kraju, a Baranowicze opa-
nowały wojska rosyjskie. Dnia 19 września 1919 r. zajęły m. Ba-
ranowicze wojska polskie. W lipcu 1920 r. wojska polskie ustąpiły, 
a  miasto zajęły wojska bolszewickie. Po przegranej bitwie pod 
Warszawą rozpoczął się pamiętny odwrót armii bolszewickiej, co 
doprowadziło do wyzwolenia Baranowicz oraz ponownego zaję-
cia miasta przez wojska polskie tym razem już na stałe19. 

Tak się wydawało wtedy, w 1920 r.
Właśnie od chwili odzyskania niepodległości przez Polskę 

w 1918 r. rozpoczyna się właściwy, nieskrępowany rozwój miasta. 
Od roku 1920 kresowe miasteczko Baranowicze było też miejscem 
siedziby dużego garnizonu wojskowego. Powyższy fakt powoduje 

17 Tamże, s. 6-8.
18 Tamże, s. 8-9.
19 Tamże, s. 9.
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powstawanie licznych pomników ku czci Wojska Polskiego oraz 
wybitnych jego żołnierzy. W dniu 19 kwietnia 1920 roku, w rocz-
nicę zdobycia Baranowicz przez oddziały gen. Szeptyckiego, na 
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Szeptyckiego został wzniesiony 
pomnik Wolności, poświęcenia którego „dokonał ks. dziekan Żo-
łądkowski w obecności obecnego Naczelnego Wodza, gen. dyw. 
Edwarda Rydza-Śmigłego”. W 1925 r.  „rzucono myśl przekształ-
cenia Pomnika Wolności na pomnik Grób Nieznanego Żołnie-
rza. (...) Wydobyto zwłoki z cmentarza wojskowego obok koszar 
9 D. A. K”20. Na specjalnym posiedzeniu Rady Miejskiej 

w obecności władz cywilnych i wojskowych losowano, gdzie zwło-
ki mają być pochowane, przyczem ciągnął los najmłodszy oficer 
orderu ‘Virtuti Militari’, por. Donner. Pochowanie uroczyste 
zwłok miało miejsce w dniu 28 czerwca 1925 roku przy udziale 
władz cywilnych, duchowieństwa wszystkich wyznań oraz władz 
wojskowych. Prezydenta Rzplitej reprezentował wojewoda, gen. 
Januszajtis, ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego – gen. Rybak, d-ca 
IX O. K., dowódcę IX O. K. – gen. Tabaczyński, dow. piech. dyw. 
Na grobie złożono wówczas setki wieńców (...). Obecnie przy 
pomniku Nieznanego Żołnierza odbywają się wszelkie defilady 
wojskowe oraz uroczystości państwowe, a w czasie uroczystości 
pali się znicz i umiejscowiona warta honorowa. Pomnik Niezna-
nego Żołnierza jest też dowodem zbratania się społeczeństwa 
z wojskiem, który jest prawdziwą ozdobą miasta, będąc drugim 
pomnikiem po Warszawie21. 

W 1926 r. przy końcu ul. Narutowicza, w parku, został wzniesiony 
„pomnik ku czci Żołnierza Polskiego” 22. O tym, jak ważnym mia-
stem były Baranowicze dla Wojska Polskiego oraz jak ważnym 
było Wojsko Polskie dla Baranowicz i  jak licznie stacjonowało 
w  tym mieście, świadczy też honorowe wzniesienie aż tylu po-
mników historycznych. Poza pomnikami z okresu I wojny świa-
towej oraz wojny polsko-bolszewickiej w Baranowiczach istniały 
również inne zabytki, ważne dla całej historii Wojska Polskiego. 
Obok koszar 9 D. A. K. istniał 

20 Tamże, s. 13.
21 Tamże, s. 13-14.
22 Tamże, s. 13.
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niewielki cmentarz na którym w  latach 1919-1920 chowano 
zmarłych żołnierzy polskich. Dużo mogił poległych żołnierzy 
polskich z pułków: grodzieńskiego, białostockiego, wileńskiego, 
nowogródzkiego i mińskiego, znajduje się na cmentarzu parafial-
nym w polu przyległym do ul. Hołówki. Na cmentarzu wznosi 
się pomnik poświęcony pamięci repatriantów zmarłych w latach 
1920-192323. 

Ponadto, jak świadczy dokument historyczny tamtych lat, przy ul. 
Kolejowej w Baranowiczach znajdowała się „osamotniona mogi-
ła polskiego lotnika, który uciekając przed bolszewikami – spadł 
z samolotu i na miejscu katastrofy został pochowany”. Do 1939 r. 
w obrębie koszar wojskowych znajdował się „Pomnik poległego 
pułkownika Boulla, Węgra, I-go dowódcy 9 D. A. K. i jego twór-
cy”. Jako jeden z ważniejszych faktów historycznych należy też 
wspomnieć rok 1915, kiedy w Baranowiczach znajdowały się for-
macje I Brygady Legionów. Ponadto, w czasie I wojny światowej, 
„podczas okupacji niemieckiej, w gmachu przy ul. Szeptyckiego 
Nr. 24 (...) mieścił się sztab armii niemieckiej pod dowództwem 
Ks. Leopolda Bawarskiego”24.

Warto również odnotować, iż Baranowicze często były odwie-
dzane przez różnych wysoko postawionych dygnitarzy państwo-
wych. Dwukrotnie w celu inspekcji frontu odwiedził Baranowi-
cze cesarz niemiecki Wilhelm II25. Marszałek Józef Piłsudski, 
ówczesny Naczelnik Państwa „przybył do Baranowicz w  dniu 
30 października 1922 roku o godz. 11-ej specjalnym pociągiem 
z  Warszawy na Dworzec Centralny”26. Powitany został przy 
bramie triumfalnej przez Wojewodę Nowogródzkiego, innych 
przedstawicieli miasta, organizacji społecznych, miejscowe władze 
wojskowe. W dniu bardzo ważnym dla Polski oraz nadzwyczaj-
nie symbolicznym, 11 listopada 1924 r., pamiętną uchwałą Rady 
Miejskiej nadano „obywatelstwo honorowe miasta Baranowicz 
Marszałkowi Piłsudskiemu”27. W  1924  r. Baranowicze zostały 

23 Tamże, s. 14.
24 Tamże, s. 15.
25 Por. tamże, s. 15.
26 Tamże, s. 22-23.
27 Tamże, s. 23.
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uhonorowane pobytem prezydenta St. Wojciechowskiego. We 
wrześniu 1929 r. To miasto odwiedził kolejny prezydent Rzeczy-
pospolitej, prof. J. Mościcki28. W Baranowiczach w latach 1937-
1939 pełnił służbę wojskową słynny na cały świat bohater spod 
Monte Cassino, gen. Władysław Anders, dowódca Nowogródz-
kiej Brygady Kawalerii29.

Miasto Baranowicze było swoistym miastem wojsko-
wym, „ważnym punktem strategicznym pod względem obro-
ny Państwa”30, stąd też zamieszkiwała tam ogromna liczba ludzi 
powiązanych z  wojskiem. Dodatkowe zwiększenie liczby woj-
skowych wyjaśnione powinno być faktem, iż w  okresie powo-
jennym ustawowo Państwo Polskie przeznaczało część terenów 
kresowych na osadnictwo wojskowe31. Osadnicy byli w większości 
wojskowymi w stanie spoczynku, bądź też inwalidami wojenny-
mi, działaczami organizacji i stowarzyszeń zrzeszających wojsko-
wych. Państwo, chcąc im wynagrodzić ich wysiłek na rzecz służby 
Ojczyźnie w  okresie wojny polsko-bolszewickiej, zdecydowało 
się na przekazanie im ziemi na Kresach Wschodnich. Zgodnie 
z  Ustawą o  nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (z 17 
XII 1920 r.) ziemia nadawana była nieodpłatnie – szczególnie za-
służonym żołnierzom Wojska Polskiego, ochotnikom walczącym 
na froncie oraz inwalidom wojennym. Inni żołnierze i inwalidzi 
mogli nabyć ziemię na zasadzie kredytu z odroczonym o 5 lat ter-
minem rozpoczęcia spłaty zobowiązania. Osadnicy otrzymywali 
działki ziemi o  różnych wielkościach, najczęściej od kilkunastu 
do dwudziestu kilku hektarów. Najwyższa dopuszczalna wielkość 
działki osadniczej została określona na 45 ha. Przeciętna wielkość 
działki osadnika wyniosła ok. 18 ha.

W ramach akcji osadniczej pewna liczba wojskowych osadni-
ków wraz z rodzinami przybyła także na tereny powiatu baranowi-
ckiego. Stacjonowanie na tych ziemiach znacznej liczby oficerów 
i  podoficerów Wojska Polskiego należy upatrywać w  położeniu 

28 Por. tamże, s. 15.
29 Por. D. Zagacki, Historia naszych małych ojczyzn: Baranowicze, dz. cyt., 

s. 26-27.
30 Kalendarz Popularny Baranowicki, dz. cyt., s. 5.
31 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 36-37.
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strategicznym ówczesnego powiatu baranowickiego – były to zie-
mie przygraniczne Rzeczypospolitej.

2. Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” –  
od 1927 do 1939 r.

Kobieta polska weszła w Niepodległą Polskę z wielką szlachetną 
i piękną tradycją32.

Zawodowi bądź też znajdujący się w stanie spoczynku żołnie-
rze i ich rodziny byli równie aktywni i czuli społecznie. Powyższe 
znajduje swój dowód w licznych organizacjach społecznych dzia-
łających w Baranowiczach w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Jako jeden z przykładów wymienione być może Stowarzyszenie 
„Rodzina Wojskowa”.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” założo-
ne zostało w  1925  r. z  inicjatywy Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego. Honorową przewodniczącą Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa” została druga żona Marszałka, Aleksandra Piłsudska. 
Stowarzyszenie miało na celu zjednoczenie rodzin wojskowych 
na płaszczyźnie prywatnej, innymi słowy, powstało 

w celu utworzenia z kilkunastutysięcznej rzeszy żon wojskowych, 
rozproszonych po całym kraju Organizacji silnej, spoistej, mającej 
na celu wyrobienie tych kobiet na obywatelki czynne, zarówno 
w czasie wojny, jak i w pokoju pracujące dla ogólnego dobra33. 

Marszałek J. Piłsudski w swoim przemówieniu, wygłoszonym na 
inauguracyjnym zebraniu „Rodziny Wojskowej” w dniu 3 lutego 
1925 r. podkreślił: 

Szanowne Panie! (...) Rodziną zwać chcecie swoje stowarzyszenie. 
A rodzina wtedy, gdy pioruny w nią biją, najbardziej jest narażo-
na, bo pioruny biją także w was, w was, które związane jesteście 

32 Przemówienie P.  Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza wygłoszone 
na XI Zjeździe „Rodziny Wojskowej”, Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa” 1937, nr 4-5, s. 1.

33 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 136.
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węzłami nierozerwalnymi tam z tymi, co na bój się narażają i cię-
żary bojowe znosić muszą. (...) Gdy Panie zebrałyście się tutaj, by 
o rodzinie radzić, by o rodzinie myśleć, by dla rodziny, dotkniętej 
kryzysem, szukać ratunku, myślę nieraz, że przyszły szafarz krwi 
polskiej będzie szczęśliwszym niż ja... Panie wtedy swym zrzesze-
niem, swą pracą dopomogą do zwycięstwa, dopomogą mu nieść 
jego historyczną ciężką odpowiedzialność... Szanowne Panie! Gdy 
mówię do was, staram się nawiązać jakiś węzeł pomiędzy mną, 
mówiącym, a pomiędzy wami, węzeł, który mi w czarnych godzi-
nach ulgę sprawia. Niech mi wolno będzie wymienić drugi węzeł, 
który do tragicznych nie należy. Byłem tym w Państwie Polskim, 
który z piórem w ręku, z uśmiechem na ustach podpisał wasze pra-
wa, prawa kobiet, równające je w swoich prawach z mężczyznami34.

Dziesięć lat później, po śmierci J. Piłsudskiego, honorowy pa-
tronat nad Stowarzyszeniem objął Marszałek E.  Rydz-Śmigły, 
który na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia podkreślił: 

Statut Wasz, Szanowne Panie, który był układany dla Was, był 
układany pod wpływem Waszego Wielkiego Patrona – Wielkie-
go Patrona Polski. Pięknie i mądrze mówi on o Waszych celach 
i zadaniach, łączy Waszą pracę z wojskiem, z zadaniami poko-
jowymi i  zadaniami wojennymi. Zadaniem pokojowym  – po-
wiedziałbym, jest ta łączność ideowa z wojskiem, która powinna 
być w Rodzinie Wojskowej, w podnoszeniu cnót obywatelskich... 
I  tym bardziej Rodzina Wojskowa jest przeznaczona do tego, 
a priori, ażeby pracę realizować w tym właśnie kierunku35. 

Przewodnicząca ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Woj-
skowa” Wanda Norwid-Neugebauerowa napisała: 

Dziś, jak Polska szeroka i  długa, we wszystkich garnizonach, 
gdzie mężowie nasi uczą przyszłych obrońców Ojczyzny, jak 
wysoko cenić należy honor munduru, gdzie dają im najwyższe 
wartości ideowo-moralne – tam wszędzie, równolegle z nimi, stoi 

34 Przemówienie Marszałka Józefa Piłsudskiego na organizacyjnym zebraniu 
„Rodziny Wojskowej” 3 lutego 1925 roku, Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa” 1938, nr 2, s. 2-3.

35 Wyjątki z  przemówienia wygłoszonego przez Marszałka Śmigłego-
Rydza na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” w 1935 roku, 
Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 1, s. 3.
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cicha i  ofiarna druga, nieumundurowana armia naszych człon-
kiń. Tworzą własny dom rodzinny, darzą życiem, wychowują dla 
Polski nowego człowieka. (...) I dlatego to ufał nam Wielki Mar-
szałek Piłsudski, że, umiejąc czuwać sercem nad własną rodziną, 
potrafimy stworzyć wielką, wspólną „Rodzinę Wojskową”, która 
dała początek tylu innym „Rodzinom” w kraju36.

Koło (powiatowe) „Rodzina Wojskowa” w Baranowiczach po-
wstało 17 grudnia 1927 r., powiększając liczbę kół Okręgu Brze-
skiego37. Warto zaznaczyć, iż próby założenia Baranowickiego 
Koła podejmowane były wcześniej. Okazało się to niemożliwe ze 
względu na istniejący już wówczas nadmiar organizacji społecz-
nych zrzeszających czynnych i będących w stanie spoczynku woj-
skowych. Ponadto brakowało wtedy osoby obdarzonej talentem 
organizacyjnym, będącej w stanie zorganizować i zjednoczyć ty-
siące żon wojskowych powiatu baranowickiego. Dopiero w 1927 r. 
żona generała Stanisława Grzmot-Skotnickiego, ówczesnego do-
wódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, p. Stefania Grzmot-
-Skotnicka38, zakłada Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” 
i przewodniczy mu do kwietnia 1934 r.39. Po latach w notce his-
torycznej dotyczącej Baranowickiego Koła „Rodziny Wojskowej” 
o Stefanii Grzmot-Skotnickiej napiszą następujące słowa: 

Moment właściwy do powstania Organizacji nadszedł dopiero 
wtedy, gdy na naszym terenie zjawia się jednostka obdarzona nie-
zwykłym talentem społecznym i organizacyjnym, jaką była ś. p. 
Skotnicka Stefania40.

36 W.  Norwid-Neugebauerowa, Do naszych członkiń!, Miesięcznik 
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 1, s. 4.

37 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 136.
38 Stefania Grzmot-Skotnicka (z domu Stefania Teresa Paulina Calvas), 

1890-1934. Absolwentka konserwatorium muzycznego we Lwowie, gdzie 
studiowała śpiew. Pierwsza żona gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego, z któ-
rym wyjechała do Paryża, by kształcić swój głos. Następnie małżonka gen. 
S.  Grzmota-Skotnickiego, dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 
w  Baranowiczach. Ciekawe informacje o  jej życiu można znaleźć w: 
Z. Kamiński, Dzieje życia w pogoni za sztuką, Warszawa 1975, s. 459; S. Koper, 
Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, s. 73-74. 

39 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 136. 
40 Tamże. 
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W chwili założenia Koła w  Baranowiczach, liczyło ono 68 
członkiń, zgrupowanych w  następujących sześciu sekcjach: 
Sekcja Opieki nad Dzieckiem, Sekcja Kulturalno-Oświatowa, 
Sekcja Zawodowa, Sekcja Sportowa, Sekcja Prasowa, Sekcja Fi-
nansowa. W miarę rozwoju powiatowego Baranowickiego Koła 
„Rodzina Wojskowa” Sekcja Zawodowa przemianowała się 
w Sekcję Pracy, ponadto powstawały sekcje, które zostaną wy-
mienione poniżej. Warto zaznaczyć, iż pierwsza z nich – Sekcja 
Opieki nad Dzieckiem – była w znacznym stopniu podstawową 
sekcją działalności całego Koła „Rodzina Wojskowa”, gdyż po-
wstała wcześniej, jeszcze w  1926  r., i  do roku 1927 stanowiła 
nawet odrębne Koło Opieki nad Dzieckiem, a jego założycielką 
była żona oficera z  pułku piechoty, Teodozja Sokół-Szahino-
wa41. Wówczas w 1926 r. Koło Opieki nad Dzieckiem prowa-
dziło prywatne przedszkole dla dzieci żołnierzy pułku piecho-
ty. Z  chwilą wejścia Koła Opieki nad Dzieckiem (jako sekcji) 
w strukturę Koła „Rodziny Wojskowej”, Sokół-Szahinowa ob-
jęła stanowisko I wiceprzewodniczącej Koła Rodzina Wojskowa 
Sekcja Opieki nad Dzieckiem podzielona była na trzy referaty: 
przedszkolny, szkolny oraz opieki i  wychowania pozaszkolne-
go. Prowadziła ona prace według programu opracowanego przez 
Zarząd Naczelny Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”. Bara-
nowickie Koło „Rodzina Wojskowa” przejęło wówczas opie-
kę nad powstałym na początku lat dwudziestych prywatnym 
przedszkolem dla dzieci wojskowych z pułku piechoty. Dzieci 
te otrzymały opiekę wychowawczą i  dożywianie. Jednocześnie 
z powodu dużej liczby dzieci zachodziła potrzeba otwarcia dru-
giego przedszkola, do którego zaczęło w 1927 r. uczęszczać 4542 
dzieci Koła „Rodzina Wojskowa” oraz innych formacji społecz-
nych, które zrzeszały wojskowych.

Z biegiem czasu, w roku 1928, ze względu na potrzebę kształ-
cenia dzieci w wieku 6-7 lat jedno z dwóch wyżej wymienionych 
przedszkoli zostało zamienione na szkołę powszechną, w której 
pierwszy rok szkolny ruszył w 1928/1929. W 1936 r. szkoła Koła 
„Rodziny Wojskowej” liczyła 6 oddziałów oraz 3 nauczycieli za-

41 Por. tamże, s. 136.
42 Por. tamże, s. 136.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



175Rola Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”

trudnionych na etatach, posiadała status szkoły publicznej i włas-
ny budynek43. W 1938 r. nastąpiła jego rozbudowa, szkoła nadal 
miała wówczas 6 oddziałów, posiadała trzy szkolne sale, a  do-
datkowo piękny pokój rekreacyjny i nową kancelarię, zatrudniała 
wtedy już pięciu nauczycieli44.

Po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską 
dzieci wojskowych w  średnim i  starszym wieku szkolnym mo-
gły również uczęszczać do Gimnazjum im. Marii z Billewiczów 
Piłsudskiej, które na bazie szkoły carskiej stopniowo od 1920 r., 
a całkowicie w 1923 r., przekształciło się w gimnazjum z polskim 
językiem nauczania. W  1930  r. gimnazjum przemianowano na 
im. Królowej Barbary Radziwiłłówny45. Na początku koeduka-
cyjne gimnazjum, pod koniec lat 20. stopniowo przekształcane 
było w żeńskie i od lat 30. kształcono tam córki różnego stopnia 
wojskowych powiatu baranowickiego oraz przedstawicieli innych 
warstw społeczeństwa – kolejarzy, urzędników, rzemieślników46. 
W 1936  r. powiatowe Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” 
odegrało znaczącą rolę w przemianowaniu (kolejnym zresztą) ww. 
gimnazjum. Z tego względu, iż większość uczennic była córkami 
wojskowych, a biorąc też pod uwagę zasługi dla Rzeczypospolitej 
Polskiej Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz historię powstania 
samego Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” z  inicjatywy Mar-
szałka, „w  r.  1936 gimnazjum zostało ponownie przemianowa-
ne” – zaczęło nosić imię matki Marszałka – Marii z Billewiczów 
Piłsudskiej47. Matka Maria Piłsudska pochodziła z Billewiczów, 
jednego z najbardziej wpływowych rodów na Litwie, była dla ro-
dzeństwa Piłsudskich prawdziwym autorytetem, a we wspomnie-
niach Józefa Piłsudskiego i  jego braci „rysowała się jako postać 
niezwykle patriotyczna, dbająca o  odpowiednią edukację swo-

43 Por. tamże.
44 Por. M.  Matarewiczowa, Nad wschodnią granicą (reportaż z  wizyta-

cji Kół Okręgu Brzeskiego), Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 
1938, nr 2, s. 12.

45 Por. Kalendarz Popularny Baranowicki, dz. cyt., s. 68.
46 Por. Kalendarz Popularny Baranowicki, dz. cyt., s.  67-68; Kalendarz- 

-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 85-86.
47 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 86.
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ich pociech”48, zadbała o perfekcyjny poziom wychowania dzieci 
„przez guwernantki ze Szwajcarii, Niemiec i Francji”49. Dlatego 
władze Baranowickiego Koła „Rodzina Wojskowa” postanowiły 
uczynić z niej patronkę.

Gimnazjum im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej nie było jed-
nak jedyną instytucją kształcącą dzieci wojskowych, objętą opieką 
Baranowickiego Koła „Rodziny Wojskowej”. Po odzyskaniu nie-
podległości przez Rzeczypospolitą Polską w  latach 1920-1930 
Baranowicze były największym centrum oświatowym na No-
wogródczyźnie, posiadając wyjątkowo dużą liczbę różnego typu 
instytucji oświatowych. O  najniższym szczeblu  – przedszko-
lach – w 1936 r. czytamy: „Przedszkola w liczbie 5 prowadzone 
są wyłącznie przez organizacje społeczne – Rodzinę Wojskową, 
Rodzinę Kolejową, Rodzinę Policyjną i Rodzinę Rezerwistów”50. 
W tymże 1936 r. „szkolnictwo powszechne w Baranowiczach re-
prezentują szkoły publiczne w liczbie 5 i jedna prywatna Rodziny 
Wojskowej”51. Opieka nad przedszkolem oraz szkołą prywatną 
spadała bezpośrednio na Baranowickie Koło „Rodzina Wojsko-
wa”. Dane statystyczne ujawniają, iż w tymże roku 1936 do szkół 
publicznych w Baranowiczach „uczęszcza 3798 dzieci, do szko-
ły Rodziny Wojskowej około 45”52. Opieka nad Gimnazjum im. 
Marii z Billewiczów Piłsudskiej, przedszkolem prywatnym oraz 
szkołą prywatną Rodziny Wojskowej stanowi podstawę działal-
ności Sekcji Kulturalno-Oświatowej Koła „Rodzina Wojskowa”.

Sekcja Kulturalno-Oświatowa rozwijała swoją działalność od 
samego początku istnienia Koła. Baranowicka Sekcja Kulturalno-
-Oświatowa prowadziła przy Kole „Rodzina Wojskowa” niewiel-
ki Klub Dziecięcy, a w nim szkółkę baletową i kółko teatralne. 
Poza szeroko rozumianą opieką, sprawowaną nad tymi szkołami 
i  przedszkolem, Sekcja Kulturalno-Oświatowa Koła prowadziła 
dyskusje nad przeczytanymi książkami i  artykułami prasowymi, 

48 M. Skowron, Marszałek Piłsudski: twórca niepodległej Polski, Warszawa 
2011, s. 6.

49 Tamże, s. 7.
50 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 82.
51 Tamże.
52 Tamże.
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organizowała „kursy języka angielskiego i francuskiego, wycieczki 
krajoznawcze i chór”53, a ponadto organizowała i prowadziła kur-
sy administracyjny i  sanitarny. Jednocześnie Sekcja Kulturalno-
-Oświatowa, we współpracy z  Sekcją Opieki nad Dzieckiem, 
w  prywatnej szkole Rodziny Wojskowej w  Baranowiczach uła-
twiała „dzieciom naukę francuskiego, nieobjętą programem 
szkolnym”54. Należy też podkreślić, iż w dwudziestoleciu między-
wojennym panie z  Baranowickiego Koła „Rodzina Wojskowa” 
dbały niezwykle o  znajomość języków obcych, a w  szczególno-
ści języka francuskiego, gdyż co roku organizowane były przez 
Wydział Kulturalno-Oświatowy Zarządu Naczelnego Stowa-
rzyszenia kilkudniowe, a nawet i kilkunastudniowe wycieczki do 
Paryża55. Tam członkinie stowarzyszenia zwiedzały Wersal, Fon-
tainebleau, Paris Plage, zamki nad Loarą.

Sekcja Kulturalno-Oświatowa obejmowała swoją opieką nie 
tylko panie – członkinie i dzieci, lecz również oficerów i podofi-
cerów, co roku urządzając w kasynie oficerskim w Baranowiczach 
„Spotkania opłatkowe” („Opłatek”). Wieczory o  takim charak-
terze integrowały oficerów i  podoficerów garnizonu baranowi-
ckiego oraz gromadziły członkinie Baranowickiego Koła „Rodzi-
na Wojskowa”. Po złożeniu wzajemnych życzeń, zaproszeni na 
wieczór uczestniczyli w  licznych konkursach, recytacji wesołych 
monologów, śpiewach i tańcach. Wesołemu nastrojowi sprzyjała 
również oryginalnie ubrana choinka, gdyż ozdoby stanowiły m.in. 
różnorodne miniaturki wojskowego sprzętu, strażnic granicznych, 
broni i  odznak. W  innych terminach organizowane były także 
spotkania opłatkowe dla członkiń Koła i ich dzieci, a również dla 
dzieci ze świetlicy bezrobotnych i  dzieci dożywianych w  Kole. 
Wieczory z udziałem dzieci były znacznie skromniejsze w zaba-
wach niż wieczory dla dorosłych i urozmaicone były występami 
wokalnymi, baletowymi i recytowaniem wierszy.

W Baranowickim Kasynie Oficerskim Baranowickie Koło 
„Rodzina Wojskowa” organizowało uroczyste obchody Święta 

53 Tamże, s. 136.
54 Tamże.
55 Por. Wycieczka „Rodziny Wojskowej” na wystawę do Paryża, Miesięcznik 

Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 2, s. 12.
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Niepodległości, dzień imienin Marszałka, dzień imienin Mar-
szałkowej, dzień św. Mikołaja, „Gwiazdkę”, „Święcone” i  inne. 
Uroczystości dla dzieci zawsze były sfinalizowane wręczeniem 
prezentów – w większości paczek żywnościowych, zawierających 
w  zasadzie nieatrakcyjne dla dzieci współczesnych, lecz dające 
wiele radości dzieciom dwudziestolecia międzywojennego, rze-
czy, jak słodka bułka, cukier, boczek, piernik, a także pończoszki, 
koszulki lub sweterki, ręcznie wykonane przez członkinie Koła 
„Rodzina Wojskowa”.

Sekcja Kulturalno-Oświatowa co roku w kwietniu i maju, kie-
dy odbywał się pobór wiosenny, obejmowała swoją opieką również 
poborowych, którzy przybywali odbyć służbę wojskową w Gar-
nizonie Baranowicze. W  ich imieniu z prośbą o pomoc do po-
szczególnych kół zwracał się Zarząd Naczelny Stowarzyszenia 
„Rodzina Wojskowa”56.

W 1930 r. Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” zorgani-
zowało kolejną, siódmą Sekcję Zdrowia, 

która zapewnia opiekę lekarską dzieciom z przedszkola i szkoły 
„Rodziny Wojskowej”, organizując okresowe badania lekarskie, 
szczepienia ochronne i  uruchamiając przy Garnizonowej Izbie 
Chorych lampę kwarcową57. 

Sekcja Zdrowia obejmowała trzy kierunki: organizacyjny, propa-
gandowo-odczytowy oraz kolonii letnich. Komórka organizacyjna 
Sekcji Zdrowia zaangażowana była w zakładanie, przy baranowi-
ckiej Garnizonowej Izbie Chorych, poradni i  gabinetów lekar-
skich, uświadamiających członkinie Koła „Rodzina Wojskowa” 
(od 1934 r. również osoby niezrzeszone w „Rodzinie Wojskowej”) 
w zakresie higieny ogólnej, higieny matki i dziecka, odżywiania 
dziecka. Komórka propagandowa prowadziła odczyty referatów 
z zakresu higieny ogólnej oraz poszczególnych chorób, założyła 
także biblioteczkę Sekcji, gdzie gromadzono broszury przesyłane 
z  Zarządu Naczelnego Stowarzyszenia oraz z  innych kół „Ro-
dzina Wojskowa” z  terenu całej II Rzeczypospolitej. Komórka 
kolonijna zaangażowana była w  działalność kolonii leczniczych 

56 Por. Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 2, s. 14.
57 Tamże, s. 137.
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w  Rabce i  Ciechocinku, gdzie mogły przebywać dzieci nawet 
w  wieku przedszkolnym (od 4. roku życia). Kolonie letnie dla 
dzieci w wieku szkolnym dzielone były „na dwa sezony, trwające 
po 4 tygodnie”58. Mając na uwadze ogromne społeczne znacze-
nie Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”, należy podkreślić, iż na 
kolonie i półkolonie wyjeżdżały przede wszystkim dzieci z naj-
biedniejszych warstw społeczeństwa polskiego. O  powyższym 
świadczy sprawozdanie, w którym podkreśla się, iż Stowarzysze-
nie „Rodzina Wojskowa” 

prowadzi stałe kolonie i półkolonie dla dzieci bezrobotnych i naj-
biedniejszych, nie szczędząc trudów i starań, by zgromadzić ich 
jak najwięcej i  przyjść w  ten sposób z wydatną pomocą społe-
czeństwu59.

W 1931  r. z  inicjatywy Sekcji Kulturalno-Oświatowej Koła 
„Rodziny Wojskowej” powstaje nowa Sekcja Uświadomienia 
Obywatelskiego, która początkowo działała wspólnie z  Sekcją 
Kulturalno-Oświatową, w 1932 r. zaś stała się samodzielną ósmą 
sekcją Koła. Sekcja Uświadomienia Obywatelskiego organizowa-
ła „szereg dyskusyj, referatów i odczytów, wykorzystując również 
materiał przysyłany z Zarządu Naczelnego Rodziny Wojskowej 
w Warszawie”60. Ponadto utrzymywała „łączność ze Związkiem 
Pracy Obywatelskiej Kobiet i z Towarzystwem Wiedzy Wojsko-
wej, korzystając z urządzonych przez nie odczytów i kursów”61. 
Prawie od początku powstania Baranowickiego Koła Sekcja 
Uświadomienia Obywatelskiego prowadziła klub obywatelski62, 
który prenumerował pisma: „Kobieta Współczesna”, „Wiadomo-
ści Literackie”, „Kobieta w Świecie i w Domu”, „Dziecko i Matka”, 
a od 1937 r. także „Miesięcznik Stowarzyszenia Rodzina Wojsko-
wa”. Głównym celem działalności Sekcji Uświadomienia Obywa-

58 Informator Białostockiego Koła „Rodziny Wojskowej” Październik-
Listopad 1934, nr 10-11, s. 7.

59 E. Englischowa, Kolonie i półkolonie „Rodziny Wojskowej”, Miesięcznik 
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 6-7, s. 21.

60 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 136-137.
61 Tamże.
62 Por. tamże, s. 137.
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telskiego było „wyrobienie we wszystkich zrzeszonych członki-
niach prężności organizacyjnej”63 oraz dostarczenie im w sposób 
szybki i  skuteczny najnowszych wiadomości z kraju i zagranicy, 
które przekazywane były paniom w  postaci wykładów i  dysku-
sji w ramach kursu uświadomienia obywatelskiego. Kurs zawierał 
następujące zagadnienia: sprawy wewnętrzne (ustrój, konstytucja, 
rola parlamentaryzmu); polityka zagraniczna (rola Polski na are-
nie międzynarodowej); zagadnienia mniejszościowe; zagadnienia 
społeczne i inne, a sam program kursu 

głęboko przemyślany znalazł swój wyraz w najpiękniejszej i najdo-
skonalszej formie, w opracowaniu znakomitych prelegentów, któ-
rzy sami byli i są współtwórcami życia państwowego i organizacyj-
nego. Marszałek Car, wicem. Miedziński, wicem. Schätzel, dalej 
mjr Lipiński, dr Paprocki, dr Karpała, dyr. Wasowski i inni, szereg 
znanych działaczek niepodległościowych jak senatorka Kudelska, 
Komarnicka, czołowa powieściopisarka współczesna Zofia Kossak, 
oto kilka nazwisk, które obrazują wysoki poziom kursu, będącego 
niejako przekrojem współczesnej Polski, konsekwentnie kroczącej 
po drogach wytyczonych przez Wielkiego Marszałka64. 

W centrum uwagi Sekcji Uświadomienia Obywatelskiego znaj-
dowała się „praca mająca na celu obronność kraju”, gdyż ze wzglę-
du na 

możliwości wybuchu wojny każdego dnia Polska musi liczyć się 
ze swoim położeniem geopolitycznym i siła Jej polega na przygo-
towaniu całego społeczeństwa do obrony kraju65.

W 1932 r. Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” uruchomi-
ło (dziewiątą) Sekcję Opieki nad Kościołem, zwaną potem także 
Sekcją Kościelną, a zajmującą się bodajże jednym z najważniej-
szych odcinków działalności całego Koła. Członkinie Stowarzy-
szenia „Rodzina Wojskowa” na drugim miejscu (po bezwzględnej 
czystości moralnej) utrzymywały, iż żona wojskowego musi być 

63 I.  Kuczyńska, Konferencja Wydziału Uświadomienia Obywatelskiego, 
Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 4-5, s. 6.

64 Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 10, s. 10.
65 I.  Kuczyńska, Konferencja Wydziału Uświadomienia Obywatelskiego, 

dz. cyt., s. 6.
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religijna, gdyż istotą Armii jest honor i miłość Ojczyzny, obie zaś 
te siły płyną z przekonania o  istnieniu Boga. Bez Boga nie ma 
miłości do Ojczyzny, a bez miłości Ojczyzny nie ma Armii66. 

Kościół na Kresach stał jakby ponad wszystkimi towarzystwa-
mi, kołami i  związkami. Na Kresach życie każdego człowieka, 
bardziej niż w innych dzielnicach Polski, opierało się na Koście-
le. Ludzie czerpali „z niego” siły i wskazówki do życia. Kościół 
kresowy niósł moralność, a wtedy, po licznych zaborach, krwa-
wej wojnie i długoletniej okupacji sowieckiej, Kościół katolicki 
włączył się aktywnie w  niesienie oświaty. Duchowni bardziej 
niż świeccy rozumieli potrzebę oświaty. Z  tego właśnie wzglę-
du przy prawie każdej z parafii istniały szkoły, szkółki. Po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. życie kościelne odradzało się 
na Kresach. Pod względem kościelno-administracyjnym powiat 
baranowicki podzielony był na 3 dekanaty, ponadto jedna parafia 
podlegała Dekanatowi Nowogródzkiemu oraz jedna Archidie-
cezji Wileńskiej. Dekanat Baranowicki obejmował centrum po-
wiatu i  jego zachodnio-południową część; Dekanat Stołowicki 
stanowiła część północna powiatu; Dekanat Lachowicki – część 
wschodnio-południowa67. Ze względu na to, iż ówczesny powiat 
baranowicki był powiatem kresowym, koszary wojskowe ciągnę-
ły się wzdłuż całej granicy. Toteż w każdej z istniejących parafii 
katolickich byli żołnierze, a w oddalonych od Baranowicz wsiach 
do szkółek parafialnych uczęszczały też żołnierskie dzieci. Z tych 
właśnie względów Koło „Rodzina Wojskowa” częściowo, w mia-
rę swych możliwości, udzielało pomocy materialnej (w postaci 
odzieży, obuwia, książek, żywności) oraz finansowej szkółkom 
parafialnym we wszystkich trzech Dekanatach: Baranowickim 
(parafie w Baranowiczach, Darewie, Nowej Myszy, Połonce, No-
wosadach, Leśnej), Stołowickim (parafie w  Stołowiczach, Isz-
kołdzi, Juszkiewiczach, Kroszynie, Swojatyczach oraz Żeleźni-
cy) oraz Lachowickim (parafie w Lachowiczach, Krzywoszynie, 
Niedźwiedzicy).

66 Z.  Kossak, Godność żony wojskowego, Miesięcznik Stowarzyszenia 
„Rodzina Wojskowa” 1939, nr 6, s. 1.

67 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 50.
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W całym powiecie baranowickim istniał tylko jeden kościół 
garnizonowy – kościół parafialny wojskowy pod wezwaniem św. 
Antoniego Padewskiego. Znajdował się na terenie koszar Koś-
ciuszki68. Proboszczem parafii wojskowej był ks. kapelan Antoni 
Aleksandrowicz69. Ze względu na olbrzymią liczbę wojskowych 
(łącznie z osadnictwem wojskowym z głębi Polski) zaszła potrze-
ba budowy dużego murowanego kościoła w  śródmieściu. Jego 
budowę w latach 1920 w śródmieściu Baranowicz w większości 
można zawdzięczać wojskowemu środowisku, gdyż ówczesny do-
wódca 20 d. p. generał Olgierd Pożerski 

zabrał się energicznie do dzieła i komitet budowy kościoła zdołał 
zgromadzić pewną sumę pieniędzy. Przy zbiegu ulic Mickiewicza 
i Kochanowskiego założono kosztem 50 000 złotych fundamen-
ty pod nową świątynię, zgromadzono poza tym nieco budulcu 
(...)70, 

a po śmierci gen. O. Pożerskiego 

rozpoczęły się spory do kogo ma należeć nowa świątynia – do 
wojska, jako kościół garnizonowy, czy do ludności cywilnej, jako 
parafialny (...)71. 

W 1936 r. staraniem Sekcji Kościelnej Koło „Rodzina Wojsko-
wa” ufundowało do kościoła dzwonki. Rzeczą oczywistą jest rów-
nież to, iż Sekcja Kościelna otaczała opieką groby wojskowe na 
cmentarzach w całym powiecie „przez staranne utrzymanie i przy-
strajanie w Dzień Zaduszny zielenią i światłem”72. Żołnierze słu-
żący w baranowickim garnizonie brali czynny udział przy budowie 
kościoła w miejscowości Darewo pod Baranowiczami oraz odbu-
dowywali zniszczony w 1915 r. dwór Mickiewiczów w Zaosiu73. 
Zresztą, wojsko w powiecie baranowickim było bardzo aktywne 
w życiu religijnym, co się wydawało, tam na pograniczach Polski, 

68 Por. Kalendarz Popularny Baranowicki, dz. cyt., s. 18.
69 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 50.
70 Tamże, s. 99.
71 Tamże.
72 Tamże, s. 137.
73 D. Zagacki, Historia naszych małych ojczyzn: Baranowicze, dz. cyt., s. 37.
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prawdziwym cudem, gdyż okres wojenny od 1914  – do 1920  r. 
doprowadził do całkowitego zaniknięcia życia religijnego; liczne 
dowody świadczą o aktywnym udziale wojska w uroczystościach 
religijnych. Między innymi, tradycyjna dla baranowickiej parafii 
katolickiej „procesja uroczysta na cmentarz grzebalny w dn. 1 listo-
pada wspólnie z garnizonem wojskowym dla zaakcentowania łącz-
ności wojska i cywilów w oddaniu czci Bogu”74; z kolei od 1933 r. 
„procesję w dzień Bożego Ciała przeniesiono z peryferii miasta do 
śródmieścia, urządzając ją także łącznie z wojskowością”75.

Sekcja Opieki nad Kościołem ściśle współpracowała z  bara-
nowickim Katolickim Stowarzyszeniem Kobiet, które powstało 
28 stycznia 1935 r. (do zarządu którego weszła ówczesna szefowa 
Koła „Rodzina Wojskowa”, Ewelina Krok-Paszkowska, a  więk-
szość członkiń tego Stowarzyszenia należała jednocześnie do 
Koła „Rodzina Wojskowa”)76. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet 
we współpracy z Kołem „Rodzina Wojskowa” oraz innymi stowa-
rzyszeniami, działającymi aktywnie na terenie powiatu baranowi-
ckiego, w dniach 28 stycznia 1935 r. oraz 11 października 1936 r. 
zorganizowały w Baranowiczach odpowiednio Pierwszy i Dru-
gi Dzień Katolicki77, w  których udział łącznie wzięło ok.  3000 
słuchaczy, do wspólnej Komunii Św. przystąpiło kilkaset osób. 
Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” brało również czynny 
udział w  organizowaniu corocznej Komunii Świętej dla dzieci 
z  Baranowicz i  okolicznych wsi. Członkinie Koła własnoręcz-
nie szyły ubrania dla dzieci, dziewczynki otrzymywały bieliznę, 
białe sukienki, pończochy i buty, a chłopcy – ubrania komunijne, 
pończochy i  buty. Dodatkowo członkinie „Rodziny Wojskowej” 
fundowały dla dzieci idących do I Komunii paczki z żywnością 
i prezentami i, wspólnie z księżmi z parafii, urządzały w szkolnych 
salach uroczysty poczęstunek.

W 1933 r. w powiatowym Baranowickim Kole „Rodzina Woj-
skowa” zostaje utworzona (jako dziesiąta) Sekcja Przysposobienia 
do Obrony Kraju. Sekcja ta rozwijała swoją działalność niezwykle 

74 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 105.
75 Tamże, s. 105.
76 Por. tamże, s. 110.
77 Por. tamże, s. 112.
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szybko i intensywnie, wciągając do swej pracy większość członkiń 
Koła. Jak wspomina jedna z członkiń: 

przez cały 1934  r. żyłyśmy pod znakiem przysposobienia, po-
święcając po 6 godzin tygodniowo na wysłuchiwanie kursów: 1) 
gazoznawstwa, 2) ratownictwa gazowego, 3) łączności, 4) strzele-
ctwa, 5) zaopatrzenia i administracji armii oraz parogodzinowych 
wykładów o szpiegostwie wojennym78. 

Łącznie 115 pań z Baranowicz i powiatu (które nie zostały zrażone 
ani trudnym programem, ani poważnymi egzaminami, ani ćwicze-
niami praktycznymi na strzelnicy i w komorze gazowej) ukończyło 
trwające cały rok kursy przysposobienia do obronności Kraju, uzy-
skując „książeczki przysposobienia do obrony kraju” 79. W 1934 r. 
w  Baranowickim Kole odbył się I  Kurs Ogólnoinformacyjny 
PDOK, kolejne kursy odbywały się co roku.

W 1934  r. został zmieniony Statut Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa”80. W porównaniu do poprzedniego statutu z roku 1932 
pojawiały się w nowym statucie istotne zmiany, związane ze spo-
łecznym powołaniem Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”. Jeżeli 
na samym początku swojego istnienia działalność Stowarzyszenia 
i  jego poszczególnych kół, rozsianych po całej Polsce, ukierunko-
wana była na zaspokojenie potrzeb wewnątrz rodzin wojskowych 
(pomoc i opieka nad rodzinami wojskowymi), to w nowym statu-
cie w stopniu znaczącym Stowarzyszenie rozszerza kierunki swojej 
działalności. W planach zostały zawarte następujące postulaty: 

Działalność naszego Stowarzyszenia winna mieć teraz również na 
celu ogólne dobro publiczne. Wyrażać się to będzie przez ‘niesienie 
pomocy i opieki materjalnej ludności najbiedniejszej i bezrobotnej 
w granicach możliwości finansowych Stowarzyszenia’ i przez ‘za-
kładanie placówek pracy społecznej’. Powyższa praca ma obecnie 
tem większe zastosowanie, że w dobie powojennego kryzysu poko-
lenie współczesne musi się borykać z klęską bezrobocia i ogólnego 
zastoju w poszczególnych dziedzinach życia gospodarczego81. 

78 Tamże, s. 137.
79 Tamże, s. 137.
80 Por. Informator Białostockiego Koła „Rodziny Wojskowej”, dz. cyt., s. 8.
81 Tamże, s. 8.
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W latach następnych kilkakrotnie były wprowadzane różnorod-
ne zmiany do statutu Stowarzyszenia, a  postawione na wstępie 
w 1925 r. cele stopniowo rozrosły się i zaczęły obejmować „zadania 
związane z zagadnieniami najnowożytniejszymi, z zagadnieniami 
obronności państwa i ogólnopaństwowymi”82. W taki sposób Sto-
warzyszenie „Rodzina Wojskowa” poszerzyło swoją działalność 
i  stało się organizacją o wymiarze wszechpolskim i prospołecz-
nym, akcenty swojej działalności postawiło na młodzież, która, jak 
prawidłowo określiły członkinie Stowarzyszenia, była „podwali-
nami i przyszłością naszego odrodzonego państwa”83.

W roku 1934 z Sekcji Kościelnej wyłoniła się (jako jedenasta) 
Sekcja Społeczna, która miała na celu niesienie pomocy rodzinom 
dotkniętym biedą. W latach 30, jako jeden z problemów finanso-
wych rodzin należy wymienić niemożność pełnego opłacania na-
uki dzieci, o czym wspominają źródła historyczne opisujące naukę 
w Gimnazjum im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej: 

większość uczennic to córki różnego stopnia urzędników i pra-
cowników państwowych czy kolejowych, nie mogących opłacać 
wysokiego czesnego84.

Początkowo „Rodzina Wojskowa” była stowarzyszeniem, które 
w swych założeniach statutowych nie miało nic wspólnego z dzia-
łalnością charytatywną, lecz w trudnych powojennych warunkach 
w jakich ludność polska żyła, a również w 

tkwiącej głęboko we współczujących sercach kobiecych koniecz-
ności roztaczania opieki nad dziećmi i biednymi, we wrodzonym 
kobiecie pragnieniu czynienia dobrze85, 

szukać należy podstaw do powstawania sekcji opieki społecznej 
we wszystkich kołach „Rodziny Wojskowej”. O powołaniu samo-
dzielnej Sekcji Społecznej wspominają członkinie: 

82 J. Walewska, Na nowych drogach, Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa” 1937, nr 4-5, s. 5.

83 Informator Białostockiego Koła „Rodziny Wojskowej”, dz. cyt., s. 8. 
84 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 86.
85 E. Engliszowa, Opieka Społeczna w „Rodzinie Wojskowej”, Miesięcznik 

Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 1, s. 14.
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Nowa dla Koła Baranowickiego i w swej nazwie, lecz nie nowa 
w  treści, gdyż bolączki społeczne spowodowane bezrobociem 
i  nędzą dawno leżały na sercu zarządowi naszego Koła, który 
w miarę swych sił starał się złemu zaradzić. W r. 1930 Koło wy-
słało 2 dzieci biednych na kolonie letnie i 1 dziecko do Ciecho-
cinka. W latach następnych wzrasta liczba dzieci utrzymywanych 
przez Koło na półkolonii Z.  P.  O.  K.  Parę razy do roku były 
organizowane zbiórki odzieży i żywności dla biednych z miasta, 
oraz głodującej ludności wsi pow. baranowickiego, które to zbiór-
ki dawały poważne rezultaty86. 

Ośrodkami działalności Sekcji Społecznej były m.in. świetlice, 
przedszkola, stacje opieki nad matką i dzieckiem, stacje dożywia-
nia i zaopatrywania w odzież i pomoce naukowe, kolonie i pół-
kolonie „Rodziny Wojskowej”. Według opinii członkiń „Rodziny 
Wojskowej”, ośrodki działalności sekcji opieki społecznej to nie 
tylko środowiska dbające o rozwój, zdrowie psychiczne i fizycz-
ne dzieci, ale przede wszystkim „ogniska, promieniujące gorącym 
uczuciem miłości Ojczyzny i  miłości armii, na której ofiarnych 
ramionach Ojczyzna najsilniej się opiera”87.

Szerokie zaangażowanie Koła „Rodzina Wojskowa” w pomoc 
społeczną mieszkańcom powiatu baranowickiego spowodowało, 
iż przez pewien czas przy Zarządzie Koła istniała nieoficjalna 
Sekcja Pośrednictwa Pracy, która miała na celu pomoc ludziom 
biednym i bezrobotnym w otrzymaniu stałej bądź tymczasowej 
pracy w  warsztatach i  pracowniach wojskowych88. Nieoficjalnie 
istniejąca z początku Sekcja Pośrednictwa Pracy stała się z cza-
sem jedną z  komórek powstałej w  październiku 1934  r. Sekcji 
Społecznej. Prowadziła ona systematyczne dożywianie objętych 
opieką dzieci, oraz, jak świadczy sprawozdanie, „koło zbiera 
dla nich ubrania, szyje bieliznę i ubranka i dostarcza podarków 
gwiazdkowych”89. Akcja dożywiania była prowadzona na szer-
szą skalę od 11 listopada 1937 r. na terenie wszystkich szkół po-
wszechnych. W 1938 r. Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” 

86 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 137.
87 E. Englischowa, Opieka Społeczna w „Rodzinie Wojskowej”, dz. cyt., s. 14.
88 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 137.
89 Tamże, s. 138.
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utrzymywało pięć punktów codziennego dożywiania dzieci w sa-
mych tylko Baranowiczach: „wszystkie powszechne chrześcijań-
skie szkoły w mieście objęła R. W.”90. W akcji dożywiania dzieci 
powiatu baranowickiego uczestniczyło nie tylko Koło „Rodzina 
Wojskowa”. Czynny udział w akcji dożywiania wzięło wojsko. Jak 
wspominają członkinie Baranowickiego Koła, współpraca z woj-
skiem była harmonijna i owocna nie tylko w Sekcji Społecznej, 
w każdej dziedzinie panie z „Rodziny Wojskowej” spotykały się 
„ze zrozumieniem, życzliwością i pomocą naszych panów – i bar-
dzo sobie to cenimy”, „pracujemy wspólnie z wojskiem, bo w puł-
kach gotują nam obiady i  dostarczają je na miejsca”91. Zresztą, 
akcją dożywiania były objęte nie tylko dzieci, lecz również biedne, 
bezrobotne rodziny, a  także starcy. W  świetlicy, która była pro-
wadzona przez Baranowickie Koło „Rodziny Wojskowej”, dzieci 
otrzymywały obiady oraz kolacje i  były pod opieką nauczycieli 
i wychowawców, udzielających im rad i pomocy w nauce.

Na wszystkie wymienione kierunki pomocy potrzebne były 
odpowiednie fundusze. W  tym właśnie celu Sekcja Finansowa 
Koła w skali rocznej kilka razy systematycznie organizowała róż-
nego rodzaju imprezy92, m.in. jarmarki, uroczystości świąteczne 
wielkanocne i bożonarodzeniowe. W sprawozdaniu Koła „Rodzi-
na Wojskowa” za rok 1936 Zarząd Koła zaznaczał, iż ze wszyst-
kich aktywności Koła akcja dożywiania dzieci biednych oraz lu-
dzi bezrobotnych pochłania ogromne sumy pieniędzy. W związku 
z powyższym, 

oficerowie i podoficerowie garnizonu baranowickiego opodatko-
wali się dobrowolnie na ten cel na przeciąg zimowych miesięcy, 
poczynając od grudnia93. 

W sprawozdaniu zaś za rok 1937 zamieszczono informację, iż 
Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” urządziło „’Gwiad-
kę’ dla dzieci z  miejscowej ochronki ‘Caritas’. Występy dzieci 

90 M.  Matarewiczowa, Nad wschodnią granicą (reportaż z  wizytacji Kół 
Okręgu Brzeskiego), dz. cyt., s. 12.

91 Tamże.
92 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 138.
93 Tamże.
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urozmaiciły uroczystość. Po opłatku rozdano dzieciom paczki 
z odzieżą i słodyczami”94.

W latach 1930-1936 liczba członkiń Baranowickiego Koła 
„Rodzina Wojskowa” wzrosła do 240. Nastąpiły również zmia-
ny w Zarządzie Koła. Funkcję przewodniczącej założycielka koła, 
Stefania Grzmot-Skotnicka, przekazuje swojej następczyni, ge-
nerałowej Ewelinie Krok-Paszkowskiej, która od kwietnia 1934 r. 
aż do 1939 r. (do agresji sowieckiej) prowadziła pracę społeczną 
i  kierowała Kołem „Rodzina Wojskowa” w  powiecie baranowi-
ckim95. W 1938 r. Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” gości-
ła u siebie z kilkudniową wizytą delegatkę z Zarządu Naczelnego 
w Warszawie, panią M. Matarewiczową, która później, będąc bar-
dzo zadowolona z pobytu w Baranowiczach, swoje sprawozdanie 
rozpoczęła w następujący sposób: 

Koło w Baranowiczach podejmuje delegatkę herbatką. Przewod-
nicząca p. Krok-Paszkowska wprowadza mnie do kasyna oficer-
skiego. Rojno i gwarno w pięknej sali. Zasiadamy przy stole. Po 
przemówieniu p. Krok-Paszkowskiej ogarnia nas serdeczny swoj-
ski nastrój. Zabieram głos z prawdziwym zadowoleniem, a na-
stępnie wygłaszam referat96.

Każdego miesiąca Sekcja Społeczna organizowała spotkania 
integracyjne, przysłowiowe „spotkania przy herbatce”, na których 
podejmowane były różne tematy dyskusyjne. „Wykorzystujemy je, 
jak każde zresztą zebranie” – wyjaśniała w 1938 r. pani przewod-
nicząca Baranowickiego Koła, Ewelina Krok-Paszkowska, 

na referaty i odczyty. Obecnie w ten sposób przechodzimy kurs 
matek. Przy każdej sposobności dajemy jeden wykład i tak więk-
szość naszych członkiń przejdzie ten kurs nie orientując się, że go 
odbywa. Bo bardzo są w domach zajęte, tak więc przemycamy to, 
co jest konieczne97.

94 Kronika. Baranowicze, Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa” 1938, nr 2, s. 13.

95 Tamże, s. 136.
96 M.  Matarewiczowa, Nad wschodnią granicą (reportaż z  wizytacji Kół 

Okręgu Brzeskiego), dz. cyt., s. 12.
97 Tamże.
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Społeczne zasługi Koła trudno przecenić. Poza funkcją spo-
łeczną Koło „Rodzina Wojskowa” pełniło również funkcję po-
lityczną, gdyż brało czynny udział w  życiu politycznym miasta 
Baranowicze oraz 

w wyborach do Sejmu i do samorządów; jedna z członkiń Koła 
R. W. wchodzi do Rady Miejskiej, dwie do Zgromadzenia Okrę-
gowego przy wyborach do Sejmu98. 

Ponadto, przedstawicielki baranowickiego Koła, na równi z dele-
gatkami ze wszystkich kół „Rodziny Wojskowej” z całej Rzeczy-
pospolitej, brały udział w walnych zjazdach Stowarzyszenia „Ro-
dzina Wojskowa”99. Do zasług w zakresie ogólnopolskim zaliczyć 
należy czynny udział Baranowickiego Koła „Rodzina Wojskowa” 
w ufundowaniu „Daru dla Wojska” Polskiego100. Sekcja Pracy od 
samego początku istnienia Koła aktywnie udzielała się społecz-
nie oraz prowadziła kursy zawodowe (początkowo Sekcja, jak już 
wspomniano wyżej, nosiła nazwę Sekcji Zawodowej). W więk-
szości były to kursy kroju i szycia, kursy robót ręcznych, które się 
cieszyły wśród członkiń Koła ogromną popularnością101. W latach 
1937-1939 przewodniczyła Sekcji Pracy Baranowickiego Koła 
pani Irena Maria Andersowa, pierwsza żona gen. Władysława 
Andersa, dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W 1938 r. 
Sekcja Pracy zorganizowała wystawę i loterię wyrobów. Impreza 
stanowiła popularyzację wyrobów rękodzielniczych „ze lnu i weł-
ny w zastosowaniu do urządzenia nowoczesnego mieszkania”102.

Nawiązując do funkcji Sekcji Prasowej Koła „Rodzina Woj-
skowa”, należy podkreślić bardzo dobrą organizację działalności 
wewnątrz samego Koła. Dzięki właśnie tej wzorowej organizacji 
Koło stale miało kontakt z prasą „stołeczną i miejscową, wysyłając 
sprawozdania z działalności Koła do «Polski Zbrojnej», «Kurjera 
Nowogródzkiego» i «Kurjera Baranowickiego»103.

98 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 137.
99 Por. Informator Białostockiego Koła „Rodziny Wojskowej”, dz. cyt., s. 1-3.
100 Por. Miesięcznik Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1939, nr 1, s. 3, 14.
101 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 137.
102 M.  Matarewiczowa, Nad wschodnią granicą (reportaż z  wizytacji Kół 

Okręgu Brzeskiego), dz. cyt., s. 12.
103 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 137.
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Poza wszystkimi wymienionymi wyżej i  aktywnie działają-
cymi sekcjami Baranowickiego Koła „Rodzina Wojskowa”, przy 
Kole od samego początku istnienia działał Klub Sportowy, któ-
ry w  1928  r. rozpoczął swą działalność w  ramach samodzielnej 
Sekcji Sportowej. Sprawność i atrakcyjność fizyczna, a także po-
trzeba wychowania fizycznego ukierunkowały działalność Klubu. 
Członkinie Klubu rozumiały swoją rolę w  sposób następujący: 
„Członkinie Rodziny Wojskowej: żony, siostry i  matki wojsko-
wych winny pierwsze tę potrzebę rozumieć, winny ją przede 
wszystkim zastosować do siebie i  swoich dzieci, a  dalej winny 
propagować ideę wychowania fizycznego wśród najszerszych 
warstw społeczeństwa”104, członkinie „Rodziny Wojskowej” winny 
były „dbać o skupienie przy swoich organizacjach wojskowych jak 
najszerszych rzesz członkiń” oraz winny „wziąć w rękę inicjatywę 
i krzewić wychowanie fizyczne”105. Członkinie Klubu Sportowe-
go uprawiały gry sportowe: „siatkówkę, lekkoatletykę, strzelanie 
z broni małokalibrowej, a w późniejszych latach strzelanie z łuku, 
narciarstwo, konną jazdę, pływanie, szermierkę, tenis i gimnasty-
kę” Według statystyki, „największym zainteresowaniem cieszyły 
się: a) siatkówka, b) strzelanie, c) łucznictwo, d) narciarstwo”106. 
Te gałęzie sportu przyczyniły się do rozwoju Klubu Sportowego.

Poza szeroką samodzielną działalnością na płaszczyźnie spo-
łecznej Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” współpracowa-
ło z następującymi instytucjami oraz stowarzyszeniami o  cha-
rakterze wojskowym istniejącymi w Baranowiczach: Polski Biały 
Krzyż, Liga Morska i Kolonialna, Powiatowy Związek Rezerwi-
stów, Liga Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich im. Generała 
J. Sowińskiego (Kompania w Baranowiczach), Związek Inwa-
lidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Czerwony 
Krzyż, Liga Obrony Powietrznej i  Przeciwgazowej. Dodatko-
wo Koło „Rodzina Wojskowa” współpracowało z baranowickim 
oddziałem „Caritas”, a  mianowicie, członkinie Koła podejmo-
wały prace w  zakładach społecznych: Ochronce Towarzystwa  

104 H.  Jurgielewiczowa, Na odcinku wychowania fizycznego, Miesięcznik 
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 1937, nr 6-7, s. 17.

105 Tamże, s. 18. 
106 Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s. 138.
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„Caritas”, żłobku Z.P.O.K., a także w szpitalu międzykomunal-
nym w Baranowiczach.

O działalności Baranowickiego Koła „Rodzina Wojskowa” oraz 
o jej władzach świadczy jak najlepiej raport z wizytacji w 1938 r., 
w którym delegatka-kontroler z Zarządu Naczelnego Stowarzy-
szenia, M. Matarewiczowa, stwierdziła jak następuje: „Wywożę 
z Koła Baranowickiego wrażenia życzliwości wzajemnej, spokoju, 
solidności i zorganizowanego ładu. Tchnie tymi wielkimi walo-
rami postać przewodniczącej, pani Krok-Paszkowskiej – i widzi 
się je w każdej i na każdej placówce. Serdeczność i gościnność jest 
zniewalająca i  tak miła, że z  radością myślę o  następnym zjeź-
dzie Rady Okręgowej w  Baranowiczach. (...) Ogrzana ogniem 
pracowitego zapału, wiozę w sercu ugruntowaną, mocną pewność 
i dumę, że na wschodniej granicy, obok strażnic K. O. P., obok 
jednostek dzielnego wojska, czuwają także i nasze straże: Kresowe 
i nadgraniczne koła «R.W»107.

W całej historii swego istnienia na terenie pow. baranowickie-
go Koło „Rodzina Wojskowa” zarządzane było kolejno przez dwie 
wspaniałe, nadzwyczajnie aktywne społecznie, czułe na ludzkie 
potrzeby i biedy, kobiety, Stefanię Grzmot-Skotnicką oraz Ewe-
linę Krok-Paszkowską żony ówczesnych dowódców garnizonu 
baranowickiego. Cieszyli się ogromnym szacunkiem, na dowód 
czego można przytoczyć następującą opinię: 

Na naszym terenie społeczeństwo wielką sympatią otacza miej-
scowy garnizon, który ma swoją chlubną kartę w dziejach walk 
o Niepodległość oraz ich dowódców w osobach gen. Krok-Pasz-
kowskiego i Grzmot-Skotnickiego108. 

Szereg wojskowych brało czynny udział w  życiu społecznym. 
Ppłk. dypl. Tadeusz Machalski w ciągu wielu lat pełnił obowiązki 
prezesa obwodowego Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej, od 
1936 r. prezesem był płk Henryk Krok-Paszkowski. Por. rez. Gu-
staw Budrewicz oraz kpt. rez. Teofil Makomaski pełnili obowiązki 

107 M.  Matarewiczowa, Nad wschodnią granicą (reportaż z  wizytacji Kół 
Okręgu Brzeskiego), dz. cyt., s. 12.

108 M.  Barbanell, Wojsko a  społeczeństwo, w: Kalendarz Popularny 
Baranowicki, dz. cyt., s. 73. 
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odpowiednio prezesa i wiceprezesa Powiatowego Oddziału Fede-
racji Polskiego Związku Obrońców Ojczyzny. Por. rez. Gustaw 
Budrewicz ponadto był założycielem oraz pełnił obowiązki preze-
sa i komendanta powiatowego Związku Rezerwistów, jego zastęp-
cą i I wiceprezesem był kpt. w s. s. Piotr Siekieżyński109. Założy-
cielem i inicjatorem powstania powiatowego oddziału Polskiego 
Czerwonego Krzyża był major dr A. Wężyk, a obowiązki prezesa 
zarządu pełnił ppłk. A. Schmidt110. Gen. S. Grzmot-Skotnicki, 
poza obowiązkami wojskowymi dowódcy garnizonu, pełnił rów-
nież społeczne funkcje prezesa zarządu Polskiej Macierzy Szkol-
nej (P. M. Sz.) w Baranowiczach111 oraz prezesa Wschodnio-Kre-
sowego Klubu Jazdy112, a ppłk A Schmidt i ppłk Lewandowski 
byli członkami zarządu okręgowego P. M. Sz.113. Po latach miesz-
kańcy Baranowicz z  szacunkiem stwierdzali: „Dobre wrażenia 
pozostawili: płk. dypl. L. Bociański (ob. Wojew. Wileński) i ppłk. 
dypl. T. Machalski”114. Każdy z tych ludzi kierował się zasadą, iż 

współpraca siły zbrojnej ze społeczeństwem stanowi najlepszą 
gwarancję, że rozwój mocarstwowej Polski jest zapewniony, od-
grywając coraz większą rolę w  międzynarodowym układzie sił 
politycznych, będąc w myśl słów Marsz. Rydza-Śmigłego – ele-
mentem stabilizacji pokoju europejskiego115.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż rola Koła „Rodzina 
Wojskowa” w szczególności oraz innych organizacji społecznych 
w życiu społecznym i politycznym ówczesnych Kresów wydaje 
się być ogromna. Koło „Rodzina Wojskowa” przedstawiało sobą 

109 Por. tamże, s. 55.
110 Por. Kalendarz Popularny Baranowicki, dz. cyt., s. 53-66.
111 Por. Kalendarz-Przewodnik Chrześcijański, dz. cyt., s.  90; Kalendarz 

Popularny Baranowicki, dz. cyt., s. 67.
112 Por. A. Szutowicz, Gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki, „Magazyn 

Regionalny Społeczno-Kulturalny”, (wydanie internetowe) Naji Góchë, http://
www.najigoche.kaszuby.pl/artykul/artykul=602,gen-bryg-stanislaw-grzmot-
-skotnicki/, akapit 11 (dostęp: 12.11.2012). 

113 Por. Kalendarz Popularny Baranowicki, dz. cyt., s. 67.
114 M.  Barbanell, Wojsko a  społeczeństwo, w: Kalendarz Popularny 

Baranowicki, dz. cyt., s. 73. 
115 Tamże, s. 73. 
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wybitnie zorganizowane zrzeszenie społeczne, głównymi kie-
runkami działań którego były nurty oświatowo-wychowawczy 
oraz kulturalny. Baranowickie Koło aktywnie działało na płasz-
czyźnie charytatywnej  – okazywało pomoc ludziom biednym, 
bezrobotnym, chorym, dzieciom z  ubogich rodzin, dając tym 
samym najlepszy przykład doskonałej miłości do bliźniego. 
Wydaje się trudne określenie w kilku słowach roli takiego do-
skonałego przykładu, gdyż miała ona szeroki i bardzo głęboki 
sens w społeczeństwie, w którym większość ludności przybyła za 
chlebem, w intencji pełnienia obowiązków obywatelskich. Spra-
wiedliwe byłoby założenie, iż ludność powiatu baranowickiego 
żyła ciągle w niebezpieczeństwie – na pewno obserwować moż-
na było niepożądane wpływy, wynikające ze zbyt bliskiego są-
siedztwa z państwem bolszewickim. Ze względu na powyższe, 
podkreślić trzeba wielką niedocenioną rolę priorytetowego kie-
runku działalności Koła „Rodzina Wojskowa”, czyli wszelkich 
działań skierowanych na patriotyczne wychowanie obywatelskie 
dzieci i młodzieży z powiatu baranowickiego. Działalność Koła 
na rzecz umacniania polskości na terenach przygranicznych, 
uwzględniając tradycje i  powszechnie uznawany dorobek ru-
chu stowarzyszeniowego, miała wymiar ogólnopolski i wznosiła 
swoiste mury moralności przyszłych obywateli Polski Niepodle-
głej. Koło „Rodzina Wojskowa” we współpracy z Kościołem re-
alizowało również zadanie odrodzenia religijności. Organizacja 
życia religijnego parafii, pomoc w budowie świątyni  – kościo-
ła garnizonowego, przekazywanie książek polskich do szkółek 
parafialnych po całym powiecie, dawały namacalny dowód, iż 
Koło „Rodzina Wojskowa” potrzebne było społeczeństwu, speł-
niało w  całości swój obowiązek opieki nad Kościołem, biorąc 
tym samym czynny udział w „Akcji Katolickiej”. Koło „Rodzina 
Wojskowa” podejmowało bogate i różnorodne zagadnienia spo-
łeczne. Działalność Baranowickiego Koła „Rodzina Wojskowa” 
miała istotny wpływ na wszystkie płaszczyzny życia społeczne-
go, niosła pozytywne zmiany we wszystkich kierunkach. Można 
tylko przypuszczać obecnie, jakich wyżyn sięgnęłaby, gdyby nie 
agresja sowiecka 1939 r. i jej następstwa.
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3. Baranowickie Koło „Rodzina Wojskowa” po 1939 r.

Historia Baranowickiego Koła „Rodzina Wojskowa” oraz in-
nych polskich organizacji społecznych w Baranowiczach zakoń-
czyła się 17 i 18 września 1939 r. W tych dniach przestały istnieć 
również wszystkie pomniki historyczne miasta, powstałe po od-
zyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą116. Losy większo-
ści członkiń Koła „Rodzina Wojskowa” po roku 1939 potoczyły 
się najpewniej tak, jak się toczyły losy ich ojców, mężów i synów, 
którzy w większości zostali zgładzeni, wysłani na Sybir i do Ka-
zachstanu, a  większość z  członków ich rodzin znajduje się za-
pewne na nieznanej dotychczas, lecz bardzo sławnej „Białoruskiej 
Liście Katyńskiej”117. Według Fragmentów protokołu konferencji 
w Belgradzie zwołanej przez Komendanta Głównego ZWZ (29 
maja – 2 czerwca 1940 r.): 

116 Do dnia dzisiejszego w Baranowiczach jednak zachowało się kilka bu-
dynków przypominających o Polakach i Wojsku Polskim w II Rzeczypospolitej 
Polskiej, są to m.in.: murowany budynek dowództwa Nowogródzkiej Brygady 
Kawalerii, w którym w latach 1937-1939 przebywał i z którego dowodził gen. 
Władysław Anders oraz (częściowo zachowane) budynki koszar im. Tadeusza 
Kościuszki. Ww. historyczne budowle stopniowo ulegają zniszczeniu, w chwili 
obecnej użytkowane są jako mieszkania. Na ścianach zewnętrznych tych budyn-
ków nadal zachowały się ślady po tablicach informacyjnych z lat 1920-1930. 

117 Mówiąc o  losach większości członkiń, pomijam losy dwu wybitnych 
przewodniczących baranowickiego koła „Rodzina Wojskowa”, Stefanii Grzmot-
Skotnickiej (zmarła w dniu 4 maja 1934 r.) oraz Eweliny Krok-Paszkowskiej. 
Gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki zmarł z powodu odniesionych ran 19 wrześ-
nia 1939  r. pod Tułowicami, obecnie jego grób znajduje się na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Gen. Henryk Krok-Paszkowski zmarł 
7 kwietnia 1969 w  Anglii; w  latach 1939-1945 internowany był w  Rumunii 
i w Niemczech. O gen. Henryku Krok-Paszkowskim, jego żonie, Ewelinie Krok- 
-Paszkowskiej, drugiej przewodniczącej powiatowego Baranowickiego Koła 
„Rodzina Wojskowa” pisze ich syn, Jan Krok-Paszkowski, wybitny dziennikarz 
i dramaturg, m.in. w książce Mój bieg przez XX wiek, Lublin 2001. W wywiadzie 
z Ryszardem Maciejkiańcem (polonijny periodyk litewski „Nasz Czas”, 23/2003 
(612)), Jan Krok-Paszkowski m.in. ciepło wspomina, iż powrót gen. Henryka 
Krok-Paszkowskiego do Baranowicz był powrotem „w rodzinne strony” (uro-
dzony na Nowogródczyźnie, przed powrotem w rodzinne strony pełnił służbę 
w jednostkach wojskowych w centralnej Polsce); a o swej mamie napisał: „Mama, 
która miała na imię Ewelina, była bardzo czynna społecznie i przewodniczyła 
Stowarzyszeniu Żon Oficerów i Podoficerów”.
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Planowa i konsekwentna eksterminacja elementu polskiego obej-
muje wszystkie środowiska, a skierowana jest przede wszystkim 
przeciwko elementowi zdolnemu do noszenia broni118.

Z kolei w Dokumencie 63, Raporcie ppłk Sulika-Ładyny z terenu 
Wilna z dnia 28 VIII 1940 r. (adresowanym do gen. Sosnowskie-
go) znajdują się następujące informacje: 

Niektóre nasze oddziały na terenie okupacji sowieckiej zostały 
na skutek masowych wysiedleń zlikwidowane przez bolszewików. 
Do tych oddziałów należy zaliczyć oddziały: w Głębokiem, Osz-
mianie, Mołodecznie, Baranowiczach, Słonimie, Wołkowysku, 
Grodnie, a częściowo także w Lidzie119. 

Następnie w Dokumencie 927. Murzyn (Komendant Okręgu No-
wogródek do Dowódcy AK), w dniu 27 sierpnia 1944 r. stwierdza: 

W południowej części okręgu Baranowicze, Nieśwież, Słonim 
aresztowano 28 lipca wszystkich oficerów i podchorążych. Wy-
wieziono 3000 młodzieży120.

Wiadomo jest ze źródeł dokumentalnych oraz świadectw osób 
dziś jeszcze żyjących, wywodzących się z Baranowicz bądź oko-
lic121, że po rozpoczęciu 17 września 1939 r. przez ZSRR agresji 

118 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. I: wrzesień 1939 – czer-
wiec 1941, red. H. Czarnocka et al., Londyn 1970, s. 251. 

119 Tamże, s. 280. 
120 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, T. IV: lipiec – październik 

1944. red. H. Czarnocka et al., Londyn1977, s. 205. 
121 Przede wszystkim mam tu na uwadze moją Babcię, Alinę Iwanowską, która 

przed wojną mieszkała wraz z rodzicami, ojcem Adamem Sidorowiczem (z zawodu 
lekarz) oraz matką Wacławą Chomicz (gospodyną domową, która ukończyła carskie 
gimnazjum), w miejscowości Kowale pod Lachowiczami (niedaleko Baranowicz). 
Moja babcia A. Iwanowska (z domu Sidorowicz-Chomicz) to córka lekarza, który 
aktywnie działał w baranowickim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża (zawód 
lekarza uratował później całą rodzinę, ponieważ Sowieci przekładali ich wywóz-
kę na Sybir na późniejsze terminy („Sowieci zawszeni, chorujący na świerzb, sta-
le potrzebowali pomocy”  – ze wspomnień Prababci). Potem Niemcy okupowali 
Baranowicze – wspomina Babcia. Nie wyrządzili Rodzinie żadnej krzywdy, ponie-
waż jako lekarz Pradziadek był bardzo potrzebny w czasie wojny. Ponadto, Babcia 
była kuzynką wachmistrza Mariana Gudynowskiego, ułana oraz siostrzenicą wach-
mistrzów – braci Siemaszko, kuzynów Wacławy Chomicz, mojej Prababci. Babcia 
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na Polskę, rząd sowiecki wywiózł do obozów w głąb Rosji wzię-
tych do niewoli oficerów i żołnierzy polskich. W trakcie drugiej122 
(z czterech masowych) deportacji ludności, która miała miejsce 13 
kwietnia 1940 r. i objęła ponad 320 tys. osób, wywiezione zostały 
głównie kobiety i dzieci (rodziny poprzednio aresztowanych lub 
deportowanych)123. Ale być może żony i dzieci z rodzin wojsko-
wych zostały już wcześniej wywiezione do pobliskich lasów i tam 
zgładzone bądź też uwięzione w miejscowościach Kojdanowo124 
pod Dzierżyńskiem, Kuropatach125 pod Mińskiem lub Kołdycze-
wo126 pod Baranowiczami. Jak napisał W. Pobóg-Malinowski, 

wspomina m.in., że żona starszego z nich, Stefania Siemaszko, była członkinią bara-
nowickiego Koła „Rodzina Wojskowa”. Ojciec Babci, mój Pradziadek, utrzymywał 
prywatne kontakty z kpt. w st. spocz. Piotrem Siekieżyńskim, wiceprezesem Zarządu 
Powiatowego Związku Rezerwistów oraz majorem dr. A. Wężykiem, założycielem 
(1930 r.) baranowickiego powiatowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. 

122 Moja Babcia wspomina także m.in., iż w 1939 r. stracili oni kontakt naj-
pierw z  wujkami, którzy zostali wzięci do niewoli, a  jakiś czas potem ich żony 
i dzieci wywiezione zostały przez Sowietów na Sybir (wraz z matkami i dziećmi 
z  innych rodzin wojskowych). W latach 1946-1954 odbywał karę w  łagrze przy 
ścinaniu lasów pod Smoleńskiem również Adam Sidorowicz, ojciec Babci, jako 
„социально-опасный элемент”. W 1954 r. wrócił do domu i pracował w miejsco-
wym kołchozie. Dzieciom z rodziny, m.in. mojej Babci, zakazana została dalsza na-
uka w szkołach radzieckich. W 1955 r. Babcia wyszła za mąż za kresowego Polaka, 
Zygmunta Iwanowskiego, również o tradycjach wojskowo-lekarskich – jego ojciec, 
mój pradziadek, Władysław Włodzimierz Iwanowski, ukończył szkołę podoficerską 
w Siedlcach i służył w 9 Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem, wziął udział 
w pierwszej polskiej obronie Twierdzy Brzeskiej we wrześniu 1939 r. 

123 Por. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864- 
-1945, wydanie 2, t. 3: cz. 2, t. 2: okres 1943-1945, Londyn 1981, s. 109-112;  
T. Skałuba, IV [Czwarty] rozbiór Polski, Warszawa 1981, s. 60; 3); J. Engelgard, 
Exodus, „Konfrontacje” 1988, nr 2, s. 14.

124 O ofiarach polskich oraz ofiarach innych narodowości pisze 
prof. Z.J. Winnicki, Szkice kojdanowskie, Wrocław 2005.

125 O zbrodni w Kuropatach por. З. Пазьняк, Сапраўднае аблічча [Prawdziwe 
oblicze],  Менск  1992;  2)  З.  Пазьняк,  Я.  Шмыгалёў,  М.  Крывальцэвіч, 
А.  Іоў,  Курапаты  [Kuropaty],  Менск  1994;  М. Крывальцэвіч, Курапаты: 
трагедыя працягваецца [Kuropaty: tragedii ciąg dalszy], „Народная Воля” 10 
кастрычніка 1999 г.; З. Пазьняк, ‘Курапаты. Дзесяць гадоў пасьля [Kuropaty. 
Dziesięć lat później], „Наша Ніва” 1998, nr 12.

126 W Kołdyczewskim obozie śmierci podczas sowieckiej okupacji, a rów-
nież po 1942 r., więzieni i wykorzystywani byli głównie Polacy jako najbardziej 
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gwałty te szarpały całą ludność kresów (...), Moskwa bowiem 
obawiała się przerzutu ruchu narodowego z Małopolski na Ukra-
inę sowiecką – ciosy głównie jednak spadały na kresową ludność 
polską, stanowiła ona wśród aresztowanych i deportowanych nie 
mniej, niż 60%127. 

Powyższe wskazywałoby na to, iż w tych 60% znaleźli się rów-
nież członkowie rodzin wojskowych z powiatu baranowickiego 
w woj. nowogródzkim. W latach 1943-1946 dopiero Związkowi 
Patriotów Polskich z ZSRR udało się niejako zorganizować swo-
iste akcje rejestracyjne rodzin wojskowych, które były przepro-
wadzone przez terenowe zarządy ZPP we współpracy z Komi-
sją Opieki Społecznej ZPP. A. Głowacki zaznacza, iż z danych 
posiadanych przez Zarząd Główny ZPP na początku wiosny 
1944 r. wynikało, iż na ogólną liczbę 290 tysięcy obywateli pol-
skich zesłanych w głąb ZSRR, 165 tysięcy obywateli zaliczono 
do członków rodzin wojskowych128. Dane ZPP dotyczą liczby 
rodzin wojskowych, lecz, niestety, nie podają one, ile osób obej-
mowały ww. rodziny (każda z nich mogła liczyć po kilka osób). 
Wykaz z 1945 r., który zawiera dane statystyczne z 91 obwodów, 
wskazuje na to, iż wśród prawie 235 tys. obywateli polskich (do-
kładnie 234 025) było 24 811 rodzin wojskowych (bez określe-

aktywni, nadzwyczajnie niepokorni, najlepiej zorganizowani i z tych względów 
będący „społecznie niebezpiecznymi elementami” według sowieckiej ideologii. 
Na Białorusi badacze, mówiąc o Kołdyczewie, przywołują zawsze dane o ży-
dowskich ofiarach, mając na uwadze, iż po likwidacji Getta Baranowickiego 
Żydzi zostali przemieszczeni do Kołdyczewa. Jednak istnieją świadectwa, które 
udowadniają, iż nie tylko Żydzi byli więzieni w Kołdyczewie. Takie informa-
cje zawarte są m.in. we wspomnieniach byłego więźnia Getta Baranowickiego, 
obozu pracy w Mołodecznie oraz obozu śmierci w Kołdyczewie, Grzegorza 
Breslauera (Grigorija Bresława), oraz więźnia Getta Baranowickiego i obozu 
śmierci w Kołdyczewie, Szymona Rodkopa (Siemiona Rodkopa) [Oryginały / 
kopie zeznań ww. osób znajdują się w posiadaniu Baranowickiego Muzeum 
Krajoznawczego. Kopie niektórych dokumentów są również w posiadaniu au-
torki niniejszego artykułu].

127 W.  Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864- 
-1945, dz. cyt., s. 112.

128 Por. A. Głowacki, Opieka Związku Patriotów Polskich w ZSRR nad ro-
dzinami wojskowych (1943-1946), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1981, nr 
4, s. 25-42. 
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nia liczby członków tych rodzin)129. Według danych tegoż ZPP 
w 1943 r. na terenie ZSRR znajdowało się „500 – 700 tys. Pola-
ków. Z Armią Andersa opuściło ZSRR 120 tys. Polaków (woj-
skowi, cywile), a  do Wojska Polskiego zorganizowanego przez 
ZPP zmobilizowano 50 tys.”130.

Założyć można jednak, iż liczba zarejestrowanych w powyż-
szych latach rodzin wojskowych była ułamkiem liczby deporto-
wanych z Kresów, gdyż deportacje te trwały już trzy lata przed 
1943  r. Oczywistym faktem jest, iż transportowani w  nieludz-
kich warunkach (w nieogrzewanych wagonach towarowych, bez 
ciepłych ubrań i wyżywienia), umierali w drodze na Sybir, a  je-
śli już docierali, to liczne charakterystyki warunków bytowych 
oraz sytuacji politycznej zesłańców świadczą, iż ludzie ci umierali 
gwałtownie i szybko i tak samo zasłużyli na miano ofiar terroru 
NKWD. Na skutek powyższego nie zostaną oni później, w latach 
1943-1946, zarejestrowani przez ZPP.  Akcje rejestracji rodzin 
wojskowych mają jednak niewyobrażalnie ważne znaczenie dla 
historii, przybliżają one bowiem wizerunek ogromu tragedii, ka-
tastrofy wręcz Państwa Polskiego oraz wielkiej krzywdy, której nie 
sposób pojąć, lecz również nie sposób wybaczyć, darować, a którą 
państwo radzieckie wyrządziło Rzeczypospolitej.

4. Zakończenie i refleksja

Represje stalinowskie wobec Polaków nie ominęły żadnej 
grupy wiekowej, religijnej, narodowej, zawodowej czy społecz-
nej. Obok tysięcy Polaków – ofiar stalinowskiego zbrodniczego 
reżimu  – których los jest udokumentowany, istnieje też idąca 
w dziesiątki tysięcy liczba zaginionych Polaków, których los jest 
nieznany, gdyż wyjaśnieniem okoliczności ich śmierci nie były za-
interesowane władze stalinowskie ani post-stalinowskie władze 
radzieckie i rosyjskie. Dlatego konieczna i pożyteczna jest praca 
takich organizacji jak rosyjskie stowarzyszenie „Memoriał” oraz 
polska Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

129 Por. tamże, s. 25-42.
130 J. Engelgard, Exodus, dz. cyt., s. 14. 
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Obecnie na Białorusi wybiera się z przeszłości pewne okresy 
i problemy, żeby, odnosząc się do nich, kształtować wizję teraź-
niejszości. We współcześnie wydawanych książkach poświęconych 
Baranowiczom, Lachowiczom, Nieświeżowi, Nowogródkowi 
i  innym dawnym polskim, a  obecnie białoruskim miejscowoś-
ciom, trudno znaleźć ślady obecności kultury polskiej (nawet uro-
dzony w Nowogródku Adam Mickiewicz przedstawiany jest jako 
„poeta białoruski”, a Eliza Orzeszkowa, jak twierdzą białoruscy 
historycy, „urodziła się i większość swego życia spędziła na Bia-
łorusi”, nie w Polsce...). Lata cenzury komunistycznej skrzętnie 
usuwały wszelkie ślady polskiej obecności w tych miastach. Kie-
dyś władze ZSRR, a  teraz obecnej Białorusi, stawiają tzw. „po-
mniki zakłamane”131, by ukryć prawdę. Kwestia lojalności wobec 
władzy zaborczej grała najważniejszą rolę na dawnych Kresach 
Wschodnich począwszy od 17 września 1939 r. W wyniku roz-
przestrzeniania oraz zakorzeniania się tzw. „lojalności” w  ciągu 
tych 73 lat (jakie minęły od 1939 r.) stale dochodzi do instrumen-
talnego posługiwania się historią, za pomocą której uzasadniane 
są różnego rodzaju mity narodowe (w tym przypadku białoru-
skie) lub dochodzi do kreowania nieprawdziwego obrazu dziejów 

131 „Pomniki zakłamane”, czyli pomniki, które stawiane są w celu ukrycia 
prawdy, ‘uspokojenia’ tych, którzy o prawdę walczą. Dla tych, którzy te pomni-
ki stawiają, ważniejszy jest fakt postawienia pomnika niż treść, którą zawiera 
tablica na pomniku. „Pomniki zakłamane”, czyli takie, które stoją w miejscach 
godnych upamiętnienia, na tablicach przymocowanych do zazwyczaj dużych 
rozmiarów głazów zawierają informacje niezgodne z  prawdą. Jako przykład 
może służyć miejsce pamięci zwane „Gaik” (pod wsią Horodziej, której obec-
na białoruska nazwa brzmi Haradzieja, niedaleko szosy Nieśwież  – Snów), 
gdzie późną jesienią 1939  r. rozstrzelanych zostało przez Sowietów ok.  100 
Polaków: nauczycieli szkół polskich z pobliskich miejscowości, pracowników 
Inspektoratu Oświaty w Nieświeżu oraz inteligencji i kilkunastu nieświeskich 
ułanów. Taką wersję wydarzeń utrzymywała moja druga Babcia (ze strony ojca) 
aż do swej śmierci w 1984 r. W „Gaiku” rozstrzelany został jej ojciec, a mój 
pradziadek, pracownik Komisji Oświatowej w Nieświeżu. Napis na pomniku 
w „Gaiku” głosi, iż „w tym miejscu hitlerowscy oprawcy rozstrzelali w 1942 roku 
około 100 obywateli państwa radzieckiego”. Kolejnym przykładem „pomnika 
zakłamanego” jest pomnik ofiarom Żydowskiego Getta w  Naruszewiczach 
(pod Kleckiem), gdzie hebrajska część napisu głosi, iż Żydzi ponieśli śmierć 
z „rąk hitlerowców i Białorusinów”, zaś część w języku rosyjskim mówi wyłącz-
nie o oprawcach „faszystowskich Niemiec”.
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historycznych dla realizacji doraźnych celów politycznych. Cza-
sami będący świadkami takich kreacji i uzasadnień ludzie starsi 
stwierdzają, iż „żyją jeszcze ci, którzy pamiętają jak to było – całą 
prawdę”. W  większości przypadków odnosi się wręcz wrażenie 
odwrotne, jakby spora część mieszkańców Białorusi właśnie pa-
mięci została pozbawiona. W wyniku kilkudziesięciu lat sowiety-
zacji i komunizmu, dwóch dekad już prawie rządów A. Łukaszen-
ki, białoruska społeczność pozbawiona została niemalże zupełnie 
korzeni i  świadomości etnicznej. Czas płynie tam, na Białorusi, 
nieco wolniej i odliczany jest od aneksji wschodnich ziem Polski 
przez ZSRR w 1939  r. „Prawdziwa historia” ziem białoruskich, 
według władz Białorusi, zaczyna się 17 września 1939 r., kiedy to 
Armia Czerwona „bohatersko weszła bronić bezbronnych oby-
wateli, pozostawionych przez polskie wojska i panów polskich na 
pastwę losu”. Wielka wojna ojczyźniana, która dla Białorusinów 
zaczęła się dopiero 22 czerwca 1941 r., swoim wielkim cieniem 
zaćmiła wszystko, co się działo na tamtych ziemiach przedtem. 
A okres 17 września 1939 – 22 czerwca 1941 w ogóle nie ist-
nieje, wypadł Białorusinom z pamięci, może nie wszystkim, lecz 
na pewno większości. Miliony ludzi zgładzonych przez Stalina, 
wypadły z „prawdziwej historii” i tym samym z pamięci Białoru-
sinów. Obecnie obserwować możemy tego skutki w białoruskiej 
rzeczywistości. Z przykrością stwierdzić można, iż w latach 1939- 
-1945 wyrządzona została wielka krzywda nie tylko tamtej ziemi, 
ale również jej wielonarodowej społeczności. Jednakże Białorusini 
żyją wciąż wspomnieniem tylko dwu złych wydarzeń: II wojny 
światowej i  hitlerowskiego terroru. A  takie zjawiska, jak terror 
sowiecki, kolektywizacja i stalinowskie wywózki wywołują mniej 
negatywnych emocji u obecnych mieszkańców Białorusi (w wieku 
od 18 do 60 lat), niż bycie ‘pad pańskaju Polszczaj’ (pod pańską 
Polską). Wszystko, co polskie, wydaje się im być śladem boles-
nej przeszłości. Kompletnie wyjałowiona kulturowo ludność żyje 
więc zanurzona we wszechobecnej, importowanej z  sąsiedniej 
Rosji, kulturowej mieszance lub, jak określają ją sami Białorusini, 
trasiance, która łączy fundamentalne braki w pamięci, w wykształ-
ceniu, w tożsamości i świadomości historycznej z używanym przez 
większość Białorusinów językiem, uważanym przez Rosjan za ję-
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zyk niewykształconych chłopów. Język białoruski, będący jednym 
z dwu oficjalnych, urzędowych na Białorusi, doznał największych 
szkód. Pełni on tam nadal rolę dodatku historycznego, swoistego 
atawizmu, przynoszącego głównie wstyd, a jego używanie wydaje 
się wielu czymś niestosownym, poniżającym. Słychać go jednak 
czasami, lecz tylko po oddalonych od miast wsiach lub w środo-
wiskach opozycyjnych, w ten sposób przekształca się on z języka 
przynoszącego wstyd w język ludzi prześladowanych.

5. Podziękowanie

Za pomoc w  napisaniu tego artykułu jestem niezmiernie 
wdzięczna mojej Babci, Alinie Iwanowskiej, która w  rok 1939 
wkroczyła jako 10-letnia dziewczynka i uczennica 4-ej klasy 7-kla-
sowej szkoły powszechnej w Lachowiczach. Wdzięczna jestem Jej 
za to, że mnie, urodzonej w r. 1983, od dziecka uczyła mówić po 
polsku. W  1939 roku pomogła swojej Mamie, Wacławie Cho-
micz, pochować większość pamiątek rodzinnych w ogrodach ich 
rodzinnego majątku w miejscowości Kowale pod Lachowiczami: 
takich jak stare albumy pełne zdjęć, kalendarze-przewodniki z lat 
30. XX wieku, 63 książki polskie i 16 książek w językach obcych 
oraz inne pamiątki rodzinne, które dla następnych pokoleń w na-
szej rodzinie stały się najwiarygodniejszą wzmianką o  dziejach 
Polski, o prawdzie tamtych lat.

Podobnie jak moja Babcia, także inni w jej wieku Kresowiacy 
przez lata komunistycznego terroru zdołali zachować polszczy-
znę z  delikatnym kresowym zaśpiewem oraz tożsamość polską, 
z której nigdy nie zrezygnowali. Zabrakło im natomiast polskiego 
obywatelstwa, którego nie mają, ponieważ oni zostali w ojczystej 
ziemi, tylko państwo polskie cofnęło się na zachód, zostawiając 
ich po drugiej stronie granicy. W 2007 r. w pełni niepodległe pań-
stwo polskie doceniło, jeśli można tak powiedzieć, cierpliwość 
Polaków zza wschodniej granicy i  przyznało im Kartę Polaka 
z terminem ważności 10 lat. Jak by po 10 latach przestawało się 
być Polakiem. Takie połowiczne rozwiązanie nie może w  pełni 
satysfakcjonować Polaków pozostałych na Kresach, którzy wy-
trwali w polskości przez ok. 70 lat. W Ustawie o Karcie Polaka 
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zawarte jest wypełnienie „moralnego obowiązku wobec Polaków 
na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczy-
zny utracili obywatelstwo polskie ...”. Więc, skoro „utracili” bez 
„sądu i wyroku”, to należy im go nadać z powrotem, ponieważ na 
nie zasłużyli. Ci ludzie nie potrzebują potwierdzenia, że są Pola-
kami – oni to udowodnili w całym okresie powojennym. Ci ludzie 
zasługują na zwrócenie im utraconego niegdyś obywatelstwa pol-
skiego. Należy wątpić, by zwłaszcza ci starsi często i schorowani, 
mogli decydować się na przyjazd do Polski. A więc, nie „obciążą 
polskiego budżetu,” nie zechcą „skorzystać z polskiej bezpłatnej 
opieki zdrowotnej” i nie będą walczyć o miejsca pracy. Ci ludzie 
przez lata sowietyzacji i  stalinowskich prześladowań bez końca 
bronili języka polskiego, polskiej kultury i polskiej historii, zacho-
wali w  sercu miłość do ich jedynej ojczyzny – do Polski. Przy-
wrócenie im obywatelstwa polskiego, wydanie im paszportów pol-
skich oznaczałoby dla nich, że Polska doceniła ich patriotyzm. To 
wsparłoby ich na duchu i, być może, w jakimś stopniu zmieniłoby 
ich przekonanie o tym, że Polska o nich zapomniała. Z tym prze-
konaniem trwają od 1939 r. i z nim umierają.

Summary
Bożena Iwanowska

(The Polish Academy of Sciences, Warsaw)

“The Role of the Association “Military Family” in the Social Life 
of Kresy Wschodnie (Eastern Borderlands) in the years 1927-1939 
(with the example of Baranowicki County) in Nowogródczyzna”

Historically, the region of Kresy (Borderlands) was associated 
not only with the whole borderland area but with the selected 
enclaves of the Polish settlement, which in their own dimension 
created local, Polish, borderland homelands. Baranowicze and 
Baranowicki County (today part of Belarus but since 1939 be-
longing to the Second Polish Republic) is an example of such 
a Polish enclave of military settlement in the years 1920 – 1930. 
Since 1920, the Borderland town of Baranowicze was the seat of 
a  large military garrison. Therefore, numerous monuments were 
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erected in honour of the Polish Army and its eminent soldiers. 
Professionally active as well as retired soldiers and their families 
were equally socially aware and actively involved in the social life. 
Numerous social associations functioning in Baranowicze in the 
twenty-year, interwar period serve as indications of the above-
mentioned activity. The association “Military Family”, established 
on 17 December 1927, may be recalled as one example here.

The role of the association “Military Family” in particular as 
well as other social associations in the social and political life of 
Kresy (Borderlands) of the time seems to be crucial. The associa-
tion “Military Family” was an eminently organised social union, 
whose main areas of activity were educational and cultural trends. 
The Baranowickie Association functioned actively on the chari-
table plane offering help to the poor, the unemployed and to sick 
children from poor families thus setting the best example of per-
fect love for your neighbour.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



Irena Kozimala
( P W S W  w   P r z e m y ś l u )

Koła Przyjaciół Harcerstwa w Okręgu 
Lwowskim Związku Harcerstwa Polskiego

Dziejami skautingu i  harcerstwa polskiego na południowo-
-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej historycy przez wiele 
lat się nie zajmowali. Dopiero po 1989  r. zaczęły się ukazywać 
pierwsze opracowania. O dziejach skautingu i harcerstwa w za-
borze austriackim dotychczas zostało wydanych kilka publika-
cji. W  1994  r. ukazała się książka I.  Lewandowskiej-Kozimali 
Skauting polski w Galicji Wschodniej1 opisująca początkowy okres 
dziejów skautingu w latach 1911-1920. Praca zajmuje się histo-
rią drużyn żeńskich i męskich na obszarze późniejszej Chorągwi 
Lwowskiej ZHP. Kilka lat później – w 2000 r. wydane zostały dwa 
wartościowe opracowania. Jedno z nich autorstwa Janusza Wojty-
czy Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w latach 1910-
19192 – autor przedstawia to zagadnienie na ziemiach zaboru au-
striackiego, lecz najwięcej miejsca poświęca drużynom przyszłej 
Chorągwi Krakowskiej, drugie – Andrzeja Pankowicza i Janusza 
Wojtyczy Informator statystyczny do dziejów społeczno- gospodar-
czych Galicji. Skauting polski w Galicji w latach 1911-19183 ujmuje 
temat w sposób statystyczny. Oba opracowania, oparte na bogatej 

1 I.  Lewandowska-Kozimala, Skauting polski w  Galicji Wschodniej, 
Przemyśl 1994.

2 J. Wojtycza, Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w  latach 
1910-1919, Kraków 2000.

3 A.  Pankowicz, J.  Wojtycza, Informator statystyczny do dziejów społecz-
no- gospodarczych Galicji. Skauting polski w  Galicji w  latach 1911-1918, red. 
H. Madurowicz-Urbańska, Kraków-Warszawa 2000.
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i różnorodnej bazie źródłowej poszerzyły znacznie zakres wiedzy 
o organizacji. W 2009 r. ukazało się opracowanie Ireny Kozima-
li Polski skauting męski w Galicji Wschodniej w latach 1911-19204. 
Ponadto ukazało się kilka książek dotyczących ruchu żeńskiego. 
W 1999 r. została wydana książka Anny Zawadzkiej Harcerstwo 
żeńskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1911-19455 oma-
wiająca dzieje Chorągwi Lwowskiej, Poleskiej, Wołyńskiej i Wi-
leńskiej. Cztery lata później ukazała się publikacja Ireny Kozimali 
Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-19396, dotyczą-
ca harcerstwa żeńskiego na terenie województwa lwowskiego, tar-
nopolskiego i stanisławowskiego. Ta sama autorka w 2010 r. wy-
dała publikację Kadra instruktorska Lwowskiej Chorągwi Harcerzy 
Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-19457. W ostatnich 
latach zostało wydanych również kilka monografii dotyczących 
dziejów niektórych hufców. Na uwagę zasługują prace: Z  dzie-
jów harcerstwa przemyskiego 1911-1981 pod redakcją Stanisława 
Krakowskiego, Czesława Mazurczaka Harcerstwo sanockie 1910-
19498, o. hm. Dominika Mariana Orczykowskiego Harcerstwo 
w  Drohobyczu9, a  zwłaszcza Czesława Blicharskiego Harcerstwo 
tarnopolskie 1911-194410. W  tym ostatnim opracowaniu autor 
przedstawił szczegółowo i  rzetelnie dzieje harcerstwa żeńskiego 
i męskiego w Tarnopolu.

Należy zaznaczyć, że podana literatura tylko w  niewielkim 
stopniu zajmuje się działalnością kół Przyjaciół Harcerstwa, któ-
re spełniały dużą rolę w pracy drużyn. Znaczenie tych kół wy-
daje się może niedoceniane. Należy jednak podkreślić, że często 

4 I. Kozimala, Polski skauting męski w Galicji Wschodniej w  latach 1911- 
-1920, Kraków 2009.

5 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 
1911-1945, Warszawa 1999.

6 I.  Kozimala, Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w  latach 1911-1939, 
Przemyśl 2003.

7 I.  Kozimala, Kadra instruktorska Lwowskiej Chorągwi Harcerzy 
Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1945, Warszawa 2010.

8 Cz. Mazurczak, Harcerstwo sanockie 1910-1949, Kraków 1990.
9 D.M. Orczykowski, Harcerstwo w Drohobyczu (kalendarium z lat 1909- 

-1944 i notki z późniejszych), Kraków 2010.
10 Cz.E. Blicharski, Harcerstwo tarnopolskie 1911-1944, Londyn 1991.
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dzięki nim drużyny mogły zorganizować własne obozy harcerskie 
podczas letnich wakacji i prowadzić aktywną działalność. Człon-
kowie tych kół – często ludzie o dużym autorytecie w środowi-
sku – potrafili pomóc drużynowym i hufcowym przekonać władze 
samorządowe lub wojewódzkie o potrzebie dotacji dla środowisk 
harcerskich. Przez cały okres działania koła pełniły rolę „amba-
sadora” harcerstwa w środowisku lokalnym. Harcerstwo bowiem, 
zwłaszcza żeńskie nie wszędzie było dobrze postrzegane przez 
społeczeństwo, szczególnie, konserwatywnej jego części mogło się 
wydawać sprzeczne z tradycyjnym wzorcem wychowania kobiety. 
Otwarta akceptacja harcerstwa przez władze państwowe przyczy-
niła się częściowo do likwidacji tych uprzedzeń. Dużą w tym rolę 
odegrały również Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Na terenie południowo-wschodniej Polski harcerstwo działa-
ło w ramach Chorągwi Harcerek ZHP oraz Chorągwi Harcerzy 
ZHP z siedzibą we Lwowie. Instruktorki, instruktorzy oraz dzia-
łacze harcerscy zrzeszeni byli w Okręgu Lwowskim ZHP, który 
wybierał swoje władze – Zarząd Okręgu (dalej Z.O.) Lwowskie-
go ZHP. Do najważniejszych jego zadań należało:
 • kontrola i kierowanie dzialalnością powiatowych Kół Przyja-

ciół Harcerstwa (dalej KPH);
 • rozwiązywanie zarządów Kół powiatowych Przyjaciół Harcer-

stwa nie spełniających obowiązków;
 • udzielanie KPH poparcia materialnego;
 • wydawanie pism i podręczników harcerskich;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami okręgu;
 • mianowanie płatnych funkcjonariuszy okręgu;
 • opracowanie budżetu i  przedstawianie go do zatwierdzenia 

przez Walny Zjazd Z.O.;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Z.O.;
 • wybór kapelana Okręgu11.

Zgodnie ze Statutem ZHP oraz Statutem Zarządu Oddziału 
Lwowskiego sympatycy harcerstwa mieli prawo, jako członkowie 
współdziałający, zrzeszać się i zakładać Koła Przyjaciół Harcer-

11 Por. Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Zarząd Oddziału Lwów, 
Statuty,Sprawozdanie z  VIII Zjazdu Walnego w  1928  r., Korespondencja 
(1923,1927-1935), sygn.682, s. 4-5.
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stwa. Koła te mogły powstawać zarówno przy hufcach, jak i przy 
drużynach. W mniejszych miastach Galicji Wschodniej przeważ-
nie istniało jedno powiatowe Koło Przyjaciół Harcerstwa, wspól-
ne dla hufca żeńskiego i męskiego, lub tam gdzie nie było huf-
ców obejmowało patronatem wszystkie drużyny. W  niektórych 
miastach powstawały także koła przy drużynach. Koła Przyjaciół 
Harcerstwa były organizacyjnie podporządkowane Zarządowi 
Oddziału (Zarządowi Okręgu) ZHP12.

Głównymi ich zadaniami była opieka nad drużynami, udzie-
lanie pomocy materialnej w organizacji obozów letnich i zimo-
wisk oraz propagowanie idei harcerskiej w  swoim środowisku. 
Do KPH wstępowali rodzice młodzieży harcerskiej, nauczyciele 
szkół i sympatycy harcerstwa. Koło wybierało ze swojego grona na 
okres roku zarząd liczący od 3 do 10 osób. W jego skład wchodzili 
z urzędu: hufcowa, hufcowy, drużynowi, kapelan i  opiekunowie 
drużyn z ramienia szkoły. Ten sam skład osób tworzących zarząd 
koła odnosił się do miejscowości, gdzie istniało jedno wspólne dla 
obu hufców koło. Zarządy istniejących przy drużynach kół miały 
nieco inny skład. Wówczas tworzyli go: drużynowa lub drużyno-
wy, kapelan i opiekun drużyny oraz inne wybrane osoby. Zarząd 
wyłaniał ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarb-
nika. Jego skład musiał być zatwierdzony przez Zarząd Oddziału 
ZHP.  Przewodniczącym koła wybierano zwykle osobę ogólnie 
znaną i  szanowaną w  środowisku, często starostę powiatowego, 
dyrektora gimnazjum, oficera WP, lekarza, urzędnika państwowe-
go lub samorządowego. Także pozostali członkowie zarządu byli 
osobami poważanymi w miejscowym społeczeństwie13.

Zebrania koła odbywały się co najmniej dwa razy do roku 
i były zwoływane przez jego zarząd, który miał dość duże kompe-
tencje. Do jego uprawnień należało także przyjmowania nowych 
członków. Ponadto posiadał on prawo do wyrażania opinii przy 
mianowaniu kierowników drużyn, składania wniosków władzom 
harcerskim w  sprawach dotyczących harcerstwa, zatwierdzania 
budżetu i  nadzorowania gospodarki finansowej hufca lub dru-

12 Por. tamże, s. 9-14; M. Schreiber, E. Piasecki, Harce młodzieży Polskiej, 
Lwów 1920, s. 28-29. 

13 AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 682, dz. cyt.
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żyny. Oprócz tego członkowie zarządu mogli uczestniczyć w ze-
braniach, zajęciach i wycieczkach drużyny. Koła liczące powyżej 
20 osób wybierały ze swojego grona delegatów na Zjazd Walny 
ZHP. Mniejsze, ze względu na mały stan osobowy, nie posiadały 
takiego prawa. Każdy członek KPH miał obowiązek uiszczania 
do kasy miejscowego koła opłaty rocznej przeznaczanej na cele 
ZHP.  Terminowe wywiązywanie się z  tego było jednym z  wa-
runków posiadania biernego prawa wyborczego na Zjazd Walny 
ZHP. Część tej kwoty odprowadzano do kasy Naczelnictwa ZHP 
oraz zarządu oddziału, a  pozostała była do dyspozycji jednost-
ki. Dochody kół stanowiły składki członków, fundusze zdobyte 
poprzez organizację różnych akcji, odczytów, wystaw, wykładów, 
koncertów, festynów. Uzyskane w ten sposób środki, których część 
pozostawała do dyspozycji koła były przez jego zarząd dzielone 
między poszczególne drużyny. Koła posiadały także prawo na-
bywania nieruchomości za uzyskane dochody. Oprócz zarządów, 
KPH wybierały ze swojego grona sądy honorowe, które miały roz-
strzygnać ewentualne spory między członkami stowarzyszenia14.

Inicjatywa powstania kół zrodziła się we Lwowie. Naczelna 
Komenda Skautowa oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
zorganizowały 27 kwietnia 1918 r. zebranie rodziców, nauczycieli 
oraz instruktorów skautowych w celu przedstawienia zasad skau-
tingu oraz omówienia konieczności założenia „patronatu skauto-
wego” dla popierania i stałego współdziałania w pracy skautowej 
przez społeczeństwo. Po wygłoszeniu referatów i dyskusji został 
wybrany komitet, który miał się zająć inicjatywą powołania do 
życia Kół Przyjaciół Harcerstwa15.

Pierwsze koła na terenie Galicji Wschodniej zaczęły powsta-
wać po 1920  r. w  środowiskach, gdzie istniały prężnie rozwija-
jące się drużyny harcerskie. Niektóre z nich były tworzone przy 
pojedynczych drużynach męskich i żeńskich jak np. we Lwowie. 
Działały tam między innymi: KPH przy V Lwowskie Drużynie 
Harcerskiej (dalej LDH) im. Felicji Sulimirskiej czy VI LDH im. 

14 Por. tamże.
15 Por. Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczypospolitej (1910-1921), 

część II, Antologia tekstów historycznych i  literackich, wybór i  opracowanie 
M.M. Drozdowski, Warszawa 1998, s. 59-60. 

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



210 Irena Kozimala

Zawiszy Czarnego lub IX LDH im. H. Grabskiej. Koła takie po-
wstawały tam, gdzie drużyna pracowała z  dużym zaangażowa-
niem pod kierownictwem świadomej swojej roli drużynowej oraz 
jej działalność została zaakceptowana przez rodziców i  najbliż-
sze środowisko. Niezbędnym warunkiem była w tym przypadku 
także dobra współpraca drużynowej z  dyrekcją szkoły, opieku-
nem drużyny oraz rodzicami, a także chęć działania społecznego 
osób je tworzących. Członkowie koła musieli się liczyć z faktem 
uczestnictwa w  zebraniach i  tym samym angażowania swojego 
czasu na rzecz różnych akcji np.: organizacji tygodnia harcerskie-
go. Wszystko to miało wpływ na fakt, że istniejących kół przy 
pojedynczych drużynach było niewiele. Także niewiele było kół 
tworzonych przy kilku drużynach żeńskich. Jedno z nich istniało 
przy I LDH im. E. Plater oraz II LDH im. W. Łukasińskiego 
we Lwowie. W miejscowościach, gdzie istniały hufce żeńskie, po-
wstawały przy nich także czasami KPH. Pracowały one między 
innymi w  Stryju, Sanoku i  Jarosławiu. Najczęściej jednak two-
rzono wspólne koła dla drużyn żeńskich i męskich działających 
w danej miejscowości lub powiecie. Taka sytuacja zaistniała m.in. 
w Rohatynie, Łańcucie, Kołomyi, Sokalu i wielu innych. W stoli-
cach województw działały wojewódzkie KPH pracujące głównie 
na rzecz drużyn żeńskich i męskich funkcjonujących we Lwowie, 
Stanisławowie i Tarnopolu16.

W 1927  r. liczba wszystkich istniejących KPH działających 
przy hufcach, drużynach męskich i żeńskich nie przekroczyła 20 
kół. Dziesięć lat później liczba ta wzrosła do 47, a w 1939 r. do 
69 istniejących kół na terenie Okręgu Lwowskiego. W końcu lat 
30. XX wieku wiele nowych kół powstało w małych miejscowoś-
ciach. Na podstawie niekompletnych sprawozdań przesłanych 
przez 44 koła liczba osób na początku 1939 r. działających w tych 
stowarzyszeniach wynosiła ponad 2100 członków. Szczególnie 
aktywnym osobom działająca w strukturze zarządu okręgu Ko-
misja Osobowa KPH nadawała tytuł ,,Działacza Harcerskiego”. 
Przed wybuchem II wojny światowej było na terenie okręgu 27 
,,Działaczy Harcerskich” – 7 kobiet i 20 mężczyzn. W strukturze 

16 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów. Korespondencja z kołami Przyjaciół 
Harcerstwa przy drużynach, 1925-1935, sygn.685, s. 3-27. 
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zarządu okręgu istniała ponadto Komisja Kół Przyjaciół, która 
decydowała o zasadniczych wytycznych programowych i organi-
zacyjnych oraz Okręgowy Kierownik Kół Przyjaciół jako organ 
wykonawczy Prezydium Z.O. dla spraw Organizacji Przyjaciół 
Harcerstwa. Koła wykazywały bardzo dużą pomoc w realizowa-
niu pracy harcerskiej drużynom. W 1938 r. zebrane przez nie do-
chody wynosiły ponad 57.898 zł. Jedynie niecałe 20% tej kwoty 
stanowiły składki członkowskie, reszta była rezultatem aktywno-
ści działaczy harcerskich. Środki te zostały przeznaczone prawie 
w całości dla drużyn i hufców na organizację akcji obozowych lub 
bieżącą działalność17.

Koła okręgowe

Koła o charakterze okręgowym lub wojewódzkim powstawały 
stosunkowo późno. Początki ich działalności wiążą się z  latami 
30  XX wieku. Przy Zarządzie Okręgu Lwowskiego ZHP Koło 
Przyjaciół Harcerstwa powstało 29 grudnia 1932 roku. W pierw-
szym roku działalności liczyło 101 członków. Jego zarząd two-
rzyli: wizytator szkolny (?) Błażewski, J.(?) Bordowa, Antoni 
Novak-Przygodzki, W.(?) Mozołowski, W. (?)Serbeński, Jadwiga 
Włodkówna, (?)Wolański i  Emil Urich. Kolejne sprawozdania 
z działalności nie wykazały istnienia tego koła w latach następ-
nych. Możliwe, że stało się bazą do powstania koła wojewódzkie-
go we Lwowie, tym bardziej, że swoje powstanie datuje ono także 
na ten sam rok18.

Koło wojewódzkie we Lwowie liczyło w 1935 r. 52 członków. 
Funkcję prezesa koła pełnił wówczas Ignacy Wygard, zastępcy – 
Emil Urich19. W Stanisławowie koło o charakterze wojewódzkim 
powstało 27 stycznia 1929 roku. W  1935  r. liczyło 313 człon-
ków. Prezesem był wojewoda stanisławowski Zygmunt Jagodziń-
ski, zastępcami – Jan Goertz prokurator okręgowy i Franciszek 

17 Por. Sprawozdanie Zarządu Okręgu Lwowskiego ZHP za rok 1938, 
Lwów 1939, s. 6. 

18 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów. sygn.685, dz. cyt., s. 51. 
19 AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn.684, dz. cyt., s. 93-95. 
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Jun – dyrektor gimnazjum. Pozostałe funkcje: sekretarza i skarb-
nika pełnili nauczyciele gimnazjum: Andrzej Jezierski i Ludwik 
Górawski. Członkami zarządu byli: Lucjan Dębowski, Tadeusz 
Dysiko i  Tadeusz Broniewski  – pracownicy urzędu wojewódz-
kiego, Franciszek Kotlarczyk  – naczelnik zarządu miejskiego, 
Kasper Małczanowski – okręgowy inspektor szkolny, kpt. Igna-
cy Lubczyński  – komendant powiatowy przysposobienia woj-
skowego, Jan Łomnicki- komendant okręgowy przysposobienia 
wojskowego, Irena Łukawska – przewodnicząca Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet, Jan Piskozub  – dyrektor gimnazjum, Ka-
rol Zieliński – prezes sądu okręgowego, Stanisław Zaczek i  Jan 
Goetz – dyrektorzy banków oraz komendantka i komendant huf-
ców harcerskich Anna Sadowska i Zygmunt Szafran20.

W Tarnopolu koło wojewódzkie powstało w 1933 roku. Preze-
sem był płk. Gustaw Paszkiewicz, a następnie ppłk. Edward Pfei-
fer. Jednakże liczebność koła nie była duża, gdyż na Walny Zjazd 
ZHP do Gdyni w 1935 r. nie miało prawa wyboru delegata21.

Koła przy hufcach harcerskich.

Oprócz koła wojewódzkiego w Stanisławowie pracowało tak-
że założone 8 maja 1928  r. KPH wspólne dla hufca żeńskiego 
i męskiego. W 1932 r. liczyło ono 61 członków. Prezesem koła był 
Władysław Kucharski, zastępczynią Zofia Voglowa, sekretarzem 
Tadeusz Woytoń, skarbnikiem Włodzimierz Kuźmiński. Pozosta-
ły skład zarządu koła stanowili profesorowie szkół średnich: Leon 
Hołubowicz, Włodzimierz Janczyszyn, Stefan Juzwa, Władysław 
Popławski, Jarosław Kuciel, mjr Jan Lachowicz oraz dyrektorzy 
szkół: Dominik Pytel i Tadeusz Leszczyński, dr Bolesław Solak, 
ks. Szczepan Ufryziewicz, Danuta Wojtoniowa, a także hm. Hele-
na Lejczakówna – Komendantka Hufca Żeńskiego i hm. Jan Wą-
sowicz – Komendant Hufca Męskiego. W 1931 r. koło finanso-
wało obóz harcerski w Czerwonogrodzie z udziałem 37 harcerek 
oraz w Nowosielicy dla 37 harcerzy. Ponadto współorganizowało 

20 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn.684, dz. cyt., s. 165-168. 
21 Por. Cz. E. Blicharski, Harcerstwo tarnopolskie 1911-1944, dz. cyt., s. 41.
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z hufcami kurs łuczniczy i przeciwpożarowy dla ok. 40 harcerek 
i  harcerzy. Członkowie Koła pracowali w  sekcjach: propagandy 
harcerskiej, przysposobienia wojskowego, przygotowania instruk-
torskiego hufców i  inwentarza, opieki nad przedsięwzięciami 
i pracą społeczną hufców oraz finansów. W 1932 r. podjęło sta-
rania u władz wojskowych o uzyskanie subwencji na akcję letnią, 
które zakończyły się sukcesem22. W 1935 r. przewodniczącym koła 
był Franciszek Jun – dyrektor I gimnazjum, zastępcą Wawrzyniec 
Furmankiewicz – inspektor szkolny, skarbnikiem – Jan Kostecki, 
sekretarzem – Zbigniew Lityński. Członkami zarządu byli: Wła-
dysław Mnichowski – dyrektor Szkoły św. Alojzego, Stanisław 
Maziorek – emeryt, Kajetan Isakiewicz – profesor I gimnazjum, 
Leon Skibicki i  Zagajewski  – inspektorzy kolei państwowych, 
Albina Wiktorczykowa – nauczycielka szkoły św. Alojzego, inż. 
Zachor – dyrektor robót publicznych, kpt. Lubczyński, Stanisław 
Unieński – kierownik II gimnazjum, Jan Piskozub – dyrektor III 
gimnazjum, Władysław Drabik – dyrektor męskiego seminarium 
nauczycielskiego, Marian Stefanów – kierownik żeńskiego semi-
narium nauczycielskiego, Feliks Cieśla – były komendant hufca, 
hm. Stefania Stipalówna – Komendantka Hufca Harcerek, Fran-
ciszek Łoziński – Komendant Hufca Harcerzy oraz zastępca huf-
cowego Mieczysław Łukasiewicz23.

Także w  Tarnopolu obok koła wojewódzkiego działało po-
wstałe 8 maja 1928 r. drugie KPH przy hufcu żeńskim i męskim. 
W 1935 r. liczyło 64 członków. Prezesem był Tadeusz Leszczyń-
ski  – dyrektor III gimnazjum, zastępcami płk. dypl. dr Franci-
szek Polniaszek i  Zofia Voglowa  – żona dyrektora gimnazjum, 
sekretarzem Leon Rogamey – nauczyciel III gimnazjum, skarb-
nikiem Leon Hołubowicz – dyrektor państwowego seminarium 
nauczycielskiego. Ponadto w skład zarządu wchodzili: ks. Antoni 
Czwaczka – kapelan hufców, hm. dr Franciszek Machalski – Ko-
mendant Hufca Męskiego, profesor I gimnazjum i hm. Helena 

22 Por. S. Stipal, Rys historyczny Lwowskiej Chorągwi Harcerek, Biblioteka 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps. sygn. 15041/II, 
s. 159. 

23 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 220-223. Brak 
informacji odnośnie stopni instruktorskich komendanta i zastępcy komendan-
ta Hufca Harcerzy. 
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Lejczakówna  – Komendantka Hufca Żeńskiego, nauczycielka 
szkoły powszechnej24.

Stosunkowo późno, gdyż w 1934 r. powstało KPH w Borysła-
wiu. Sprawozdania koła nie przekazały jednoznacznej informacji 
dotyczącej jego działalności na rzecz drużyn żeńskich. Jednakże 
skład osobowy władz wydaje się wskazywać, że obejmowało ono 
patronatem także drużyny, a potem Hufiec Żeński. W 1935 r. pre-
zesem koła był lekarz dr Stanisław Dwernicki, sekretarzem Jan 
Krochmal, skarbnikiem Włodzimierz Brincken. W skład zarządu 
weszli: Włodzimierz Wojciechowski – inżynier, Tadeusz Remer – 
dyrektor gimnazjum, Stanisław Mozanek, Stanisław Kwiatkow-
ski, Jadwiga Leszczyńska – dyrektorka szkoły żeńskiej, Wacław 
Ostrowski, Karol Mischke oraz ks.  Jan Osikowski  – proboszcz 
i ks. Jan Daborowski – kapelan i katecheta25.

W Drohobyczu istniało jedno KPH wspólne dla hufca męskiego 
i żeńskiego. Koło było jednym z pierwszych powstałych w Okręgu 
Lwowskim. Rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 1921 r. i li-
czyło wówczas 100 członków. Prezesem w 1931 r. był Józef Groń-
ski – profesor gimnazjum, zastępcą Romuald Dobrowolski – kie-
rownik techniczny Polmiru, sekretarzem Jan Solecki  – urzędnik 
sądu, skarbnikiem Józef Swarowski – magister farmacji. Członkami 
zarządu byli ponadto: Zygmunt Osuchowski  – naczelnik banku, 
Tadeusz Baranowski – lekarz dentysta, Jan Czyrek – sędzia grodzki, 
Józef Raba – emerytowany kierownik szkoły, Bronisława Dobro-
wolska – żona inżyniera i Zofia Jamrogiewiczowa – żona dyrektora 
banku26. Rok później w miejsce Józefa Raby, Zofii Jamrogiewiczo-
wej i Bronisławy Dobrowolskiej w skład zarządu weszli: Mateusz 
Czelmarowicz – inspektor szkolny, Tadeusz Decowski – urzędnik 
sądu grodzkiego, Tadeusz Brodowicz  – emerytowany major WP 
a ponadto Jan Zaleski – urzędnik sądowy, Władysława Piechowi-
czowa – żona adwokata i Karolina Szczepankowa – żona inżyniera. 
Podczas akcji letniej 1932 r. koło pomogło w organizacji trwają-

24 Por. tamże. 
25 Por. AAN Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, s. 6-8. 
26 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa. (Zarząd Oddziału Lwów. Sprawozdania roczne 1927, 1931, 1932, 
KPH przy drużynach 1928, 1932-1933), sygn. 683, s. 78-81. 
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cego miesiąc obozu dla 35 harcerzy oraz obozu wędrownego dla 
zastępu dziewcząt po południowej Polsce27. W  1935  r. prezesem 
koła był Tadeusz Kaniowski – dyrektor gimnazjum, zastępcą Wale-
ry Brach – profesor gimnazjum, skarbnikiem – Tadeusz Borodzic, 
sekretarzem – Jan Solecki. Koło liczyło wówczas 30 członków28.

W Czortkowie KPH powstało w 1932 r. wspólne dla obu huf-
ców. Trzy lata później liczyło 213 członków. Prezesem koła był płk 
Wacław Piekarski – dowódca brygady KOP na Podolu. Wicepreze-
sami wybrano Irenę Kuczkiewicz – żonę wiceprezesa sądu i Stani-
sława Matuszewskiego – dyrektora gimnazjum, sekretarzem został 
Stanisław Nowakowski – kierownik szkoły, skarbnikiem – Tade-
usz Mazurkiewicz – profesor gimnazjum oraz zastępcą sekretarza 
Wawrzyniec Skotnicki – kierownik szkoły. Członkami zarządu byli: 
hm. Józef Opacki – profesor gimnazjum, Stanisław Rink – referent 
komendanta PW, Stefania Kufówna  – kierowniczka szkoły oraz 
płk KOP Artur Maruszewski. Koło pomogło w organizacji obozu 
hufca dla 20 harcerzy podczas wakacji w 1932 roku29. Trzy lata póź-
niej skład zarządu uległ zmianie. Prezesem wybrano płka Tadeusza 
Minnickiego, zastępcą Jana Inglota – inspektora szkolnego, skarb-
nikiem Stanisławę Rembocką – nauczycielkę, zastępcą skarbnika – 
Stefanię Kufównę, zastępcą sekretarza – kapitana Bolesława Szaj-
dę. Członkami zarządu byli: Irena Kuczkiewiczowa – żona prezesa 
sądu, Jerzy Muszyński – starosta powiatowy, kpt. Stanisław Rink 
i kapelan ks. Paweł Boczar30.

W Jarosławiu KPH działało przy hufcu żeńskim. Powstało ono 
1 stycznia 1933 r. i liczyło wówczas 74 członków. Funkcję prezesa 
pełnił płk dypl. Gustaw Paszkiewicz, zastępcy Zdzisław Grabow-
ski – dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności, sekretarza Jadwiga 
Łączkowska – nauczycielka oraz skarbnika hm. Stanisława Żmu-
dzińska. Członkami zarządu byli mgr Marian Dzierzbicki, Tade-
usz Jaworczykowski  – nauczyciel, Maria Nosowiczowa  – dyrek-
torka gimnazjum, Helena Zielińska – żona urzędnika magistratu 

27 Por. tamże, s. 212-215. 
28 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 29-32. 
29 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 158-161. 
30 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 29-32. 
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i ks. Marcin Rolewski. W 1932 r. koło finansowało obóz w Tęgo-
borku, który prowadziła hm. Stanisława Żmudzińska  – Komen-
dantka Hufca. Obok tego koła funkcjonowało także KPH przy 
Hufcu Męskim31.

W Jaworowie KPH powstało 15 czerwca 1933  r. i  liczy-
ło wówczas 33 członków. Prezesem został Władysław Korna-
fel, sekretarzem Zofia Preyer-Orska  – lekarka, skarbnikiem Ja-
nina Drzewicka  – żona notariusza, członkami zarządu: Izydor 
Chnaszcz – kierownik szkoły, Emil Dreyer – dyrektor Powszech-
nej Kasy Oszczędności, Maria Hałaszyńska, Janina Trakopowicz 
i  Jan Smyrski  – nauczyciele, Stanisław Jankowski  – porucznik 
WP oraz Karol Troll – emerytowany sekretarz sądu32. W 1935 r. 
prezesem koła był Jan Białostocki – starosta powiatowy33.

W Kołomyi nie funkcjonowało KPH przy Hufcu Żeńskim, 
lecz pracowało przy Hufcu Męskim34.

W Przemyślu pracowały dwa koła. Jedno przy Hufcu Żeńskim, 
drugie przy Męskim. To pierwsze powstało w 1932 r. i liczyło wów-
czas 28 członków. Prezesem był Jerzy Kostrzewski – emerytowany 
radca skarbowy, zastępcą Ludwik Paziński – dyrektor magistratu, 
sekretarzem  – Jadwiga Szułowska  – emerytowana nauczycielka 
seminarium, skarbnikiem Ksawera Wokańska  – żona urzędnika 
ubezpieczeniowego oraz zastępcą sekretarza hm. Izydora Kossow-
ska. Członkami zarządu wybrano: Józefa Krupkę – profesora szkoły 
handlowej, Stanisława Jurka- profesora gimnazjum i Zofię Kau-
twaldową. W 1935 r. prezesem był płk Marian Morawski – kierow-
nik Okręgowego Urzędu PW i WF przy X DOK w Przemyślu35.

Trudno jednoznacznie ustalić datę powstania koła przy hufcu 
żeńskim w  Rawie Ruskiej. Prawdopodobnie powstało w  latach 
1932-1935. Pierwsze zachowane sprawozdania z  działalności 

31 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 
Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 236-241. 

32 Por. tamże, s. 41-44.
33 AAN, Chorągiew Lwowska, Raporty statystyczne za 1934, 1935, akcja 

letnia 1935/1934-1936, sygn. 2058, s. 2. 
34 Por. tamże. 
35 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 232-235.
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tego koła pochodzą z 1935 roku. Jego prezeską była wówczas Ma-
tylda Sapieżanka36.

W Samborze istniało jedno koło wspólne dla obu hufców. Po-
wstało 26 marca 1925 r. jako jedno z pierwszych na terenie Okręgu. 
W 1931 r. liczyło 42 członków. Prezesem koła był Aleksander Ku-
czera – sędzia Sądu Okręgowego, skarbnikiem – Stanisław Czaj-
kowski – emerytowany nauczyciel seminarium, skarbnikiem – stu-
dent Franciszek Rytarowski. Członkami zarządu zostali: Eugenia 
Żurawska – żona sędziego Sądu Najwyższego, Aleksandra Żuraw-
ska – nauczycielka gimnazjum, Jadwiga Ignatowiczowa – dyrektor-
ka szkoły powszechnej, Stanisław Wydyczak – nauczyciel szkoły 
powszechnej, ks. Jan Raniżewski – kapelan hufców oraz Komen-
dantka Hufca Harcerek i Komendant Hufca Harcerzy. W 1932 r. 
liczyło 80 członków37. Trzy lata później zmienił się w dużym stop-
niu skład zarządu koła. Funkcję prezesa pełnił Stanisław Czajkow-
ski – emerytowany nauczyciel gimnazjum, zastępcami byli: Józef 
Jastrzębski  – dyrektor gimnazjum oraz Bronisława Gladtowa  – 
dyrektorka gimnazjum i seminarium żeńskiego, sekretarzem Ewa 
Huńska  – nauczycielka gimnazjum, skarbnikiem Jadwiga Igna-
towiczowa. W skład zarządu weszli: Robert Placek – dyrektor II 
Gimnazjum, Ludwik Reichardt – kupiec, Stanisław Wojakowski – 
dyrektor elektrowni i Stanisław Wajda38.

Przy Hufcu Harcerek w Sanoku KPH powstało w 1928 roku. 
W  1935  r. prezeską była Matylda Wasylewicz  – kierowniczka 
Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi, wiceprezeską Maria 
Hamurowa – żona dyrektora kasy zaliczkowej, sekretarzem Stani-
sława Kwiatkowska  – nauczycielka szkoły powszechnej, zastępcą 
sekretarza Maria Lewicka – żona dyrektora gimnazjum, skarbni-
kiem ks. Franciszek Niteszczak, zastępcą skarbnika Balbina Gier-
mak – nauczycielka szkoły powszechnej. Członkami zarządu koła 
byli: Janina Nieciowa  – żona emerytowanego starosty powiato-
wego, Jadwiga Malawska- żona emerytowanego sędziego i Anna 
Trześniowska39.

36 Por. AAN, Chorągiew Lwowska, sygn. 2058, dz. cyt., s. 2. 
37 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 93- 96, 114-117. 
38 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s.116-119. 
39 Por. tamże, s. 120-122.
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W Sokalu istniało wspólne dla obu hufców KPH, które po-
wstało w 1928 roku. W 1931 r. liczyło 49 członków. Prezesem koła 
był Urban Przyprawa – dyrektor gimnazjum, wiceprezesem Adolf 
Pokorny  – dyrektor seminarium żeńskiego, sekretarzem Stani-
sław Cebula  – profesor seminarium, skarbnikiem Wanda Sko-
wrońska  – nauczycielka szkoły powszechnej. Członkami zarzą-
du wybrano: Józefa Romanowskiego – dyrektora szkoły męskiej, 
Andrzeja Sudoła – kierownika szkoły powszechnej, Eugeniusza 
Sosabowskiego  – naczelnika sądu, Emila Cerkowiaka i  Wójci-
kiewicza  – lekarza powiatowego40. Rok później ilość członków 
koła uległa znacznemu zmniejszeniu do 26 osób. W  znacznym 
stopniu zmianie uległy władze koła. Prezesem był nadal Urban 
Przyprawa, zastępczynią Kazimiera Mazurkiewicz  – dyrektorka 
seminarium żeńskiego, sekretarzem Wiktor Dębicki i  skarbni-
kiem Emil Cerkowiak. Członkami zarządu wybrano: Mariana 
Nowaka – inspektora szkolnego, Józefa Romanowskiego, Stani-
sława Rudnickiego – dyrektora seminarium męskiego, dr. Juliana 
Szpunara – adwokata i Helenę Tascherową. Koło finansowało od-
bywający się w lipcu 1932 r. kurs dla zastępowych Hufca Żeńskie-
go41. W 1934 r. nastąpiły kolejne zmiany w zarządzie koła. Preze-
sem wybrano Wojciecha Kostołowskiego – starostę powiatowego, 
zastępcą Kazimierza Mazurkiewicza – emerytowanego dyrektora 
seminarium, sekretarzem Stanisława Cebulę, skarbnikiem Hilare-
go Gostyllę – nauczyciela szkoły handlowej. Członkami zarządu 
koła zostali: Stanisław Rejmański – nauczyciel seminarium, kpt. 
Tadeusz Smarzewski, Tadeusz Wejnik – naczelnik stacji kolejowej 
oraz Leon Freundlier – dyrektor szkoły handlowej42.

W Stryju patronat nad drużynami żeńskimi objęły dwa koła. 
Jedno powstało w listopadzie 1932 r. przy hufcu żeńskim. Liczyło 
ono 63 członków. Prezeską koła została Kazimiera Szczudłowska – 
profesorka prywatnego seminarium żeńskiego, wiceprezeską Maria 
Terlikowska – żona oficera, sekretarzem hm Janina Winowska – na-
uczycielka gimnazjum, skarbnikiem Józefa Schaeffenowa oraz za-

40 AAN.  Naczelnictwo  – Dział Zarządów Oddziałów i  kół Przyjaciół 
Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 93-96. 

41 Por. tamże, s. 242-245. 
42 Por. AAN, Chorągiew Lwowska, sygn. 2058, dz. cyt., s. 2. 
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stępcą skarbnika Maria Wasermanowa – żona sędziego. Oddzielnie 
działało także koło przy hufcu męskim i I DH im. Królowej Jadwigi43.

W Złoczowie powstało w  czerwcu 1932  r. KPH wspólne dla 
obu hufców. Początkowo było stosunkowo liczne i  zrzeszało 102 
członków. Prezesem został Zygmunt Osuchowski- wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Złoczowie, zastępcą płk Jan Chodźko-Zajka – do-
wódca 52 pp, sekretarzem Alfred Muller – nauczyciel gimnazjum, 
skarbnikiem Zygmunt Dzięciołowski – dyrektor poczty. Członkami 
zarządu byli: Jan Płochta  – starosta powiatowy, (?).Kinasiewiczo-
wa – żona majora WP, (?)Włosakowa – żona sędziego sądu okręgo-
wego oraz Jan Byra – profesor gimnazjum44. Trzy lata później skład 
władz koła uległ pewnym zmianom. Funkcje prezesa i wiceprezesa 
pełniły nadal te same osoby. Skarbnikiem był Zygmunt Dzięciołow-
ski, sekretarzem Józef Śliwczyński – nauczyciel gimnazjum a człon-
kami: Jan Płochta, Alfred Muller i adwokat Stanisław Kruczkowski. 
Znacznie spadła liczebność koła do 42 członków45.

W Brzeżanach KPH powstało w 1927 r. i było wspólne dla 
obu hufców. W 1931 r. liczyło 41 członków. Funkcje w zarzą-
dzie pełnili: dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności Stanisław 
Kulpiński  – prezes koła, dyrektorka szkoły powszechnej He-
lena Nasielska- wiceprezes, Adam Tarnowski  – skarbnik oraz 
członkowie: Mieczysław Froński, Edward Reiter  – dyrektor 
gimnazjum, Edward Olszewski – dyrektor seminarium, Jadwi-
ga Wojciechowska, ppłk Wojciech Tyczyński, dr Jerzy Mostowy 
i Edmund Topperzer – sekretarz magistratu46. W następnych la-
tach funkcję prezesa pełnił dalej Stanisław Kulpiński, wicepre-
zesa Jan Kolbuszewski47.

W Brzozowie koło powstało w 1929 r. i było wspólne dla dru-
żyn działających w tym mieście. W 1935 r. prezesem był Michał 
Mrozowski – dyrektor gimnazjum, sekretarzem Zofia Gawroń-
ska, skarbnikiem Jan Wierzbicki, a członkami zarządu: Leopold 

43 Por. tamże.
44 Por. tamże, s. 174-182. 
45 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt.  s. 152-156.
46 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 170-173. 
47 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, s. 13-16.
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Borysławski – starosta powiatowy, Zofia Bilińska – żona dyrektora 
kopalni, Maria Błuszczakówna – kierowniczka szkoły, Antonina 
Dżozańska – nauczycielka gimnazjum, Józefa Mrozowska – żona 
dyrektora gimnazjum, Ewa Froniowa – nauczycielka i ks. Alek-
sander Gotfryd – kapelan48.

W Buczaczu koło powstało w 1922 r. i było wspólne dla dru-
żyn żeńskich i męskich. W 1931 r. liczyło 40 członków. Prezesem 
był Józef Dziurzycki  – profesor gimnazjum. Pozostałe funkcje 
pełnili: inżynier geometra Jan Karpiński  – wiceprezes, inżynier 
Franciszek Przewirski – skarbnik, profesor gimnazjum Edward 
Pelc  – sekretarz oraz jako członkowie zarządu: Adam Fedoro-
wicz- starosta powiatowy, (?) Rudnicki – sekretarz rady powiatu, 
kpt. M.(?) Berger, Hermina Stojowska – żona płk WP, Zofia Le-
wartowska – żona wicestarosty powiatowego i Maria Kafermul-
lerowa – dyrektorka szkoły żeńskiej49. Cztery lata później władze 
koła uległy zmianie. Prezesem został Jan Karpiński, wiceprezesem 
Helena Fedorowicz  – żona starosty powiatowego, skarbnikiem 
ks. Józef Dziurzycki, sekretarzem Zygmunt Schingera – nauczy-
ciel gimnazjum, zastępcą sekretarza Edward Pelc. Pozostałymi 
członkami zarządu wybrano: Stefanię Olbrychtównę  – nauczy-
cielkę, Kazimierę Palińską – żonę inżyniera, Jadwigę Turkową – 
żonę kapitana WP, Janinę Lewicką i Jadwigę Wasylewiczową50.

Materiały źródłowe nie przekazały informacji o  działalności 
kół w  następnych latach. Wiadomo jedynie, że funkcjonowały, 
udzielając znacznej pomocy drużynom harcerskim51.

KPH przy drużynach harcerskich

We Lwowie oprócz koła wojewódzkiego pracowały także dwa 
KPH przy drużynach żeńskich i sześć przy męskich. W 1929 r. 
powstało koło przy VI i IX drużynie żeńskiej. W 1935 r. liczyło 

48 Por.  tamże, s. 17-20. 
49 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 293-296.
50 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 21-24.
51 Por. tamże. 
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33 członków. Jego zarząd stanowili: prezeska Stefania Huberto-
wa  – żona emerytowanego pułkownika WP, wiceprezeska Zo-
fia Lipińska  – żona lekarza, skarbnik Feliks Bandura  – emeryt 
oraz sekretarz Janina Schonbornówna  – urzędniczka. Ponadto 
w skład zarządu weszły: Maria Abdank – żona urzędnika ban-
kowego, Felicja Malawska – żona profesora politechniki, Ludmi-
ła Madlerówna – przełożona Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, 
Elżbieta Rudnicka i  Irena Porębska  – nauczycielki gimnazjum. 
Podczas Zjazdu Walnego ZHP w 1935 r. z ramienia koła uczest-
niczyła w  jego obradach jedna delegatka. W  1937/38  r. liczyło 
43 członków. Pomogło w zorganizowaniu loterii fantowej z której 
część dochodu przeznaczono na budowę kościoła w Persenkówce. 
W 1937 r. na obóz letni drużyn przeznaczyło kwotę 750 zł, którą 
uzyskało w wyniku przeprowadzonych akcji. W roku następnym 
koło przeznaczyło kwotę 800 zł na dofinansowanie obozu drużyn 
w Klikuszowej k. Nowego Targu. W 1929 r. powstało także KPH 
przy V LDH im. Felicji Sulimirskiej we Lwowie. W 1931 r. koło 
liczyło 15 członków. Prezeską była Elżbieta Pakoszowa  – żona 
radcy, wiceprezeską Maria Baczyńska  – profesorka gimnazjum 
i opiekunka drużyny, sekretarzem Czesława Wyspiańska – żona 
inżyniera, skarbnikiem Stefania Fleiszer oraz ks. dr Rudolf Opa-
cki pełniący funkcję kapelana drużyny. Cztery lata później funkcję 
prezeski pełniła Zofia Strońska – żona profesora gimnazjum, wi-
ceprezeski Maria Niemczycka, sekretarza – Elżbieta Pakoszowa, 
skarbnika – Stefania Fleiszer oraz dr Maria Baczyńska – opiekun-
ka drużyny. Ze względu na zbyt małą ilość członków nie miało 
prawa wyboru delegata na Walny Zjazd ZHP w 1935 roku52.

Od 1926  r. działało KPH przy I  DH im. królowej Jadwigi 
w  Stryju pod kierownictwem Władysławy Biszofowej  – dyrek-
torki szkoły. Pozostałymi członkami zarządu byli: ks. Aleksander 
Cisło – kapelan drużyny, Julia Balekowa – nauczycielka pełniąca 
funkcję wiceprezeski, Stefania Wielgusińska, nauczycielka – se-
kretarz koła, (?) Lenartowiczowa – zastępca sekretarza, (?) Scho-

52 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 
Harcerstwa, sygn.  683, dz. cyt., s. 21-24; Centralne Państwowe Archiwum 
Historyczne Ukrainy (dalej CPAHU) we Lwowie, Sprawozdania z działalno-
ści Państwowego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Lwowie, fond 179, opis 
3, sprawa 391, s. 227.
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ferowa  – skarbnik oraz Wanda Słuszkiewiczowa, nauczycielka 
muzyki – zastępczyni skarbnika. Koło wybrało także komisję re-
wizyjną w składzie: Wanda Borkowska – wdowa po majorze WP, 
Anna Dienał, dr med. Maria Kuczerówna – lekarka hufca żeń-
skiego i Helena Schateinówna53.

W styczniu 1932 r. przy II Żeńskiej złożonej z uczennic Se-
minarium Nauczycielskiego w  Stryju powstało koło liczące 19 
członków, którego prezesem został ks. Wawrzyniec Skonieczny. 
Pozostałe funkcje pełnili: Maria Eksteinowa – sekretarz i Kaje-
tan Porwin – skarbnik54. Oba te koła pracujące przy drużynach 
w  1934  r. uległy połączeniu w  jedno, które objęło patronatem 
I i II drużynę żeńską w Stryju. W 1935 r. miało ono 80 członków 
i było wówczas liczniejsze od koła przy Hufcu Żeńskim w skład, 
którego wchodziły 63 osoby55.

Przy drużynie męskiej i żeńskiej w Gródku Jagiellońskim koło 
powstało w 1928 roku. Trzy lata później liczyło 30 członków. Pre-
zesem był starosta powiatowy Franciszek Frączkowski, wicepreze-
sem ks. dr Michał Białowąs, sekretarzem Stanisław Maruszczak – 
nauczyciel gimnazjum, skarbnikiem Maria Latoszyńska  – żona 
sędziego sądu grodzkiego oraz funkcje członków zarządu pełnili: 
Michał Krysowski – dyrektor gimnazjum, Marcin Zaleski – dy-
rektor szkoły męskiej, Andrzej Szczepankiewicz – magister prawa, 
Eugeniusz Hołda – student prawa i Tadeusz Krzyworączka – in-
żynier architekt56. W 1935 r. funkcje prezesa i wiceprezesa pełniły 
te same osoby. Zmianie uległa pozostała część zarządu. Skarb-
nikiem został ks.  Stanisław Kozłowski, a  członkami: Stanisław 
Kryzawski  – dyrektor gimnazjum, kpt. Józef Smagoń, Marian 
Girzejewski, Emil Heinart – nauczyciel, Elżbieta Kniażykowa – 
żona lekarza, Stanisław Tarnawiecki – dyrektor szkoły, Stanisława 
Zielińska – żona dyrektora szkoły i Eugeniusz Niewiadomski57.

53 CPAHU, dz. cyt., s. 227. 
54 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 685, s. 50. 
55 Por. AAN Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 107.
56 Por. tamże, s. 183-187. 
57 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 33-36. 
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W Borszczowie przy I  Drużynie Harcerek im. królowej Ja-
dwigi w  1931  r. powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa. Liczyło 
wówczas 30 członków. Prezesem został Karol Ludwik Michalik- 
inspektor szkolny, sekretarzem Janina Krzyżanowska  – nauczy-
cielka, skarbnikiem Izabela Brachowa, członkami zarządu: ks. Jan 
Bury, Jan Kasiewicz – starosta powiatowy, Bogumiła Wojtonio-
wa – żona majora WP, Michał Kozłowski – komendant PW oraz 
Waleria Jastubecka – nauczycielka58. W 1935 r. prezesem był Ma-
rian Wójtowicz – major WP, sekretarzem Janina Krzyżanowska, 
skarbnikiem  – Stefania Marzysowa  – żona kapitana. Pozostała 
część zarządu nie uległa zmianie59.

W Brodach przy drużynach męskich i I DH im. Anny Doroty 
Chrzanowskiej także w 1931 r. powstało KPH. Liczyło wówczas 
24 członków. W  chwili powstania nie wszystkie funkcje w  za-
rządzie zostały obsadzone. Nie wybrano prezesa oraz skarbnika. 
Pozostałe stanowiska objęli: emerytowany urzędnik kolejowy 
Karol Pieniążek  – wiceprezesa, emerytowany kierownik szkoły 
powszechnej Jan Jóźków – sekretarza oraz Irena Grzybowska, 
Helena Wenderfowa, Maria Wigluszowa, Wanda Kłosowska 
i Biliński – członkowie zarządu60. Cztery lata później prezesem 
był Władysław Sołtysik – dyrektor gimnazjum, skarbnikiem i se-
kretarzem Franciszek Roth – nauczyciel oraz członkami: kpt. Jó-
zef Senkowski i Franciszek Nierdak – dyrektor prywatnego gim-
nazjum. Koło liczyło wówczas 30 członków61.

W Radymnie przy drużynie żeńskiej i męskiej koło powstało 
w 1931 r. i liczyło wówczas 34 członków. Prezesem został ks. Piotr 
Kuźniar, wiceprezeską Amelia Spertowa – żona adwokata, sekre-
tarzem Łucja Smoczkiewiczówna  – nauczycielka, skarbnikiem 
Jan Dulębowski  – emeryt. Pozostałymi członkami zarządu zo-
stali: Maria Kieżekowa, Bronisława Dublewska, Helena Olszew-
ska – nauczycielka, Karol Janowski – kierownik szkoły i Stani-

58 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 
Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 250-253. 

59 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 24. 
60 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 71-74. 
61 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 9-12. 
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sław Kamiński – nauczyciel62. Cztery lata później prezeską była 
Amelia Spertowa, wiceprezesem mjr Karol Wallen, sekretarzem 
Łucja Smoczkiewicz, skarbnikiem Jan Wublewski oraz członka-
mi zarządu: Ksawery Ostrowski, ks. Bronisław Mikulski, Jadwiga 
Łukasiewiczowa, Maria Różycka i Karol Janowski63.

W Rohatynie KPH powstało w  maju 1927 roku. Prezesem 
został marszałek powiatu Józef Cieński, wiceprezesem Stani-
sław Harmata – starosta powiatowy, sekretarzem Felicja Nawoj-
ska, a  skarbnikiem Ostapowicz. Liczyło wówczas 25 członków. 
W 1932 r. liczebność koła wzrosła do 46 członków. Prezesem był 
Jan Tarczyński – inspektor kontroli skarbowej, sekretarzem Le-
opold Runge – lekarz dentysta, skarbnikiem Filip Temecki – se-
kretarz sądu grodzkiego. W skład zarządu weszli: Kazimiera Ja-
necka – żona starosty powiatowego, Joanna Janiacka – profesorka 
gimnazjum, Felicja Nawojska, Joanna Śledzińska – nauczycielka 
szkoły powszechnej, Julian Adamski – dyrektor gimnazjum, kpt. 
Kazimierz Laskowski, ks.  Stanisław Kozłowski oraz profesor 
gimnazjum Emil Smetana64. Trzy lata później prezesem została 
znowu Amelia Spertowa, wiceprezesem mjr Karol Wallen, sekre-
tarzem Łucja Smoczkiewicz, skarbnikiem Jan Wublewski65.

W Nisku KPH działało także przy drużynie żeńskiej i męskiej. 
Powstało w 1930 r. i liczyło wówczas 30 członków. Prezesem zo-
stał Tadeusz Klocek – adwokat, sekretarzem i skarbnikiem Sta-
nisława Sokołowska – profesorka, członkami zarządu: Ludwik 
Zakulski – dyrektor gimnazjum, Adolf Henzel, Józef Pawlik – 
dyrektor browaru, Jan Filip – urzędnik, Urszula Szumska – na-
uczycielka gimnazjum, Stefania Wacławska i ks. Antoni Szpila66. 
W 1935 r. funkcje prezesa oraz sekretarza pełniły te same osoby. 
Członkami zarządu byli: Wiktor Londoński – dyrektor gimna-
zjum, Jan Filip, Marian Twardowski – asesor urzędu skarbowego, 

62 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 
Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 134-137. 

63 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 108-111. 
64 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 685, dz. cyt., s. 17, s. 41. 
65 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 112-115. 
66 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 126-129. 
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Adolf Rufer – kierownik szkoły, Antonina Baszycka – nauczy-
cielka i Jan Michalik – inspektor szkolny67.

Dość prężnie działało koło w Śniatyniu powstałe w 1931 roku. 
Liczyło wówczas 50 członków. Funkcję prezesa pełnił Zdzisław 
Czaykowski – właściciel dóbr, wiceprezesa ks. Karol Czubryj, sekre-
tarza Julia Myślikowa – nauczycielka, skarbnika Mikołaj Nikosie-
wicz – inspektor kontroli skarbowej. Członkami zarządu wybrano: 
Kazimierę Dobrowolską, por. Witalisa Karbaura, Konrada Baeka-
ra, Władysława Bieleckiego – opiekuna drużyny męskiej, profeso-
ra gimnazjum, Janinę Rosenheck – profesorkę gimnazjum i opie-
kunkę drużyny żeńskiej oraz lekarza Karola Wyszkowskiego. Koło 
sfinansowało trzytygodniowy obóz drużyny żeńskiej w Sokołówce 
oraz drużyny męskiej w Gorganach podczas wakacji 1932 roku68. 
W 1935 r. dużym zmianom uległ skład zarządu. Prezesem został 
Władysław Wełdyn – urzędnik skarbowy, wiceprezeską Julia Skibo-
wa – emerytowana nauczycielka, sekretarzem i opiekunem II druży-
ny Julia Myślikowa – nauczycielka, skarbnikiem Maria Myślikówna- 
urzędniczka, członkami zarządu: Mieczysław Kalityński – profesor 
gimnazjum, Mieczysław Krysowski, Władysław Piskozub – dyrek-
tor państwowego gimnazjum, Fryderyk Rosiewicz, Michalina Wie-
serowa i Julian Żankowski – emerytowani nauczyciele69.

Koło PH istniało także w Zaleszczykach. Powstało w 1933 r. 
i dwa lata później liczyło 48 członków70.

W Zbarażu przy IV Drużynie Żeńskiej w 1932 r. zawiązało 
się koło PH. Trzy lata później liczyło 46 członków. Prezesem 
został Wawrzyniec Mazur – dyrektor państwowego gimnazjum, 
wiceprezesem kpt. Władysław Tomaka, sekretarzem Tadeusz 
Szewczyk  – nauczyciel państwowego gimnazjum, skarbnikiem 
Franciszek Kanas – kierownik szkoły żeńskiej. Ponadto w skład 
zarządu weszły osoby znane w środowisku: ks. Manswet Maj-
kut  – gwardian klasztoru oo. Bernardynów, Kazimierz Berań-

67 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, s. 104-107. 
68 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 204-207. 
69 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 123-126. 
70 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 108. 
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ski – nauczyciel szkoły powszechnej, Antoni Tyc – emerytowany 
nauczyciel, Stefania Grecznerówna – nauczycielka gimnazjum, 
ks. Kajetan Wojtas, Leon Wasiek – nauczyciel71.

Prężnie działało powstałe w 1929 r. koło w Żółkwi. Dwa lata 
później liczyło 81 członków. Prezesem był Stefan Bernatowicz – 
starosta powiatowy, wiceprezesem Marian Żychiewicz  – in-
spektor szkolny, skarbnikiem ks. Karol Zwoliński, sekretarzem 
Zygmunt Łuszczyński, członkami zarządu: Aleksander Hawer – 
dyrektor gimnazjum, Edward Horwath- dyrektor seminarium 
żeńskiego, mjr Eugeniusz Gorniewicz, Stanisław Bietkowski – 
profesor gimnazjum, mjr Ignacy Drozdowski i Danuta Marqar-
tówna – opiekunka drużyny żeńskiej, nauczycielka72. W 1935 r. 
spadła liczebność członków koła do 44 osób. Zmianie uległy 
także jego władze. Prezesem został dr Piotr Raptusiński – profe-
sor gimnazjum, wiceprezesem Zofia Przybyłowska, sekretarzem 
Jan Walas – emerytowany nauczyciel, zastępcą sekretarza Wik-
tor Dobicki – nauczyciel i skarbnik ks. Machowiak73.

W 1928 r. pracowało także KPH w Kamionce Strumiłłowej. 
Swoim protektoratem objęło 2 drużyny męskie i  jedną żeńską. 
Prezesem koła był wówczas dr Kazimierz Wiewiórski – lekarz 
powiatowy. Po 1930  r. działalność koła trochę osłabła74. Oży-
wienie pracy nastąpiło na przełomie 1934/1935 roku. Przewod-
niczącym był wówczas Mieczysław Zawałkiewicz  – profesor 
gimnazjum75.

Koła Przyjaciół Harcerstwa działały również w  Łańcucie 
i Trembowli. Prezesem koła w Łańcucie był w 1935 r. kpt. Julian 
Markowski, Trembowli dyrektorka szkoły Zofia Pawłowska76.

71 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 149-152. 
72 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 683, dz. cyt., s. 101-105. 
73 Por. AAN, Zarząd Oddziału Lwów, sygn. 684, dz. cyt., s. 141- 144.
74 Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum im Kornela Ujejskiego w  Kamionce 

Strumiłłowej za rok szkolny 1927/28, Kamionka Strumiłłowa 1928, s. 15-16.
75 Por tamże.
76 Por. AAN, Naczelnictwo – Dział Zarządów Oddziałów i kół Przyjaciół 

Harcerstwa, sygn. 684, dz. cyt., s. 141-144. 
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Materiały źródłowe z  lat 1935-1939 zawierają bardzo mało 
informacji dotyczących tego okresu działalności KPH. Taki stan 
spowodowany został między innymi brakiem sprawozdań z tych 
lat. Jednakże działalność Kół, była w ostatnich latach przed wy-
buchem II wojny światowej bardzo ożywiona. Świadczy o tym 
zarówno ich wzrost liczebny, jak również prowadzona przez huf-
ce i drużyny duża akcja obozowa, w przygotowanie której Koła 
wniosły znaczny wkład organizacyjny i  finansowy. W  latach 
1934-1938 Zarząd Okręgu Lwowskiego oraz Komendy Cho-
rągwi wspierały inicjatywy oraz zachęcały hufce, drużyny, in-
struktorów i działaczy harcerskich do tworzenia Kół. W 1927 r. 
ich ilość na terenie Okręgu Lwowskiego nie przekraczała dwu-
dziestu. Na początku 1935 r. wzrosła do 47 a w 1939 r. do 69. 
Koła były organizacjami elitarnymi. Przeważnie zrzeszały osoby 
szanowane w środowisku, o dużej pasji społecznikowskiej, często 
pełniące ważne funkcje państwowe, samorządowe lub społecz-
ne. Często aktywnymi działaczami byli księża katoliccy, pełnią-
cy także funkcje kapelanów harcerskich. Duża wartość ideowa 
i wychowawcza ruchu harcerskiego była doceniana przez znacz-
ną cześć polskiego społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Znaczna 
pomoc finansowa i organizacyjna udzielana drużynom i hufcom 
przez koła umożliwiała często organizację imprez harcerskich, 
zimowisk i obozów letnich77.

Summary
Irena Kozimala

(The East European State Higher School in Przemyśl)

“The Associations of the Friends of Scouting in Lviv”

The Associations of the Friends of Scouting were exclusive 
organisations. They were mainly comprised of respectable people 
with great community worker’s passion, frequently serving in sig-
nificant government, municipal or social offices. Catholic priests, 

77 Sprawozdanie Zarządu Okręgu Lwowskiego ZHP za rok 1938, 
dz. cyt., s. 6. 
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also serving as scouting chaplains, were often active members. 
The significant ideological and educational value of the scouting 
movement was appreciated by a considerable part of the Polish 
society of the Second Polish Republic. Essential financial and 
organisational help which associations offered scout packs and 
troops made it possible to organise scouting events, winter and 
summer camps.
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Viktoryia Antonchyk
( U n i w e r s y t e t  Wa r s z a w s k i )

Polskie środowisko muzyczne Wilna 
w pierwszej połowie XIX wieku

XIX wiek w historii Rzeczypospolitej można byłoby nazwać dra-
matem dziejowym, którego poszczególne akty stanowiły powstania 
narodowe, surowe represje, terytorialne, polityczne oraz ludnościo-
we straty. Wszystkie procesy społeczno-ekonomiczne były podpo-
rządkowane stopniowemu scaleniu ze strukturami państwowymi 
trzech monarchii zaborczych. Jednak polska kultura aktywnie się 
rozwijała i umacniała swoje znaczenie, co świadczyło o żywotności 
narodu i stanowiło gwarancję narodowej jedności. Także na teryto-
rium byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, głównie w pierwszej 
połowie wieku, społeczność polska brała udział w tym procesie i re-
alizowała nadrzędną koncepcję narodowości kulturowej.

W tym czasie w Europie, która przeżywała modernizację go-
spodarki i  intensywną industrializację, nastąpiło unowocześnie-
nie struktur społecznych. Na pierwszy plan wysunęła się klasa 
średnia. W  Europie Środkowo-Wschodniej w  ramach tej klasy 
ukształtowała się specyficzna dla regionu grupa społeczna, która 
przez polskiego naukowca Karola Libelta w 1844 roku została na-
zwana inteligencją. Warunkiem koniecznym dla przedstawicieli 
nowej grupy było posiadanie pewnego wykształcenia i wykony-
wanie pracy umysłowej1. Grupę tę wyróżniał nie status materialny, 
ale specyficzna funkcja społeczna.

1 „Inteligencja – zbiorowość ludzi trudniących się zawodowo pracą umy-
słową bądź artystyczną. Kryterium wyodrębnienia stanowi typ zajęć zawodo-
wych oraz związane z  nimi źródło utrzymania i  historycznie określony po-
ziom wykształcenia niezbędny do wykonywania tych zajęć” – J. Kurczewska, 
Inteligencja, w: Encyklopedia socjologii, t. 1, Warszawa 1998, s. 339.
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Andrzej Borucki uważa, że w XIX wieku „nie lekarze, prawni-
cy, inżynierowie, wysoko kwalifikowani administratorzy i organi-
zatorzy wysuwali się na czoło inteligencji, lecz pisarze, publicyści, 
pracownicy nauki i artyści. Oni stanowili trzon przodujący inteli-
gencji, a inne kategorie jak wolne zawody, nauczycielstwo, urzęd-
nicy wszelkich stopni i rodzajów stylizowali swoje życie według 
ich ideałów”2.

Skomplikowane warunki polityczno-ekonomiczne i  rozpad 
starych struktur społecznych wpływały na pozycję tudież dzia-
łalność zawodowej grupy muzyków. Wspomnijmy, że w niedaw-
nej przeszłości muzycy i aktorzy utrzymywali się przeważnie na 
dworach magnackich i przy kościołach, gdzie traktowano ich jako 
pewną kategorię służby. W XIX wieku, w miarę urbanizacji życia 
kulturalnego, znajdowali oni zatrudnienie w ośrodkach miejskich. 
Występując przed szerszymi kręgami publiczności, zyskiwali bar-
dziej niezależną pozycję i, zdaniem Ryszardy Czepulis-Rastenis, 
oddziaływali mocniej na postawy społeczne3.

Czołową pozycję ważnego ośrodka kulturalnego utrzymywało 
na przeciągu wieków Wilno, stolica Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, a po wcieleniu do Imperium Rosyjskiego administracyjna 
i kulturalna stolica „Północno-Zachodniego Kraju”.

Statystyki dziewiętnastowiecznego Wilna świadczą o tym, że 
artystyczne zdolności stały się w społeczeństwie wileńskim bar-
dziej znaczące. Chociaż jeszcze nie podawało się konkretnych 
liczb dotyczących przedstawicieli zawodów artystycznych, to byli 
oni wyróżniani spośród rang i stanów.

Zgodnie z ogólnoeuropejskimi tendencjami, w Wilnie pierw-
szej połowy XIX wieku został zapoczątkowany proces wyodręb-
nienia się środowiska muzycznego, jako osobnej grupy społecznej. 
Głównymi tego przejawami były: rozwój systemu edukacji mu-
zycznej, pogłębianie się profesjonalizmu, zrzeszanie się w różnego 
rodzaju organizacjach, kreowanie alternatywnej wobec szlache-
ckich salonów przestrzeni artystycznej. Ważne w czasach powstań 

2 A.  Borucki, Kariery zawodowe i  postawy społeczne inteligencji w  PRL, 
Wrocław 1967, s. 11.

3 Por. R.  Czepulis-Rastenis, Inteligencja, w: Przemiany społeczne 
w Królestwie Polskim 1815-1864, red. W. Kula i J. Leskiewiczowa, Wrocław-
Gdańsk 1979, s. 325-344.
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narodowych kultywowanie i  wzbogacenie dominującej wtedy 
polskiej kultury było zasługą również środowiska muzycznego, co 
jednocześnie podnosiło prestiż muzyków w świadomości społecz-
nej i łączyło ich z warstwą inteligencji.

Jednym z koniecznych warunków dla zawodowej działalności 
muzycznej jest i było posiadanie pewnych kwalifikacji, opartych 
na wiedzy teoretycznej lub wynikających z wieloletniej praktyki. 
Uzyskanie niezbędnych umiejętności muzycznych, jak wiadomo, 
od dawna prowadzone było w formie lekcji prywatnych lub przez 
oficjalne instytucje pedagogiczne. W  Wilnie pierwszej połowy 
XIX wieku nie istniała specjalistyczna muzyczna uczelnia stopnia 
wyższego. Niemniej jednak działały różnego rodzaju muzyczne 
szkoły zawodowe, jak szkoła muzyczna księży trynitarzy, szkoła or-
ganistów i nauczycieli parafialnych, szkoła kościelnych śpiewaków 
i organistów, gdzie uczono gry na instrumentach, śpiewu, zasad 
generałbasu. Muzyka była wykładana w  Seminarium Duchow-
nym i na Uniwersytecie Wileńskim. Przy Uniwersytecie działały 
chór i orkiestra, składające się ze zdolnych muzycznie studentów. 
W latach 1802-1825 na stanowisku adiunkta, prowadzącego do-
datkowy kurs muzyki, pracował Jan Dawid Holland, kompozytor, 
kapelmistrz i teoretyk, który prowadził zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne z generałbasu i kontrapunktu4. Wśród jego wybitnych ucz-
niów  – posiadających uzdolnienia kompozytorskie  – byli m.in. 
Tomasz Zan, Edward Antoni Odyniec, Adam Mickiewicz, Jan 
Czeczot5. Obowiązkowe zajęcia muzyczne dla aktorów i śpiewa-
ków odbywały się przy Teatrze Wileńskim. Udział w kształceniu 
kolejnych generacji artystów brali równocześnie sami rodzice, a to 
w związku z istnieniem dynastii śpiewaków także w środowisku 
aktorów wileńskich (rodziny Każyńskich, Rutkowskich, Skibiń-
skich, Aszpergerów i inne).

Obok takiej współczesnej już formy nauczania w instytucjach 
publicznych, rozpowszechnionym było kształcenie muzyczne 
prywatne, przede wszystkim dodatkowe zajęcia na pensjach żeń-

4 Por. J.  Subel, Traktat akademicki J.D.  Hollanda, „Muzyka” 1989, nr 3, 
s. 96-104.

5 Por. J. Prosnak, Śpiewnik filomacko-filarecki, „Ruch Muzyczny” 1957, nr 
10, s. 19-23.
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skich i w elitarnych szkołach męskich: w Pierwszym Gimnazjum 
i w Instytucie Szlacheckim. W pogarszających się po każdym po-
wstaniu warunkach ekonomicznych i  kulturalnych (w  tym wo-
bec zamykania szkół polskich), praca pedagogiczna pozostawała 
najbardziej stabilnym źródłem utrzymania sporej liczby muzy-
ków. O  poziomie oferty dydaktycznej mogą świadczyć nazwi-
ska wykształconych w Wilnie, a znanych tak w kraju, jak i poza 
granicami muzyków: na przykład wirtuoz klarnetu Konstanty 
Tropiański, skrzypek i  kompozytor Wincenty Bańkiewicz, dy-
rygenci i kompozytorzy Wiktor Każyński, Florian Miładowski, 
śpiewaczka operowa Barbara Anna Mayer i inni. W tym gronie 
wileńskich muzyków istniała ciągłość muzyczno-wychowawczej 
tradycji: utalentowani nauczyciele wykształcili nowe generacje nie 
tylko doskonałych wykonawców, ale i dobrych pedagogów, two-
rząc w ten sposób podstawy zawodowej konsolidacji.

Na funkcjonowaniu centralnej instytucji edukacyjnej, którą sta-
nowił Uniwersytet Wileński, jak również na działalności Teatru 
Wileńskiego opierała się postępująca urbanizacja życia artystycz-
nego pierwszej połowy XIX w. Istniało również około dziesię-
ciu fabryk produkujących instrumenty muzyczne. Pod koniec lat 
50.  XIX wieku przy księgarni Józefa Zawadzkiego powstał specja-
listyczny sklep instrumentów muzycznych, co świadczy o wzroście 
zapotrzebowania na tego rodzaju towar. Stale działała zasłużona 
oficyna Zawadzkich, która drukowała zarówno nuty, jak i biuletyn 
„Nowości Muzyczne”, katalogi muzyczne własnych i  zagranicz-
nych wydawnictw. Wydawaniem nut zajmowali się również inni 
wydawcy wileńscy: M. Orgelbrand, M. Przybylski, A. Klukowski. 
W ich wydawnictwach regularnie ukazywały się utwory kompozy-
torów wileńskich.

Dzięki tym instytucjom oblicze Wilna w okresie przed powsta-
niem styczniowym wyraźnie się zmieniło, miasto przeżywało in-
tensywny kulturowy wzrost, o czym świadczy między innymi akty-
wizacja i różnorodność jego artystycznego życia (rozwój teatralnej 
sztuki, ożywienie koncertowej działalności, zawodowego wyko-
nawstwa), a także poszerzenie grona wykształconej publiczności.

Wilno było trzecim po Warszawie i Lwowie co do znaczenia 
centrum teatru polskiego i muzyki. Rocznie odbywało się tu do 120 
dramatycznych i operowych przedstawień. Teatr Wileński posiadał 
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przywilej, gwarantujący jego pierwszeństwo wobec trup obcoję-
zycznych, swobodę występów na prowincji litewskiej, a także prawo 
wyłączności do przedstawień w języku polskim6. Były więc wyko-
nywane tak polskie opery narodowe Karola Kurpińskiego, Józefa 
Elsnera, Stanisława Moniuszki, jak i opery zachodnioeuropejskie 
w  polskim tłumaczeniu. Poza tym do miasta przybywały trupy 
francuskie, włoskie i niemieckie, a niemiecki teatr operowy Wil-
helma Schmidkoffa działał przez około dziesięć lat (1835-1844). 
Wzbogacenie repertuaru operowego Wilna o nurt rodzimy harmo-
nizowało z  romantycznym europejskim kanonem. Ważne w cza-
sach powstań narodowych kultywowanie i  wzbogacanie kultury 
ojczystej było zasługą również środowiska artystycznego.

Przedstawienia operowe i koncerty w Wilnie pierwszej połowy 
XIX wieku były ogólnodostępne, a wykonawstwo reprezentowało 
wszystkie obecne w Europie Zachodniej formy. W mieście działa-
ły dwie główne orkiestry: orkiestra katedralna i orkiestra teatralna. 
Dyrygentami, poza rzadkimi wyjątkami, byli miejscowi muzycy. 
Chór i orkiestra katedry św. Jana działające przy nim Towarzystwo 
św. Cecylii zawsze uświetniały uroczystości kościelne wykonaniem 
mszy, nieszporów, oratoriów i kantat. Orkiestra, złożona najczęściej 
z połączonych muzyków teatralnych i katedralnych, brała aktywny 
udział w publicznym życiu koncertowym miasta. Między innymi 
towarzyszyła ona przyjeżdżającym do Wilna wybitnym wirtuo-
zom, podążającym z Zachodniej Europy do Petersburga. Solowe 
i kameralne wykonawstwo rozwijało się równolegle w dwóch płasz-
czyznach: w salonach i na estradzie koncertowej. W arystokratycz-
nych salonach muzycy zawodowi występowali obok szlachetnie 
urodzonych amatorów. Na estradzie koncertowej współpraca ama-
torów i zawodowców, szczególnie podczas koncertów dobroczyn-
nych, także była zjawiskiem dość częstym i odzwierciedlała nadal 
żywe, podobnie jak w  Warszawie i  Petersburgu, arystokratyczne 
koneksje muzyków. Dobór repertuaru zależał przede wszystkim 
od gustu organizatorów życia muzycznego: profesora Uniwersytetu 
Wileńskiego Józefa Franka, kompozytorów Wiktora Każyńskiego 
i Stanisława Moniuszki. Profesor medycyny, założyciel Towarzy-

6 Por. A.  Miller, Teatr polski i  muzyka na Litwie jako strażnice kultury 
Zachodu (1745 – 1865): studium z dziejów kultury polskiej, Wilno 1936, s. 133.
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stwa Dobroczynności Józef Frank urządzał premiery zachodnio-
europejskich utworów wokalno-instrumentalnych, wymagających 
licznego składu wykonawców. W przedstawieniu oratorium Stwo-
rzenie świata J.  Haydna wzięło udział ponad 200 wykonawców. 
Wiktor Każyński i Stanisław Moniuszko organizowali cykle kon-
certów wielkopostnych, zachwycając publiczność wykonaniem 
wielu instrumentalnych oraz chóralnych utworów klasycznych 
i  romantycznych. Dzięki działalności organizatorskiej Stanisława 
Moniuszki życie koncertowe Wilna przybrało pewien programowo 
określony aspekt  – kultywowanie muzyki narodowej. Kierowane 
przez maestro Towarzystwo św. Cecylii organizowało koncerty-
-premiery utworów wileńskich kompozytorów: Floriana Miładow-
skiego, Stanisława Pieszki, Wincentego Bańkiewicza. Wiadomo, że 
pierwsze wykonanie narodowej opery Halka w Wilnie było rów-
nież wykonaniem koncertowym. Jednak życie koncertowe Wilna 
pierwszej połowy XIX wieku wykazuje tendencję spadkową, spo-
wodowaną brakiem publicznych środków na finansowanie zespo-
łów muzycznych, a także deficytem dobrych instrumentów i emi-
gracją muzyków.

Twórczość kompozytorów wileńskich odzwierciedla przede 
wszystkim stan wykonawstwa w mieście i gusty odbiorców. Dlate-
go ilościowo wyróżniały się gatunki kameralne, utwory należące do 
repertuaru pedagogicznego oraz przeznaczone do salonowego bądź 
domowego muzykowania. Pierwsze miejsce zajmowały wśród nich 
miniatury taneczne, w tym polonezy i mazury. Kultywowanie mi-
niatur, które rozwijali Maria Szymanowska czy Fryderyk Chopin, 
wprowadzenie stylu brillant, dbałość o stronę wyrazową w utworach 
Michała Kleofasa Ogińskiego, Józefa Deszczyńskiego, Jana Renne-
ra, świadczą o procesie poetyzacji gatunków tanecznych. Odejście 
od użytkowości i przemiana tańca w liryczny utwór w twórczości 
związanych z Wilnem kompozytorów, sprzyjało szerzeniu się po-
lonezów i mazurków jako wiodących gatunków muzycznych na by-
łych ziemiach Rzeczypospolitej w XIX wieku. Co się tyczy muzyki 
wokalno-kameralnej, to większość kompozytorów zwracała się do 
poezji filomatów i  filaretów. Forum dla nowych, romantycznych 
idei, poszukiwania specyficznych cech tego polietnicznego regionu 
stała się literatura, a  tu przede wszystkim twórczość Adama Mi-
ckiewicza. Utwory wileńskich poetów zainspirowały powstanie 
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zbiorów pieśni Ludwika Nowickiego Piosennik czy Floriana Mi-
ładowskiego Śpiewy polskie. Najwyższym artystycznym poziomem 
wyróżniał się zbiór utworów wokalno-kameralnych S. Moniuszki 
Śpiewniki domowe. Oddzielną grupę stanowiły większe wokalno-
-instrumentalne kompozycje sakralne, wśród których szczególne 
miejsce zajmowały polskie pieśni religijne, litanie ostrobramskie 
( J. Deszczyński, S. Moniuszko) i msze do tekstów polskich poe-
tów (S. Moniuszko do poetyckich interpretacji tekstu mszalnego 
A.E. Odyńca i A. Felińskiego). Tendencje do unaradawiania twór-
czości muzycznej przejawiały się także w programowych utworach 
reprezentujących wielkie formy  – na przykład muzyka Ludwika 
Nowickiego do inscenizacji Pana Tadeusza, litewskie kantaty Mo-
niuszki i kulminacyjna dla tego okresu opera narodowa Halka. Do-
minacja małych form, zainteresowanie problemem stylizacji tańca, 
zwrot ku materiałowi ludowemu świadczy o  tym, że rozwój wi-
leńskiej twórczości kompozytorskiej był inspirowany przez źródła 
i  kierunki muzyki ogólnoeuropejskiego i  polskiego romantyzmu. 
Dlatego naturalnym wydaje się, że wileńskie środowisko wyłoniło 
taką twórczą osobowość jak Stanisław Moniuszko, który odrodził 
operę polską w duchu narodowym.

Kształtowanie się odrębnego w stylu życia wileńskiego środo-
wiska muzycznego związane było z  kilkoma tendencjami. Cha-
rakteryzowało się ono pewną niejednorodnością, która dotyczyła 
pochodzenia, poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu 
i materialnej niezależności. Dość skomplikowany był skład narodo-
wościowy i stanowy artystów wileńskich. W Wilnie, zamieszkałym 
głównie przez Polaków, Żydów, Litwinów i Białorusinów, domi-
nowała kultura polska, polskojęzyczne były wyższe warstwy spo-
łeczeństwa. Język polski pełnił rolę języka komunikacji kulturowej. 
Artyści Wilna również nie tworzyli odseparowanej społeczności, 
skupiając w swoim gronie przybyszów z rozmaitych miejscowości 
dawnej Rzeczypospolitej i krajów, przedstawicieli różnych stanów, 
przeważnie szlachty i mieszczaństwa. Takie osobliwe ich usytuowa-
nie sprzyjało asymilacji i integracji poszczególnych wspólnot i ich 
tradycji7.

7 Por. E.  Aleksandravičius, A.  Kulakauskas, Pod władzą carów. Litwa 
w XIX wieku, Kraków 2003, s. 246.
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To środowisko jeszcze nie dzieliło się wyraźnie na profesjonalne 
podgrupy, muzycy bowiem zajmowali się jednocześnie pracą peda-
gogiczną, komponowaniem, wykonawstwem i krytyką muzyczną.

Duży wpływ silnej kulturotwórczo szlachty na kształtowanie się 
zawodowej grupy muzyków miał dwoiste konsekwencje. Z jednej 
strony spowalniało to proces podwyższenia statusu społecznego 
muzyków, z drugiej strony zaś sprzyjało tworzeniu podstaw dla sa-
modzielnych organizacji zawodowych i dawało finansowe wsparcie 
dla projektów artystycznych.

Kontakty artystów z arystokracją w salonach Doroty i Ignace-
go Łopacińskich, księżny Kunegundy z Broel-Platerów Ogińskiej 
powodowały powolne przełamywanie barier społecznych. Ale bar-
dziej znamiennym dla tego okresu było przenikanie przedstawicieli 
zawodu muzycznego do warstwy tworzącej się inteligencji. W tym 
kręgu społecznym nobilitowało nie pochodzenie, lecz wiedza, ta-
lent lub stanowisko w hierarchii zawodowej.

W pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku, kiedy środowisko 
intelektualne skupiało się przede wszystkim przy Uniwersytecie, 
warstwa mieszczańsko-inteligencka organizowała swe zebrania to-
warzyskie w mieszkaniach profesorów. Muzyczną oprawę miały ta-
kie spotkania w domach Józefa Franka i Augusta Bécu. Likwidacja 
Uniwersytetu spowodowała odpływ i rozproszenie się inteligencji, 
ale mimo wszystko potencjał intelektualny środowiska i potrzeba 
wspólnoty były jeszcze silne, dzięki czemu powstały nowe salony 
literacko-artystyczne. Literatura i publicystyka wysunęły się teraz 
na pierwszy plan, jako główne czynniki utrzymania środowiskowej 
i narodowej jedności. Dlatego najważniejszymi miejscami stowa-
rzyszania się wileńskiej inteligencji w drugim trzydziestoleciu XIX 
wieku stały się domy wydawcy Adama Kirkora, redaktora Romual-
da Podbereskiego i poetów Antoniego Edwarda Odyńca czy Wła-
dysława Syrokomli. Tu gromadziła się niemal cała elita umysłowa 
Wilna, również malarze, aktorzy i muzycy8.

Pierwszym wileńskim towarzystwem, w którym czynny udział 
brali muzycy, było Towarzystwo Dobroczynności. Zostało ono 

8 Por. M. Stolzman, O wileńskiej inteligencji międzypowstaniowej (1830- 
-1863), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku, t. 3, red. R. Czepulis-Rastenis, 
Warszawa 1983, s. 54-57.
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założone przez rodzinę antreprenerów i  aktorów szlacheckiego 
pochodzenia Morawskich jeszcze w 1796 roku. Urządzało chary-
tatywne koncerty i amatorskie przedstawienia wspólnie z profesjo-
nalistami9. Działalność na szerszą skalę Towarzystwo zaczęło wte-
dy, kiedy kierownictwo objęli w 1807 roku biskup Jan Kossakowski 
i profesor Uniwersytetu doktor Józef Frank. Do grona honorowych 
członków zarządu Towarzystwa weszli Ignacy Jundziłł i  Michał 
Kleofas Ogiński.

Wzrost społecznej pozycji muzyków umożliwiał im wstępowa-
nie do organizacji wolnomularskich. Hierarchiczny podział wśród 
wolnomularzy uwzględniał istnienie osobnej grupy muzyków. 
Wśród stanowisk urzędniczych wyróżniano stanowisko Dyrek-
tora Harmonii i godność brat Harmonii. Byli nimi uświetniający 
obrzędy muzycy i śpiewacy, między innymi kompozytorzy Antoni 
Sokulski, Jan Dawid Holland i dyrygent orkiestry teatralnej Adam 
Kamiński10. Czynny udział w  życiu muzycznym miasta, a  także 
członkostwo w loży wolnomularskiej niewątpliwie przyczyniły się 
do tego, że główny muzyk – mason Wilna Antoni Sokulski był po-
strzegany przez współczesnych, jako „środek niejaki zjednoczenia 
dla muzyków wileńskich i ich dobroczyńca”11.

Związki z magnaterią i  szlachtą w wyżej opisanych organiza-
cjach nie przeszkadzały formowaniu się zawodowych towarzystw, 
ulokowanych przy odpowiednich instytucjach publicznych. W tych 
przypadkach pewną samodzielność grupy muzyków utwierdzano 
odpowiednimi ustawami, regulującymi działalność zawodową. Na 
przykład, specjalny Statut dla muzyków omawiał ich udział w kon-
certach, przedstawieniach i członkostwo w Towarzystwie Aktorów 
Dramatycznych przy Dyrekcji Teatralnej. Stricte muzycznymi or-
ganizacjami, założonymi w tym okresie, były: Towarzystwo Przyja-
ciół Muzyki, Komitet dla Dobra Muzyki i Jej Większej Świetności 
i Towarzystwo św. Cecylii przy katedrze wileńskiej.

9 Por. A.  Miller, Teatr polski i  muzyka na Litwie jako strażnice kultury 
Zachodu (1745-1865): studium z dziejów kultury polskiej, dz. cyt., s. 142.

10 Por. S.  Małachowski-Łempicki, Wolnomularstwo polskie a  muzyka, 
Warszawa 1925, s. 5.

11 E.  Orman-Michta, Antoni Sokuski, w: Polski Słownik Biograficzny, 
t. 40, Kraków 2000-2001, s. 233.
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Funkcjonowanie w  Wilnie towarzystw, salonów literacko-
-artystycznych i muzycznych spowodowało wykształcenie wspól-
nego środowiska artystyczno-literackiego, charakteryzującego się 
odrębnym stylem życia wewnątrz własnej zbiorowości. Skupiało 
ono przybyszów różnego pochodzenia i narodowości, co sprzyjało 
niwelowaniu stratyfikacji stanowej. Chociaż uważa się, że muzycy, 
aktorzy i pisarze pierwszej połowy XIX wieku stanowili najbardziej 
złożoną część inteligencji, to przedstawione przeze mnie fakty 
i procesy świadczą o spełnieniu niezbędnego warunku do kształ-
towania się i  dalszego rozwoju odrębnej społeczności muzycznej 
Wilna, bo decydują o jej wewnętrznej spójności i integralności.

Summary
Antonchyk Viktoryia
(University of Warsaw)

“Polish Musicians and Composers in Vilnius  
in the First Half of the 19th Century”

My paper is the first attempt to describe the Polish music com-
munity in Vilnius as a whole in the first half of the 19th cen-
tury. After the country was partitioned, the Polish-Lithuanian 
Commonwealth was seeking to regain its independence through 
a mixture of cultural and economic activities as well as unsuccess-
ful military action. Music was an important indicator of an extent 
to which the ethnic and cultural identity was retained. Concerts 
and theatre performances organised by Polish musicians often 
had an educational and social dimension. The composers’ work 
concentrated on characteristic genres and ideas inspired by the 
Polish literature, philosophy and social life. Various forms of mu-
sical activity aimed to create bonds between members of the Pol-
ish music community. The integration of the Polish music com-
munity was enhanced by such institutions as the artistic salon, 
various music associations and charitable organisations.
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Katarzyna Stukus
( U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i )

Polskie dziecięce zespoły pieśni i tańca 
działające w Wilnie

Nieprzeceniona była rola polskiego folkloru w kształtowaniu 
tożsamości narodowej i kulturowej Polaków zamieszkujących sto-
licę państwa litewskiego, Wilno. Od wielu lat funkcjonują na tych 
terenach prężnie działające zespoły folklorystyczne, które poprzez 
swoje liczne występy chronią od zapomnienia polskie pieśni i tań-
ca. To właśnie polska pieśń, ze względu na swoją nieprzemijącą 
wartość pozwoliła Polakom przetrwać trudne lata rządów radzie-
ckich i zarazem odnaleźć się w społeczeństwie nieodległej Litwy.

Celem mojego artykułu jest przybliżenie okoliczności powsta-
nia i funkcjonowania polskich dziecięcych zespołów pieśni i tańca 
działających w Wilnie. W związku z  tym, iż w ostatnim czasie 
ich liczba systematycznie rosła, pozwoliłam sobie wybrać i opisać 
cztery. Trzy z nich powstały w latach, kiedy to Litwa wchodziła 
w skład Związku Radzieckiego, zaś jeden, gdy stała się niepodle-
głym państwem. Chciałam w ten sposób pokazać, że choć zmie-
niały się zainteresowania młodych ludzi, to wciąż spora ich część 
angażuje się w działalność w zespole ludowym. Podczas pisania 
artykułu korzystałam z  polskiej prasy ukazującej się na terenie 
Litwy oraz z folderów informacyjnych poszczególnych zespołów, 
wydawanych z okazji kolejnych jubileuszy.

Nie sposób pisać o polskich dziecięcych zespołach ludowych 
działających na Wileńszczyźnie, nie przybliżając sylwetki Wła-
dysława Korkucia. Nie tylko dał on pomysł do ich stworzenia, 
ale przede wszystkim swoją pracą i  zaangażowaniem starał się 
przybliżyć polski folklor najmłodszym. Nie zawsze jednak miał 

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013; © Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2014 
DZIEDZICTWO KRESÓW. NAUKA I EDUKACJA



240 Katarzyna Stukus

on możliwość pełnić swe obowiązki. W latach 80. XX wieku ów-
czesne władze zabroniły mu pracy w Wilnie i nakazały opuścić 
miasto. Władysław Korkuć rozpoczął pracę na wsi, gdzie dbał 
o to, aby polskie dzieci poznały swoje korzenie, a poprzez znajo-
mość narodowych tańców i pieśni ukształtowała się ich tożsamość 
narodowa1.

Najstarszym dziecięcym zespołem działającym na Litwie jest 
Polski Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” powstały w 1972 
roku. Pomysł założenia zespołu zrodził się podczas zabawy no-
worocznej w  Szkole Średniej nr 19 (obecnie Wileńska Szkoła 
Średnia im. Wł. Syrokomli), kiedy to niektóre z  bawiących się 
dzieci ubrane były w stroje ludowe. Obecnemu na zabawie Wła-
dysławowi Korkuciowi tak bardzo się to spodobało, że zapragnął 
stworzyć zespół ludowy i zdołał przekonać do swojego pomysłu 
ówczesne kierownictwo szkoły. Szybko znaleźli się ludzie chętni 
do pracy z dziećmi. Władysław Korkuć został kierownikiem ar-
tystycznym i dyrygentem, Helena Rotkiewicz choreografem, zaś 
Zenoida Paszkiewicz kierownikiem kapeli. Po kilku miesiącach 
prób i przygotowań pierwszy polski dziecięcy zespół ludowy na 
Litwie u boku swego patrona Polskiego Ludowego zespołu Pieś-
ni i  Tańca „Wilia”2 zadebiutował na scenie wileńskiego Pałacu 
Związków Zawodowych.

„Wilenka” szybko się rozwijała i odnosiła coraz większe suk-
cesy. Na koncerty zespołu przychodziły tłumy Polaków, stęsk-
nionych polskiego słowa, pieśni i  tańca. Oczywiście, nie uszło 
to uwadze ówczesnych władz, które zakazały młodym artystom 
publicznej działalności. Mogli oni koncertować jedynie w obrębie 
szkoły. Jednak upór kierownictwa i  rodziców, sprawił, że zespół 
nie tylko nadal istniał, ale wciąż się rozwijał i przyjmował nowych 
członków. Wraz ze zmianami politycznymi „Wilenka” odzyskała 
swój dawny blask i wróciła na scenę3.

1 Por. J. Lisiewicz, „Wilenka” Was wita, „Kurier Wileński” 7 czerwca 1990, 
nr 123 (11379), s. 4.

2 Najstarszy zespół ludowy na Litwie powstał 19 marca 1955 roku. 
Obecnie zespół nosi nazwę Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”.

3 Por. H. Jotkiałło, Dziś „Wilenka” obchodzi 25 urodziny, „Kurier Wileński“ 
8 maja 1998, nr 86 (13379), s. 4; T. Worobiej, 30-lecie pierwszego Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”. Zespół jak rzeka, „Rota. Dodatek historyczno- 
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W ciągu 40 lat działalności zespół wielokrotnie odwiedził 
Polskę, prezentując na różnych scenach pieśni polskie i litewskie. 
Dzieci zwiedziły różne zakątki Polski, uczestnicząc w wielu fe-
stiwalach i  spotkaniach. Brali udział m.in. w  Festiwalu Zespo-
łów Krajów Przygranicznych w Tomaszowie Lubelskim (1995), 
w Festiwalu Zespołów Ludowych w Elblągu (1996), w Między-
narodowym Festiwalu „Z daleka i bliska” w Częstochowie (2001), 
w „Spotkaniach Polonijnych” w Koszalinie (2002), w IX Dniach 
Kresowych w  Szczytnie (2003), w  Międzynarodowych Spotka-
niach Młodzieży w  Gorzowie Wielkopolskim (2004) Ponadto 
zespół gościnnie wystąpił np. w Bełchatowie, Łodzi, Koninie, Za-
górowie4. Szczególne znaczenie miał dla „Wilenki” występ w Czę-
stochowie podczas VI Światowego Dnia Młodzieży (1991), kiedy 
tańczyła i śpiewała dla papieża, Jana Pawła II5.

„Wilenka” bardzo dużo koncertuje. W związku z tym jej reper-
tuar jest różnorodny i dostosowany do każdej okazji. Wchodzą do 
niego pieśni i tańce ludowe polskie i wileńskie, piosenki litewskie 
oraz klasyczne utwory polskiej chóralistyki. Nie brakuje utworów 
patriotycznych, prezentowanych przy doniosłych uroczystościach. 
Zespół prezentuje także obrazki folklorystyczne m.in. „Wesele wi-
leńskie” oraz programy artystyczne m.in. wieczór andrzejkowy6.

-patriotyczny dla Polaków na Litwie” 5-11 listopada 2002, nr 208, s.  5; 
D. Nazarecko-Lipska, O 30-leciu „Wilenki” raz jeszcze, „Nasz Czas” 6-12 lutego 
2003, nr 5 (594), s. 8.

4 Więcej na temat występów Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wilenka” w Polsce, patrz: A. Okulewicz, I. Rakowska, „Wilenka” koncertowa-
ła w Polsce, „Kurier Wileński” 20 maja 1997, 95 (13129), s. 4; A.P. „Jubileusz 
30-lecia zespołu. Wileńko, płyń...”, „Kurier Wileński” 3 grudnia 2002, nr 232 
(14530), s. 1; D. Rogiński, Z nadzieją na dalszą współpracę. „Wilenka” w Polsce, 
„Kurier Wileński” 22 kwietnia 2003, nr 77 (14624), s. 9; K.A., Dni Kresowe 
w  Szczytnie, „Wilenka” z  Gałczyńskim, „Kurier Wileński” 12 czerwca 2003, 
nr 113 (14660), s.  3; A. Dzikiewicz, R. Radium, Kolejny raz w  gościnnym 
Zagórowie. Zagraniczne wojaże „Wilenki”, „Kurier Wileński” 11 listopada 2004, 
nr 218 (15016), s. 7; D. Korko, 30 lat w krajobrazie ojczystej ziemi. Kontynuacja 
tradycji rodzimych, „Kurier Wileński” 28-30 grudnia 2002, nr 248 (14546), s. 6.

5 Por. J. Lisiewicz, „Wilenka”  – trzecie spotkanie z  Macierzą, „Kurier 
Wileński” 4 października 1991, nr 194 (11680), s. 4.

6 Por. T.  Worobiej, Jubileusz polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i  Tańca 
„Wilenka” Najstarszy, a  taki młody, „Rota. Dodatek historyczno-patriotyczny 
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Zespół nadal aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społecz-
ności. Kierownictwo szczególnie cieszy fakt, iż nie maleje zain-
teresowanie folklorem wśród młodzieży i wciąż przychodzą nowi 
członkowie. Obecnie „Wilenka” liczy ok. 130 młodych artystów, 
którzy podzieleni są na 3 grupy taneczne i trzy chóralne. Kierow-
nikiem artystycznym jest Janina Łabul, reżyserem Danuta Korkus, 
natomiast chórmistrzem Renata Łabul-Juzokiene. Warto także 
podkreślić, że w zespole występuje nie tylko młodzież szkolna, ale 
także studenci, którzy tworzą „Wilenkę Studio”7.

Wśród wszystkich zespołów dziecięcych działających na Wi-
leńszczyźnie, Polski Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Świtezianka” 
uważany jest za najweselszy, najbarwniejszy i najbardziej rozba-
wiony. Powstał w 1976 roku przy Wileńskiej Szkole Średniej nr 
29, z inicjatywy pani wicedyrektor Teresy Sokołowy. Szybko zna-
lazły się kompetentne osoby, które zgodziły się zespół poprowa-
dzić. Należeli do nich: Władysław Korkuć (chór), Czesława Tatol 
(kapela), Krystyna Bogdanowicz (taniec). Od samego początku 
nad „Świtezianką”, oprócz grona pedagogicznego czuwał także 
komitet rodzicielski. Rodzicom bardzo zależało na tym, by dzieci 
poprzez działalność w zespole poznały polskie korzenie. Trosz-
czyli się więc o najmniejszy szczegół. Zbierali pieniądze, organi-
zowali wyjazdy i koncerty. Szczególnie dbano o to, by dzieci jak 
najładniej prezentowały się na scenie. Matki wspólnie zastana-
wiały się, jak ubrać młodych artystów do każdego tańca, a następ-
nie szukały materiałów i własnoręcznie szyły stroje. Wszystkim 
zależało na tym, by jak najlepiej pokazać bogactwo polskiej kultu-
ry, nie tylko przez umiejętności taneczne, ale i poprzez bogactwo 
i piękno strojów8.

dla Polaków na Litwie” 24-30 listopada 2011, nr 675, s. 1, 4; I. Klimaszewska, 
„Wilenka” przedstwia własną wersję „Wesela wileńskiego”. „Nie umiera ani taniec, 
ani śpiew”, „Rota. Dodatek historyczno-patriotyczny dla Polaków na Litwie” 
14-20 maja 2009, nr 543, nr 1, s. 4.

7 Por. J. Lisiewicz, „Wilenka” – cztery dziesięciolecia ludowego zespołu Pod 
skrzydłami Białego Anioła, „Magazyn Wileński” 2011, nr 12, s. 22-24.

8 Por. D. Piotrowicz, „Świtezianka”, „Magazyn Wileński” 1990, nr 9, s. 2; 
D. Werowska, Wpisani w kulturę polską. Wszyscy poparli „Świteziankę”, „Kurier 
Wileński” 15 kwietnia 1997, nr 71 (13105), s. 5; D. Werowska, Wpisani w kul-
turę polską. W „Świteziance” działałam dla duszy, „Kurier Wileński” 17 kwietnia 
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Na pierwsze sukcesy „Świtezianki” nie trzeba było długo cze-
kać. Zespół zadebiutował z  okazji zakończenia roku szkolnego 
1976/1977 w Sali Pałacu Związków Zawodowych. Kolejny wiel-
ki występ miał miejsce 30 kwietnia 1978 roku na scenie Pałacu 
Sportu, gdzie wystąpiły także „Wili”, „Wilenki” i „Pierwiosnki”. 
Po tych wydarzeniach zaproszenia na koncert posypały się dla 
„Świtezianki” licznie. Organizacją tych wyjazdów zajęli się oczy-
wiście rodzice. Sami załatwiali transport i wszelkie kwestie orga-
nizacyjne. Dzięki temu zespół mógł wiele podróżować w różne 
zakątki Europy, niosąc polskie słowo i melodię. Dzieci podoba-
ły się tak bardzo, że znalazł się osoby, które zaczęły wspierać je 
finansowo9.

Pod koniec lat 70. oraz w  latach 80. XX wieku zespół „Świ-
tezianka” wielokrotnie koncertował przede wszystkim w różnych 
bazach „Energopolu”, m.in. dla polskich specjalistów pracujących 
przy budowie elektrowni atomowych w  Równem na Ukrainie. 
Wyjazdy te przynosiły korzyści finansowe, bowiem zakłady nie 
szczędziły środków pieniężnych na cele kulturalne. Za otrzymane 
pieniądze zespół mógł m.in. uzupełniać stroje10.

W ciągu 35 lat działalności „Świtezianka” dała wiele koncer-
tów, które obejrzało i wysłuchało kilka tysięcy widzów. Towarzy-
szyły temu liczne wyjazdy, wspólne występy z innymi podobnymi 
zespołami, udział w festiwalach oraz uświetnianie różnorodnych 
świąt i  uroczystości lokalnych. Członkostwo w  zespole pozwo-
liło młodym ludziom odwiedzić Polskę, gdzie mieli możliwość 
występować i  uczestniczyć w  różnych przedsięwzięciach, takich 
jak m.in. Jarmark Kaziukowy w Lidzbarku Warmińskim (1990), 
Festiwal „Krakowiak 93”, XVI Ogólnopolskie Spotkania Mło-

1997, nr 73 (13107), s. 5; D. Werowska, Wpisani w kulturę polską. Dwu głos 
o  „Świteziance”, o  życiu, o  sobie, „Kurier Wileński” 19 kwietnia 1997, nr 75 
(13108), s. 7; K. Adamowicz, Polski Zespół Pieśni i Tańca Świtezianka. Program 
koncert 5-lecia, Wilno 10 maja 1982.

9 Por. K. Adamowicz, Polski Zespół Pieśni i Tańca Świtezianka. Program 
koncert 5-lecia, Wilno 10 maja 1982; D. Werowska, Wpisani w kulturę polską. 
W „Świteziance” działałam dla duszy, dz. cyt., s. 5.

10 Informacje pochodzą z  kroniki Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Świtezianka“; D. Werowska, Wpisani w kulturę polską. W „Świteziance”” 
działałam dla duszy, s. 5. 
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dzieży Artystycznej w  Koszalinie (1993), II Polonijny Festiwal 
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Krośnie (1994), goś-
cinne występy w Łebie (1994) i we Wrocławiu (1997), Warszta-
ty Taneczne Dzieci i Młodzieży w Elblągu (2000), Kaziuki we 
Wrocławiu (2001), X Jubileuszowe Międzynarodowe Spotka-
nia Folklorystyczne „Z daleka i bliska“ w Częstochowie (2007), 
XIV Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie (2008)11.

Wyjazdy zespołu nie ograniczyły się jedynie do Polski. „Świ-
tezianka” koncertowała m.in. na Białorusi, na Łotwie, na Ukra-
inie oraz w Rosji. Niemniej jednak, najwięcej koncertów zespół 
dał na Wileńszczyźnie. Uczestniczył on w wielu uroczystościach 
patriotycznych, lokalnych oraz okazjonalnych, takich jak np.: ob-
chody z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, spotkania 
przedstawicieli AWPL z wyborcami, dni patrona szkoły, coroczny 
występ najmłodszych artystów na zabawie noworocznej, przed-
stawienia z  okazji dnia babci i  dziadka, uroczyste przekazanie 
strojów dzieciom młodszym po jednej z ostatnich prób i pożeg-
nanie tych, którzy odchodzą z zespołu ze względu na wiek12.

11 Por. B.  Gulbinowicz, Na wesoło i  na smutno o  „Świteziance”, „Kurier 
Wileński” 5 kwietnia 1990, nr 79 (11330), s.  6; J.  Małyszko, „Świtezianka”… 
i prastara siedziba królów, „Kurier Wileński” 5 listopada 1993, nr 215 (12239), s. 5; 
E. Szejbak, „Świtezianka” w Bieszczadach, „Kurier Wileński” 27 września 1994, nr 
189 (12465), s. 7; D. Werowska, Koncert majowy i wrocławska podróż „Świtezianki”, 
„Kurier Wileński” 30 kwietnia 1997, nr 82 (13116), s. 4; K. Bogdanowicz, Zespół 
„Świtezianka” gościem Wrocławia. Wzruszyli się wszyscy…, „Kurier Wileński” 20 mar-
ca 2001, nr 54 (14101), s. 6; b. a., Wykonawcy 14 Festiwalu Kultury Kresowej Mrągow 
2008, Gazeta Kresowa 14 Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2008, s. 10; J.P., X 
Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska”, „Spoiwo 
Wieści gminne i  inne”, nr 7 (137) lipiec/ sierpień 2007, s 12-13; Krasy, Kaziuk 
z „WW”, „Wieczór Wrocławia” 5 marca 2001, nr 45 (9170), s. 1,8-9 oraz kronika 
Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka”.

12 B.  Gulbinowicz, O  pracy u  podstaw i  początku sezonu „Świtezianka”, 
„Kurier Wileński” 18 października 1991, nr 204 (11690), s. 4; D. Werowska, 
Popołudnie „Świtezianki” w Jełgawie, „Kurier Wileński” 7 listopada 1991, nr 217 
(11693), s. 5; Ł. Brzozowska, Koncert z dwóch pięknych powodów. Na 75 rocznicę 
niepodległości Polski, „Kurier Wileński” 10 listopada 1993, nr 218 (12242), s. 9; 
D.  Werowska, „Świtezianka” na poy wesoło-melancholijnie, „Kurier Wileński” 
13 maja 1994, nr 93 (12371), s. 6; D. Werowska, Uroczystości w Szk. r. im. Sz. 
Konarskiego. „Połóżcie kamień bez żadnych napisów, prosty”, „Kurier Wileński” 
5 marca 1996, nr 44 (12827), s. 1,3 oraz kronika Polskiego Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Świtezianka“.
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W repertuarze „Świtezianki” znajduje się zarówno folklor 
ogólnopolski, jak również wileński i litewski oraz obrazki obrzę-
dowe: „Zapusty”, „Kogutki wielkanocne”. Wszystko to nastawio-
ne jest głównie na ruch sceniczny i zabawę. To właśnie z takim 
repertuarem ten niezwykle wesoły dziecięcy zespół ludowy podbił 
serca Polaków w Wilnie, na Wileńszczyźnie i w innych miejscach 
Europy.

Sukces dwóch pierwszych dziecięcych zespołów ludowych za-
chęcił kolejne szkoły do podjęcia podobnej inicjatywy. W  roku 
1978 powstał Polski Dziecięcy Zespół Pieśni i  Tańca „Pier-
wiosnki” przy Wileńskiej Szkole Średniej nr 26 (obecnie Wileń-
ska Szkoła Średnia imienia J.I.  Kraszewskiego). Do założycieli 
i  pierwszego kierownictwa zespołu należeli m.in. Zofia Moroz 
(wicedyrektorka do spraw pozalekcyjnych), Zbigniew Balcewicz 
(zwany ojcem chrzestnym zespołu), Wiktor Turowski (kierownik 
chóru), Władysław Jarmołowicz (choreograf ), Stanisław Narusz-
kiewicz (kierownik kapeli). Nazwa zespołu została wyłoniona 
w  konkursie zorganizowanym wśród czytelników „Czerwonego 
Sztandaru”13.

Od początku swej działalności zespół sporo koncertował, 
wystąpił m.in. w Rydze, Moskwie, Dynenbergu, Krakowie oraz 
Warszawie. Ponadto brał udział w konfrontacji chórów a capella 
w Zakopanem (1989), w Festiwalu Chórów Polonijnych w Kosza-
linie (1994) oraz w wielu imprezach organizowanych w Wilnie.

Repertuar „Pierwiosnków” cechuje się różnorodnością. Co 
więcej, cały czas się przeobraża i rozwija. Wraz z nowymi człon-
kami pojawiają się nowe utwory. Dominują w nim polskie pio-
senki ludowe, nie brakuje jednak tradycyjnych wileńskich oraz li-
tewskich. W czasie występów dzieci śpiewają także o swojej małej 
ojczyźnie, Nowej Wilejce oraz o ludziach, którzy od wieków za-

13 W związku z tym, iż pierwszy koncert odbył się 17 marca 1978 roku 
na wiosnę, wraz z pojawieniem się pierwszych kwiatów, zdecydowano się na-
zwać grupę „Pierwiosnki”. Więcej patrz: L.  Andruszkiewicz, A.  Mroczka, 
Wileńska Szkoła Średnia imienia J.I. Kraszewskiego. Polski Dziecięcy Zespół Pieśni 
i  Tańca Pierwiosnki. Program koncertu 20-lecia 1978-1998; K.  Adamowicz, 
Ćwierćwiecze „Pierwiosnków”  – zapowiedzią na dalsze co najmniej tyleż lat. 
Wiosenny występ jesienią, „Kurier Wileński”15-17 listopada 2003, nr 221 
(14768) s. 1, 8.
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mieszkują te tereny. Dla lokalnej społeczności jest to szczególnie 
istotne, gdyż przez wiele lat był to jedyny polski zespół działający 
w tej wileńskiej dzielnicy14. Podczas koncertów dominują pieśni 
i  tańce ludowe, nie tylko polskie, ale także litewskie, żydowskie 
i cygańskie. Kierownictwo zespołu chce w ten sposób podkreślić 
fakt, iż Wileńszczyzna to kraj wielonarodowy i wielokulturowy15. 
Cały repertuar zespołu przygotowywany jest przez prowadzących, 
którzy poprzez przeszukiwanie śpiewników, starają się znaleźć coś 
nowego i interesującego.

Atutem Polskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Pierwiosnki” stał się chór, który aktywnie włącza się w  każ-
dy występ. Na scenie porusza się, przesuwa, oddala i  kołysze 
w  rytm śpiewanych utworów. Wykonuje pieśni przy akompa-
niamencie, a także a capella, co niezwykle podoba się widowni. 
Staranne przygotowanie to każdego występu zespół zawdzięcza 
fachowemu kierownictwu. Uczestniczyli oni m.in. w  kursach 
dla dyrygentów, organizowanych przez Centrum Kultury Pol-
skiej im. Stanisława Moniuszki w Wilnie. Kursy te cieszyły się 
dużo popularnością. Prowadzili je najlepsi profesorzy z Polski, 
którzy nie tylko przywozili dla uczestników gotowe piosenki, 
ale przede wszystkim pokazywali jak je dostosować do potrzeb 
lokalnej społeczności16.

Popularność dziecięcych zespołów ludowych nie zmniejszyła 
się wraz z odzyskaniem przez Litwę niepodległości. Wręcz prze-
ciwnie. Skończyła się cenzura, a  to dawało kierownictwu nowe 
możliwości. W roku 1996 przy Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Wilnie powstał Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Tań-

14 Nowa Wilejka była bazą przyszłych pedagogów, którzy w Wileńskiej 
Szkole Średniej im. I.J.  Kraszewskiego niejednokrotnie odrabiali praktyki 
zawodowe. W związku z  tym odgrywała ona szczególną rolę w kształtowa-
niu wśród młodego pokolenia. Obecnie działa tam również złożony z byłych 
członków „Pierwiosnków” zespół „Melodia”, którym kieruje Janina Stupienno. 

15 Por. K.  Adamowicz, Ćwierćwiecze zespołu podsumowano w  Domu 
Polskim. Wartość na całe życie, „Kurier Wileński” 18 listopada 2003, nr 222 
(14769), s. 1,3.

16 Por. D. Werowska, 20-lecie Polskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Pierwiosnki”. Wspólne święto, wspólna radość, „Kurier Wileński” 19 maja 1998, 
nr 93 (13386), s. 5; K. Adamowicz, Ćwierćwiecze „Pierwiosnków” – zapowiedzią 
na dalsze co najmniej tyleż lat, dz. cyt., s. 8.
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ca „Sto uśmiechów”. Założycielką, kierownikiem artystycznym 
i choreografem grupy została Marzena Grydź-Willems17.

Zainteresowanie tworzącym się zespołem było bardzo duże. Do 
udziału zgłosiło się wiele dzieci. Kierowniczka nie chciała nikogo 
odrzucić, dlatego też podzieliła dzieci na dwie grupy według wie-
ku i umiejętności. Do jednej weszli dziewczynki i chłopcy, zaś do 
drugiej najmłodsze dziewczynki. W parach tańczyli tańce ludowe, 
zaś dla dziewczynek powstawały różnego rodzaju układy taneczne 
m.in. tańczące pszczółki, krasnoludki czy śnieżynki. Obecnie zain-
teresowanie działalnością w zespole nie spada. W 2011 roku tań-
czyło w nim 85 osób, podzielonych na cztery grupy wiekowe. Przy-
goda z zespołem kończy się dla dzieci wraz z ukończeniem szkoły. 
W związku z tym skład uzupełniany jest co dwa lata18.

W ciągu ponad 15 lat działalności zespół wiele podróżował, 
dając liczne koncerty. „Sto uśmiechów” kilkakrotnie odwiedził 
Polskę biorąc udział w  licznych przedsięwzięciach, takich jak 
m.in. Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie (2000, 2005, 2009), 
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych zespołów Folklorystycz-
nych Mniejszości Narodowych – Węgorzewo (2000, 2007), Polo-
nijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych – Iwo-
nicz Zdrój (2003, 2006), Dziecięcy Festiwal Folkloru – Zielona 
Góra (2003), Dni Polonii w Warszawie (2007), Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru – Białystok (2009). Ponad-
to zespół uczestniczył w  różnorodnych imprezach organizowa-
nych na Litwie, w tym m.in. w Festiwalu Kultury Polskiej na Li-
twie „Pieśń Znad Wilii” (1998 – 2000, 2005-2011), w Festiwalu 
Kultury Polskiej na Litwie „Kwiaty Polskie” (1998-2003, 2007), 
w Republikańskim Święcie Uczniów „Džiaukimės drauge“ – Wil-
no (2001, 2003), w  Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu 
Muzyki i Mody – Wilno (2002), w Międzynarodowym Festiwalu  

17 Marzena Grydź-Willems długie lata tańczyła w  Polskim Zespole 
Arystycznym Pieśni i Tańca „Wilia“. Kiedy studiowała w Polsce, działała w ze-
spole ludowym na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Tam również ukończyła kurs dla choreografów zespołów polonijnych. Po po-
wrocie do Wilna rozpoczęła pracę w  Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, 
gdzie podjęła się prowadzenia szkolnego zespołu. 

18 E.  Szałkowska, „Sto uśmiechów”: „Tu dzieci przechodzą swoją pierwszą 
szkołę życia”, „Kurier Wileński” 11-13 czerwca 2011, nr 112 (16657), s. 8-9.
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Tańca Współczesnego „Lietaus Žydėjimas“  – Wilno (2006), 
w Festiwalu Młodzieży Szkolnej „Folklor łączy ludzi”  – Wilno 
(2008, 2010), w Święcie p.t. „Tautų mugė” – Wilno (2009)19.

„Sto uśmiechów“ prezentuje ciekawy repertuar, skoncentrowany 
przede wszystkim na tańcu. Obejmuje on polskie tańce narodowe 
(polonez, krakowiak, oberek, kujawiak, mazur), tańce regionalne 
(wileńskie, opoczyńskie, cieszyńskie, sądeckie, podlaskie, łowickie, 
lubelskie, rzeszowskie, warszawskie, śląskie, biłgorajskie, spiskie 
sieradzkie, walc z filmu „Noce i dnie”), tańce litewskie oraz ukra-
ińskie, a także układy taneczne pt. „Smurfy”, „Zabawa pszczółek”, 
„Taniec marynarzy”, „Krasnoludki”, „Rock and roll”, „Street Dan-
ce”, „Ogień”, „Zima”, „Śnieżynki”, „Gwiazdki”, „Szachy”, „Wesołe 
tygryski” oraz „Taniec lalek”. Zespół w swoim repertuarze posiada 
również dwugodzinne widowisko zimowe pt. „Magia Świąt”. Pró-
by zespołu odbywają się w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Wilnie. Za choreografię odpowiada Marzena Grydź-Willems, 
od strony muzycznej pomaga jej Jerzy Krupiczewski, natomiast 
Danuta Grydź pomaga znaleźć pieniądze poprzez pisanie projek-
tów i szukanie sponsorów20.

Za swoją aktywną działalność zespół został uhonorowa-
ny licznymi nagrodami i  wyróżnieniami, w  tym przez Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” za zasługi w krzewieniu kultury 
polskiej; przez Ambasadora RP w Wilnie za zajęcie I miejsca 
w kategorii młodzieżowej na Festiwalu Kultury Polskiej Ziemi 
Wileńskiej „Kwiaty Polskie”. Ponadto podczas V Międzyna-
rodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 
Mniejszości Narodowych w  Węgorzewie otrzymał dyplom za 
poprawne wykonanie polskich tańców narodowych i  regio-
nalnych, natomiast na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
w Zielonej Górze zdobył I nagrodę – statuetkę „Scena świata” za 
walory artystyczne w prezentowaniu kultury narodowej. Zespół 
miał również możliwość zaprezentowania się przed kamerami 
telewizyjnymi w Polsce i na Litwie. Warto dodać, że za udział 

19 Informacje zawarte w  kronice Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu 
Tańca „Sto uśmiechów”.

20 Por. E. Szałkowska, „Sto uśmiechów”, dz. cyt., s. 8-9, Kronika Dziecięco-
Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto uśmiechów”.
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w jednym z litewskich telewizyjnych konkursów artystycznych 
„Mažujų žvaigždžių valanda” otrzymał nagrodę telewidzów21.

Niniejszy artykuł poświęciłam zaprezentowaniu działalno-
ści polskich dziecięcych zespołów pieśni i  tańca działających 
w Wilnie. Starałam się pokazać ogromny trud i poświęcenie ja-
kie wkładali i wciąż wkładają rodzice oraz kadra pedagogiczna 
w krzewienie polskiej kultury i wychowanie młodego pokolenia 
w  miłości do kraju swych przodków. Udział w  zespole to nie 
tylko śpiew i taniec, ale to przede wszystkim wychowanie w du-
chu wartości i  tradycji ojczystych. Dzieci uczą się tam obycia 
na scenie, dyscypliny, odpowiedzialności, pewności siebie oraz 
rozwijają swe talenty. Po wyjściu z zespołu osobowość młodego 
człowieka jest ukształtowana. Wie doskonale, że jest Polakiem, 
zna polską kulturę, tradycję oraz język i nie wstydzi się swej pol-
skości, lecz stara się ją rozwijać i promować.

Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich uczestników, któ-
rzy przewinęli się przez poszczególne zespoły w ciągu wielu lata 
ich działalności. Ważne jest, że zamiłowanie do folkloru zasiane 
w członkach zespołu nie kończyło się wraz z ukończeniem szko-
ły. Często kontynuowali oni swoją przygodę z folklorem w „Wi-
lii” bądź w innych zespołach.

W związku z tym, iż kształtowanie młodego pokolenia w du-
chu polskości jest obecnie nie mniej istotne niż za czasów rządów 
sowieckich, warto popierać i promować wszelkie polskie aktyw-
ności na tym terenie, by polskość przetrwała tam jak najdłużej.

Summary
Katarzyna Stuks 

(the University of Rzeszów)

“Polish Children’s Song and Dance Ensembles in Vilnius”

The main theme of the study is to present the circumstances of 
the establishment and the functioning of selected children’s song 

21 Por. K. Adamowicz, „Sto uśmiechów ” – to rewelacja uczniowskiego życia 
artystycznego, „Kurier Wileński” 9 maja 2008, nr 87 (15884), s. 4; Folder in-
formacyjny Dziecięcego – Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto uśmiechów”.
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and dance ensembles in Polish schools in Vilnius. The oldest chil-
dren’s ensemble was founded in 1972. The children who perform 
in these groups often develop interest in such ensembles as “Wil-
ia”, “Wilenszczyzna” or “Zgoda”. Children’s ensembles played an 
important role during socialism because the Polish struggled to 
maintain their national identity at that time. Even today, these 
ensembles have an enormous significance. Thanks to such organ-
izations, young people get to know and love the tradition and 
culture of their ancestors. Participating in the above-mentioned 
ensembles helps to save Polish culture from oblivion.
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Indeks osobowy

Abdank Maria 221
Adamowicz K. 243, 245, 246, 249
Adamski Julian 224
Aleksander I 53, 54, 63
Aleksandravičius E. 235
Aleksandrowicz Antoni ks. 

ppłk 164, 182
Aleksy car 83, 85
Alojzy św. 213
Anders Władysław gen. 170, 

194, 198
Andersowa Maria Irena 189
Andruszkiewicz L. 245
Andrzejowski Józefat 111, 112
Antochyk Viktoryja 5, 229, 238 
Arcyksiąże Rudolf 114
Axer J. 89

Baczyńska Maria 221
Baekar Konrad 225
Balcewicz Zbigniew 245
Balekowa Julia 221
Balicki Zygmunt 11, 23, 25
Baliński 163
Bandura Feliks 221
Bandura Michał 133
Bańkiewicz Wincenty 231, 234
Baranowski Tadeusz 214
Barańska J. 155
Barbanell M. 166, 191, 192
Barszczewski 163

Bartoszewicz Joahim 111
Bartus Henryka (z domu 

Szczepańska, II voto Prayer) 50
Bartusówna Maria 39, 40, 47, 

48, 49
Basser Willibald 144
Baszycka Antonina 225
Bawarski Leopold ks. 169
Bątkowski Kasper 101, 102, 

103, 104
Beaupré Antoni dr 142, 143
Beaupré Jan burmistrz 

Krzemieńca 143, 148
Beauvois D. 162
Beauvois Daniel 54, 57, 59, 60, 

62
Bécu August 236
Bełza Władysław 50
Benedykt XVI 73
Berański Kazimierz 225
Berent Jan 104, 105, 106
Berger M. kpt 220
Bergerac de Cyrano 119
Bernatowicz Stefan 226
Białokur Antoni 120
Białostocki Jan 216
Białowąs Michał ks. dr 222
Białynia-Chołodecki Józef 31, 

36, 37, 39, 43, 47, 48, 50
Bielecki 110
Bielecki Władysław 225
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274 Indeks osobowy

Bielinski Jan 102
Bieliński Józef 58
Bielowski August 48
Bietkowski Stanisław 226
Bilińska Zofia 220
Biliński 223
Biszofowa Władysława 221
Blicharski Czesław E. 206, 212
Błażewski 211
Błoński Grzegorz 106, 107
Błuszczakówna Maria 220
Bobiński Stanisław 99
Bochan J. 69
Bociański L. płk. dypl. 192
Boczar Paweł ks. 215
Bogdanowicz Krystyna 242, 244
Bohomolec 163
Bomszewicz Jerzy 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107
Boniecki A. 19
Bordowa J. 211
Borkowska Aleksandra 48
Borkowska Wanda 222
Borodzic Tadeusz 215
Borowczyk Jerzy 59
Borowski Leon 37
Borucki Andrzej 230
Borysiuk Jan ks. 164
Borysławski Leopold 220
Borzycki Bartłomiej 107
Boull płk. 169
Brach Walery 215
Brachowa Izabela 223
Brentus Jakub 99
Breslauer Grzegorz 197
Brincken Włodzimierz 214
Brivilius Benedykt 96
Brochocki Andrzej163

Brodowicz Tadeusz 214
Brodziński Kazimierz 41, 114
Brodzki Eugeniusz 31, 46
Broliński Marcin 96
Broniewski Tadeusz 212
Bruchnalski W. 46
Bruchnalski Witold 150
Brzezina 42
Brzostowski Czesław 111
Brzozowska Ł. 244
Budrewicz Gustaw por. rez. 

191, 192
Budzimirowicz Jan 103
Buniszewicz Jerzy 100
Bury Jan ks. 223
Bykowski 116
Byra Jan 219

Calderon Pedro 47
Car 180
Cebula Stanisław 218
Cecylia św. 233, 234, 237
Celarski Z. 130
Cerkowiak Emil 218
Chęciński 148
Chlebowski B. 162, 163
Chłędowski Adam Tomasz 34, 
Chłędowski Kazimierz 18, 20
Chłędowski Walenty 31, 34, 

44, 47
Chmielewski Wojciech 

(Albertus) 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107

Chmielnicki Bohdan 83, 85
Chnaszcz Izydor 216
Chojecki Zygmunt 111, 112
Chomicz Wacława 195, 201
Chopin Fryderyk 234
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Chriściewicz Piotr 97, 98, 99
Chruścicka Helena 137, 138
Chrypatowicz Jan 94
Chrzanowska Dorota Anna 223
Chrzanowski T. 164
Chrząszczewski W. 114
Cieński Józef 224
Cieśla Feliks 213
Ciołek Mikołaj 100, 102
Cisło Aleksander ks. 221
Cyceron 16
Czachorowski Dominik 100
Czacki Tadeusz 112, 121, 123, 

124, 127, 136, 138, 144, 
146, 148, 151, 153, 154, 
156, 157, 159

Czajkowski Stanisław 217
Czapski 163
Czarnik B. 45
Czarnocka H. 195
Czarnocki Stefan 153
Czartoryski Adam Jerzy ks. 54, 

58, 63
Czaykowski Zdzisław 225
Czeczot Jan 231
Czelmarowicz Mateusz 214
Czerkas Feliks 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107
Czerkawski Euzebiusz 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Czernecki Roman 124, 126, 
132, 151

Czernecki Ryszard 133
Czerniecki R. 135
Czrniejewska J. 156
Czubiński A. 161
Czubryj Karol ks. 225

Czwaczka Antoni ks. 213
Czyrek Jan 214
Czyżda 138
Czyżewski Jan 105, 106, 107, 

108
Czyżewski Jan 91

Daborowski Jan ks. 214
Dabrowa-Laskowski Andrzej 

120
Daniec 116
Danielewicz Jerzy 104, 105
Danilczuk W. 149, 154
Darowski Mieczysław 42
De Schlieben 92
Decowski Tadeusz 214
Deszczyński Józef 234, 235
Dębovius Szymon 98
Dębowski Lucjan 212
Dębowski Szymon 98, 99 
Dienał Anna 222
Dietl Józef 11, 23
Dietrich Stanisław 138
Długoszowski- Wieniawa 

Bolesław gen. 173
Dobicki Wiktor 226
Dobiecki Jan 15
Dobrowolska Bronisława 214
Dobrowolska Kazimiera 225
Dobrowolski Romuald 214 
Dobrzański J. 33
Dołbiłow Michaił 60
Dołmat- Isakowski Franciszek 

89, 92
Donner por. 168
Dopart B. 45
Dorożyńska Elżbieta 148
Dowgiałło Dionizy 107
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Drabik Władysław 213
Dreyer Emil 216
Drozdowski Ignacy mjr WP 226
Drzewicka Janina 216
Dublewska Bronisława 223
Dulębowski Jan 223
Dunajówna Maria 58
Duszkiewicz W. 13, 17, 19, 20
Dutkowa R. 12, 18, 20
Dutkowa Renata 20
Dwernicki Stanisław dr 214
Dybiec J. 12, 13
Dyndowicz Andrzej 103
Dysiko Tadeusz 211
Dzierzbicki Marian 215
Dzięciołowski Zygmunt 219
Dzikiewicz A. 241
Dziurzycki Józef 220
Dziurzyński 116
Dżozańska Antonina 220

Eksteinowa Maria 222
Elger Jerzy 91
Elger Jerzy 98, 99
Elsner Józef 233
Engelgard J. 196, 198
Engielman Jakub 101
Englischowa E. 179, 186
Engliszowa E. 185
Erenst Jerzy 98
Erenth Jerzy 97
Estreicher K. 29

Faferkorn Michał 97, 99, 100
Falkowska Joanna 5, 28
Fedorowicz Adam 220
Fedorowicz Helena 220
Feliński Alojzy 41, 44, 235

Fennor Jakub 104
Fiedorowicz Michał 82
Filarski Zygmunt 133
Filip Jan 224
Filipowski Jan 100
Filonowicz-Kopeć Mikołaj 92
Finkel L. 12, 20, 21, 29, 30, 37, 

38
Fleiszer Stefania 221
Frank Józef 233, 234, 236, 237
Fras Z. 14, 19, 
Fras Zbigniew 13
Frączkowski Franciszek 222
Fredro Aleksander 41
Freundlier Leon 218
Froniowa Ewa 220
Froński Mieczysław 219
Furmankiewicz Wawrzyniec 213

Gache Jerzy 133
Galimski Wiesław 133
Gasparski Stanisław 103
Gawrońska Zofia 219
Gibowski 164
Giedroyć Michał 133
Giermak Balbina 217
Girzejewski Marian 222
Gladtowa Bronisława 217
Glazarowicz Bartłomiej 107, 108
Glücksberg 42, 
Głębocki Henryk 60
Głowacki A. 197
Godebski Cyprian 41
Goertz Jan 211
Goethe 32, 47, 
Goetz Jan 212
Gołębecius Paweł 98, 101
Gołuchowski Agenor 20
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Gorniewicz Eugeniusz mjr WP 
226

Gorzechowski Jan 85
Gosiewski Aleksander 83, 84, 85
Gostylla Hilary 218
Gotfryd Aleksander ks. 220
Górska Maria 167
Górzyński S. 19
Grabowski Zdzisław 215
Grabska H. 210
Grecznerówna Stefania 226
Grochowalski Feliks 137
Grochowalski J. 144
Groński Józef 214
Grünenberg Jerzy 103
Gryblewski 164
Grydź Danuta 248
Grzebień Ludwik S.J 5, 81, 85, 93
Grzybowska Irena 223
Grzybowski Konstanty 35
Gubrynowicz Bronisław 46
Gudynowski Marian wachm. 195
Gugowski Daniel 102
Gulbinowicz B. 244
Gurbiłowicz Mikołaj 96, 97, 98
Gurski Maciej 104, 105, 106, 107
Gzowski 156

Hałaszyńska Maria 216
Hamurowa Maria 217
Handelsman Marceli 58
Handschuh Wawrzyniec 15
Harmata Stanisław 224
Haudrinck Otto 106
Hawer Aleksander 226
Haydn J. 234
Heinart Emil 222
Henig Wincentyna (lub Kenig) 47

Henzel Adolf 224
Herbert Zbigniew 113
Hermanowicz H. 145
Hibl S. 148
Hitler Adolf 56
Holland Dawid Jan 231, 237
Hołda Eugeniusz 222
Hołówko 169
Hołubowicz Leon 212, 213
Horacy 41
Horodecka J. 140
Horwath Edward 226
Hubertowa Stefania 221
Huńska Ewa 217
Hussowczyk Mikołaj 68, 71
Hylzen Jerzy 93

Ignatowiczowa Jadwiga 217
Iłłakowiczówna 164
Inglot Jan 215
Isakiewicz Kajetan 213
Iwanowska Alina 195, 201
Iwanowska Bożena 5, 161, 202
Iwanowski Władysław 

Włodzimierz 196
Iwanowski Zygmunt 196

Jabłońska-Erdmanowa Zofia 58
Jachnowicz Jan 103, 104
Jachowicz Stanisław 30, 31, 36, 

39, 43, 44, 47, 50
Jadwiga królowa Polski 116, 

138, 217, 219, 221, 223
Jagodziński Antoni 125, 128
Jagodziński Zdzisław 125, 126
Jagodziński Zygmunt 211
Jaguza Augustyn 85, 91, 98, 99, 

100
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Jakonowicz Michał 93
Jałowski Jan 85, 91, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100
Jamrogiewiczowa Zofia 214
Jan Kazimierz król 150
Jan Paweł II 241
Janczyszyn Włodzimierz 212
Janecka Kazimiera 224
Janiacka Joanna 224
Jankowski Stanisław por. WP 216
Janowicz Wawrzyniec 108
Janowski A. 116
Janowski Karol 223, 224
Janowski Ludwik 58, 110
Janowski Stanisław 102
Januszajtis gen. 168
Januszkiewicz Sebastian 31, 37
Jarkowski Antoni 124
Jarmołowicz Władysław 245
Jastrzębski Józef 217
Jastubecka Waleria 223
Jaszowski 30 
Jaszowski Stanisław 44, 
Jatkowski Jerzy 108
Jawor Stanisław 106, 107, 108
Jaworczykowski Tadeusz 215
Jaworski F. 38
Jaworski Jan 97
Jaworski Stanisław 103, 104, 

105
Jenner Jakub 105
Jędrychowska B. 138
Jotkiałło H. 240
Józewski Henryk 151
Jóźków Jan 223
Jun Franciszek 212, 213
Jundziłł Ignacy 237
Jurek Stanisław 216

Jurgielewiczowa H. 190
Juzwa Stefan 212

Kadłubowski Jan 82
Kafermullerowa Maria 220
Kalicki Bernard 19
Kalityński Mieczysław 225 
Kamieński Adam 100, 102, 103
Kamiński 47
Kamiński A. 30
Kamiński Adam 237
Kamiński Aleksander 116, 117
Kamiński Jan Nepomucen 37, 

38, 46, 47
Kamiński Stanisław 224
Kamiński Z. 173
Kamionkowa J. 45
Kanas Franciszek 225
Kaniowski Tadeusz 215
Karbaur Witalis por. WP 225
Karnicki Jan 108
Karpała dr 180
Karpiński Franciszek 41
Karpiński Jan 220
Karwosiecki Walenty 101
Kasiewicz Jan 223
Kasprowicz Jan 142
Kaszuc Jakub 96
Kautwaldowa Zofia 216
Każyński Wiktor 232, 233,  

234
Kieżekowa Maria 223
Kinasiewiczowa 219
Kircewicz Franciszek 108
Kirchner Franciszek 31
Kirkor Adam 236
Kisielewicz Julian 120
Klimaszewska I. 242
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Klimaszewski Melchior 105, 
106, 107

Klimaszewski Stanisław 96
Klocek Tadeusz 224
Klukowski A. 232
Kłosowska Wanda 223
Kniażykowa Elżbieta 222
Knot A. 13, 30, 42
Kochanowicz J. 89
Kochanowski 182
Kojałowicz Wojciech 99
Kolbuszewski J. 162
Kolbuszewski Jan 219
Kolmner Bartłomiej 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 103, 104, 
105, 106, 107

Kołłątaj Hugon ks. 128
Kołotowski Albert 104, 105, 

106
Kołotowski Albertus 107
Komarnicka 180
Komparski Jan 86, 95
Konarski Szymon 142, 244
Konasiewicz 138
Konopczyński W. 82
Konopnicka Maria 48
Konwicki 163
Kopeć Mikołaj 105
Koper S. 173
Korko D. 241
Korkuć Władysław 239, 240, 

242
Korkus Danuta 242
Kornafel Władysław 216
Kornecki Jan 110
Korniłow Iwan 58
Korsak Aleksander 105
Korzeniewski Jan 104, 105, 106

Kosiński Walenty 100
Kossakowski Jan bp 237
Kossak-Szczucka Zofia 180, 

181
Kossowska Izydora hm 216
Kostecki Jan 213
Kostkiewicz Zygmunt 110
Kostołowski Wojciech 218
Kostrzewski Jerzy 216
Koszewska Wanda 5, 109, 160
Kościuszko Tadeusz 116, 138, 

194
Kotlarczyk Franciszek 212
Kownacki Marcin 94, 95
Kozimala Irena 6, 205, 206, 227
Kozłowski Julian 148
Kozłowski Michał 223
Kozłowski Paweł 101
Kozłowski Stanisław ks. 222, 

224
Koźmian Kajetan 41 
Kraciuk W. 156
Krakowski Stanisław 206
Krasiński Zygmunt 115
Krasnowa M. 69
Kraszewski Józef Ignacy 115, 

119, 152, 245, 246
Krinovius Jan 98 
Krochmal Jan 214
Kropielnicki Antoni 137
Królik Marcin 96
Kruczkowski Stanisław 219
Krupiczewski Jerzy 248
Krupka Józef 216
Kruszewski Benedykt 101, 102, 

103, 104
Krysowski Michał 222
Krysowski Mieczysław 225
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Krystyna królowa Szwecji 92
Kryzawski Stanisław 222
Krzyworączka Tadeusz 222
Krzyżanowska Janina 223
Krzyżański Walenty 101
Ksawery Franciszek 86
Kucharski Władysław 212
Kuciel Jarosław 212
Kuczera Aleksander 217
Kuczerówna Maria dr med. 222
Kuczkiewicz Irena 215
Kuczyńska I. 180
Kudelska 180
Kufówna Stefania 215
Kuhn Jan 101
Kula W. 230
Kulakauskas A. 235
Kulewicz Marcin 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108
Kulikowski Wilhelm 111
Kulpiński Stanisław 219
Kurczewska J. 229
Kurdybacha Ł. 30
Kurpiński Karol 233
Kuryniec J. 166
Kutowicz Wawrzyniec 31
Kuzniecow 166
Kuźmiński Włodzimierz 212
Kuźniar Piotr ks. 223
Kwaśniewski Andrzej 96, 108
Kwiatkowska Stanisława 217
Kwiatkowski Stanisław 214

Lachowicz Jan mjr 212
Laskowski Kazimierz 224
Laskowski Paweł 103
Laskowski Paweł 92
Latoszyńska Maria 222

Laurynowicz Jan 94
Lebiedź Jakub 95
Lejczakówna Helena ( zamężna 

Karczewska) hm 212, 214
Lenartowicz Albert 103
Lenartowiczowa 221
Lenin Włodzimierz 166
Leonard 101
Leskiewiczowa J. 230
Leszczyńska Jadwiga 214
Leszczyński Tadeusz 212, 213
Lewandowska-Kozimala I. 205
Lewandowski ppłk. 192
Lewartowska Zofia 220
Lewicka Janina 220
Lewicka Maria 217
Limanowski Bolesław 16
Lipińska Zofia 221
Lipiński mjr 180
Lipkowska Helena 132
Lipkowski Jan 111, 112
Lipska- Nazarecko D. 240
Lisiak B. 92
Lisiecki Benedykt 108
Lisiewicz J. 240, 241, 242
Lityński Zbigniew 213
Lobkowitz 38
Londoński Wiktor 224
Loyola Ignacy 86
Lubczyński Ignacy kpt. 212, 

213
Lutosławski Wincenty 11, 23, 26

Łabul Janina 242
Łabul- Juzokiene Renata 242
Ładyna- Sulik ppłk. 195
Łączkowska Jadwiga 215
Łempicki Adam 88
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Łodkiewicz Andrzej 104
Łomnicki Jan 212
Łopacińska Dorota 236
Łopaciński Ignacy 236
Łopuszański Adam 34, 
Łopuszański Tadeusz 112, 121
Łoziński Franciszek 213
Łukasiewicz Mieczysław 213
Łukasiewiczowa Jadwiga 224
Łukasiński W. 209
Łukaszenko Aleksandr 65, 66, 

72, 73, 200
Łukawska Irena 212
Łuszczewski Piotr 157
Łuszczyński Zygmunt 226
Łyszkiewicz Jan 103, 104, 105, 

106, 107

Machalski Franciszek hm dr 
213

Machalski Tadeusz ppłk. dypl. 
191, 192 

Machowiak ks. 226
Maciejkianiec Ryszard194
Mackiewicz 163
Mackiewicz -Cat 163, 164
Madlerówna Ludmiła 221
Maj Józef kpt. 148
Majewski Antoni 120, 133, 138
Majewski Jakub 104, 105, 106
Majewski R. 150
Majewski Roman 149
Majkut Manswet ks. 225
Majorek Cz. 12, 13, 35
Makomaski Teofil kpt. rez. 191
Makowski Stanisław 62
Malawska Felicja 221
Malawska Jadwiga 217

Malinowski-Pobóg Władysław 
196, 196, 197

Małachowski- Łempicki S. 237
Małczanowski Kasper 212
Małecki Antoni 48
Małyszko J. 244
Mańkowski Bolesław 16
Markowski Julian kpt WP 226
Marquard Zygmunt 107, 108
Marquard Zygmunt 92
Marquartówna Danuta 226
Maruszczak Stanisław 222
Maruszewski Artur płk KOP 

215
Marzysowa Stefania 223
Matarewiczowa M. 175, 187, 

188, 189, 191
Matthaei Walenty 95
Matuszewski Stanisław 215
Mayer Barbara Anna 232
Mazur Wawrzyniec 225
Mazurczak Czesław 206
Mazurkiewicz Kazimierz 218
Mazurkiewicz Tadeusz 215
Meisner A. 12, 
Meltzan Krzysztof 100
Menczyński Franciszek 96
Mianowski Józef 109
Mianowski Teodor 110, 112
Michalewicz Mikołaj 37, 38
Michalik Jan 225
Michalik Karol Ludwik 223
Michał Faferkorn 99
Michałowski J. 85
Mickiewicz Adam 41, 42, 43, 

51, 116, 140, 141, 163, 168, 
182, 199, 231, 234, 246, 247, 
248
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Mroczka A. 245
Mrozowska Józefa 220
Mrozowski Michał 219
Muller Alfred 219
Murzynowski Albert 

(Wojciech) 102
Muszyński Jerzy 215
Myślikowa Julia 225
Myślikówna Maria 225
Mytkowski 120, 127, 128, 141

Naruszewicz Adam 163
Naruszkiewicz Stanisław 245
Narutowicz Gabriel 166, 168
Narwaszewicz Bartłomiej 97, 

99, 100
Nasielska Helena 219
Nawojska Felicja 224
Nejmak Wacław 120, 149
Neugebauerowa -Norwid 

Wanda 172, 173
Nieciowa Janina 217
Niedźwiecki Adam 120
Niemcewicz Julian Ursyn 118, 

163
Niemczycka Maria 221
Nierdak Franciszek 223
Niewiadomski Eugeniusz 222
Nikosiewicz Mikołaj 225
Niteszczak Franciszek ks. 217
Nosowiczowa Maria 215
Novak-Przygodzki Antoni 211
Nowak Marian 218
Nowakowski Jan Nepomucen 

48
Nowakowski Stanisław 215
Nowicki Ludwik 235

Miedwiediew Dmitrij 72
Miedziński 180
Mielnicki R. 58
Mikołaj II car Rosji 167
Mikołaj Mikołajewicz w. ks. 

167
Mikulski Bronisław ks. 224
Mikulski Dominik 108
Milewska –Młynik Anna 134
Milewski Albert 107, 108
Milewski Andrzej 107
Milewski Jan 96, 97
Miller A. 60, 233, 237 
Miładowski Florian 232, 234, 

235
Miłosz Czesław 163
Minkiewicz Antoni 110
Minnicki Tadeusz płk 215
Mischke Karol 214
Młodziesius Walenty 101
Mnichowski Władysław 213
Mochnacki K. 42
Mochnacki Maurycy 47
Moczulski Piotr 111, 120, 127, 

136
Modrzewski Andrzej Frycz 124
Moniuszko Stanisław 140, 233, 

234, 235, 246
Montau Jan 100
Morawski Marian płk 216
Moroz Zofia 245
Mostowy Jerzy dr 219
Mościcki Henryk 58
Mościcki Ignacy Prezydent RP 

166, 170
Mozanek Stanisław 214
Mozołowski W. 211
Możdzeń S. 12
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Obłomowicz Józef 106, 107, 
108

Obrębski Jan 108
Obryński Michał 103
Obuchowicz Filip 83, 85
Odyniec Antoni Edward 41, 

48, 163, 231, 235, 236
Ogińska (z domu Broel- Plater) 

Kunegunda 236 
Ogiński Marcjan 92
Ogiński Michał Kleofas 234, 237
Okęcki 121
Okoń J. 89
Okulewicz A. 241
Olbrychtówna Stefania 220
Olizarowski 121
Olszewska Helena 223
Olszewski Edward 219
Opacki Józef hm 215
Opolski Zdzisław 132
Orczykowski Dominik Marian 

o. hm 206
Orgelbrand M.232 
Orłowski Józef ks. 120
Orman- Michta E. 237
Orska-Preyer Zofia 216
Orzeszkowa Eliza 138, 164, 199
Osikowski Jan ks. 214
Osiński Ludwik 41
Oskierka Stefan 96
Oskierko Stefan 101, 102 
Osman S. 144, 145
Ossoliński Maksymilian Józef 37, 
Ostapowicz 224
Ostaszewski Felicjan 148
Ostaszewski-Barański S. 19
Ostrowski Ksawery 224

Ostrowski S. 159
Ostrowski Wacław 214
Osuchowski Jakub 101, 102, 

104, 105
Osuchowski Jakub 91
Osuchowski prof. 143
Osuchowski Zygmunt 214, 219
Ościewski Jacek 98, 99
Oświadowski Gabriel 101
Owidiusz 41, 
Ożarowski Bartłomiej 108

Pacówna Ewa 85
Padewski Antoni św. 182
Pająkowski Kasper 107
Pakoszowa Elżbieta 221
Palińska Kazimiera 220
Paluchowski Stanisław 110, 

112, 132, 124, 136, 146, 148
Pankowicz Andrzej 205
Parczewski Piotr 89
Paszenda J. 89
Paszkiewicz Gustaw płk. 212, 

215
Paszkiewicz Zenoida 240
Paszkowska-Krok Ewelina 183, 

188, 191, 194
Paszkowski Kasper 104, 105, 

106
Paszkowski- Krok Jan 194
Paszkowski-Krok Henryk 191, 

194
Pawlik Józef 224
Pawlikowski Tadeusz 137
Pawłowska Zofia 226
Pawłowski Wacław 98, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107
Paziński Ludwik 216
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Piskozub Jan 212, 213
Piskozub Władysław 225
Placek Robert 217
Plater Emilia 138, 210
Pławski Tomasz 98
Płochta Jan 219
Płowiński Jan 82
Podbereski Romuald 236
Podelskowicz Maciej 97
Pogirski Aleksander 106
Pogodin A. 58
Pogodin Michał 58
Poklewska K. 30
Pokorny Adolf 218
Pol Wincenty 48
Polniaszek Franciszek hm dr 

płk dypl. 213
Pomorzański Grzegorz 99
Poniatowski J. 131
Poniatowski Józef ks. 138
Poniatowski Juliusz 150, 153
Poniatowski Stanisław August 

129
Ponikowski 112
Poplatek J. 89
Popławski Władysław 212
Popławski Z. 39
Porębska Irena 221
Porwin Kajetan 222
Potocki Michał 89
Potocki Seweryn 54
Potoczny J. 12, 13
Pożerski Olgierd gen. 182
Preitfus Jan 100
Pręgowski Piotr 11, 12, 23, 25, 
Propercjusz 41
Prosnak J. 231
Prusiński Jan 98

Pelc Edward 220
Petri Ludwik 15
Pfeifer Edward ppłk. 212
Piasecki 163
Piasecki E. 208
Piechota M. 41
Piechowiczowa Władysława 214
Piekarska Eleonora (z domu 

Saj) 114
Piekarska Teresa 114
Piekarski Franciszek 114
Piekarski Marek 109, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 136, 138, 139, 141, 143, 
146, 147, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 156, 157, 158, 159, 
160

Piekarski Wacław płk. 215
Piekosiński Franciszek 92
Pieniążek Karol 223
Pierzchała Aleksander ks. 139
Pieszko Stanisław 234
Pietkiewicz L. 42
Pigoń Stanisław 11, 23, 25, 
Pigulewski Aleksy
Pilat Stanisław 48
Piller Piotr 40
Piłsudska Aleksandra 171
Piłsudska Maria z Billewiczów 

175, 176, 185
Piłsudski Józef 56, 110, 112, 

128, 135, 164, 166, 169, 171, 
172, 173, 175

Piotrowicz D. 242
Piotrowska Aniela 129
Piórkowski Maciej 96, 97, 98
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Pruski Szymon 91
Pruski Szymon 96, 97
Prus-Szczepanowski Stanisław 

11, 12, 23, 26, 
Pruszyński Jan 98, 99
Przewirski Franciszek 220
Przybylski M. 232
Przybyłowska Zofia 225
Przygodzki Krzysztof 102
Przyprawa Urban 218
Pytel Dominik 212

Raba Józef 214
Radium R. 241
Radzikowski Marcin 97, 98, 99
Radzimiński 138
Radziwiłł Bogusław 19, 
Radziwiłłówna Barbara 44, 175
Rakowska I. 241
Raniżewski Jan ks. 217
Raphałowicz Grzegorz 98
Raptusiński Piotr dr 226
Rastenis- Czepulis Ryszarda 

230, 236
Reichardt Ludwik 217
Reiter Edward 219
Rejmański Stanisław 218
Rembocka Stanisława 215
Remer Tadeusz 214
Renner Jan 234
Reszkowski Piotr 95
Reymer Michał 100
Reymont Władysław 142
Rink Stanisław 215
Rochmanowicz Eustachy 104, 

105, 106, 107
Rodkop Szymon 197
Rodziewiczówna 164

Rogamey Leon 213
Rogowska Anna 120
Rolewski Marcin ks. 216
Rolle Michał 58, 157, 158
Romanowski Józef 218
Rontaler Edward 118
Rosenheck Janina 225
Rosiewicz Fryderyk 225
Rosowski W. 82
Rossowski S. 115
Rostand Edmond M. 119
Rostkowski Marcin 105, 107
Rostowski S. 84
Roth Franciszek 223
Rotkiewicz Helena 240
Rozwadowski Jan hr. 166, 167
Rożniatowski Stanisław 104
Różycka Maria 224
Rubeus Andrzej 95
Rudnicka Elżbieta 221
Rudnicki 164, 220
Rudnicki Stanisław 218
Rudowiz Michał 96, 97
Rudziński Marcin 105, 106
Rufer Adolf 225
Runge Leopold 224
Rybak gen. 168
Rychlicki Włodzimierz 137
Rydzewski Marcin 100 
Rymsza Hieronim 97, 98, 99
Ryniewicz Antoni 116
Rytarowski Franciszek 217
Rzewuski 163

Sadowska Anna 212
Sadowski Jan 108
Sandecka Irena 159
Sankiewicz Tadeusz 133
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Sapieha Lew 68
Sapieżanka Matylda 217
Sartyni Mateusz 31, 35, 46
Sawczyński Zygmunt 11, 12, 23
Schaeffenowa Józefa 218
Schateinówna Helena 222
Schätzel 180
Schiller 45, 47
Schiller Fryderyk 32
Schinger Zygmunt 220
Schmidkoff Wilhelm 233
Schmidt A. ppłk. 192
Schmidt Jeremiasz 102, 103
Schoferowa 222
Schonbornówna Janina 221
Schreiber M. 208
Schuller Alfred 133
Senkowski Józef kpt WP 223
Serbeński W. 211
Seredyński Władysław 11, 25, 26
Sergiewicz Mikołaj 104
Sidorowicz Adam 195, 196
Siedlikowski Marcin 105, 106
Siekieżyński Piotr kpt. w stanie 

spoczynku 192, 196
Siemaszko Stefania 196
Sikorska Maria 120
Skałuba T. 196
Skarbek hr. 48
Skibicki Leon 213
Skibowa Julia 225
Skiniewski Jan 100
Skłodowska-Curie Maria 247
Skonieczny Wawrzyniec ks. 222
Skorobohaty Stanisław 105, 

106, 107
Skorupska Maryla 139
Skoryna Franciszek 68, 71

Skotnicka- Grzmot Stefania 
(z domu Stefania Teresa 
Paulina Calvas) 173, 188, 
191, 194

Skotnicki- Grzmot Stanisław 
gen. 173, 192, 194

Skotnicki Wawrzyniec 215
Skowid Walenty 91, 102, 103, 104
Skowron M. 176
Skowrońska Wanda 218
Skórski A. 15, 16, 17, 
Skulski R. 29, 30, 33 
Skupiewicz Tomasz 102, 103
Skupius Tomasz 97
Skupski Jan 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107
Skwarczyński Karol 31
Skwarski Mateusz 100
Słama Kajetan 31
Sławińska (z domu Szczepańska) 

Matylda 48, 49
Sławiński Marceli 48, 49, 50
Słobczewski Adam 101
Słomkiewicz W. 118, 120, 127, 

128
Słowacka- Becu Salomea 137, 

149
Słowacki Juliusz 62, 115, 119, 137, 

138, 141, 142, 145, 148, 149
Słowikowski Jan 106
Słuszkiewiczowa Wanda 222
Smagoń Józef kpt. 222
Smarzewski Tadeusz kpt 218
Smetana Emil 224
Smoczkiewiczówna Łucja 223, 

224
Smoluchowski Witalis 48
Smyrski Jan 216
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Stojowska Hermina 220
Stolzman M. 236
Storymowicz Szymon 106
Strońska Zofia 221
Stroynowski Hieronim 54
Strzałkowa M. 47
Stukus Katarzyna 6, 239, 249
Stupienno Janina 247 
Subel J. 231
Suchorski Szymon 105
Sudoł Andrzej 218
Sulimierski F. 162, 163 
Sulimirska Felicja 209, 221
Swarowski Józef 214
Syrokomla 163, 236, 240
Szafran Zygmunt 212
Szafrański Jan ks. 132, 148
Szahinowa- Sokół Teodozja 174
Szajda Bolesław kpt 215
Szajnocha Karol 48
Szałkowska E. 247, 248
Szawłowski Teodor 104
Szczepankiewicz Andrzej 222
Szczepankowa Karolina 214
Szczepańska Klara 48
Szczepańska Wanda 48
Szczepański Jan 48
Szczepański Jan Julian 29, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 49, 50, 51

Szczudłowska Kazimiera 218
Szejbak E. 244
Szeptycki gen. 166, 168, 169
Szeroki Michał 107
Szewczyk Tadeusz 225
Szmyd K. 12, 13, 14, 15, 22, 
Szmyd Kazimierz 14 
Szmyt Andrzej 53, 59, 62, 112, 127

Snarski Ignacy 96
Sobieski Stanisław 11, 26
Sobolewski Tomasz 104, 105, 106
Sokołowska Józefa 137, 138
Sokołowska Stanisława 224
Sokorski 132
Sokulski Antoni 237
Solak Bolesław dr 212
Solecki Jan 214, 215
Sołtysik Władysław 223
Sosabowski Eugeniusz 218
Sosnkowski gen. 195
Sowiński Wojciech 121
Spertowa Amelia 223, 224
Stalin Józef 56, 200 
Staliunas Dariusz 60
Staniewicz Ignacy 93
Stanisławowicz Michał 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108

Stankiewicz Andrzej 107
Stankiewicz-Kopeć Monika 5, 

29, 30, 51
Stankun Jakub 95
Starzyński Maciej 103
Starzyński S. 12, 20, 21, 29, 30, 

37, 38
Stefanów Marian 213
Stemler 154
Stemler J. 157, 158
Stemler Józef 110, 112, 113, 

124, 126, 127, 130, 151
Stempel Maciej 92
Stempell Maciej 106
Stipalówna Stefania hm 213
Stodor Adam (Właściwie 

Adam Teodor Cehak) 39, 
48, 49
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Szpila Antoni ks.
Szpunar Julian dr 218
Sztychau G. 69, 70
Szubiakowski 110
Szulakiewicz W. 12, 13, 20
Szułowska Jadwiga 216
Szumska Urszula 224
Szutowicz A. 192
Szyłpa Jan 107, 108
Szyłpa Jan 91
Szymanowska Maria 234

Ścibora Józef 148
Ślaski Jan 91
Ślaski Mikołaj 107, 108
Ślaski Mikołaj 85
Śledzińska Joanna 224
Śliwczyński Józef 219
Śmigły- Rydz Edward 168, 

172, 192
Święski Jan 103

Tabaczyński gen. 168
Tarczyński Jan 224
Tarłowska Eryka 120
Tarłowski Henryk 120, 128
Tarnawiecki Stanisław 222
Tarnowski Adam 219
Tascherowa Helena 218
Tatarczan Władysław 120
Tatol Czesława 242
Temecki Filip 224
Terlikowska Maria 218
Tomaka Władysław kpt WP 225
Tomaszewski Waldemar 56
Topij-Stempińska Beata 81, 93
Topperzer Edmund 219
Trakopowicz Janina 216

Tramer Alfred 110
Troll Karol 216
Trószczyński Jerzy 150
Trzaskowski Bronisław 11, 12, 

23, 25, 26
Trzcieniecki Jan 132, 140, 148
Trzciński Mikołaj 102
Trześniowska Anna 217
Tupik Stanisław 102
Turkowa Jadwiga 220
Turowski Marcin 104, 105, 106
Turowski Wiktor 245
Twardowski Kazimierz 11, 12, 

13, 23, 26
Twardowski Marcin 96, 97, 98, 

99, 100, 101
Twardowski Marian 224
Tyc Antoni 226
Tyczyński Wojciech ppłk 219
Tymowski Konstanty 41, 
Tyrowicz M. 30, 34, 35, 46, 
Tyrowicz Marian 45
Tyszka Jan 82

Ufryziewicz Szczepan 212
Umiastowski Jan 98
Unieński Stanisław 213
Urich Emil 211
Uzdowski Andrzej 100

Voglowa Zofia 212, 213

Wachowicz B. 117
Wacławska Stefania 224
Wajda Stanisław 217
Walas Jan 226
Walewska J. 185
Walewski W. 162, 163
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Wallen Karol mjr WP 224
Wańkowicz Karol 166
Warda Kazimierz 126, 129
Wasermanowa Maria 219
Wasiek Leon 226
Wasowski 180
Wasylewicz Matylda 217
Wasylewiczowa Jadwiga 220
Waszkiewicz J. 163
Waszkowski Sebastian 108
Wąsowicz Jan hm 212
Wejnik Tadeusz 218
Wełdyn Władysław 225
Wencławowicz Krzysztof 96
Wenderfowa Helena 223
Werowska D. 242, 243, 244, 

246
Wesołowski Józef 31
Weyhardt prof. 143
Węcki 42
Wędzina Dariusz 5, 53, 62
Wężyk A. mjr dr 192, 196
Wiechowicz Adam 98
Wiechowicz Adam 98, 99
Wielgusińska Stefania 221
Wierzbicki Emil 129
Wierzbicki Jan 219
Wieserowa Michalina 225
Wiewiórski Kazimierz dr 226
Wigluszowa Maria 223
Wijuk-Kojałowicz Wojciech 92
Wiktorczykowa Albina 213
Wilkoszewski Karol 110
Wilkoszewski Stefan 120
Willems-Grydź Marzena 247, 

248
Wincławski W. 13, 14, 15, 
Wincławski Włodzimierz 20

Winnicki Z.J. prof. 162, 196
Winnicki Zdzisław Julian prof. 

165
Winnikow Aron inż. 166
Winowska Janina hm 218
Witkowska A. 32
Witowski Stanisław 85
Władysław IV 82, 83
Włodkówna Jadwiga 211
Włosakowa 219
Włosiewski Mikołaj 95
Wojakowski Stanisław 217
Wojciechowska Jadwiga 219
Wojciechowski Stanisław 

Prezydent RP 166, 170
Wojciechowski Włodzimierz 214
Wojtas Kajetan ks. 226
Wojtoniowa Bogumiła 223
Wojtoniowa Danuta 212
Wojtycza Janusz 205
Wokańska Ksawera 215
Wolański 137, 211
Wolnik Ludwik inż. 166
Worobiej T. 240, 241
Woszczatyńska Łucja 138
Woyciechowicz Maksym 107, 

108
Woytoń Tadeusz 212
Woźnowski Mieczysław 133, 

144, 145, 148
Wójcik Zbigniew 83
Wójtowicz Marian mjr WP 

223
Wróblewski Leopold 138
Wublewski Jan 224
Wydyczak Stanisław 217
Wyspiańska Czesława 221
Wyszkowski Karol 225
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Zaborowski Tymon 41
Zabutis Henrikas 60
Zachor 213
Zaczek Stanisław 212
Zagacki D. 164, 170, 182
Zagajewski 213
Zagniewski Kazimierz 96
Zagórowski Z 121
Zagórowski Z. 112
Zajka- Chodźko Jan płk 219
Zakulski Ludwik 224
Zaleski Jan 214
Zaleski Józef Bohdan 41
Zaleski Marcin 82, 222
Zaleski Wacław 19, 47
Załęski S. 85, 86
Zan Tomasz 231
Zarański Stanisław 11, 12, 23, 
Zaremba Zdzisław 132 
Zasztowt Leszek 53, 54, 55, 57, 59
Zawadzka Anna 206
Zawadzki Józef 232
Zawadzki Władysław 32, 40, 

41, 46
Zawałkiewicz Mieczysław 226
Zawisza Czarny 210
Ząbkowicz Jakub 96, 97
Zberowski Stanisław 97
Zbirohowska- Kościa H. 153
Zborucki Z. 13, 14, 27, 
Zembrzuski Bartłomiej 100
Zgorzelski Cz. 44
Zielińska Helena 215
Zielińska Stanisława 222
Zieliński A. 32
Zieliński Karol 212
Zieliński Mateusz 97, 101
Zieliński Miłosz Janusz 5, 65, 76

Ziemblicki Bartłomiej 104, 105
Złotarenko 83
Zmaczyński Romuald 137
Zubek Władysław 138
Zwoliński Karol ks. 226
Zygmunt III 82, 83, 84, 88

Żankowski Julian 225
Żeromski Stefan142
Żmudzińska Stanisława hm 

215, 216
Żołądkowski ks. 168
Żółkiewski Stanisław 113, 117
Żółkiewski Witold 111, 120, 

129, 132, 134, 140, 148, 149
Żórawska E. 120, 128, 135
Żurawska Eugenia 217
Żychiewicz Marian 226

Гребенникова-Воробьева 
Л.В.67

Іоў А. 196
Крывальцэвіч М. 196
Лещенко H. 74
Миров Д. 166
Пазьняк З. 196
Шмыгалёў Я. 196
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Andruszów 92
Austria 35

Bałtyk 69
Bar 137
Baranowicze 161, 166, 167, 

168, 169, 170, 171, 173, 174, 
176, 177, 178, 181, 182, 183, 
187, 188, 190, 191, 192, 194, 
195, 199

Barszczów 223
Belgrad 194
Bełchatów 241
Białokrynica 128, 137, 149
Białoruska republika Ludowa 

66
Białoruska SRS 66, 67
Białoruś 55, 65, 66, 68, 69, 72, 

73, 74, 75, 76, 86, 162, 165, 
166, 199, 200, 201, 244

Białystok 61, 166, 247
Bochnia 17, 
Borownikowo 84
Borysław 214
Boża Góra 122
Brody 114, 223
Brześć 167
Brześć Litewski 61
Brześć nad Bugiem 118
Brzeżany 219
Brzozów 219
Buczacz 220

Cesarstwo Rosyjskie 57, 58
Charków 48, 54, 164
Ciechocinek 179, 186
Cmentarz Montmart 148
Czernihów 82
Czerwonogród 212
Częstochowa 241

Darewo 181, 182
Dniepr 7, 162, 163
Dniestr 7, 144, 162, 163
Domanice 84
Dorpat 54
Dyneburg 93
Dynenberg 245
Dywilin 82, 84
Dzierżyńsk 196

Elbląg 241, 244
Europa 56, 62, 73, 158, 229, 

243, 245
Europa Środkowa 167
Europa Środkowo-Wschodnia 

229
Europa Zachodnia 233

Francja 114, 165, 176
Galicja 11, 18, 19, 27, 32, 33, 

38, 39, 43, 205
Galicja Wschodnia 205, 206, 

208, 209, 210
Gdańsk 118, 145
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Gdynia 212
Głębokie 195
Gorzów Wielkopolski 241
Góra Bony 122
Góra Czercza 122
Góra Kozłowska 84
Góra Królowej Bony 142
Góra Krzyżowa 142
Góra Wasylówka 82
Grodno 61, 195
Gródek Jagielloński 222
Gubernia grodzieńska 57, 61
Gubernia kijowska
Gubernia mińska 57
Gubernia mohylewska 57
Gubernia podolska
Gubernia wileńska 57
Gubernia witebska 57
Gubernia wołyńska

Hel 145
Hiszpania 165
Humań 116, 117, 122, 137, 

138, 139

Imperium Rosyjskie 54,59, 60, 
230

Iszkołd 181
Iwonicz Zdrój 247

Jarosław 210, 215
Jaworów 216
Juszkiewicze 181

Kadzyn 92
Kamieniec Podolski 137
Kamionka Strumiłłowa 226
Katyń 164

Kazachstan 194
Kazań 54
Kijów 137, 164
Klikuszowa 221
Kojdanowo 196
Kołdyczewo 196
Kołomyja 49, 50, 210, 216
Konin 241
Korona 88
Koszalin 244, 245
Kowale 201
Kozielsk 164
Koźlicz 84
Kraków 16, 17, 149, 245
Kraków Rakowice 118
Kreml 66
Kresy 7, 8, 56, 59, 123, 124, 

125, 156, 161, 162, 163, 164, 
165, 181, 198, 201

Kresy Wschodnie 111, 112, 
123, 161, 162, 171, 199

Kresy wschodnie Rzeczypospolitej 
151,  162, 165

Krosno 244
Kroszyn 181
Krzemieniec 44, 53, 62, 109, 

123, 124, 125, 126, 127, 129, 
131, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 146, 147, 148, 149, 151, 
155, 156, 157, 158

Krzywoszyn 181
Księstwo Litewskie 88
Księstwo Smoleńskie 81
Kuropaty 164, 196
Kuty 50

Lachowicze 181, 199, 201
Leśna 181
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Lida 195
Litwa 55, 73, 83, 85, 88, 90, 92, 

162, 165, 175, 239, 240, 246, 
247, 248

Londyn 164
Lwów 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 

27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 45, 46, 50, 113, 114, 
115, 117, 122, 124, 136, 207, 
209, 210, 211, 220, 221, 232

Łańcut 210, 226
Łeba 244
Łomża 91
Łotwa 244
Łódź 58, 118, 241
Łuck 111, 131

Małopolska 197
Michałówka 133
Miednoje 164
Mielec 119
Mińsk 73, 164, 196
Mir 70
Mołodeczno 195
Monte Cassino 162
Morze Czarne 69
Moskwa 54, 66, 81, 82, 83, 84, 

91, 92, 161, 167, 197, 245
Mrągowa 244, 247
Mścisław 93

Niedźwiedzica 181
Niemcy 167, 176
Nieśwież 195, 199
Nisko 224
Nowa Mysz 181
Nowogródek 61, 199

Nowosady 181
Nowosielica 212
Nowy Targ 221

Odolanów Wielkopolski 119
Orsza 91, 93
Ostaszków 164
Oszmian 195

Paryż 114, 148, 177
Petersburg 54, 233
Pietichatki koło Charkowa 164
Pniewo 83
Podole 110, 121, 163
Polesie 121
Polska 54, 55, 56, 57, 70, 72, 

81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 
109, 110, 111, 112, 113, 122, 
123, 128, 129, 130, 135, 136, 
144, 145, 148, 158, 159, 164, 
165, 166, 167, 170, 172, 180, 
181, 182, 183, 192, 196, 199, 
200, 202, 215, 241, 243, 244, 
246, 247, 248

Połock 91, 93
Połonka 181
Powiat jaworski 14
Powiat mielecki 114, 118
Prowincja litewska 94
Prypeć 69
Przemyśl 14, 216

Rabka 179
Radymno 223
Radziecka Rosja 111
Radziecka Ukraina 111
Rawa Ruska 216
Republika Białoruś 66, 67, 68
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Starobielsk 164
Stołowicze 181
Stryj 210, 218, 221, 222
Swojatycze 181
Sybir 194, 198
Szczytno 241
Szwajcaria 176

Śląsk Cieszyński 205
Śniatyń 225
Świsłocz 61

Tarnopol 206, 212, 213
Tarnów 15, 17, 114
Toruń 118
Trembowla 226
Tuczapy 14
Tuszów Narodowy 119
Twer 164

Ukraina 56, 83, 116, 162, 
163,165, 243, 244

Ukraina sowiecka 197
Unia Europejska 72
Utoropy 50

Warszawa 32, 110, 118, 127, 
145, 156, 168, 232, 233, 245

Wawel 148, 149
Wersal 177
Węgorzewo 248
Wiedeń 17, 115
Wielkie Księstwo Litewskie 57, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
74, 75, 81, 229, 230

Wielkopolska 119
Wileńszczyzna 56, 239, 242, 

244, 245, 246

Rohatyń 210, 224
Rosja 53, 72, 81, 83, 129, 156, 

162, 167, 196, 244
Rozdół 29
Roztoki 50
Rozwadowo-Baranowicze 167
Równe 157, 167
Ruś 75, 112, 116
Ruś Kijowska 70, 81
Ryga 111, 245 
Rzeczypospolita 7, 8, 21, 33, 

51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 72, 
137, 154, 157, 162, 163, 165, 
166, 168, 171, 189, 194, 198, 
206, 229, 233, 235

Rzeczypospolita II, 122, 153, 
158, 178, 205, 227

Rzeczypospolita Obojga 
Narodów 81

Rzeczypospolita Polska 165, 
175, 176

rzeka Ikwa 124
Rzeszów 16
Rzym 33

Sambor 217
Sanok 210, 217
Sącz 17
Siewierz 82
Słonim 195
Słowiańszczyzna 75
Smoleńsk 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  164
Smoleńszczyzna 69
Smyga 131, 144
Sokal 210, 218
Sokolniki 93
Stanisławów 211, 212
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Wilno 44, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 
167, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 
245, 246, 247, 248, 249

Winnica 137
Wisłoka 119
Włochy 89
Województwo smoleńskie 82
Wojsław 114
Wołkowysk 195
Wołyń 110, 121, 123, 128, 130, 

131, 149, 150, 153, 154, 156, 
157

Wrocław 31, 244

Zakopane 245
Zaleszczyki 144, 225
Zaosie 182,
Zbaraż 225
Zielona Góra 247, 248
Ziemia Kijowska 122
Ziemia Wołyńska 111, 122, 124
Ziemie białoruskie 70
Ziemie litewsko-ruskie 59
Ziemie ukraińskie 69
Złoczów 219
ZSRR 59, 161, 162, 195, 197, 

198, 199, 200
Związek Radziecki 239
Związek Sowiecki 66

Żelaźnica 181
Żółkwia 226
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