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Od redakcji 

 
 
 

Odzyskanie przez polski naród niepodległości po w 1918 r. było jednym 
z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski. Suwerenność zo-
stała odzyskana po ponad 123 latach zaborów ze strony sąsiednich mocarstw, 
które z uporem odbierały Polakom swoją tożsamość narodową. To im się jed-
nak na szczęście nieudało. XX wiek przyniósł naszemu krajowi wiele zawiro-
wań historycznych, które niejednokrotnie są tematami sporów współcześnie. 
Okres niepodległości rozpoczyna się chwilą stabilizacji po Wielkiej Wojnie, 
czyli czasami Dwudziestolecia Międzywojennego, kiedy to próbowano odbu-
dować Państwo Polskie na wszelkich płaszczyznach administracji i gospodarki. 
Lata 40 –te i 50-te to jeden z najczarniejszych okresów Polski – mowa tutaj 
o II Wojnie Światowej i stalinizmie. Czasy PRL trwające do 1989 roku obecnie 
są wspominane różnorodnie w zależności od stanu majątkowego i środowiska 
oraz wieku ludzi pamietających tamte czasy. Być może zwrot „Niepodległa” 
powinien stać pod znakiem zapytania? Nie ulega jednak wątpliwości, że Polska 
jako kraj miała swoje miejsce na mapie politycznej świata. Ponowna zmiana 
ustroju spowodowała zamęt gospodarczy przypadający na lata 90-te XX wieku. 
Dochodzimy do pierwszych 18 lat XXI wieku, których jesteśmy bezpośrednimi 
świadkami i nie trudno zauważyć, że współczesna sytuacja gospodarcza i spo-
łeczna Polski wymaga badań. 

Najważniejsza, bo 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
zasługuje na uczczenie, w tym przypadku w formie monografii naukowej.  
 Niniejsza publikacja nosząca tytuł Polska Niepodległa jest monografią 
zbiorową, której rozdziały zostały napisane przez młodych naukowców – stu-
dentów i doktorantów, ale w gronie autorów nie zabrakło młodszych badaczy. 
Tematyka tekstów dotyczy czasów młodej, niepodległej Polski – lata 20-te i 
30-te XX wieku; okresu przedwojennego oraz II wojny światowej; czasu PRL 
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 – wydarzenia z czerwca 1956 roku w Poznaniu; III RP lat 90-tych oraz czasów 
najnowszych. Autorzy poruszyli tematy związane z tematem kontaktów mię-
dzynarodowych, obronności XX i XXI wieku i sytuacji politycznej państw są-
siedzkich w czasie przedwojennym.  

Z poważaniem  
Redaktor tomu 

Karol Łukomiak 
WN ArchaeGraph 
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W 1921 roku powstało Towarzystwo Polskiego Żałobnego Krzyża1. Była to 
organizacja dobroczynna, która swoją działalnością obejmowała sprawy cmen-
tarzy i grobów w Polsce. Na terenie województwa lwowskiego, Stanisławo-
wskiego i tarnopolskiego funkcjował oddział z siedzibą we Lwowie2. 

Lata I wojny światowej, która w Małopolsce Wschodniej rozgrywała się 
od roku 1914 do roku 1917 oraz późniejsze walki o niepodległość Polski z lat 
1918-1920 pozostawiły dużą liczbę cmentarzy oraz grobów wojennych. Liczne 
armie, liczne wyznania, doraźne koncepcje pozostawiły w pewnej mierze chaos 
na terenie województwa lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. 

W XIX wieku, a szczególnie po epoce napoleońskiej, zmienia się podejście 
do ofiar wojen. Do tamtej pory ciała zabitych były składane, poza drobnymi 
wyjątkami, w zbiorowych grobach, czego przykładem są groby żołnierzy Świę-
tego Zastępu już w roku 336 przed Chrystusem pod Cheroneą3. W epoce na-
poleńskiej zaczęto powszechnie zaznaczać miejsca pochówków po bitwie, czego 

1 R. Ch. Gallera, Opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi, Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Naukowego na Obczyźnie 2007/2008, nr LI, s. 172. 
2 Sprawozdanie Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża dla Okręgu Lwowskiego za rok 1924, 
Lwów 1925, s. 4, 9 (Dalej STPŻKOL 1924); Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Opieki nad 
Grobami Bohaterów (Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża) Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
we Lwowie za rok 1926, Lwów 1927, s. 3; (Dalej SPTOnGB 1926) 
3 K. Nawotka, Aleksander Wielki, Wrocław 2007, s. 87. 
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wyrazem w krajach niemieckojęzycznych były Denkmalskreuze4. Dopiero 
w trakcie XIX wieku powstają cmentarze z pojedynczymi grobami dla żołnie-
rzy. Groby takie możemy odnaleźć np. z wojny francusko-pruskiej 1871 roku5. 
Całość przemian w sferze cmentarzy jest związana ze zmianami kulturowymi, 
o których wspomina Michael Foucault6. 

Tereny Małopolski Wschodniej należały do zaboru austriackiego. To wła-
śnie w nieodłącznym związku z Austrią powstawała na tym terenie nowa kul-
tura cmentarna, w tym podejście do grobów wojennych. Szczególnie ważne 
były tutaj doświadczenia wojenne, które w Austrii mogły znaleźć swobodne 
ujście w projektach cmentarzy. Polska, ze względu na zabory, była przez długi 
czas pozbawiona możliwości kształtowania dużych założeń cmentarzy wojen-
nych. Austriackie doświadczenia wojen z Sardynią-Piemontem oraz Włochami 
i Prusami zaowocowały cmentarzami wojennymi z pojedynczymi grobami 
w miejscach, gdzie żołnierze polegli. Takie cmentarz z 1866 roku możemy od-
naleźć np. w czeskim Nachodzie. 

Pierwszym przejawem polskich tradycji założeń cmentarzy wojennych 
była kwatera powstańców listopadowych na Cmentarzy Łyczakowskim we 
Lwowie, która powstała w pięćdziesiątą rocznicę walk7. 
 Groby żołnierzy z lat 1914-1917 na tym terenie były projektowane kom-
pleksowo od 1915 roku przez Oddziały Grobów Wojennych w Przemyślu 
i Lwowie8. Cesarska i Królewska Armia postanowiła uhonorować poległych 
żołnierzy wszystkich walczących armii. Powstały lub miały powstać wedle pro-
jektów cmentarze dla żołnierzy z Austrii (tak z Królestw i Krajów w Radzie 

4 R. Ch. Gallera, Opieka nad cmentarzami …, s. 154-155, 157; A. Partridge, W stulecie heka-
tomby. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w dawnej Galicji Zachodniej jako unikatowy zespół 
sepulkralny. Dzieje, twórcy, symbolika, stan zachowania, problemy ochrony, Ochrona Zabytków 
2015, nr 1, s. 108; Wobec Thanatosa. Galicyjskie cmentarze wojenne z lat 1914-1918. Listopada-
grudzień 1996, kat. wyst., Międzynarodowe Centrum Kultury – Kraków, listopada – grudzień 
1996, opr. P. Pencakowski, Kraków 1996, s. 16. 
5 Bundesarchiv, Bild 136, Sammlung Oscar Tellgmann, 0212, Reserve=Jäger=Bataillon 4, 
Denkmal; Laon Friedhof, Jäger 4. 
6 M. Foucault, Inne Przestrzenie, Teksty Drugie 2005, nr 6, s. 121-122. 
7 J. Białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie 
Wschodniej Małopolski, Lwów 1928, s. 4. 
8 O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 31, 97. 
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Państwie Reprezentowanych, jak i Krajów Korony Świętego Stefana9), Nie-
miec10, Turcji11 i Rosji12. Nie zapominano też o jednostkach sojuszniczych jak 
np. Legionie Ukraińskich Strzelców Siczowych13. Problem stanowił wyraz arty-
styczny, która ugruntowały władzę zaborczą na tych terenach. Polskie środowi-
sko artystyczne było mocno przeciwne koncepcjom pamięci wobec poległych 
żołnierzy, które forsowali Austriacy. Teutonizm i formy zaborcze były źle od-
bierane poprzez ich brak związana z kulturą miejscową – polską14. 

W okresie lat 1914-1917 powstały również cmentarze, które organizowali 
Rosjanie. Ich brak koncepcji powodował jeden wielki chaos15. Właściwie ich 
jedynym zrealizowanym cmentarzem w formie stałej był ten we Lwowie16. 

Kolejne pochówki z lat 1918-1920 powodowały kolejne potrzeby. Koniec 
działań wojennych w 1920 roku, pokój ryski z 1921 oraz uznanie granic przez 
Radę Ambasadorów w 1923 roku ostatecznie zakończyły okres powstania no-
wych mogił i samorzutnych cmentarzy. Rzeczpospolita Polska – państwo i spo-
łeczeństwo – stanęła przed zadaniem organizacji miejsc pamięci. Problemy 
były różne: ilość pochówków, różnorodność armii, rozrzucenie pochówków, 
prywatne życzenia. Polskie społeczeństwo Lwowa, Stanisławowa i Tarnopola 

9 Armia austriacka była podzielona w sferze armii poborowej na Landwehrę, czyli armię pobo-
rową Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych (Austrii), oraz Honwedów, czyli 
armię poborową Krajów Korony Św. Stefana (Węgier): J. Bator, Wojna galicyjska. Działania ar-
mii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915, Kraków 2005, 
s. 293-310; Powstawały za tym osobne cmentarze, czego przykładem są cmentarze w Kołomyi 
i Zaleszczykach, Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, 
WK1/ANNEX009/00112, Denkmal im Heldenfriedhof Kolomea; Österreichische National-
bibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB019/04893, Nord, Honvedgrab, Zale-
zczyki. 
10 Przykładem jest cmentarz w Isypowcach, pow. Tarnopol II RP, Österreichische Nationalbibli-
othek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB056/15529, Denkmal des Gardefüsillier Re-
giments, Maikäferregiment, in Isypowce, 25.6.1916. 
11 Harp Mecmuasi Kanun-ı evvel 1332 (Rebiulevvel 1335), sayı 15 (2), s. 229. 
12 Przykładem jest cmentarz w Koziowej, pow. Stryj II RP, Österreichische Nationalbibliothek, 
Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB049/13378, Soldatenfriedhof in Koziowa. 
13 Przykładem jest cmentarz na Makówce w Karpatach Wschodnich, Österreichische National-
bibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB020/05192, Ukrainer Heldendenkmal 
au der Makowka. 
14 Ch. Mick, The Dead and the Living: War Veterans and Memorial Culture in Interwar Polish 
Galicia, [w:] Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War, red. M. Cornwall, 
J. P. Newman, New York – Oxford 2016, s. 240. 
15 J. Bohdan, 293 dni rządów rosyjskich we Lwowie (3. IX. 1914 – 22. VI. 1915), Lwów 1915, 
s. 96-98. 
16 Tamże, s. 96. 
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wyrazem w krajach niemieckojęzycznych były Denkmalskreuze4. Dopiero 
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4 R. Ch. Gallera, Opieka nad cmentarzami …, s. 154-155, 157; A. Partridge, W stulecie heka-
tomby. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w dawnej Galicji Zachodniej jako unikatowy zespół 
sepulkralny. Dzieje, twórcy, symbolika, stan zachowania, problemy ochrony, Ochrona Zabytków 
2015, nr 1, s. 108; Wobec Thanatosa. Galicyjskie cmentarze wojenne z lat 1914-1918. Listopada-
grudzień 1996, kat. wyst., Międzynarodowe Centrum Kultury – Kraków, listopada – grudzień 
1996, opr. P. Pencakowski, Kraków 1996, s. 16. 
5 Bundesarchiv, Bild 136, Sammlung Oscar Tellgmann, 0212, Reserve=Jäger=Bataillon 4, 
Denkmal; Laon Friedhof, Jäger 4. 
6 M. Foucault, Inne Przestrzenie, Teksty Drugie 2005, nr 6, s. 121-122. 
7 J. Białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie 
Wschodniej Małopolski, Lwów 1928, s. 4. 
8 O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 31, 97. 
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Państwie Reprezentowanych, jak i Krajów Korony Świętego Stefana9), Nie-
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9 Armia austriacka była podzielona w sferze armii poborowej na Landwehrę, czyli armię pobo-
rową Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych (Austrii), oraz Honwedów, czyli 
armię poborową Krajów Korony Św. Stefana (Węgier): J. Bator, Wojna galicyjska. Działania ar-
mii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915, Kraków 2005, 
s. 293-310; Powstawały za tym osobne cmentarze, czego przykładem są cmentarze w Kołomyi 
i Zaleszczykach, Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, 
WK1/ANNEX009/00112, Denkmal im Heldenfriedhof Kolomea; Österreichische National-
bibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB019/04893, Nord, Honvedgrab, Zale-
zczyki. 
10 Przykładem jest cmentarz w Isypowcach, pow. Tarnopol II RP, Österreichische Nationalbibli-
othek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB056/15529, Denkmal des Gardefüsillier Re-
giments, Maikäferregiment, in Isypowce, 25.6.1916. 
11 Harp Mecmuasi Kanun-ı evvel 1332 (Rebiulevvel 1335), sayı 15 (2), s. 229. 
12 Przykładem jest cmentarz w Koziowej, pow. Stryj II RP, Österreichische Nationalbibliothek, 
Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB049/13378, Soldatenfriedhof in Koziowa. 
13 Przykładem jest cmentarz na Makówce w Karpatach Wschodnich, Österreichische National-
bibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, WK1/ALB020/05192, Ukrainer Heldendenkmal 
au der Makowka. 
14 Ch. Mick, The Dead and the Living: War Veterans and Memorial Culture in Interwar Polish 
Galicia, [w:] Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War, red. M. Cornwall, 
J. P. Newman, New York – Oxford 2016, s. 240. 
15 J. Bohdan, 293 dni rządów rosyjskich we Lwowie (3. IX. 1914 – 22. VI. 1915), Lwów 1915, 
s. 96-98. 
16 Tamże, s. 96. 
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było osobiście zaangażowane psychicznie w sprawę cmentarzy i grobów. Te bo-
wiem należały do trzech kategorii: swoich, czyli żołnierzy polskich jednostek 
wojskowych, paramilitarnych i samoobron, armii wrogich i zaborczych oraz 
trzeciej, trochę pomieszanej kategorii, czyli Polaków, którzy musieli służyć 
w armiach zaborczych. Każdy był emocjonalnie związany z grobami, gdyż le-
żeli tam krewni lub przyjaciele. 

Na tej fali zaczęły powstawać organizacje państwowe i społeczne, wśród 
których możemy wymienić Straż Mogił Bohaterów czy właśnie Towarzystwo 
Polskiego Żałobnego Krzyża, organizację, która powstała na początku 1921 
roku17. 

Poza grobami z okresu 1914-1920, które istniały często jeszcze w formie 
niestałej, powstawał problem powstańców polskich i wszystkich działaczy nie-
podległościowych. Sejm Ustawodawczy (1919-1922) przyjął na siebie „(…) 
opiekę nad kurhanami uczestników spisków i walk o wolność naszą, począwszy od 
powstania pod wodzą Tadeusza Kościuszki (r. 1794), aż do chwili ukończenia 
rozpacznych zmagań się z caratem (roku 1863/64)”18. Trudno stwierdzić, o jaką 
ustawę dokładnie chodzi. Autor wypowiedzi – Józef Białynia Chołodecki był 
znanym przedwojennym działaczem w sprawie cmentarzy żołnierskich, za-
stępcą prezesa Okręgu Lwowskiego Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża19. 
Ponadto wydawcą owej publikacji było Polskie Towarzystwo Opieki nad Gro-
bami Bohaterów we Lwowie. O owej ustawie wspomina Rafael Christian Gal-
lera i datują ją na rok 1919, lecz, jak sam zauważa, Usiłowałem dotrzeć do wspo-
mnianej uchwały w przechowywanych materiałach archiwalnych Biura Sejmu RP 
w Archiwum Akt nowych, niestety uchwały tam nie ma20. Barbara Affek-Bujalska 
w swoim artykule Podstawy prawne ochrony cmentarzy o ustawie nie wspo-
mina21. Istnienie pewnej formy przejęcia opieki nad tym grobami jest niewąt-
pliwe, lecz bez ustalenia źródła nie są możliwe dalsze dywagacje. 

17 R. Ch. Gallera, Opieka nad cmentarzami …, s. 172. 
18 J. Białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby …, s. 3. 
19 Sprawozdanie Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża dla Okręgu Lwowskiego za rok 1923, 
Lwów 1924, s. 5, 7 (Dalej STPŻKOL 1923). 
20 R. Ch. Gallera, Opieka nad cmentarzami …, s. 169; tegoż przypis 34, s. 194. 
21 B. Affek-Bujalska, Podstawy prawne ochrony cmentarzy, [w:] Ochrona cmentarzy zabytkowych: 
materiały szkoleniowe pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz materiały z konfe-
rencji Organizacja lapidariów cmentarnych Żagań-Kożuchów 20-23 czerwca 1993, red. W. Puget, 
Warszawa 1994. 
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W każdym razie na opiekę czekały nie tylko groby żołnierzy I wojny świa-
towej i walk o niepodległość 1918 roku, ale również, jak określa to Józefa Bia-
łynia Chołodecki w pracy Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-
1864 na terenie Wschodniej Małopolski, groby żołnierzy: legionów włoskich, 
powstania kościuszkowskiego, powstania listopadowego, powstania stycznio-
wego, powstania węgierskiego, Spisków i Sprzysiężeń z lat 1833-1846, wojny 
krymskiej, wiosny ludów oraz wojen napoleońskich22. 

Wzorem dla Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża była działalność au-
striackiego Wydziału Grobów Wojennych. Polacy ze Lwowa dokładnie znali 
schemat działania tej austriackiej organizacji, która powstała 3 grudnia 1915 
roku23. Cel działalności był bardzo podobny. Pozyskiwanie środków poprzez 
zbiórki, plakaty czy cegiełki wpisywało się w model wypracowany na tych te-
renach przez Austriaków. 

W rok 1923 organizacja weszła jako w pewnej mierze ugruntowane ciało, 
choć raport z tego właśnie roku wspomina o „licznych trudnościach” oraz 
uskarża się na to, że „(…) ogół ludności zmaterjalizowany przejściami wichury 
wojennej, nie poczuwa się do moralnego obowiązku kultywowania pamięci zasłu-
żonych narodowi obywateli”24. Dowodem tego miały być zbiórki w kurortach 
w sezonie kąpielowym, które nigdzie nie przyniosły pożądanych rezultatów25. 
Podobne zarzuty możemy znaleźć z roku następnego, lecz w trakcie lektury 
możemy już znaleźć opisy sukcesów w zbiórkach w związku ze Świętem 
Wszystkich Świętych, które odbywały się we Lwowie i wielu mniejszych miej-
scowościach26. 

Początkowo struktury terenowe były bardzo zróżnicowane, a liczba niska. 
W zachodniej części woj. lwowskiego prace szły opornie, jak też współpraca 
z Dowództwem Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. O wiele lepiej było szcze-
gólnie we wschodniej części tego województwa oraz w woj. tarnopolskim. Lep-
sza była również współpraca z Dowództwem Okręgu Korpusu nr VI we Lwo-
wie27. W następnym latach struktury organizacja polepszały się, a członków 

22 J. Białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby …, s. 7. 
23 O. Duda, Cmentarze I wojny światowej …, s. 31, 97. Datę 3 listopada podaje A. Partridge, 
W stulecie hekatomby …., s. 96. 
24 STPŻKOL 1923, s. 3. 
25 Tamże. 
26 STPŻKOL 1924, s. 9-10. 
27 STPŻKOL 1923, s. 3. 
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17 R. Ch. Gallera, Opieka nad cmentarzami …, s. 172. 
18 J. Białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby …, s. 3. 
19 Sprawozdanie Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża dla Okręgu Lwowskiego za rok 1923, 
Lwów 1924, s. 5, 7 (Dalej STPŻKOL 1923). 
20 R. Ch. Gallera, Opieka nad cmentarzami …, s. 169; tegoż przypis 34, s. 194. 
21 B. Affek-Bujalska, Podstawy prawne ochrony cmentarzy, [w:] Ochrona cmentarzy zabytkowych: 
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22 J. Białynia Chołodecki, Cmentarzyska i groby …, s. 7. 
23 O. Duda, Cmentarze I wojny światowej …, s. 31, 97. Datę 3 listopada podaje A. Partridge, 
W stulecie hekatomby …., s. 96. 
24 STPŻKOL 1923, s. 3. 
25 Tamże. 
26 STPŻKOL 1924, s. 9-10. 
27 STPŻKOL 1923, s. 3. 
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przybywało. Lista ważnych osobistości, związanych z organizacją jest już 
w 1924 roku długa28. Poza Lwowem były tworzone lokalne struktury w miasta 
i miasteczka, jak np. w Tarnopolu czy Złoczowie, ale także, choć rzadko, na 
wsiach, jak np. w Dytiatynie29. 

Trzeba zaznaczyć, że organizacja w całej Polsce w pierwszych latach nasta-
wiła się głównie na gromadzenie zasobów pieniężnych30, a praca ograniczała 
do najważniejszych lub lokalnych inicjatyw. Nie inaczej było we Lwowie. Owe 
prace dotyczyły głównie grobów żołnierzy polskich z lat 1918-1920 oraz po-
wstańców narodowych. Nie ograniczały się one do wyznania rzymskokatolic-
kiego. Powstała nawet 11 czerwca 1923 roku specjalna sekcja w Okręgu Lwow-
skim z prezes Józefą Schleicherowa, która zajmowała się żołnierzami polskimi 
i powstańcami pochowanymi na cmentarzu żydowskim31. W skład tejże sekcji 
wchodziły też inne znane działaczki żydowskie ze Lwowa, jak np. zastępczyni 
Betty Parnasowa czy delegatka sekcji Rebeka Buberowa32. Wśród innych dzia-
łań mówiono o pracach na rzecz wszystkich poległych, lecz głosy te w mini-
malnym, godnym chrześcijan zakresie trafiały do Polaków. Wszyscy, włącznie 
z Towarzystwem, rozumieli, że ludzie „(…) widzą w poległych żołnierzach daw-
nych Państw zaborczych i ich sprzemierzeńcach, przedstawicieli wrogów Państwo-
wości polskiej”33. Podkreślano sprawę zajęcia się cmentarzem żołnierzy rosyj-
skich na Łyczakowie we Lwowie34. Powodem tego była chęć uporządkowanie 
spraw grobów z pierwszej wojny światowej, ponieważ ostatecznie groby te 
przeniesiono na austriacki cmentarzy wojenny, kumulując groby z wojny świa-
towej35. 

28 STPŻKOL 1924, s. 4, 9. 
29 STPŻKOL 1923, s. 5; STPŻKOL 1924, s. 5-7. 
30 STPŻKOL 1923, s. 6. 
31 Tamże, s. 4; Józefa Schleicherowa była znaną działaczką żydowską we Lwowie, członkinią za-
rządu Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych dla Dziewcząt Żydowskich; K. Rędziński, Żydow-
skie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918, Częstochowa 2000, s. 225. 
32 STPŻKOL 1923, s. 4. Obie były również działaczkami Towarzystwa Przytułek; A. Leszczaw-
ski-Schwerk, "Die Umkämpften Tore yur Gleichberechtigung“ - Frauenbewegungen in Galizein 
(1867-1918), Wien 2015, s. 85-86. 
33 STPŻKOL 1924, s. 3. 
34 STPŻKOL 1923, s. 5. Cmentarz nie miał jednej stosowanej nazwy. W gazetach, przewodni-
kach czy raportach można spotkać przeróżne. Na bramie widniał napis Cmentarz wojenny pole-
głych żołnierzy w wojnie 1914-1918, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1, Ilustrowany Kurier Co-
dzienny (1918-1939), U-3714-2, Lwów. Cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej. 
Brama wejściowa. 
35  Ch. Mick, The Dead and the Living …, s. 240. 
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W skład zarządu wchodziło wiele znanych osób ze Lwowa. Kobiety i męż-
czyźni, cywile, żołnierze i duchowni. Osoby często osobiście zaangażowane 
w walkę o niepodległość. Prezesem na mocy wyborów z 19 czerwca została na 
rok 1923 Katarzyna Jędrzejewska, żona generała. Kontynuowała ona swoją 
prezesurę również w następnym roku36. Wśród znanych osób możemy wymień 
ks. generała Karol Bogucki, który pełni rolę delegata37. Zginął on w czasie II 
w. ś. zamordowany przez Rosjan38. Wiele sławnych osób angażowało się w ho-
norowe uczestnictwo. Generał Władysław Jędrzejewski i generał oraz później-
szy minister Julian Tarnawa-Malczewski byli np. członkami honorowymi ko-
mitetu wmurowania tablicy Romualdowi Trauguttowi39. 

W roku 1925 doszło do reorganizacji towarzystwa. Z Towarzystwa Pol-
skiego Żałobnego Krzyża powstało Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bo-
haterów. Okręg Lwowski został w nazewnictwie zamieniony na Wydział Woje-
wódzki, lecz nadal obejmował woj. lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie40. 
Lokalne komitety też nie uległy zmianie. Zdecydowano tylko, że struktura po-
winna powstać na równi z administracją państwową, czyli również w siedzi-
bach powiatów i gmin41. Dotychczas lokalne struktury powstawały samorzut-
nie. Teraz miało się to zmienić, lecz pomimo powstania organizacji w 1921, to 
w 1926 roku wciąż nawet nie w każdym powiecie był komitet42. Dalej były 
trudności w zachodniej części woj. lwowskiego43. Była to kontynuacja trudno-
ści, o których mówiono już w roku 192344. Jednakże były również bardzo po-
zytywne kwestie. Według raportu z 1926 notujemy komitety w miejscowo-
ściach, gdzie nie było cmentarzy. Za przykład takich mogą służyć: Polana, Po-
lanka i Porsza45, wszystkie w powiecie lwowskim. 

36 STPŻKOL 1923, s. 7; STPŻKOL 1924, s. 10. 
37 STPŻKOL 1924, s. 7. 
38 P. Żaroń, Obozy jeńców wojennych w ZSRR w latach 1939-1941, Warszawa – Londyn 1994, s. 
96. 
39STPŻKOL 1924, s. 4. 
40 Tamże, s. 4, 9; SPTOnGB 1926, s. 3. 
41 SPTOnGB 1926, s. 4, 42-43. 
42 Tamże, s. 14. 
43 Tamże, s. 32, 39. 
44 STPŻKOL 1923, s. 3. 
45 SPTOnGB 1926, s. 22-23. 
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przybywało. Lista ważnych osobistości, związanych z organizacją jest już 
w 1924 roku długa28. Poza Lwowem były tworzone lokalne struktury w miasta 
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28 STPŻKOL 1924, s. 4, 9. 
29 STPŻKOL 1923, s. 5; STPŻKOL 1924, s. 5-7. 
30 STPŻKOL 1923, s. 6. 
31 Tamże, s. 4; Józefa Schleicherowa była znaną działaczką żydowską we Lwowie, członkinią za-
rządu Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych dla Dziewcząt Żydowskich; K. Rędziński, Żydow-
skie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918, Częstochowa 2000, s. 225. 
32 STPŻKOL 1923, s. 4. Obie były również działaczkami Towarzystwa Przytułek; A. Leszczaw-
ski-Schwerk, "Die Umkämpften Tore yur Gleichberechtigung“ - Frauenbewegungen in Galizein 
(1867-1918), Wien 2015, s. 85-86. 
33 STPŻKOL 1924, s. 3. 
34 STPŻKOL 1923, s. 5. Cmentarz nie miał jednej stosowanej nazwy. W gazetach, przewodni-
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36 STPŻKOL 1923, s. 7; STPŻKOL 1924, s. 10. 
37 STPŻKOL 1924, s. 7. 
38 P. Żaroń, Obozy jeńców wojennych w ZSRR w latach 1939-1941, Warszawa – Londyn 1994, s. 
96. 
39STPŻKOL 1924, s. 4. 
40 Tamże, s. 4, 9; SPTOnGB 1926, s. 3. 
41 SPTOnGB 1926, s. 4, 42-43. 
42 Tamże, s. 14. 
43 Tamże, s. 32, 39. 
44 STPŻKOL 1923, s. 3. 
45 SPTOnGB 1926, s. 22-23. 
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Skład kierownictwa z roku 1926 zostało zmieniony, lecz w gronie tych 
samych osób. Pozostał ks. generał Karol Bogucki, teraz jako prezes, Józef Bia-
łynia Chołodecki czy Katarzyna Jędrzejewska, lecz teraz jako członek komisji 
rewizyjnej. Wkrótce jednak ks. Bogucki musiał wyjechać ze Lwowa i nowym 
prezes został Marjan Weber, którego do tej pory pełnił rolę zastępcy, a znów 
jego miejsce zajął Józef Białynia Chołodecki46. Na czele komitetu do spraw 
grobów na cmentarzach żydowskich pozostała Józefa Schleicherowa47. 

Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów zmieniło również 
swoją siedzibę z gmachu Urzędu Wojewódzkiego na budynek Małopolskiej 
Straży Obywatelskiej przy ul. Halickiej 2048. Była to lokalizacja bliżej rynku. 

O ile w raportach za rok 1923 i 1924, a szczególnie za ten pierwszy, mo-
żemy przeczytać tylko niepochlebne opinie o odpowiedzi na działania organi-
zacja, to już w 1926 autor raportu jest pełen pochlebstw. Stwierdza on, że „Ak-
cja Towarzystwa była w ciągu roku – ja to wykażemy poniżej, - wydatną i owocną 
w swoich rezultatach”49. 

Sprawozdania z terenów donoszą, że organizacji roztacza swoją opiekę nad 
grobami wszystkich żołnierzy, które polegli na tutejszym terenie. Uporządko-
wano grobów żołnierzy austriackich na Cmentarzu Janowskim we Lwowie50, 
uporządkowano grób major wojsk austriackich Wilhelma Hammersteina 
i przesłano zdjęcie rodzinie51. W Biłce Szlacheckiej52 lokalny komitet „opiekuje 
się grobami poległych żołnierzy narodowości polskiej, ruskiej i. t. p.”53, w Kozicach 
grobami żołnierzy rosyjskich54, a w Kozielnikach Ukraińców55. 

Administracja państwowa też brała udział w opiece nad grobami. Często 
taką działalnością zajmowały się Zarządy Gminy, jak np. w miejscowości Ku-
kizów w powiecie lwowskiem. Jak informuje nas raport „Zarząd gminny opie-
kuje się grobami żołnierzy polskich i ruskich”56. 

46 Tamże, s. 3. 
47 Tamże, s. 14. 
48 Tamże, s. 4. 
49 Tamże. 
50 Tamże, s. 6. 
51 Tamże, s. 7. 
52 Biłka Szlachecka w powiecie lwowskim. 
53 SPTOnGB 1926 , s. 17. 
54 Tamże, s. 20. Kozice w powiecie lwowskim. 
55 Tamże. Kozielniki w powiecie lwowskim. 
56 Tamże. 
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Nie tylko Polacy i rzymscy katolicy byli członkami komitetów Polskiego 
Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów. Wśród nich możemy znaleźć 
Rusinów-Ukraińców57, Żydów czy grekokatolików. Na przykład kapłanów 
grekokatolickich możemy odnaleźć w Bóbrce (N. Machur, proboszcz grekoka-
tolicki w Bóbrce) czy w Lisku w województwie lwowskim (Juljan Czuczkie-
wicz, proboszcz grekokatolicki)58. Rusini-Ukraińcy występowali w wielu ko-
mitetach, lecz z reguły była to, jeśli już, jedna osoba. Tylko w niektórych ko-
mitetach możemy odnaleźć wielu Rusinów-Ukraińców. Tak było w Laszczkach 
Murowanych (Dymitr Łaszczyszyn, Dymitr Sawka, Jurko Galanty)59 czy Lu-
bianie (Wasyl Porajna, Wasyl Nykołyszyn, Fedor Wozny)60. W niektórych 
przypadkach nawet zostawali przewodniczącymi, jak Tymko Kozyrski w Porsz-
nie61. Jeśli chodzi o Żydów, to były to bardziej rzadkiej wypadki. Uczestnikami 
zarządów byli np. Hersch Ziegler w Jaryczowie Nowym62, Alter Grüner w Na-
warii63 czy Hersch Klinghofer w Bykowie64. 

Komitet dbał o dusze nie tylko rzymskich katolików. W sprawozdaniu 
z Lipników w powiecie mościskim możemy przeczytać, że „Komitet Opieki nad 
grobami Bohaterów powziął uchwałę, aby w dniu zadusznym zamówić trzy mszy 
w rzymsko kat. i grecko katolickich świątyniach (…)”65. 

Przede wszystkich rozszerzenie działań po przemianowaniu organizacji na 
Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów oraz o wiele większa ilość 
informacji w postaci raportów z sprawozdań pozwala nam szerzej zarysować 
głębokie spectrum działalności. Część informacji z roku 1926 musimy przenieść 

57 W omawianym okresie czasem trudno rozróżnić Rusinów i Ukraińców. W czasach austriac-
kich uznawano ludność języka ruskiego; J. Kuklík, J. Němecek, Od národního státu ke státu 
národností? Národnostní statu a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938, Praha 
2013, s. 323; a w okresie II RP w spisach powszechnych występowała narodowość rusińska w 
1921 roku; Pierwszy powszechny spis Rzeczyspospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. 
Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Tablice państwowe, Warszawa 1927, s. 54; oraz w dużej 
ilości i ruskojęzyczni, i ukraińskojęzyczni w 1931 roku, Drugi powszechny spis ludności z dn. 
9.XII.1931. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność, Warszawa 1938, s. 15; W świetle po-
wyższego za uzasadnione uważam używanie terminu Rusini-Ukraińcy. 
58 SPTOnGB 1926, s. 15-16. 
59 Tamże, s. 21. Laszczki Murowane w powiecie lwowskim. 
60 Tamże. Lubiana w powiecie lwowskim. 
61 Tamże, s. 23. Porszna w powiecie lwowskim. 
62 Jaryczów Nowy w powiecie lwowskim. 
63 SPTOnGB 1926, s. 19, 22. Nawaria w powiecie lwowskim. 
64 Tamże, s. 34. Byków w powiecie samborskim.  
65 Tamże, s. 32. 
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46 Tamże, s. 3. 
47 Tamże, s. 14. 
48 Tamże, s. 4. 
49 Tamże. 
50 Tamże, s. 6. 
51 Tamże, s. 7. 
52 Biłka Szlachecka w powiecie lwowskim. 
53 SPTOnGB 1926 , s. 17. 
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56 Tamże. 
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57 W omawianym okresie czasem trudno rozróżnić Rusinów i Ukraińców. W czasach austriac-
kich uznawano ludność języka ruskiego; J. Kuklík, J. Němecek, Od národního státu ke státu 
národností? Národnostní statu a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938, Praha 
2013, s. 323; a w okresie II RP w spisach powszechnych występowała narodowość rusińska w 
1921 roku; Pierwszy powszechny spis Rzeczyspospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. 
Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Tablice państwowe, Warszawa 1927, s. 54; oraz w dużej 
ilości i ruskojęzyczni, i ukraińskojęzyczni w 1931 roku, Drugi powszechny spis ludności z dn. 
9.XII.1931. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność, Warszawa 1938, s. 15; W świetle po-
wyższego za uzasadnione uważam używanie terminu Rusini-Ukraińcy. 
58 SPTOnGB 1926, s. 15-16. 
59 Tamże, s. 21. Laszczki Murowane w powiecie lwowskim. 
60 Tamże. Lubiana w powiecie lwowskim. 
61 Tamże, s. 23. Porszna w powiecie lwowskim. 
62 Jaryczów Nowy w powiecie lwowskim. 
63 SPTOnGB 1926, s. 19, 22. Nawaria w powiecie lwowskim. 
64 Tamże, s. 34. Byków w powiecie samborskim.  
65 Tamże, s. 32. 
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na lata wcześniejsze. Przed 1926 rzadko wspominano o pracach na innych gro-
bach, niż polskie. Ich stan w 1926 świadczy o jednak o wcześniejszych pracach. 
Udział Rusinów-Ukraińców nie jest wspominany, lecz dokładne składy lokal-
nych komitetów z 1926 roku i ilość uczestnictwa tych świadczą o tym, że mu-
sieli oni uczestniczyli w pracach już wcześniej. 

Poza terenami woj. lwowskiego, stanisławowskiego i lwowskiego Okręg 
Lwowski organizacji brał również udział w inicjatywach ogólnopolski jako 
część Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża czy Polskiego Towarzystwa Opieki 
nad Grobami Bohaterów. Przykładem tego jest wpłata z roku 1924 w wysokości 
13 zł i 89 gr na budowę Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie66. 

Towarzystwo Polskiego Żałobnego Krzyża i Polskie Towarzystwo Opieki nad 
Grobami Bohaterów finansowały się same. Źródłami ich utrzymania były: 
wkłady członków, zbiórki, odsetki od kapitałów oraz „drobne dochody”. Takie 
rubryki możemy znaleźć w raportach67. Najważniejsze były zbiórki, które od-
bywały się np. dniach 1-3 listopada68 w związku ze Świętem Wszystkich Świę-
tych oraz cegiełki na działalność69. Nie zawsze ich skutek był duży. 
Np. w 1923 roku Okręg Lwowski donosi, że wielu członków nie wpłaca skła-
dek, a zbiórka zorganizowana w sezonie kąpielowym nie przyniosła zakłada-
nych rezultatów, o czym już wspomniano wcześniej. Wkład zbiórek wynosił: 
265,319,420.50 marek polskich, czyli 87,6% budżetu w roku 192370, 3260.69 
zł, czyli 73,7% w roku 192471 i 10578.66 zł, czyli 45,5% w roku 192672. Cza-
sem zdarzały się również dotacje. Przykładem tego może być „subwencja okręg. 
Dyrekcji R. P. celem dokonania oznaczonych robót na cment. polskich żołnierzy” 

66 STPŻKOL 1924, s. 10. 
67 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10; SPTOnGB 1926, s. 92. 
68 STPŻKOL 1924, s. 9; M. Kosman, Cmentarze dawnego Wilna, Toruń 1994, s. 58-59. 
69 Biblioteka Narodowa, Magazyn Ikonografii, G.48372/I. 
70 STPŻKOL 1923, s. 8; Do 28 kwietnia 1924 roku monetą obiegową w Polsce była wyłącznie 
marka polska, która została zastąpiona przez złotego po kursie 1:1800000. Należy pamiętać, że 
rok 1923 odznaczył się dużą inflacją. W ciągu tego roku wskaźnik cen hurtowych wzrósł ponad 
420 razy; E. Myślak, Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej, Kra-
ków 2013, s. 29; T. Skrzyński, Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927. Rola Władysława 
Grabskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007, nr 733, s. 218-222. 
71 STPŻKOL 1924, s. 10-11. Cena kilograma pszenicy na giełdzie w Poznaniu w roku 1924 
według Rocznika Statycznego wynosi między 17,54 zł a 25,33 zł za 1 kg, Rocznik Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej, r. III (1924), Warszawa 1925, s. 101. 
72 SPTOnGB 1926, s. 92. 
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w wysokości 1000 zł z roku 192473. Wszelkie subwencje państwowe były rzad-
kie i miały charakter celowy. Owa subwencja z 1924 roku stanowiła 22,6% 
budżetu z roku 1924. 

Inne dochody organizacji stanowiły mały procent budżetu. Np. wkłady 
członków z roku 1923 to 0,3% (799,255 mkp.), „drobne dochody” z 1926 roku 
0,1% (15 zł), a odsetki od kapitału 10,1% (30,723,381 mkp.) w roku 1923 
czy 8,4% (1959.16 zł) w 192674. Jak widać jedynie odsetki od kapitałów były 
z tych liczb znaczące. 

Ostatnią częścią budżetu rocznego były nadwyżki z roku poprzedniego. 
Wszelkie nadwyżki były lokowane głównie w Miejskie Kasie Oszczędnościowej 
we Lwowie lub Pocztowej Kasie Oszczędnościowej75. W 1922 roku nadwyżki 
wyniosły 5,855,692.50 mkp., w 1923 r. 294,822,219 mkp., czyli 163.79 zł, 
w 1924 r. 4288.30 zł, w 1925 r. 8933.82 zł, a w 1926 r. 5412,42 zł76. Szcze-
gólnie ważne są rozliczenie z lat 1924-1926, ponieważ wyliczone po inflacji 
i reformie monetarnej pokazują one wzrost nadwyżek organizacji. Szczególnie 
ważna jest tutaj nadwyżka z roku 1925, czyli roku przemianowanie organizacji. 
Była ona w wysokości 8933.82 zł77. Jest ona ponad dwukrotnie wyższa, niż 
budżet z roku 1924, a też niewiele niższa, niż wpływy z roku 1926. 

Całościowy budżet w tych latach wynosił: 303,007,949 mkp., czyli we-
dług kursu wymiany 168.34 zł (1923), 4424.48 zł (1924) i 23260.49 zł 
(1926)78. 

W roku 1923 organizacja nie prowadziła robót, które warte byłyby du-
żych pieniędzy. W roku zaś 1924 żadnych prac własnych79. Wydatki rzędu 
8,185,730 mkp. w 1923 roku80 oraz 136.18 zł w 1924 roku81 należą do bardzo 
niskich. W roku 1923 organizacja wydała zaledwie 2,7% zysków82, a w 1924 
zaledwie 3,1% dochodów83. Oczywiście rok 1923 można tłumaczyć inflacją, 

73 STPŻKOL 1924, s. 10. 
74 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10; SPTOnGB 1926, s. 92. 
75 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 11; SPTOnGB 1926, s. 93. 
76 STPŻKOL 1923, s. 7-8; STPŻKOL 1924, s. 10-11; SPTOnGB 1926, s. 92-93. 
77 SPTOnGB 1926, s. 92. 
78 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10; SPTOnGB 1926, s. 92. 
79 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10. 
80 STPŻKOL 1923, s. 8. 
81 STPŻKOL 1924, s. 10-11. 
82 STPŻKOL 1923, s. 7-8. 
83 STPŻKOL 1924, s. 10-11. 
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66 STPŻKOL 1924, s. 10. 
67 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10; SPTOnGB 1926, s. 92. 
68 STPŻKOL 1924, s. 9; M. Kosman, Cmentarze dawnego Wilna, Toruń 1994, s. 58-59. 
69 Biblioteka Narodowa, Magazyn Ikonografii, G.48372/I. 
70 STPŻKOL 1923, s. 8; Do 28 kwietnia 1924 roku monetą obiegową w Polsce była wyłącznie 
marka polska, która została zastąpiona przez złotego po kursie 1:1800000. Należy pamiętać, że 
rok 1923 odznaczył się dużą inflacją. W ciągu tego roku wskaźnik cen hurtowych wzrósł ponad 
420 razy; E. Myślak, Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej, Kra-
ków 2013, s. 29; T. Skrzyński, Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927. Rola Władysława 
Grabskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007, nr 733, s. 218-222. 
71 STPŻKOL 1924, s. 10-11. Cena kilograma pszenicy na giełdzie w Poznaniu w roku 1924 
według Rocznika Statycznego wynosi między 17,54 zł a 25,33 zł za 1 kg, Rocznik Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej, r. III (1924), Warszawa 1925, s. 101. 
72 SPTOnGB 1926, s. 92. 

Upamiętnienie bohaterów. … 

21 

w wysokości 1000 zł z roku 192473. Wszelkie subwencje państwowe były rzad-
kie i miały charakter celowy. Owa subwencja z 1924 roku stanowiła 22,6% 
budżetu z roku 1924. 

Inne dochody organizacji stanowiły mały procent budżetu. Np. wkłady 
członków z roku 1923 to 0,3% (799,255 mkp.), „drobne dochody” z 1926 roku 
0,1% (15 zł), a odsetki od kapitału 10,1% (30,723,381 mkp.) w roku 1923 
czy 8,4% (1959.16 zł) w 192674. Jak widać jedynie odsetki od kapitałów były 
z tych liczb znaczące. 

Ostatnią częścią budżetu rocznego były nadwyżki z roku poprzedniego. 
Wszelkie nadwyżki były lokowane głównie w Miejskie Kasie Oszczędnościowej 
we Lwowie lub Pocztowej Kasie Oszczędnościowej75. W 1922 roku nadwyżki 
wyniosły 5,855,692.50 mkp., w 1923 r. 294,822,219 mkp., czyli 163.79 zł, 
w 1924 r. 4288.30 zł, w 1925 r. 8933.82 zł, a w 1926 r. 5412,42 zł76. Szcze-
gólnie ważne są rozliczenie z lat 1924-1926, ponieważ wyliczone po inflacji 
i reformie monetarnej pokazują one wzrost nadwyżek organizacji. Szczególnie 
ważna jest tutaj nadwyżka z roku 1925, czyli roku przemianowanie organizacji. 
Była ona w wysokości 8933.82 zł77. Jest ona ponad dwukrotnie wyższa, niż 
budżet z roku 1924, a też niewiele niższa, niż wpływy z roku 1926. 

Całościowy budżet w tych latach wynosił: 303,007,949 mkp., czyli we-
dług kursu wymiany 168.34 zł (1923), 4424.48 zł (1924) i 23260.49 zł 
(1926)78. 

W roku 1923 organizacja nie prowadziła robót, które warte byłyby du-
żych pieniędzy. W roku zaś 1924 żadnych prac własnych79. Wydatki rzędu 
8,185,730 mkp. w 1923 roku80 oraz 136.18 zł w 1924 roku81 należą do bardzo 
niskich. W roku 1923 organizacja wydała zaledwie 2,7% zysków82, a w 1924 
zaledwie 3,1% dochodów83. Oczywiście rok 1923 można tłumaczyć inflacją, 

73 STPŻKOL 1924, s. 10. 
74 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10; SPTOnGB 1926, s. 92. 
75 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 11; SPTOnGB 1926, s. 93. 
76 STPŻKOL 1923, s. 7-8; STPŻKOL 1924, s. 10-11; SPTOnGB 1926, s. 92-93. 
77 SPTOnGB 1926, s. 92. 
78 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10; SPTOnGB 1926, s. 92. 
79 STPŻKOL 1923, s. 8; STPŻKOL 1924, s. 10. 
80 STPŻKOL 1923, s. 8. 
81 STPŻKOL 1924, s. 10-11. 
82 STPŻKOL 1923, s. 7-8. 
83 STPŻKOL 1924, s. 10-11. 
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ale 1924 pokazuje już stagnację w pracy. Za wyjaśnienie może służyć dopiero 
notatka w raporcie z 1923 roku. Możemy w niej przeczytać, że „(…) działali-
śmy zresztą w myśl otrzymanych wskazówek z Warszawy, aby gromadzić o ile moż-
ności fundusze”84. Organizacja w początkowej fazie gromadził środki na dalszą 
działalność. Dopiero rok 1926 przynosi zmiany i wydatki rzędu 17838.07 zł85. 
Pieniądze były wydawane głównie na ekshumacje oraz prace na cmentarzach. 
Ważnymi pozycjami były też wydawnictwa oraz koszty organizacji zbiórki, lecz 
ich wysokość była mała86. Poza wspomnianymi były również koszty prowadze-
nia działalności, które wynosiły odpowiednio: 3,3% wydatków w 1923 roku87, 
3,1% w roku 192488 oraz 23,8% w 1926 roku89. Na wzrost kosztów działal-
ności w 1926 roku składają się głównie wysokie wydatki na organizację, propa-
gandę i druki oraz płace i koszta podróży. 

Nie można stwierdzić, jak często próbuje się w literaturze90, że groby były 
w Polsce zaniedbane. Raporty i sprawozdania dobitnie pokazują zakres prac 
i ochrony. Najlepszym przykładem jest zdanie górnoaustriackiego oddziału 
Czarnego Krzyża, który społecznie w Austrii zajmował się grobami wojsko-
wymi. Twierdzi on, iż jest zadowolony ze współpraca i jej wyników z Polskim 
Towarzystwem Opieki nad Grobami Bohaterów. Zwraca nawet uwagę na opiekę 
nad grobami, które znajdują na uboczu: „Raz w rok oczyszcza się je z chwastów. 
Stoją pod nadzorem żandarmerji, która baczy szczególnie na to, iżby grupy mogił 
rozsiane po polach nie znikły bez śladu”91. Warto tutaj zacytować podziękowania 
Austriaków: „Górno austryjackie Stowarzyszenie „Czarnego Krzyża” poczuwa się 
do miłego obowiązku złożenia Polskiemu Stowarzyszemiu P. T. O. N. G. B., 
a szczególnie tegoż prezesowi Weberowi na tem miejscu, należnego podziękowania 
za podejmowane z takim pietyzmem i cierpliwością prace nad odrestaurowaniem 
i odbudową mnogich grobów austryjackich bohaterów w Polsce”92. 

Działalność Okręgu Lwowskiego trzeba uznać za ważną i, co najmniej, 
w pewnej mierze wzorową. W 1923 roku oddział lwowski otrzymał oficjalne 

84 STPŻKOL 1923, s. 6. 
85 SPTOnGB 1926, s. 93. 
86 STPŻKOL 1923; STPŻKOL 1924; SPTOnGB 1926. 
87 STPŻKOL 1923, s. 7-8. 
88 STPŻKOL 1924, s. 10-11. 
89 SPTOnGB 1926, s. 93. 
90 Zob. np. A. Partridge, W stulecie hekatomby …, s. 95, 118-121. 
91 SPTOnGB 1926, s. 11-12. 
92 Tamże, s. 13. 
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podziękowania na zjeździe, który odbył się 22 kwietnia w Warszawie, za swoją 
działalność93. Podobną pochwałę otrzymał też w 1926 roku94. Tego rodzaju 
zasługi były również uznawane w innych środowiskach, o czym niezbyt blisko 
wspomina źródło95. Poznanie działalności Towarzystwa Polskiego Krzyża Żałob-
nego i Polskie Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów jest ważnym ele-
mentem zdania sobie sprawy z naszego podejścia do spraw śmierci, pochówku 
i pamięci. Opisanie lokalnych komitetów może pokazać różne formy podejścia 
wobec rozlicznych problemów oraz tradycji z łona zaborczego. Doświadczenia 
lokalne są bardzo cenne w perspektywie całości prac obu organizacji, a szcze-
gólnie wykazania wpływu okoliczności i historii na nasze podejście, jako Pola-
ków, do grobu jako miejsca. 
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nad grobami, które znajdują na uboczu: „Raz w rok oczyszcza się je z chwastów. 
Stoją pod nadzorem żandarmerji, która baczy szczególnie na to, iżby grupy mogił 
rozsiane po polach nie znikły bez śladu”91. Warto tutaj zacytować podziękowania 
Austriaków: „Górno austryjackie Stowarzyszenie „Czarnego Krzyża” poczuwa się 
do miłego obowiązku złożenia Polskiemu Stowarzyszemiu P. T. O. N. G. B., 
a szczególnie tegoż prezesowi Weberowi na tem miejscu, należnego podziękowania 
za podejmowane z takim pietyzmem i cierpliwością prace nad odrestaurowaniem 
i odbudową mnogich grobów austryjackich bohaterów w Polsce”92. 

Działalność Okręgu Lwowskiego trzeba uznać za ważną i, co najmniej, 
w pewnej mierze wzorową. W 1923 roku oddział lwowski otrzymał oficjalne 

84 STPŻKOL 1923, s. 6. 
85 SPTOnGB 1926, s. 93. 
86 STPŻKOL 1923; STPŻKOL 1924; SPTOnGB 1926. 
87 STPŻKOL 1923, s. 7-8. 
88 STPŻKOL 1924, s. 10-11. 
89 SPTOnGB 1926, s. 93. 
90 Zob. np. A. Partridge, W stulecie hekatomby …, s. 95, 118-121. 
91 SPTOnGB 1926, s. 11-12. 
92 Tamże, s. 13. 
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podziękowania na zjeździe, który odbył się 22 kwietnia w Warszawie, za swoją 
działalność93. Podobną pochwałę otrzymał też w 1926 roku94. Tego rodzaju 
zasługi były również uznawane w innych środowiskach, o czym niezbyt blisko 
wspomina źródło95. Poznanie działalności Towarzystwa Polskiego Krzyża Żałob-
nego i Polskie Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów jest ważnym ele-
mentem zdania sobie sprawy z naszego podejścia do spraw śmierci, pochówku 
i pamięci. Opisanie lokalnych komitetów może pokazać różne formy podejścia 
wobec rozlicznych problemów oraz tradycji z łona zaborczego. Doświadczenia 
lokalne są bardzo cenne w perspektywie całości prac obu organizacji, a szcze-
gólnie wykazania wpływu okoliczności i historii na nasze podejście, jako Pola-
ków, do grobu jako miejsca. 
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Summary 

Commemorating of heroes. Activity of Branches 
of Society of Polish Mourning Cross 

and Polish Society Care about Graves of Heroes 
in Lvov in years 1923-1926 

 
Authors in Poland often write about cemetaries and its history. Polish his-

toriography doesn't contain publications about Society of Polish Mourning 
Cross (Towarzystwo Polskiego Żałobnego Krzyża) and Polish Society Care 
about Graves of Heroes (Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohate-
rów). Those branches of organisations was working in territories of Lvov, Tar-
nopol and Stanislavov voivodships. Organisations were caring about graves of 
soldiers of many armies and many religions from first world war, wars 1918-
1921 and polish heroes, who were fighting for polish independent. Author has 
touched upon history of activity of branches those organisations in years 1923-
1926, which were in Lvov. Author has writen about scheme of organisation, 
functions and financial aspect of Lvov branches of Society of Polish Mourning 
Cross and Polish Society Care about Graves of Heroes. He has writen about 
nationality and religions cases too. He has added many examples from territory 
of activity those branches. 
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Mniejszość polska 
wobec zamachu stanu na Litwie 

w 1926 roku 
 
 
 

Polacy na terenach międzywojennej Republiki Litewskiej byli ludnością 
autochtoniczną. Część z nich miała pochodzenie stricte polskie w wyniku mi-
gracji, jednak w przypadku większości możemy mówić o efekcie polonizacji 
miejscowej ludności już od czasu Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy to 
polską kulturę, oraz przede wszystkim, język przyjęła miejscowa szlachta.       
W wyniku procesów narodowościowych od połowy XIX wieku zaczęło docho-
dzić do zderzenia polskiego oraz litewskiego nacjonalizmu, przy czym ten drugi 
był w dużej mierze kształtowany w kontrze do pierwszego. W niepodległym 
państwie litewskim ścierały się interesy litewskiej większości oraz polskiej 
mniejszości, co prowadziło do ciągłej eskalacji konfliktu. Okres odwilży nastą-
pił w 1926 roku w okresie rządów koalicji centrolewicowej, jednak stan taki 
trwał zaledwie pół roku, a period ten zakończył zamach stanu przeprowadzony 
pod hasłami walki z bolszewickim i polskim zagrożeniem. Niniejszy tekst jest 
próbą zarysowania postawy polskiej społeczności wobec zamachu stanu naro-
dowców przeprowadzonego w grudniu 1926, a także konsekwencji tegoż zda-
rzenia dla Polaków zamieszkujących Republikę Litewską. 

Tematyka polskiej mniejszości w międzywojennej Republice Litewskiej 
jest dość dobrze zaprezentowana przez historiografię. Warto tutaj ze strony 
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polskiej wymienić badania K. Buchowskiego1, P. Łossowskiego2 i M. Jackie-
wicza3 oraz S. Kaubrysa4, V. Krivickasa5 i B. Šetkusa6 ze strony litewskiej. 
Kwestie związane z ustrojem oraz jego aspektami prawnymi są dla niniejszego 
tekstu drugorzędne w niniejszym tekście, niemniej warto wymienić tutaj arty-
kuły K. Prokopa7 oraz wcześniej już wspomnianego P. Łossowskiego8. Za bazę 
źródłową posłużyły prasa (Dzień Kowieński oraz Chata Rodzinna), wspomnie-
nia jednego z redaktorów Dnia Kowieńskiego Bohdana Paszkiewicza oraz dzia-
łacza polskiego Eugeniusza Ignacego Romera.  

Po 1918 roku w Litwie znalazło się ok. 200 000 polskiej ludności, mimo 
że oficjalny (i jedyny przeprowadzony w dwudziestoleciu) spis powszechny        
z 1923 roku wykazał tylko 64 000 osób narodowości polskiej. Wynik ten       
w wątpliwość poddają choćby wyniki wyborów do parlamentu czy do samo-
rządu, gdzie Polacy dostawali znacznie więcej głosów, niż teoretycznie ich było 
w Litwie. Ludność polska była skupiona na zachodzie kraju w pasie wzdłuż 
granicy (czy jak uważa historiografia litewska - linii demarkacyjnej)            
z Polską9.  

Państwo litewskie w latach 1918-1926 posiadało ustrój demokratyczny       
z przewagą Sejmu w strukturze trójpodziału władzy. Parlament był wybierany 

                                                                 
1 K. Buchowski, Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Białystok 1999; tenże, 
Polacy w sejmach litewskich 1920-1927, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 
1997, t. XXXII, s. 71-86; tenże, Retorsijos įkaitai. Lenkai Lietuvos Respublikoje 1918-1940 metais, 
Darbai ir Dienos 2003, nr 34, s. 49-101. 
2 P. Łossowski, Polacy w Estonii, Łotwie i Litwie 1918-1939, Studia z Dziejów Rosji i Europy 
Środkowej 1994, t. XXIX, s. 91-97; tenże, Próba przewrotu polskiego w Kownie w sierpniu 1919 
r., Najnowsze Dzieje Polski 1914-1939 1964, t. VIII, s. 51-74; tenże, Po tej i po tamtej stronie 
Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985. 
3 M. Jackiewicz, Prężny pośrednik. Prasa polska w Kownie 1918-1940, Darbai ir dienos 2003, nr 
34, s. 103-143; tenże, Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940, Olsztyn 1997. 
4 S. Kaubrys, Tautinių mažumų dalyvavimas rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą 1920-1926 
m.: Kiekybinių charakteristikų projekcija, Parlamentos Studijos 2005, nr 4, s. 125-143; tenże. 
National minorities in Lithuania, Vilnius 2002. 
5 V. Krivickas, The Polish Minority In Lithuania, 1918-1926, The Slavonic and East European 
Review 1975, t. 53, s. 78-91. 
6 Šetkus, Lenkų mokyklų steigimas Lietuvoje 1926 m., Iš tautos praeities 2007, nr LXV/65, s. 38-
48. 
7 K. Prokop, Konstytucyjny system organów państwowych Republiki Litewskiej w pierwszych latach 
niepodległości (1918-1926), Miscellanea Historico-Iuridica 2009, t. VIII, s. 89-108. 
8 P. Łossowski, Kształtowanie się podstaw ustrojowych w państwa bałtyckich (1917-1922), Studia 
z dziejów ZSRR i Europy Środkowej 1968, t. IV, s. 56-73. 
9 K. Buchowski, Retorsijos įkaitai. Lenkai, s. 49. 
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w wyborach powszechnych, zaś prezydent każdorazowo przez posłów na Sejm, 
w związku z czym de facto każdy Sejm miał swojego prezydenta10. Od 1918 
roku władzę sprawowały ugrupowania związane z Litewską Partią Chrześcijań-
sko-Demokratyczną, zarówno w Sejmie Ustawodawczym, jak i w Sejmach     
I i II kadencji. W marcu 1926 ogłoszono kolejne wybory, których termin wy-
znaczono na 8-10 maja.  

Do parlamentu dostało, podobnie jak do II Sejmu, 4 przedstawicieli pol-
skiego społeczeństwa, tym razem 3 z list ziemiańskich (Bolesław Lutyk, Wiktor 
Budzyński i Jan Bucewicz) i 1 z listy robotniczej (Tomasz Giżyński). Polskie 
listy otrzymały 57 000 głosów, co w porównaniu z wyborami do II Sejmu było 
spadkiem (wówczas zebrano 64 000 głosów)11. 

Rozkład sił w III Sejmie litewskim nie dawał żadnej z litewskich partii 
wystarczającej większości głosów, nawet w sformowanych blokach –  lewico-
wym, które tworzyły Partia Socjaldemokratyczna i Partia Ludowa (37 manda-
tów) czy prawicowym w składzie Chrześcijańska Demokracja, Związek Rolni-
ków, Federacja Robotnicza, Związek Narodowców i Partia Chłopska (38 man-
datów). Żadnemu z bloków nie dawało to wystarczającej większości w 85 oso-
bowym Sejmie. Tym samym przysłowiowym „języczkiem u wagi” stały się 
mniejszości narodowe, które zdobyły w sumie 13 mandatów.  

Formowanie koalicji szło dość opornie, przede wszystkim ze strony cen-
tralnych władz Partii Socjaldemokratycznej, której oficjalnie wzbraniały się 
przed koalicją z Partią Ludową, chociaż szeregowi działacze byli jej gorącymi 
zwolennikami12.  Problem leżał nie tylko na linii ludowcy-socjaldemokraci, 
ale także trzeba było przekonać do koalicji mniejszości narodowe. W tworzeniu 
i wsparciu nowego rządu najwięcej emocji budził udział frakcji polskiej. Tłu-
maczył to Zi na powszechnym zjeździe Partii Ludowej w dniach 6-8 grudnia 
1926 gmas Toliušis (przewodniczący grupy Partii Ludowej w Sejmie): 

 
Polacy byli najbardziej nieprzyjemną grupą, ponieważ ciężko odróżnić 

kto jest Polakiem, a kto spolonizowanym Litwinem. A takich spolonizowa-
nych przez Kościół lub dwór Litwinów mamy wielu. Z tą grupą ciężko było 

                                                                 
10 K. Prokop, Konstytucyjny system...., s. 97-107. 
11 K. Buchowski, Polacy w sejmach litewskich …, s. 82.  
12 Brak aut., Trudności w stworzeniu nowego rządu, Dzień Kowieński 1926, nr 113, s. 1. 
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polskiej wymienić badania K. Buchowskiego1, P. Łossowskiego2 i M. Jackie-
wicza3 oraz S. Kaubrysa4, V. Krivickasa5 i B. Šetkusa6 ze strony litewskiej. 
Kwestie związane z ustrojem oraz jego aspektami prawnymi są dla niniejszego 
tekstu drugorzędne w niniejszym tekście, niemniej warto wymienić tutaj arty-
kuły K. Prokopa7 oraz wcześniej już wspomnianego P. Łossowskiego8. Za bazę 
źródłową posłużyły prasa (Dzień Kowieński oraz Chata Rodzinna), wspomnie-
nia jednego z redaktorów Dnia Kowieńskiego Bohdana Paszkiewicza oraz dzia-
łacza polskiego Eugeniusza Ignacego Romera.  
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1 K. Buchowski, Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Białystok 1999; tenże, 
Polacy w sejmach litewskich 1920-1927, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 
1997, t. XXXII, s. 71-86; tenże, Retorsijos įkaitai. Lenkai Lietuvos Respublikoje 1918-1940 metais, 
Darbai ir Dienos 2003, nr 34, s. 49-101. 
2 P. Łossowski, Polacy w Estonii, Łotwie i Litwie 1918-1939, Studia z Dziejów Rosji i Europy 
Środkowej 1994, t. XXIX, s. 91-97; tenże, Próba przewrotu polskiego w Kownie w sierpniu 1919 
r., Najnowsze Dzieje Polski 1914-1939 1964, t. VIII, s. 51-74; tenże, Po tej i po tamtej stronie 
Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985. 
3 M. Jackiewicz, Prężny pośrednik. Prasa polska w Kownie 1918-1940, Darbai ir dienos 2003, nr 
34, s. 103-143; tenże, Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940, Olsztyn 1997. 
4 S. Kaubrys, Tautinių mažumų dalyvavimas rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą 1920-1926 
m.: Kiekybinių charakteristikų projekcija, Parlamentos Studijos 2005, nr 4, s. 125-143; tenże. 
National minorities in Lithuania, Vilnius 2002. 
5 V. Krivickas, The Polish Minority In Lithuania, 1918-1926, The Slavonic and East European 
Review 1975, t. 53, s. 78-91. 
6 Šetkus, Lenkų mokyklų steigimas Lietuvoje 1926 m., Iš tautos praeities 2007, nr LXV/65, s. 38-
48. 
7 K. Prokop, Konstytucyjny system organów państwowych Republiki Litewskiej w pierwszych latach 
niepodległości (1918-1926), Miscellanea Historico-Iuridica 2009, t. VIII, s. 89-108. 
8 P. Łossowski, Kształtowanie się podstaw ustrojowych w państwa bałtyckich (1917-1922), Studia 
z dziejów ZSRR i Europy Środkowej 1968, t. IV, s. 56-73. 
9 K. Buchowski, Retorsijos įkaitai. Lenkai, s. 49. 
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1926 gmas Toliušis (przewodniczący grupy Partii Ludowej w Sejmie): 

 
Polacy byli najbardziej nieprzyjemną grupą, ponieważ ciężko odróżnić 

kto jest Polakiem, a kto spolonizowanym Litwinem. A takich spolonizowa-
nych przez Kościół lub dwór Litwinów mamy wielu. Z tą grupą ciężko było 
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negocjować ze względu na polityczne oraz społeczne różnice, aczkolwiek inte-
res państwa był tego wart. Polacy żądali wstrzymania reformy rolnej, dotrzy-
mywania praw oraz zezwolenia im na otwieranie prywatnych szkół. Frakcja 
się na to zgodziła13. 

 
Pierwsze informacje zaś o możliwym udziale mniejszości narodowych      

w nowej koalicji pojawiły się pod koniec maja z ust pos. J. Robinzona z Ży-
dowskiej Frakcji Sejmowej14.Już następnego dnia pojawił się także wywiad    
z posłem Polskiej Frakcji Sejmowej, B. Lutykiem, który postawił szereg wa-
runków uczestnictwa Polaków w koalicji sejmowej. W imieniu polskiego spo-
łeczeństwa żądano: 

- autonomii kulturalnej, 
- niestosowania wyników spisu powszechnego z 1923 do ustalania cenzu-
sów w szkołach oraz kościołach, 
- zwolnienia osób zesłanych na prowincję, w szczególności księży Broni-
sława Lausa oraz Polikarpa Maciejowskiego, 
- zniesienia stanu wojennego, 
- niewydalania urzędników ze służby państwowej z powodu uczęszczania 
ich dzieci do polskich szkół, 
- przywrócenia stanu szkolnictwa z 1924 roku i umożliwienie otwierania 
nowych szkół na terenach zamieszkałych przez Polaków, 
- dopuszczenie do otwierania prywatnych szkół, 
- odpowiedniego finansowanie polskich szkół zgodnie z ilością uczęszczają-
cych uczniów, 
- otwarcia prywatnego seminarium nauczycielskiego dla Polaków, 
- zniesienie cenzusu nauczycielskiego względem nauczycieli Polaków odpo-
wiednio do cenzusu posiadanego przez nauczycieli Litwinów, 
- dopuszczenie do używania w szkołach wszelkich podręczników do języka 
polskiego, bez względu na miejsce wydania, 
- weryfikacje spraw odebrania majątków Polakom poprzez konfiskatę, 

                                                                 
13 M. Tamošaitis, A. Svarauskas, Nuo Kazio Griniaus iki Antano Smetonos. Valdžios ir opozicijos 
santykiai Lietuvoje 1926-1940 metais, Vilnius 2014, s. 73. 
14 Brak aut., Rozmowa z przywódcą żydowskiej frakcji sejmowej pos. J. Robinzonem, Dzień Ko-
wieński 1926, nr 114, s. 2-3. 
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- amnestii dla więźniów politycznych.15 
 Dość szybko, bo już 5 czerwca w Sejmie został złożony projekt zniesienia 
stanu wojennego oraz cenzury16. Dwa dni później nowym prezydentem Repu-
bliki Litewskiej zostaje wybrany dr K. Grinius z Partii Ludowej, premier Litwy 
w latach 1920-1922, zaś 8 czerwca odbyło się jego zaprzysiężenie17. Bardzo 
symboliczne było spotkanie nowo zaprzysiężonego prezydenta z przedstawicie-
lami wszystkich frakcji sejmowych kilka dni później (11 czerwca). Prezydent 
Grinius podczas rozmowy z przedstawicielem Polskiej Frakcji Sejmowej,     
W. Budzyńskim, rozmawiał po polsku, co zostało przez Polaków odebrane 
jako gest zwiastujący zwrot w polityce państwa względem polskiej mniejszo-
ści18. 

Wybory do komisji nowego sejmu odbyły się 9 czerwca. Znaleźli się     
w nich wszyscy polscy posłowie: pos. Budzyński w komisji oświatowej, pos. 
Bucewicz w finansowo-budżetowej, pos. Giżyński w pracy i opieki społecznej 
zaś pos. Lutyk w komisji rolnej19. 

Istotnym elementem obietnic rządu względem Polaków było umożliwie-
nie otwierania nowych prywatnych szkół polskich. W roku szkolnym 
1925/1926 funkcjonowały 24 placówki, zaś we wrześniu 1926 roku udało się 
uruchomić niemalże 70 nowych szkół, w związku z czym ich liczba wzrosła do 
9120. Czterokrotny wzrost ilości placówek oświatowych należał bodaj do naj-
większych sukcesów zarówno Frakcji Polskiej w Sejmie, jak też ukazywał też 
liberalizację władzy w kwestii szkolnictwa wobec polskiej mniejszości. 

Litewska prawica była bardzo niezadowolona z liberalnego i ugodowego 
kierunku rządu lewicowego, który umożliwił mniejszościom narodowym,    
a szczególnie Polakom, na rozwój szkolnictwa oraz kultury. Jak się jednak wy-
daje, głównym czynnikiem budzącym niezadowolenie prawej strony sceny po-

                                                                 
15 Brak aut., Na rusztowaniu budowy lepszej przyszłości. Na jakich warunkach Polacy będą popie-
rali nową większość sejmową?, Dzień Kowieński 1926, nr 116, s. 1. 
16 Brak aut., Sejm, Dzień Kowieński, 1926, nr 122, s. 3. 
17 Zet, Dr. Kaźmierz Grinius Prezydentem Republiki Litewskiej., Dzień Kowieński 1926, nr 123, 
s. 1-2. 
18 Brak aut., Poseł Budzyński u Prezydenta Republiki, Chata Rodzinna 1926, nr 22, s. 2. 
19 Zet, Sejm, Dzień Kowieński, 1926, nr 125, s. 3. 
20 S. Kaubrys, Lietuvos mokykla 1918-1939 m.: galios gimtis, Viešioji įstaiga “Statistikos tyrimai”, 
Vilnius 2000, s. 37. 
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litycznej, była polityka zagraniczna, a szczególnie próby rozpoczęcia normali-
zacji stosunków polsko-litewskich. Dochodziło także do oskarżeń rządu o wy-
sługiwanie się Polakom oraz komunistom, co bardzo mocno podgrzewało at-
mosferę społeczną. 

Bezpośrednio przed zamachem stanu doszło do dwóch ważnych wydarzeń, 
które stały się kroplą przelewającą czarę goryczy dla zwolenników partii opo-
zycyjnych, czyli narodowców i chrześcijańskich demokratów.. Zwolennicy 
tychże partii, głównie studenci oraz młodzież, zorganizowali demonstrację 21 
listopada 1926 roku w Kownie, na którą wcześniej miasto nie wydało zgody. 
Nielegalna demonstracja zakończyła się zaś zamieszkami na ulicach, było wielu 
rannych. Dzień Kowieński nie bez pewnej satysfakcji, stwierdził fakt rozgonie-
nia manifestacji przez policję, która zadziałała zdecydowanie, aresztując wielu 
demonstrantów21. 

Na posiedzeniu Sejmu 7 grudnia jeden z głównych przywódców socjal-
demokratów, S. Kairys, opowiedział się za nawiązaniem ekonomicznych sto-
sunków z Polską. Mając chyba świadomość wagi swojego postulatu, argumen-
tował to tym, że dzięki temu Litwinom łatwiej będzie odzyskać Wilno22. Mimo 
takiej argumentacji, sprawa zelektryzowała opozycję i została wykorzystana    
w bieżącej walce politycznej, jeszcze bardziej radykalizując społeczeństwo.  

W nocy z 16 na 17 grudnia uzbrojeni żołnierze dokonali internowania 
ministrów dotychczasowego rządu, a także części posłów koalicji, powołując 
jednocześnie Tymczasowy Rząd Wojskowy. Rankiem 17 grudnia na ulicach 
pojawiły się odezwy: 

 
Do społeczeństwa! 

 
Wojsko litewskie, które kładło głowy za drogą Litwę i teraz jest zdecydo-

wane lać krew za Jej niepodległość, widząc, że obecny Sejm i Rząd sprzedają 
naszą ojczyznę bolszewikom i obcokrajowcom, postanowiło ująć tymczasowe 
rządy w kraju w swe ręce, by czemprędzej przekazać tę władzę w ręce praw-

                                                                 
21  Zet, Wielka rozprawa w Sejmie nad demonstracją krikszczońskiej studenterji 21 listopada     
w Kownie, Dzień Kowieński, 1926, nr 270, s. 2-3.  
22 Tenże, Socjaldemokraci żądają nawiązania stosunków ekonomicznych z Polską, Dzień Kowień-
ski, 1926, nr 273, s. 2. 
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dziwych synów Litwy. W całym kraju zostaje ogłoszony stan wojenny, w mie-
ście Kownie stan oblężenia. 
Wszystkim rozkazujemy pełnić swe obowiązki; kto nie będzie pełnił swych 
obowiązków, zostanie postawiony przed wojenny sąd doraźny. 

 
Tymczasowy Rząd Wojenny23 

 
Sejm został zawieszony, zaś prezydent Grinius został zmuszony do 

odwołania rządu Sleževičiusa, sam podając się jednocześnie do dymisji. Tym-
czasowy Rząd Wojenny ogłosił prezydentem z uprawnieniami dyktatorskimi 
A. Smetonę, powołano też w tym samym czasie cywilny rząd A. Voldemarasa, 
który został zaprzysiężony jeszcze przez starego prezydenta. Zamach stanu, jak 
się okazało, zainspirowany został przez narodowców przy poparciu chrze-
ścijańskiej demokracji oraz Związku Rolników24. 

Po internowaniu większości posłów socjaldemokratów oraz ludowców, 
chrześcijańska demokracja oraz narodowcy wraz z ludowcami ze Związku Rol-
ników większością głosów 18 grudnia 1926 roku usankcjonowali nowe władze 
w parlamencie. Jednocześnie zwolniono z więzień wszystkich stronników pra-
wicy, którzy byli oskarżeni o nadużycia z okresu rządów chrześcijańskiej 
demokracji25. 

Nowy gabinet rozpoczął mocną antypolską oraz antybolszewicką 
propagandę, łącząc zarazem obie te kwestie. Już 20 grudnia A. Voldemaras 
zaprosił na konferencję prasową dziennikarzy zagranicznych. Zamach stanu 
motywował troską o los państwa, a także tym, że przewrót „udaremnił 
powstanie komunistyczne w Litwie, sztucznie inspirowane i subwencjonowane 
przez Warszawę jako pretekst dla usprawiedliwienia polskiej interwencji      
w Litwie.”26. Łączenie obu wątków stwarzało podstawy do rozprawienia się     
z dwoma czynnikami – socjaldemokratami i popierającymi ich ludowcami oraz 
Polakami.  

                                                                 
23 Brak aut., Wypadki w Kownie, Chata Rodzinna 1926, nr 46, s. 2. 
24 Brak aut., Tymczasowy Rząd Wojenny, Dzień Kowieński 1926, nr 280, s. 1. 
25 Rydz, Na prezydenta republiki został wybrany A. Smetona!, Dzień Kowieński 1926, nr 281,    
s. 1. 
26 Brak aut., Prezes Ministrów prof. Woldemaras o przewrocie 17 grudnia, Dzień Kowieński 1926, 
nr 282, s. 1-2. 
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litycznej, była polityka zagraniczna, a szczególnie próby rozpoczęcia normali-
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21  Zet, Wielka rozprawa w Sejmie nad demonstracją krikszczońskiej studenterji 21 listopada     
w Kownie, Dzień Kowieński, 1926, nr 270, s. 2-3.  
22 Tenże, Socjaldemokraci żądają nawiązania stosunków ekonomicznych z Polską, Dzień Kowień-
ski, 1926, nr 273, s. 2. 
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23 Brak aut., Wypadki w Kownie, Chata Rodzinna 1926, nr 46, s. 2. 
24 Brak aut., Tymczasowy Rząd Wojenny, Dzień Kowieński 1926, nr 280, s. 1. 
25 Rydz, Na prezydenta republiki został wybrany A. Smetona!, Dzień Kowieński 1926, nr 281,    
s. 1. 
26 Brak aut., Prezes Ministrów prof. Woldemaras o przewrocie 17 grudnia, Dzień Kowieński 1926, 
nr 282, s. 1-2. 
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W swoim exposé premier Voldemaras obiecał usunięcie z polityki 
związków zawodowych, ustawowe uregulowanie spraw mniejszości narodo-
wych, wprowadzenie regulacji prasy (zamiast cenzury wojennej) oraz przemo-
delowanie stanu wojennego27. 

Polska, niemiecka oraz żydowska mniejszości narodowe przyjęły pozy-
cję wyczekującą. Przejawem tego było głosowanie 31 grudnia nad budżetem 
na rok 1927. Mniejszości wstrzymały się od głosu, przez co chrześcijańscy 
demo-kraci oraz narodowcy mogli przegłosować go w pożądanym go przez sie-
bie kształcie stosunkiem 35:31 przy 13 głosach wstrzymujących się (mniejszo-
ści). Jak tłumaczyli to przewodniczący mniejszościowych frakcji w Sejmie 
“Frakcje mniejszościowe powstrzymały się nie dlatego, że są przeciwne przyję-
temu budżetowi, a dlatego że nie słyszały jeszcze deklaracji rządowej, która po-
winna określić stosunek przyszłego rządu do mniejszości”28. W istocie, wcze-
śniej wspomniane obietnice prawnego uregulowaniu statusu mniejszości były 
tylko zapowiedziami, bez żadnych konkretnych obietnic. Wcześniej zaś Frak-
cja Polska poparła w głosowaniu kandydaturę A. Smetony na prezydenta po 
dymisji K. Griniusa29, co miało być sygnałem, że Polacy nie stają w stosunku 
do nowych władz w opozycji. 

O ile jednak sam premier był wstrzemięźliwy z ogłoszeniem planów co 
do mniejszości, to jego podwładni już mniej ku temu byli skłonni. Już tydzień 
po stworzeniu nowego rządu, nowy minister oświaty L. Bistras w kwestii no-
wych polskich szkół oświadczył, „iż muszą one zginąć“. Powodem tego miała 
być, jego zdaniem, znikoma liczba uczniów, niski poziom nauczania oraz 
niespełnianie podstawowych norm określonych przepisami. Jednak, jak sam 
przyznał, nie zapoznał się on w ogóle jeszcze z raportami dotyczącymi 
polskiego szkolnictwa30. 

Kluczową rolę odegrały tak naprawdę wypadki wiosną 1927 roku. 8.03 
podczas posiedzenia Sejmu. Wówczas pod obrady trafiły dwa wnioski o wotum 
nieufności wobec rządu A. Voldemarasa - jeden projektu ludowców, drugi zaś 

                                                                 
27 Brak aut., Prezes Ministrów prof. Woldemaras o zagranicznej i wewnętrznej polityce Litwy, 
Dzień Kowieński, 1926, nr 283, s. 1-2. 
28 Brak aut., Z Sejmu. Przyjęcie budżetu na 1927 rok, Chata Rodzinna 1927, nr 2, s. 1. 
29 E. Romer, Z dziejów Polaków na Litwie. Wspomnienia 1871-1939, Warszawa 2014, s. 134. 
30 Brak aut., Wynurzenia Ministra Bistrasa o nowych szkołach polskich, Dzień Kowieński 1926, 
nr 285, s. 2. 
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socjaldemokratów. Do jego przyjęcia wymaganych było 45 głosów „za”, a więc 
tyle iloma dysponowała obalona w wyniku zamachu stanu koalicja socjalde-
mokratów, ludowców oraz mniejszości narodowych. Była to niewątpliwa 
szansa ku temu, by nawet jeśli nie pozbawić władzy narodowców i chrześcijań-
skich demokratów, to chociaż pozbawić ich władzę legitymacji parlamentu.  

Podczas głosowania „za” oboma projektami padło po 36 głosów, co wo-
bec 45 wymaganych nie stanowiło wymaganej większości. Mniejszości naro-
dowe wstrzymały się od głosu. W ich imieniu zabrał głos poseł Kinder z frakcji 
niemieckiej, który skrótowo oświadczył, że „sytuacja polityczna, jaka się obec-
nie w Litwie wytworzyła, nie daje możności stworzenia normalnych stosunków 
parlamentarnych i dlatego pomienione frakcje w głosowaniu nad kwestią zau-
fania obecnemu Gabinetowi Ministrów udziału nie wezmą”31. 

Jeśli stanowiska frakcji żydowskiej oraz niemieckiej można wytłumaczyć 
względami polityki wewnętrznej (Żydzi cieszyli się autonomią kulturalną) czy 
zewnętrznej (nowy rząd był postrzegany jako proniemiecki), to w przypadku 
mniejszości polskiej taka postawa mogła budzić zdziwienie. Wydaje się, że jed-
nym z motywów postępowania polskiej frakcji (a przede wszystkim jej ziemiań-
skiej części) był fakt, że w przemówieniach Voldemarasa przebrzmiewały mgli-
ste obietnice wstrzymania reformy rolnej32. Być może liczono również na od-
szkodowania, bowiem wcześniej narodowcy prezentowali pogląd, że szlachtę 
należy włączyć w budowanie nowoczesnego państwa litewskiego, jako nieod-
łączną cześć społeczeństwa.  

Polscy posłowie tłumaczyli się, że nie zagłosowali “za” wotum nieufno-
ści, żeby nie pogłębić kryzysu politycznego oraz chaosu, a być może i nawet 
rozwiązania Sejmu i dalszych represji33. Z tej grupy częściowo wyłamał się po-
seł z list robotniczych T. Giżyński, który przed głosowaniem co prawda skry-
tykował rząd, ale wstrzymał się również od głosu, ulegając presji reszty frakcji 
polskiej. Opublikował on również list otwarty na łamach Chaty Rodzinnej, w 
którym tłumaczył się wobec wyborców ze swojego zachowania. Powtórzył 
swoje zarzuty wobec gabinetu Voldemarasa, jednakże, jak podkreślił, nie chciał 

                                                                 
31 Brak autora, Z Sejmu. Dyskusja nad deklaracją Gabinetu Ministrów, Chata Rodzinna 1927, 
nr 12, s. 3. 
32 K. Buchowski, Polacy w niepodległym..., s. 158. 
33 B. Paszkiewicz, Pod znakiem “Omegi”, Warszawa 2003, s. 252. 
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27 Brak aut., Prezes Ministrów prof. Woldemaras o zagranicznej i wewnętrznej polityce Litwy, 
Dzień Kowieński, 1926, nr 283, s. 1-2. 
28 Brak aut., Z Sejmu. Przyjęcie budżetu na 1927 rok, Chata Rodzinna 1927, nr 2, s. 1. 
29 E. Romer, Z dziejów Polaków na Litwie. Wspomnienia 1871-1939, Warszawa 2014, s. 134. 
30 Brak aut., Wynurzenia Ministra Bistrasa o nowych szkołach polskich, Dzień Kowieński 1926, 
nr 285, s. 2. 
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31 Brak autora, Z Sejmu. Dyskusja nad deklaracją Gabinetu Ministrów, Chata Rodzinna 1927, 
nr 12, s. 3. 
32 K. Buchowski, Polacy w niepodległym..., s. 158. 
33 B. Paszkiewicz, Pod znakiem “Omegi”, Warszawa 2003, s. 252. 
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łamać solidarności wśród posłów mniejszości narodowych34. B. Paszkiewicz 
oceniał, że „istota stanowiska posłów frakcji polskiej polegała na czym innym. 
Powstrzymywali się od głosu, aby nie palić za sobą mostów. W tym tkwiło całe 
sedno sprawy, a co to miało oznaczać w praktyce nie trzeba chyba bliżej wyja-
śniać. Taktyka ta, odpowiadająca mentalności pewnej kategorii ziemiańskiej 
konserwy, zawiodła jednak na całej linii. I Budzyński, i inni nasi przywódcy, 
nie wykazali - niestety - należytego poczucia rzeczywistości, nie mówiąc już    
o braku przewidywania35”. 

Miesiąc później, 12 kwietnia 1927 roku dekretem prezydenta Sejm zo-
stał rozwiązany. Stało się to po obradach, podczas których posłowie sprzeciwili 
pozbawieniu immunitetu posła Partii Ludowej Juozasa Pajaujisa oskarżanego 
o przygotowanie spisku przeciwko rządowi. Tego samego dnia poddano bo-
wiem pod głosowanie kolejny wniosek ludowców o votum nieufności wobec 
rządu, który tym razem osiągnął wymaganą ilość 45 głosów („za” byli ludowcy, 
socjaldemokraci oraz mniejszości narodowe), a także zażądano uwolnienia po-
sła ludowców. Spowodowało to natychmiastową reakcję prezydenta na mocy 
artykułu 55 Konstytucji Państwa Litewskiego36. 

Rozwiązanie Sejmu oraz de facto jego likwidacja pozbawiły polską 
mniejszość jedynej możliwości wpływu na bieg państwa oraz jakiejkolwiek ofi-
cjalnej reprezentacji we władzy. Wobec nie utrzymywania oficjalnych stosun-
ków między Kownem a Warszawą było to wręcz katastrofą. Narodowcy bardzo 
szybko i sprawnie przeszli do likwidacja “skutków ubocznych” półrocznych 
rządów koalicji centrolewicowej. Przede wszystkim dotknęło to szkolnictwo 
mniejszości polskiej, bowiem, jak już wcześniej wspomniano, o ile w roku 
szkolnym 1926/1927 było 91 polskojęzycznych szkół, to już w kolejnym roku 
szkolnym 1927/1928 tylko 47, by do roku 1930/1931 spaść do zaledwie 1537. 
Był to absolutny regres, który w połączeniu z zamknięciem świeżo co otwartego 
Seminarium Nauczycielskiego w Poniewieżu wprowadził oficjalną oświatę pol-
skojęzyczną w stan wegetacji, a dla całej mniejszości polskiej miało to znaczenie 
kardynalne. 

                                                                 
34 T. Giżyński, List otwarty posła na Sejm Giżyńskiego do swych Wyborców, Chata Rodzinna 1927, 
nr 12, s. 3. 
35 B. Paszkiewicz, Pod znakiem...., s. 252. 
36 Brak aut., Rozwiązanie Sejmu, Chata Rodzinna 1927, nr 15, s. 1. 
37 S. Kaubrys, Lietuvos mokykla 1918-1939 m …, s. 179. 
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 Przeprowadzenie zamachu stanu, wprowadzenie stanu wojennego, po-
wrót cenzury, przywrócenie wojskowej jurysdykcji o szerokich uprawnie-niach 
na terenach granicznych z Polską, a także rozprawienie się z przeciw-nikami 
politycznymi – to były cele radykalnej prawicy, która przejęła władzę. Obalenie 
dotychczasowej władzy oraz zaprowadzenie rządów autorytarnych, wpisywało 
się w tendencje ogólnoeuropejskie, które nie ominęły Litwy. Radykalizacja 
społeczeństw, narastające problemy społeczno-ekonomiczne prowadziły do 
głębokiej frurstracji, która stanowiła podatny gruntem dla  
radykalnych idei38. 
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Summary 

Polish minority towards coup d’etat in Lithuania 
in 1926 

After elections in May 1926 the the power in Lithuania gained Social 
Democrats and Agrarians. Thanks of national minorities (Polish, Jewish and 
German) they could take majority in Seimas. Polish minority supporting the 
new government could realize they political demands, especially in field of ed-
ucation, which had the biggest meaning. Reforms caused the opposition of 
Christian Democrats and Nationalists, which carried out a coup d’etat in De-
cember 1926. The Polish minority did not take an unambiguously negative 
position against new government. It was caused by fear and uncertainty for 
achievements of previous government, like 70 new Polish-language schools. 
Polish minority (like other minorities) took a position of friendly neutrality. 
This tactic did not help hold the new schools or civil liberties, because after 
dissolution of Seimas in 1927 nothing could stop the new regime before re-
strictions against the Polish minority, like it was before elections in May 1926. 
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Prawo i gospodarka 
w służbie budowy jedności 

II Rzeczypospolitej 
 
 
 

Józef Piłsudski jako działacz na arenie politycznej zaistniał wskutek swojej 
aktywności w strukturach Polskiej Partii Socjalistycznej, powołanej w Paryżu 
w 1892 r. W tamtym czasie socjaliści nie byli jedynym ruchem ideowym na 
ziemiach polskich, albowiem już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XIX wieku uaktywnił się ruch narodowy, ludowy oraz chrześcijańsko- 
demokratyczny. We wszystkich tych środowiskach ich działacze wywodzili się 
z młodego pokolenia inteligencji polskiej, określanej wówczas mianem „niepo-
kornych”, których działalność dawała wyraz przede wszystkim w niegodzeniu 
się na polską bierność wobec niewoli. Kluczowym kierunkiem działania 
ruchów ideowych i wywodzących się z nich nurtów politycznych było pozys-
kiwanie zwolenników we wszystkich grupach społecznych. Aktywność tych 
ugrupowań przejawiała się w każdym zaborze inaczej, co wynikało z panującej 
tam sytuacji społeczno-politycznej. Warto podkreślić, że nie tylko działalność 
polityczna wpływała na rozwój świadomości narodowej społeczeństwa pol-
skiego. Istotną rolę w jej kształtowaniu, we wszystkich zaborach, odegrała 
aktywność znanych Polaków w innych dziedzinach życia. Twórczość literacka 
Henryka Sienkiewicza i malarska Jana Matejki wywarły ogromny wpływ na 
budzenie świadomości i więzi a także wartości narodowych, a wprost nie-
oceniony w tej dziedzinie był przeciętny polski ksiądz i nauczyciel1. 

Nie sposób w tym krótkim artykule, skupiającym się jedynie na po-
czątkowej fazie tworzenia kierunku legislacyjnego nowego, niezależnego pań-

1 M. Gałęzowski, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski, Warszawa 2014, s. 13. 
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stwa polskiego, nakreślić sylwetkę Józefa Piłsudskiego w jakże wymagającej roli 
Naczelnika Państwa, inaczej niż tylko z perspektywy tematu tej publikacji. 
Niemniej jednak poprzez krótką analizę działań J. Piłsudskiego, podejmo-
wanych w ramach prac nad: regulacją ustroju państwa, nowym ustawodaw-
stwem (w szczególności w sferze zamówień publicznych), powoływaniem 
organów państwowych oraz prac podejmowanych w ramach formowania 
Wojska Polskiego ukierunkowanych na niezależność tej formacji od byłych 
zaborców, podejmiemy próbę wykazania że Józef Piłsudski dążył do stworzenia 
z Polski państwa niezależnego, silnego, pełnego porządku i ładu społecznego.  

*** 

Początek roku 1918 przyniósł nowe wydarzenia na międzynarodowej 
scenie politycznej. Miały one istotne znaczenie dla tworzenia niepodległego 
państwa polskiego Wśród nich wyróżnić możemy Orędzie prezydenta Wilsona 
z 8 stycznia 1918 r. oraz Deklarację Wersalską z 3 czerwca 1918 r. Zdarzenia 
te poprzedziło utworzenie przez okupantów niemieckich i austriackich Rady 
Regencyjnej tymczasowo pełniącej funkcję władzy polskiej. Początkowo, 
sprawująca tylko władzę nad sądownictwem i oświatą, Rada Regencyjna za-
częła dążyć do oderwania się od władz okupacyjnych, i w tym celu wydała 
Manifest do narodu polskiego, datowany na dzień 7 października 1918 r. To 
właśnie na wniosek Rady Regencyjnej Józef Piłsudski został zwolniony z wię-
zienia w Magdeburgu, a jego przybycie do Warszawy miało miejsce już 10 
listopada 1918 r. Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy nastąpił w mo-
mencie, kiedy Niemcy ostatecznie ponieśli klęskę w wojnie, a w tym mieście 
żołnierze niemieccy zostali rozbrojeni2. Następnego dnia, 11 listopada 1918 r., 
Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polską 
Siłą Zbrojną, a orędziem z 14 listopada przekazała mu władzę polityczną. Dwa 
dni później Piłsudski wystosował telegram do państw, które uczestniczyły 
w wojnie, a także do państw zachowujących status neutralny i poinformował 
w nim o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Dnia 18 listopada Józef 
Piłsudski powołał pierwszy rząd, którego premierem został Jędrzej 
Moraczewski. 

2 E. Kozłowski, Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych, Warszawa 1985, s. 8. 
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*** 

Pierwszym wspólnym aktem prawnym Piłsudskiego i Moraczewskiego 
był dekret z 22 listopada 1918 r., w którym wskazano najwyższą władzę re-
prezentacyjną Republiki Polskiej do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego, 
tym samym ustanawiając Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.  

Budowę państwa polskiego rozpoczynano od podstaw, dlatego decyzje prawne 
władz polskich musiały dotyczyć podstawowych dziedzin życia społecznego3. Kon-
centracja prac rządu i Tymczasowego Naczelnika Państwa w głównej mierze 
skupiała się na organizacji wyborów do sejmu. Dekretem z dnia 28 listopada 
1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono zasady 
ordynacji wyborczej, a także wyznaczono datę wyboru do sejmu, wskazując ją 
na dzień 26 stycznia 1919 r. Przytoczonym aktem prawnym wprowadzono 
pięcioprzymiotnikowe wybory, które określono jako równe, bezpośrednie, taj-
ne, proporcjonalne, powszechne, a przyznając prawo wyborcze kobietom, ulo-
kowano Polskę w czołówce państw europejskich, w których przysługiwało im 
to prawo. Wybory w początkowej fazie przebiegały wyłącznie na terytorium tej 
część ziem polskich, które pozostawały pod władzą Naczelnika Państwa 
i Rządu. W dalszej kolejności przeprowadzono wybory na innych polskich 
obszarach (Wielkopolska, Suwalszczyzna, Białostocczyzna), natomiast posło-
wie wcześniej zasiadający w parlamentach austriackim i niemieckim zostali 
dokooptowani do składu sejmu.  

Budowa niepodległej Polski w pierwszych latach jej istnienia skupiona 
była wokół prac ustrojowych, walk o granice kraju, pozyskiwaniu kolejnych te-
renów, a także na działaniach pro narodowościowych. Budowa silnego pań-
stwa, a także praca nad powołaniem kompetentnego rządu zdeterminowane 
były przekonaniem Piłsudskiego o potrzebie odrzucenia wszelkich zaszłości 
historycznych a także partykularyzmu. Jak sam powiedział nie ma stronnictwa 
czy partii, która by mogła powiedzieć, że własnymi siłami potrafi dać radę wszy-
stkim trudnościom. A czas przed nami jest krótki, i tylko wspólnym wysiłkiem 
możemy zadecydować na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność ob-
warujemy i jak silnie staniemy na nogach zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego 
głosu nasi sąsiedzi ze wschodu i zachodu4. Wywód ten dobitnie obrazuje, 

3 M. Gałęzowski, Od niepodległości…, s. 26. 
4 W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 2005, s. 202. 
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stwa polskiego, nakreślić sylwetkę Józefa Piłsudskiego w jakże wymagającej roli 
Naczelnika Państwa, inaczej niż tylko z perspektywy tematu tej publikacji. 
Niemniej jednak poprzez krótką analizę działań J. Piłsudskiego, podejmo-
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*** 
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2 E. Kozłowski, Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych, Warszawa 1985, s. 8. 
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3 M. Gałęzowski, Od niepodległości…, s. 26. 
4 W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 2005, s. 202. 
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że Piłsudski widział potrzebę pilnego działania, zmierzającego do zmiany stanu 
w jakim zastał państwo, zarówno w ogólnym jak i szerokim ujęciu. Dotyczy to 
zatem sił politycznych, gospodarki, podziałów społecznych, ideologicznych, 
narodowościowych, a także wartości. Analizując natomiast podjęte przez 
Piłsudskiego decyzje nieuchronnie dochodzi się do wniosku, że aby zrealizować 
swoje postulaty i wizje zmuszony był iść na daleko idące kompromisy, które 
swoim zasięgiem objęły wszystkie znaczące siły polityczne5.  

Zaraz po objęciu władzy Piłsudski skupił się na tworzeniu sił zbrojnych, 
które miały przyczynić się do utrzymania porządku w państwie. Mając w rę-
kach Polską Organizację Wojskową, Piłsudski zadecydował o połączeniu tej 
formacji z wyszkoloną przez Niemców Polską Siłą Zbrojną. Wartym zazna-
czenia jest niezwykle istotny aspekt rządów Piłsudskiego. Mianowicie, pomi-
mo częstych ataków skierowanych wprost w jego osobę, konsekwentnie bronił 
się przed wykorzystywaniem wojska w jakichkolwiek rozgrywkach politycz-
nych.  

Wiedziano również jakie zagrożenia, mogące stanowić dużą przeszkodę 
w budowaniu silnego i niezależnego państwa polskiego, wymagają działań eks-
terminujących. Zatem kolejnymi aktami prawnymi Piłsudski wyraźnie dążył 
do wprowadzania ładu i porządku. Dekretem z dnia 5 grudnia 1918 r. powołał 
do życia Milicję Ludową, która miała za zadanie czuwać nad ochroną i zapew-
nieniem spokoju i bezpieczeństwa ludności zarówno miast jak i wsi, a także 
walczyć z wszelkimi przejawami bezładu społecznego dla przeprowadzenia 
zarządzeń władz państwowych. Przytoczonym aktem prawnym Józef Piłsudski 
dokonał podziału strukturalnego, podległości służbowej, przynależności ad-
ministracyjnej i terytorialnej tego ciała, delegując jednocześnie kompetencje do 
sporządzenia aktów wykonawczych do tego dekretu Wydziałowi Milicji 
Ludowej. Jednocześnie akt ten rozwiązał wszystkie dotychczasowe samorzutnie 
zorganizowane ochotnicze formacje straży, obrony i milicji obywatelskiej, 
wcielając je niejako automatycznie w struktury Milicji Ludowej. W kolejnych 
krokach Piłsudski Dekretem Tymczasowym z dnia 18 grudnia 1918 r. utwo-
rzył straż graniczną. Celem jej działań było: zabezpieczenie granic państwo-
wych przed nielegalnym wywozem artykułów spożywczych i pierwszej potrze-
by; kontrola wewnętrznego obrotu kolejowego tymi artykułami; czuwanie nad 

5 Tamże. 
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wykonywaniem rozporządzeń aprowizacyjnych; ochrona magazynów i skła-
dów z artykułami spożywczymi i pierwszej potrzeby6. 

Już w drugim dniu pełnienia funkcji jako Tymczasowy Naczelnik Pań-
stwa przyjął akt prawny wprowadzający ośmiogodzinny dzień pracy i czterdzie-
stosześcio godzinny tydzień pracy. Jednym z istotnych czynników mających 
niezwykle silny wpływ na porządek i ład społeczny było przeciwdziałanie 
ogólnie szerzącej się w tamtych realiach lichwie. Dekretem z dnia 18 grudnia 
1918 r. Piłsudski przyjął uregulowania, które miały służyć skutecznej obronie 
ludności przed lichwą wojenną. Tym aktem prawnym przyjęto regulacje 
mające przeciwdziałać sztucznemu podnoszeniu cen na artykuły pierwszej 
potrzeby, pobieraniu nadmiernie zawyżonych cen za te produkty i usługi. Za 
dopuszczanie się lichwy, a także za działania mające znamiona recydywy dekret 
ten przewidywał sankcje w postaci kar pieniężnych, pozbawienia wolności 
a także utraty praw stanu. 

Rzeczypospolita w tamtym czasie było państwem wielu narodów, szóstym 
co do wielkości krajem Europy. Zatem równie ważne i wymagające regulacji 
były kwestie narodowościowo-obywatelskie. W tamtym czasie tereny nowego 
państwa polskiego zamieszkiwała w przeważającej większości ludność naro-
dowości polskiej. Liczyła blisko 70% populacji. Kolejną co do wielkości była 
ukraińska, a za nią liczebnie żydowska. Wśród mniejszości narodowych znala-
zła się także ludność białoruska i niemiecka. Znaczna część społeczeństwa za-
mieszkującego polskie ziemie nie odróżniała narodowości od obywatelstwa. 
Błędy w pojmowaniu tych kwestii wynikały bardziej z poglądów niż wyznawa-
nych wartości, czy też poczucia przynależności państwowej. Widząc potrzebę 
regulacji tego zagadnienia Sejm przyjął ustawę z dnia 20 stycznia 1920 r. Tym 
aktem w sposób jednoznaczny zabroniono, de facto odmiennie od obecnie 
obowiązującej regulacji, obywatelowi polskiemu równoczesnego posiadania 
obywatelstwa innego kraju. Wyraźnie rozróżniono też narodowość od oby-
watelstwa, jednocześnie przyznając prawo do nabycia go każdej osobie, 
osiedlonej na terenie państwa polskiego, niezależnie od wieku, płci, wyznania 
czy też narodowości. Działania te miały wspomóc ujednolicenie i tak już 

6 Dekret tymczasowy w sprawie utworzenia straży granicznej,.(Dz.U. z 1918 r. Nr 21, poz. 70), 
pkt. 1-4. 
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6 Dekret tymczasowy w sprawie utworzenia straży granicznej,.(Dz.U. z 1918 r. Nr 21, poz. 70), 
pkt. 1-4. 
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mocno zróżnicowanego pod względem narodowościowym, wyznaniowym 
i poglądowo-politycznym społeczeństwa. 

Realne potrzeby państwa polskiego, na zaspokojenie których w priory-
tetowych działaniach Sejmu mocno nalegał Piłsudski, usytuowane były 
w koniecznych reformach agrarnych i niedomaganiach życia gospodarczego. 
Nade wszystko jednak najistotniejszym było stworzenie podstawy niepodległego 
życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej7. Prace sejmu 
II RP skupione były przede wszystkim na uchwaleniu Konstytucji. Uchwałą 
sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. przyjęto tzw. „Małą Konstytucję”, która tylko 
tymczasowo regulowała ustrój w państwie. Mała Konstytucja stanowisko 
Naczelnika Państwa powierzyła Józefowi Piłsudskiemu przy jednoczesnym 
przyznaniu władzy ustawodawczej Sejmowi. Naczelnik Państwa stał się naj-
wyższym wykonawcą uchwał sejmu w sprawach wojskowych i cywilnych. Do 
jego kompetencji należało również w porozumieniu z Sejmem powoływanie 
pełnego składu Rządu. 

*** 

Rzeczypospolita Polska po okresie rozbicia pomiędzy zaborców była 
państwem słabym w każdym z podstawowych aspektów funkcjonowania. 
Działo się to zarówno na płaszczyźnie administracyjnej, gospodarczej, prawnej, 
transportowej, społecznej jak i militarnej. Władze, na czele z Józefem Pił-
sudskim w błyskawicznym tempie musiały podjąć działania prawne i faktyczne 
w celu z jednej strony podźwignięcia odzyskanej ojczyzny z zapaści cywili-
zacyjnej, z drugiej strony musiały podjąć takie działania, aby zminimalizować 
różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. Na poszczególnych 
obszarach państwa moc prawną posiadały przepisy byłych państw zaborczych8. 
To ostatnie, okazało się zadaniem niezwykle trudnym, a wręcz przez wiele lat 
niewykonalnym, ponieważ kultura prawna i zasady funkcjonowania każdego 
z zaborców bardzo się od siebie różniły, a także bardzo różny był udział Polaków 
w sprawowaniu władzy w poszczególnych częściach kraju9. 

7 W. Syuleja, Józef Piłsudski…, s. 221.  
8 D. Szczepański, Zamówienia publiczne, Pułtusk 2004, s. 17-18. 
9 Tamże. 
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Kołem zamachowym zmian i rozwoju państwa miały być inwestycje 
publiczne oraz zmiany ustrojowe i legislacyjne. 

Przykładem zróżnicowania legislacyjnego i gospodarczego była sfera 
wydatkowania środków publicznych w celach gospodarczych, tj. odpowiednik 
współczesnych zamówień publicznych. I tak, na obszarze byłego zaboru rosyj-
skiego funkcjonowała ustawa z 1900 roku o dostawach i robotach rządowych. Na 
ziemiach byłego zaboru pruskiego obowiązywały ogólne przepisy o udzielaniu za-
mówień na dostawy i roboty, wydane wspólnie przez pruskich ministrów – Robót 
Publicznych oraz Handlu i Przemysłu, ogłoszone w 1906 roku. W granicach 
byłego zaboru austriackiego istniało rozporządzenie tak zwanego pełnego 
ministerstwa austriackiego z 1909 roku dotyczące oddawania przedsiębiorstwom 
dostaw i robót państwowych10. 

Należało zatem scentralizować sferę zamówień rządowych i dokonać 
racjonalizacji powiązań administracji publicznej z rynkiem. Aby zapobiec mar-
notrawstwu i korupcji konieczne było stworzenie pakietu przepisów i rozwią-
zań stanowiących podstawy nowoczesnego, polskiego prawa zamówień rzą-
dowych. 

Pierwsze rozwiązania legislacyjne wprowadzono dekretem z dnia 7 grudnia 
1918 r. o utworzeniu Urzędu Rozdzielczego. W celu centralizacji zamówień rzą-
dowych stworzono specjalny urząd zajmujący się zamówieniami publicznymi. 
Celem tej instytucji, działającej przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, było 
dokonywanie w imieniu całego rządu zakupów towarów i usług. Tworząc Urząd 
Regulacji „w okresie ostrego kryzysu wywołanego wojną oraz problemami państwa 
odradzającego się na ziemiach trzech zaborów, zamówienia rządowe miały być 
ważnym elementem w procesie zaspokajania najistotniejszych potrzeb bytowych 
społeczeństwa”11. 

Urząd Regulacji nie ostał się jednak zbyt długo, gdyż już w roku 1920 
został rozwiązany. Poziom skomplikowania w zasadach dokonywania zakupów 
publicznych podnosił jeszcze fakt, iż poza wskazanymi w początkowej części, 
obowiązującymi w owym czasie przepisami dla „zamówień publicznych” by-
łych zaborców, właściwie każdy resort, instytucja rządowa czy samorządowa sto-
sowała tu własne regulaminy, co komplikowało życie przedsiębiorcom oraz 
uniemożliwiało efektywność polityki gospodarczej w tym obszarze. 

10 A. Panasiuk, System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2004, s. 11. 
11 P. Szustakiewicz, Zasady Zamówień Publicznych, Warszawa 2007, s. 52. 
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11 P. Szustakiewicz, Zasady Zamówień Publicznych, Warszawa 2007, s. 52. 
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Stan ten bardzo często prowadził do negatywnych skutków z punktu wi-
dzenia rozwoju gospodarczego, jakimi były zakupy towarów i usług u przedsię-
biorców zagranicznych. Działo się to mimo tego, że takie same produkty oraz 
usługi dostępne były na rynku krajowym. Taka sytuacja pogarsza bilans 
płatniczy kraju, który był „państwem na dorobku" i nie mógł sobie pozwolić na 
nadmierny import. Innym niekorzystnym zjawiskiem był zakup nie bezpośrednio 
u producentów, lecz u pośredników, co oczywiście powodowało, że zakupiony towar 
był droższy12. 

Antidotum na te problemy miało być uchwalenie ustawy z dnia I5 lutego 
1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz 
instytucji prawa publicznego. Był to akt mający m.in. za zadanie uzupełnienie 
programu walki z kryzysem poprzez pobudzenie popytu na rynku wewnę-
trznym. Ustawa miała jednak charakter ramowy co oznaczało, iż większość 
rozwiązań legislacyjnych miała mieć swoje uregulowanie w rozporządzeniach. 
Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 tego aktu szczegółowe sposoby i warunki 
dla udzielania zamówień miała uregulować w formie rozporządzenia Rada 
Ministrów. Niestety, akt wykonawczy wprowadzony jednak został dopiero 
w 1937 r. i nie zdążył znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Powodem takiej zwłoki było niezwykle 
powolne tempo uzgadniania jednolitego stanowiska pomiędzy zaintereso-
wanymi resortami oraz duże rozbieżności w kwestii wskazania mającej obowią-
zywać formuły przetargów publicznych. 

Mimo, iż władzom nie udało się uregulować legislacyjnie sfery wydat-
kowania środków publicznych na tyle wcześnie, by miała ona naprawdę zna-
czący wpływ na rozwój państwa, to jednak sporo obowiązujących rozwiązań 
prawnych zasługuje na uznanie i uwzględnienie po dziś dzień. 

Rozporządzenie wprowadziło zasadę powszechności stosowania jego 
zasad. „Przepisom tym podlegały: Skarb Państwa, jednostki samorządu teryto-
rialnego, a więc: gromady, gminy wiejskie, gminy miejskie, związki powiatowe 
i wojewódzkie oraz zakłady i przedsiębiorstwa należące do związków komu-
nalnych. Przepisom rozporządzenia podlegały również instytucje prawa publi-
cznego,tj. w szczególności instytucje ubezpieczeniowo-społeczne (Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych oraz pięć jego funduszy, tj.: fundusz ubezpieczenia emerytalnego 

12 P. Szustakiewicz, Zasady…, s. 53. 
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robotników, fundusz ubezpieczenia emerytalnego pracowników umysłowych, 
fundusz ubezpieczenia od wypadków i chorób zawodowych, fundusz ubezpieczenia 
na wypadek braku pracy pracowników umysłowych, fundusz ubezpieczeniowy na 
wypadek choroby i macierzyństwa), Górnośląskie Kasy Chorych, Spółki Brackie. 
Również instytucje samorządu gospodarczego, takie jak: izby przemysłowo-
handlowe, izby rzemieślnicze, izby rolnicze, instytucje samorządu zawodowego. 
Stosować rozwiązania prawne zawarte w rozporządzeniu musiały zakłady 
o charakterze wytwórczym, objęte budżetem administracyjnym poszczególnych res-
ortów, takie jak piekarnie wojskowe, elektrownie, młyny, wodociągi, warsztaty 
szkół zawodowych itp.”13. 

Zamówienia na dostawy lub roboty musiały spełniać przykładowe 
wymogi:  
– powinny być udzielane z uwzględnieniem pierwszeństwa podmiotów 

krajowych, mających siedzibę na terenie II RP. Możliwe było udzielanie 
zamówień podmiotom zagranicznym, jednakże jedynie w razie braku odpo-
wiednich podmiotów wewnątrz kraju. Musiały mieć one w takiej sytuacji 
zezwolenia na prowadzenie działalności na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

– zamawiający zobowiązany był do odpowiedniego opisania przedmiotu 
zamówienia, bowiem warunki techniczne dostaw i robót musiały być 
ustalone w taki sposób, aby zadanie mogło być wykonane z zaangażowaniem 
wykonawców i surowców oraz wszelkich wyrobów pochodzenia krajowego. 
W przypadku braku surowców lub wyrobów krajowych do wykonania 
zamówienia, Zamawiający zmuszony był użyć tych surowców i wyrobów 
w takim stopniu, aby produkcja ich została całkowicie wykorzystana. 

Warto zauważyć w tym miejscu jak wielkie korzyści dla krajowej gospodarki 
chciano w ten sposób osiągnąć. Z jednej strony, promocja podmiotów krajo-
wych dawała wsparcie gospodarcze i finansowe podmiotom krajowym.  
Z drugiej zaś strony, wspomagano w ten sposób krajowy rynek pracy, co w sy-
tuacji wychodzenia z kryzysu lat 20. XX w. miało ogromne znaczenie dla 
rozwoju społecznego; 

13 Z. Kadłubiński, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach 
i robotach na rzecz Skarbu Państwa samorządu oraz instytucji prawa publicznego, Katowice 1937, 
s. 39. 
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13 Z. Kadłubiński, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach 
i robotach na rzecz Skarbu Państwa samorządu oraz instytucji prawa publicznego, Katowice 1937, 
s. 39. 
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– zamówienia mogły być udzielane jedynie podmiotom dającym rękojmię 
odpowiedniego przygotowania i doświadczenia. W ten sposób już w okresie 
przedwojennym zamawiający musieli stosować coś, co w chwili obecnej 
w nomenklaturze zamówień publicznych nazywamy warunkami udziału 
w postępowaniu. Weryfikacja wymaganych kwalifikacji opierała się na 
obowiązujących przepisach: prawnych podatkowych, budowlanych czy też 
o izbach rolniczych. Od tych zasad istniał wyjątek, dzięki któremu można 
było udzielić zamówienia na dostawę lub robotę jednostce niemającej 
odpowiedniego doświadczenia w sytuacji, kiedy nie można było znaleźć 
wykonawcy lub jeżeli wymagał tego interes bezpieczeństwa państwa; 

– zamawiający nie mogli też udzielić zamówienia bez weryfikacji czy ubiegający 
się o zamówienie lub jego reprezentant nie jest prawomocnie skazanym za 
dopuszczenie się przy dostawie lub robocie występku przekupstwa wzglę-
dem osób pozostających w służbie publicznej, jak również za przestępstwo 
popełnione przeciwko bezpieczeństwu państwa lub chęci zysku. 

Nie wolno było również udzielić zamówienia osobom, przeciw którym aktual-
nie toczy się postępowanie karno-sądowe. Zabraniało się udzielenia zamówie-
nia tym, którzy chociażby jednej z uprzednio powierzonych im dostaw lub 
robót nie wykonali z własnej winy albo wykonali je w sposób niesumienny – 
zakaz taki obowiązywał przez okres trzech lat od dnia stwierdzenia wymienio-
nych uchybień; osobom, którym udowodniono, że żądały dla siebie świa-
dczenia pewnych korzyści za cofnięcie oferty albo też świadczyły takie korzyści 
innym osobom, które przedmioty dostawy lub roboty wykonują w zakładach 
karnych i pomocy więźniów. Warto zwrócić uwagę, iż większość z tych zaka-
zów obowiązuje w nieco zmienionej formie językowej w aktualnie obo-
wiązujących przepisach.  

Przy udzielaniu zamówień publicznych obowiązywały trzy formy 
przetargowe tj. pisemny przetarg nieograniczony, przetarg ustny i z wolnej ręki. 
W sytuacjach, w których uznano przetarg nieograniczony za mniej celowy od 
przetargu ograniczonego, zamawiający udzielali zamówienia w tym trybie lub 
też w sytuacjach szczególnych w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rozwiązania 
prawne dotyczące przetargów miały również zapobiec nagminnej procedurze 
stosowanej w owym okresie, polegającej na prowadzeniu dodatkowych przetargów 
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i pertraktacji zmierzających do obniżenia ceny, a przyczyniających się do prze-
wlekania postępowań oraz dezorientacji oferentów14. 

Możliwe było również udzielenie zamówienia w drodze przetargu ust-
nego. Jednakże mogło to być zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy dostawa 
lub robota o nieznacznej wartości, a przedmiot zamówienia mógł być zreali-
zowany powszechnie i być powszechnie dostępny. 

Z wolnej ręki można było udzielić zamówień m.in. w następujących oko-
licznościach: 
– jeżeli zachodziła nieprzewidziana, a umotywowana konieczność natych-

miastowego wykonania dostawy lub roboty; 
– jeżeli odbycie przetargu mogło ujawnić tajemnicę państwową lub wojskową 

– jeżeli zamówienie było konieczne dla celów badań naukowych lub 
doświadczalnych albo jeżeli chodziło o zamówienie w wyniku prac 
konkursowych tylko przez pewną grupę przedsiębiorców; 

– jeżeli przedmiot zamówienia był produkowany przez przedsiębiorcę na 
prawach wyłączności lub znajduje się pod ochroną patentu, jak również 
wtedy gdy ma cenę urzędowo ustaloną; 

– jeżeli w czasie wykonywania dostawy lub roboty okaże się konieczne 
wykonanie przez tego samego dostawcę lub przedsiębiorcę pewnych prac/ 
czynności dodatkowych wcześniej nieprzewidzianych pod warunkiem, 
że dostawy lub roboty nie przekraczają 25% wartości zamówienia podsta-
wowego. 

Analiza przesłanek prowadzi do wniosków, iż w formie zmienionej języ-
kowo, lecz nie znaczeniowo większość przesłanek zamówienia z wolnej ręki 
funkcjonuje do dziś ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publi-
cznych. 

Za znaczące udogodnienie dla zamawiających należy również uznać roz-
wiązanie, dzięki któremu można było udzielić zamówienia, dokonując zakupu 
bezpośrednio za zwykłym rachunkiem. Zakup taki polegał na doprowadzeniu 
do skutku dostawy lub roboty w drodze ustnej umowy. Było to możliwe tylko 
w przypadku, gdy ogólna wartość całej dostawy lub roboty nie przekraczała 
kwoty 1000 zł. Według niektórych poprzednich przepisów bezpośredniego 

14 A. Panasiuk, Prawno-ekonomiczne aspekty systemu zamówień publicznych wpływające na ogra-
niczenie swobody kontraktowania, Branta 2014, s. 19. 
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zakupu za zwykłym rachunkiem można było dokonać do kwoty 2000 zł. Ogra-
niczenie przy dokonywaniu zakupów bezpośrednich za zwykłym rachunkiem 
polegało na konieczności zachowania określonego poziomu ceny. Cena na-
bycia nie mogła być wyższa od ceny rynkowej, giełdowej lub właściwej 
miejscowym stosunkom gospodarczym.  

Zawieranie umów o udzielenie zamówienia na dostawę lub robotę 
charakteryzowały zasady nieco odmienne od typowych stosunków kupno - 
sprzedaż obowiązujących na tzw. wolnym rynku. Prawo nakazywało żeby umo-
wa taka zawierała w szczególności: dokładne oznaczenie stron, określenie 
przedmiotu dostawy lub roboty wraz ze wszystkimi szczegółowymi warunkami 
wykonania i technicznym opisem oraz w razie potrzeby ograniczeniem lub 
rozszerzeniem dostawy albo roboty; 

Okres dwudziestolecia międzywojennego to również czas wprowadzenia 
legislacji w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz karnego, tak material-
nego jak i procesowego, która stała się nieskrywaną inspiracją dla autorów 
kolejnych tego typu aktów prawnych w okresie powojennym, jak również 
autorów prawa obowiązującego po 1989 r. 

Legislatorzy okresu międzywojennego zadali sobie ogromny trud, aby 
wprowadzić na ziemiach odzyskanych prawo będące do zaakceptowania i do 
zastosowania w tych częściach kraju, które wcześniej podlegały znacząco 
różniącemu się od siebie prawodawstwu państw zaborczych,. Dzięki tym dzia-
łaniom, kraj mimo ogromnych problemów mógł się nade wszystko w przy-
zwoitym tempie rozwijać tak administracyjnie, jak prawnie oraz gospodarczo 
i społecznie. Autorzy niniejszej publikacji posłużyli się tylko niewielkim 
wycinkiem działań Józefa Piłsudskiego, a także osób z kręgu jego najbliższych 
współpracowników piastujących państwowe funkcje jak również osób, które 
może nie były związane z Józefem Piłsudskim jednakże zdawały sobie sprawę 
z ogromu potrzeb jakie musiały być zaspokojone w toku tworzenia państwa 
oraz ugruntowywania jego niepodległości, a tego trudu zmian się podjęły. 
Analiza tamtego okresu, jego nierzadko przecież burzliwych momentów jed-
nakże ciągłego, spójnego dążenia do wzmacniania państwa w każdym obszarze 
jego funkcjonowania pozwala na stwierdzenie, iż okres ten cechował się wyją-
tkową dojrzałością polityczną i patriotyczną ówczesnych elit intelektualnych.  
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the beginning of the Second Republic of Poland reconstruction, especially 
in its first years of post-war existence under the rule of Józef Pilsudski as the 
head of the state. The content of the article will be devoted to a short analysis 
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of changes in the state legislation, starting from the situation found by 
Pilsudski in the occupied territories, moving to activities aimed at setting of 
the borders, giving a new political shape, national consolidation. There will 
also be discussed the aspect related to the use of the economic instruments 
through legislation in the field of investment and public purchasing for the 
economic and civilization unification of the state which, after the impact of 
three different invadors, was on three different economic, civilizational and 
social levels. Through a brief analysis of selected legislative acts, we will attempt 
to demonstrate that the construction based on realism and skepticism defined 
by the specific catalog of rigid principles and values, implemented by Pilsudski 
and the governments of the Second Republic of Poland, introduced internal 
stability in free Poland which led to the increased security of the Polish State 
and accelerated the path of legal, economic and social development. 
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Losy polskich żołnierzy na Zachodzie 
po klęsce wrześniowej w 1939 roku. 

Aspekty prawne i społeczne tworzenia 
Wojska Polskiego we Francji 

i w Wielkiej Brytanii 
 
 
 
Wstęp 

W obliczu wielkich tragedii, które dotykają ludzkość na początku trze-
ciego tysiąclecia coraz częściej przywołuje się w celach porównawczych wyda-
rzenia sprzed kilkudziesięciu lat. Niektórzy dziennikarze, publicyści, ludzie 
kultury czy nauki poprzez swoje nie zawsze trafne opinie wynikające ze zbyt 
płytkiej analizy tematu, własnych emocji lub przekonań ukazują w swoich ar-
tykułach i przemowach obraz tragicznych sytuacji nie do końca zgodny z fak-
tami1. Zawsze należy jednak mimo targających nas emocji dążyć do historycz-
nej prawdy poprzez jak najpełniejsze ukazanie przeszłych wydarzeń nawet jeżeli 
ich obraz nie do końca jest zgodny z pewnymi popularnymi przekonaniami. 

                                                            
1 Warto przywołać w szczególności słowa redaktora naczelnego tygodnika ,,Newsweek Polska” 
Tomasza Lisa, który na Twitterze zamieścił następujące słowa w odniesieniu do żołnierzy i lud-
ności cywilnej ewakuowanej z ZSRR do Iranu: ,,Iran przyjął tysiące polskich zawszonych, wy-
nędzniałych sierot, które szły z Armią Andersa. Nie bano się pasożytów”. W słowach Tomasza 
Lisa będących odpowiedzią na komentarz Jarosława Kaczyńskiego o ewentualnym ryzyku jakie 
niesie za sobą przyjęcie imigrantów z Bliskiego Wschodu oprócz pogardliwego tonu wypowiedzi 
i obrazy polskich żołnierzy i ludności cywilnej znajdujących się na terytorium ZSRR jest także 
inny istotny błąd. Wyżej wymienionej Polaków nie przyjął Iran, ale raczej Wielka Brytania, 
ponieważ to ona zabiegała i wyraziła zgodę na ewakuację (licząc na pomoc polskich żołnierzy). 
Łącznie ewakuowano w dniach 24 marca – 3 kwietnia 1942 roku 43 254 osoby w tym 30 799 
żołnierzy (pierwsza ewakuacja) oraz w dniach 9 sierpnia -1 września 1942 roku 69 247 osób 
w tym 25 501 osób cywilnych, wśród których znajdowało się 9633 dzieci (druga ewakuacja). 
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 Jednym z bardzo istotnych dla polskiej historii etapów II wojny światowej była 
ewakuacja polskich żołnierzy do Francji przez Węgry i Rumunię, a następnie 
do Wielkiej Brytanii po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku. Szacuje się, 
że akcją ewakuacyjną (do Francji) objęto 44 tys. osób, w ramach której na Za-
chód przybyło ok. 34 tys. osób i na Bliski Wschód ok. 4 tys. osób, pozostali 
utknęli na szlakach ewakuacyjnych2. Żołnierze Ci walczyli u boku Francji prze-
ciwko III Rzeszy, a następnie po klęsce Francji, zostali ewakuowani do Wielkiej 
Brytanii i tam walczyli przeciwko hitlerowskiemu okupantowi.  

Ewakuacja polskich żołnierzy na Zachód to jednak nie tylko liczby, tabele 
itp. dane, ale przede wszystkim losy poszczególnych jednostek, ich przeżycia 
zarówno te tragiczne jak i komiczne. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie 
czytelnikom wydarzeń związanych z tworzeniem się Polskich Ził Zbrojnych na 
Zachodzie w szczególności zaś procesu ewakuacji polskich żołnierzy do Francji 
przez Rumunię i Węgry, a następnie po klęsce pierwszego z wymienionych 
państw do Wielkiej Brytanii. Autor zamierza zrealizować ww. cel analizując 
zarówno fachowe publikacje historyczne np. Polski czyn zbrojny w II wojnie 
światowej. Walki Formacji Polskich na Zachodzie 1939-1945 (publikacja 
Wojskowego Instytutu Historycznego pod redakcją naukową Witolda Biegań-
skiego), jak i wspomnienia poszczególnych polskich żołnierzy. Dzięki temu 
możliwe będzie ukazanie pełnego obrazu wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. 

Kampania wrześniowa 

1 września 1939 roku o godzinie 4:45 rozpoczęła się II wojna światowa. 
Spodziewana od co najmniej kilku miesięcy agresja niemiecka na Polskę stała 
się faktem. Od samego początku walk hitlerowski najeźdźca nie przestrzegał 
przepisów prawa międzynarodowego. Atak na Polskę nastąpił bez wypowie-
dzenia wojny3 4. Bombardowano nie tylko obiekty wojskowe, ale przede 

                                                            
Dane zaczerpnięte z: W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki Formacji 
Polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981, s. 325-330; Patrz. Tomasz Lis pisze o ,,za-
wszonych sierotach” z Armii Andersa, [online] https://kresy.pl/wydarzenia/tomasz-lis-pisze-o-za-
wszonych-sierotach-z-armii-andersa/ [dostęp: 03.07.2018]. 
2 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 40. 
3 J. Topolski, Dzieje Polski, Warszawa 1981, s. 769.  
4 Atak bez wypowiedzenia wojny stanowi naruszenie art. 1 Konwencji dotyczącej rozpoczęcia kro-
ków nieprzyjacielskich  (Dz. U. 1927, nr 21, poz. 159) w myśl którego: ,,Układające się mocar-
stwa uznają, iż kroki wojenne między niemi nie powinny się rozpoczynać bez uprzedniego 
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wszystkim szpitale5, szkoły, osiedla mieszkaniowe, pojedyncze domy6. Ucieka-
jących w głąb kraju ludzi ostrzeliwali z karabinów maszynowych piloci myśliw-
ców7. Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku ok. godziny 3:30, 
wszelkie nadzieje na udaną obronę granic II Rzeczpospolitej prysły. W tej sy-
tuacji Wódz Naczelny Edward Śmigły-Rydz wydał rozkaz następującej treści: 

Najazd bolszewicki na Polskę nastąpił w czasie wykonywania przez nasze 
wojska manewru, którego celem było skoncentrowanie w południowo-wschodniej 
części Polski tak, by mając do otrzymania zaopatrzenia i materiału wojennego ko-
munikację i łączność przez Rumunię z Francją i Anglią móc dalej prowadzić 
wojnę. 

Najazd bolszewicki uniemożliwił wykonanie tego planu. 
Wszystkie nasze wojska zdolne do walki były związane działaniem przeciwko 
Niemcom. Uważałem, że w tej sytuacji obowiązkiem moim jest uniknąć bezcelo-
wego rozlewu krwi w walce z bolszewikami i ratować to, co się da uratować. 
Strzały oddane przez KOP do bolszewików przekraczających granicę stwierdziły, 
że nie oddajemy naszego terytorium dobrowolnie. A ponieważ w pierwszym dniu 
bolszewicy do naszych oddziałów nie strzelali, ani też ich nie rozbrajali, więc są-
dziłem, że możliwym będzie przez pewien czas wycofać dość dużo wojska na tery-
torium Węgier i Rumunii. 

A chciałem to zrobić w tym celu, by móc Was następnie przewieźć do Francji 
i tam organizować Armię Polską. Chodziło mi o to, by polski żołnierz brał w dal-
szym ciągu udział w wojnie i by przy zwycięskim zakończeniu wojny istniała Ar-
mia Polska, która by reprezentowała Polskę i Jej interesy. 
O tym najważniejszym dziś celu musicie pamiętać. 

Choćby warunki Waszego życia były najcięższe, musicie trwać, nie zapomi-
nając, że jesteście żołnierzami, których obowiązuje dyscyplina i honor żołnierski. 

                                                            
i niedwuznacznego zawiadomienia, które będzie mieć formę bądź umotywowanego wypowie-
dzenia wojny, bądź formę ultimatum z warunkowem wypowiedzeniem wojny”,. 
5 Zgodnie z art. 27 regulaminu dotyczącego praw i zwyczajów wojny lądowej będącego załącz-
nikiem do Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej… podczas oblężeń i bombar-
dowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony m.in. szpitali,. 
6 Zgodnie z art. 25 regulaminu dotyczącego praw i zwyczajów wojny lądowej będącego załącz-
nikiem do Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej … wzbronione jest atakowanie 
lub bombardowanie w jakibądź sposób bezbronnych wsi domów mieszkalnych i budowli. 
7 Zakaz zabijania ludności cywilnej wynika z art. 23 regulaminu dotyczącego praw i zwyczajów 
wojny lądowej będącego załącznikiem do Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej 
… . 
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Ci, którzy, ulegając słabości ducha albo podszeptom obcych agentów, sieją wśród 
Was zwątpienie i chcą w Wasze szeregi wprowadzić rozprężenie – ci ludzie są na 
usługach wroga. Trzeba zacisnąć zęby i przetrwać. Położenie się zmieni, wojna 
jeszcze trwa. Będziecie jeszcze bić się za Polskę i wrócicie do Polski przynosząc Jej 
zwycięstwo. 

/-/ Naczelny Wódz 
Śmigły-Rydz 8. 

Od tej chwili mottem polskich żołnierzy i uciekinierów stały się słowa: 
,,Trzeba zacisnąć zęby i przetrwać”. W obliczu agresji sowieckiej należało moż-
liwie szybko wycofać się do Rumunii, bądź na Węgry. Granicę z Rumunią 
przekroczyło ok. 26 tys. uchodźców cywilnych9 i ok. 30 tysięcy żołnierzy. Na 
Węgry ewakuowało się natomiast 40 382 żołnierzy i ok. 60 tys. uchodźców 
cywilnych10. W szczególności wyróżnić należy 10 Brygadę Kawalerii Zmoto-
ryzowanej pod dowództwem płk dypl. Stanisława Maczka, która 19 września 
przekroczyła na rozkaz Naczelnego Wodza granicę polsko-węgierską11 w roz-
winiętym szyku z licznym zdobycznym sprzętem12. 

Ostatnie polskie oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Polesie” 
pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga skapitulowały 5 października 
1939 roku po zwycięskiej bitwie pod Kockiem13. 

Polscy żołnierze w Rumunii 

Sytuacja Polaków w Rumunii była początkowo niepewna. Rząd rumuń-
ski, który obawiał się potęgi hitlerowskiej oraz naciskany przez ZSRR i Francję 

                                                            
8 Ostatni rozkaz Wodza Naczelnego Edwarda Rydza-Śmigłego z 20.09.1939r., [online] http:// 
phw.org.pl/ostatni-rozkaz-wodza-naczelnego-edwarda-rydza-smiglego-z-20-09-1939r/ [dostęp: 
07.07.2018]. 
9 Polonia w Rumunii, [online] http://www.bukareszt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/pol 
onia_w_rumunii/ [dostęp: 15.12.2016]. 
10 Ewakuacja na Węgry, do Rumunii i Francji, [online] http://www.graszeptow.pl/wiedza/Ewa 
kuacja-na-Wegry-do-Rumunii-i-Francji [dostęp: 07.07.2018]. 
11 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2, Warszawa 1997, s. 38. 
12 J. Lusiński (reż), Wrzesień 1939, odc. 19, [20:30-21:50], [online] https://www.youtube.com/ 
watch?v=vPdI0Z4xr-Y [dostęp: 06.07.2018].  
13 Dokładniejszy opis działanie SGO ,,Polesie”, bitwy pod Kockiem, a także treść ostatniego 
rozkazu gen. Kleeberga znajduje się w A. Zawilski, Bitwy polskiego września, Kraków 2011, 
s. 746-765. 
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ogłosił swoją neutralność 6 września 1939 roku14. Żołnierze mogli zatem oba-
wiać się internowania. 18 września 1939 roku ok. godziny 4:00 w Kutach prze-
jeżdżając przez most graniczny na rzece Czeremosz granicę przekroczyły naj-
wyższe polskie władze na czele z Prezydentem RP Ignacym Mościckim, pre-
mierem Felicjanem Składkowskim i Naczelnym Wodzem Edwardem Rydzem-
Śmigłym15. Zostali oni internowani. Ignacy Mościcki został umieszczony 
w pałacyku myśliwskim w Bicaz, rząd polski rozmieszczono w Slanic, a Edward 
Rydz-Śmigły przebywał w Craiovej16. Polscy żołnierze zostali również interno-
wani i przebywali w ok. 20 obozach na terytorium Rumunii m.in. w Târgo-
vişte, Caracal, Slatina, Turnu17. Mimo to władze rumuńskie były internowa-
nym bardzo przychylne i przymykały oko na ucieczki. Mjr Z. Wasilewski 
w swoich wspomnieniach opisuje ucieczkę z portu w Constanţy: ,,Tłumy żoł-
nierzy oczekujących na statki, trudno jest rzecz jasna konspirować. Język polski 
słyszy się wszędzie, a ubiór – kurteczka i cyklistówka – zdradza naszych od razu. 
Organizacja transportów na tak dużą skalę stała się możliwa tylko dlatego, 
że cała policja i cała jak jeden mąż żandarmeria zostały przekupione”18. Mimo 
to nie zawsze ucieczka z obozu była taka łatwa. Trzeba jednak przyznać, 
że Polacy, a w szczególności polscy piloci słynęli z fantazji i pomysłowości. 
Jedną z takich dość specyficznych ucieczek opisuje w swoich wspomnieniach 
Władysław Kisielewski: 

,Pierwsza partia uciekła z obozu w bardzo prosty sposób. Wyciągnęli z szopy 
wielką beczkę na kółkach służącą normalnie do przewożenia wody, władowali rze-
czy w środek i ciągnęli, krzycząc po rumuńsku: 
– Apa! [czyli woda – przypis autora art.]  
Wartownik przekonany, że jadą po wodę otworzył bramę i wypuścił całe towarzy-
stwo. W piętnaście minut później wymaszerowała z obozu duża grupa żołnierzy, 
niosąc w plecakach deski ze specjalnie w tym celu rozebranego budynku. Prowadził 

                                                            
14 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 31.  
15 A. K. Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Wrzesień-grudzień 1939. Kalendarium, Warszawa 
1993, s. 69 cyt. za: A. Sheybal-Rostek, W drodze do Rumunii – rząd polski w Krzemieńcu we 
wrześniu 1939 roku, [online] http://sheybal.pl/w-drodze-do-rumunii-rzad-polski-w-krzemien 
cu-we-wrzesniu-1939-roku/ [dostęp: 06.07.2017].  
16 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 20. 
17 Internowanie Polaków w Rumunii 1939 r., [online] http://www.rclsm.pl/files/Internowanie- 
Polakow-w-Rumunii-1939-1941_508jbx71.pdf [dostęp: 07.07.2018]. 
18 Tamże. 
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Was zwątpienie i chcą w Wasze szeregi wprowadzić rozprężenie – ci ludzie są na 
usługach wroga. Trzeba zacisnąć zęby i przetrwać. Położenie się zmieni, wojna 
jeszcze trwa. Będziecie jeszcze bić się za Polskę i wrócicie do Polski przynosząc Jej 
zwycięstwo. 

/-/ Naczelny Wódz 
Śmigły-Rydz 8. 

Od tej chwili mottem polskich żołnierzy i uciekinierów stały się słowa: 
,,Trzeba zacisnąć zęby i przetrwać”. W obliczu agresji sowieckiej należało moż-
liwie szybko wycofać się do Rumunii, bądź na Węgry. Granicę z Rumunią 
przekroczyło ok. 26 tys. uchodźców cywilnych9 i ok. 30 tysięcy żołnierzy. Na 
Węgry ewakuowało się natomiast 40 382 żołnierzy i ok. 60 tys. uchodźców 
cywilnych10. W szczególności wyróżnić należy 10 Brygadę Kawalerii Zmoto-
ryzowanej pod dowództwem płk dypl. Stanisława Maczka, która 19 września 
przekroczyła na rozkaz Naczelnego Wodza granicę polsko-węgierską11 w roz-
winiętym szyku z licznym zdobycznym sprzętem12. 

Ostatnie polskie oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Polesie” 
pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga skapitulowały 5 października 
1939 roku po zwycięskiej bitwie pod Kockiem13. 

Polscy żołnierze w Rumunii 

Sytuacja Polaków w Rumunii była początkowo niepewna. Rząd rumuń-
ski, który obawiał się potęgi hitlerowskiej oraz naciskany przez ZSRR i Francję 

                                                            
8 Ostatni rozkaz Wodza Naczelnego Edwarda Rydza-Śmigłego z 20.09.1939r., [online] http:// 
phw.org.pl/ostatni-rozkaz-wodza-naczelnego-edwarda-rydza-smiglego-z-20-09-1939r/ [dostęp: 
07.07.2018]. 
9 Polonia w Rumunii, [online] http://www.bukareszt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/pol 
onia_w_rumunii/ [dostęp: 15.12.2016]. 
10 Ewakuacja na Węgry, do Rumunii i Francji, [online] http://www.graszeptow.pl/wiedza/Ewa 
kuacja-na-Wegry-do-Rumunii-i-Francji [dostęp: 07.07.2018]. 
11 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2, Warszawa 1997, s. 38. 
12 J. Lusiński (reż), Wrzesień 1939, odc. 19, [20:30-21:50], [online] https://www.youtube.com/ 
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14 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 31.  
15 A. K. Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Wrzesień-grudzień 1939. Kalendarium, Warszawa 
1993, s. 69 cyt. za: A. Sheybal-Rostek, W drodze do Rumunii – rząd polski w Krzemieńcu we 
wrześniu 1939 roku, [online] http://sheybal.pl/w-drodze-do-rumunii-rzad-polski-w-krzemien 
cu-we-wrzesniu-1939-roku/ [dostęp: 06.07.2017].  
16 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 20. 
17 Internowanie Polaków w Rumunii 1939 r., [online] http://www.rclsm.pl/files/Internowanie- 
Polakow-w-Rumunii-1939-1941_508jbx71.pdf [dostęp: 07.07.2018]. 
18 Tamże. 
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ich kolega przebrany w mundur rumuńskiego strażnika. I tych również wartownik 
wypuścił bez przeszkód19.  

Gdy ucieczki nasiliły się rumuńscy strażnicy wzmogli kontrole i ograni-
czyli wydawanie przepustek. Mimo to Polacy nadal masowo uciekali z obozów 
jenieckich. Niezbędne do tego celu było zdobycie cywilnej odzieży. I znów 
niezwykłą pomysłowością popisali się polscy piloci. Internowani w Celefat 
uciekinierzy ukrywali się na pobliskim cmentarzu. Z obawy przed zaintereso-
waniem ze strony miejscowej ludności postanowili rozpuścić plotkę o duchach 
straszących w okolicy nekropolii. Ponadto każdej nocy jeden z internowanych 
przebierał się w prześcieradło i udawał ducha. Pomysł ten okazał się strzałem 
w dziesiątkę, ponieważ miejscowa ludność nawet nie zbliżała się w okolice 
cmentarza. Pewnego razu wskutek pomyłki doszło jednak do bardzo śmiesznej 
sytuacji, którą w następujący sposób opisuje Władysław Kisielewski:  

Ubrani w tradycyjne szaty, nic nie wiedząc o sobie, spotkali się niespodzie-
wanie na środku cmentarza. Każdy z nich – bądź co bądź atmosferą cmentarza 
trochę podenerwowany – myślał, że ma przed sobą prawdziwego ducha. Skamie-
nieli ze strachu, stali jakiś czas zupełnie spokojnie, przyglądając się sobie. Wreszcie 
któryś się poruszył. To wystarczyło, by obaj – wyjąc niczym syreny alarmowe – 
zaczęli uciekać20.  

Kolejnym krokiem po ucieczce z obozu jenieckiego było zdobycie doku-
mentów uprawniających do opuszczenia Rumunii. Niezastąpiona w tej kwestii 
okazała się polska ambasada w Rumunii21. Po przekroczeniu granicy Polaków 
czekało jeszcze wiele przeciwności, ale ostatecznie wielu z nich dotarło do Fran-
cji. 

Na marginesie warto wspomnieć także o polskiej ludności cywilnej w Ru-
munii. Pod koniec września 1939 roku powołano tam Komisariat Generalny 
dla Ewidencji i Pomocy Uchodźcom Polskim i Internowanym Politycznym. 
Dzięki otrzymywanym zasiłkom i możliwości studiowania na rumuńskich 

                                                            
19 R. Kuzak, Polak potrafi! Jak polscy piloci uciekali z rumuńskiej niewoli?, [online] http://cieka 
wostkihistoryczne.pl/2012/05/31/polak-potrafi-jak-polscy-piloci-uciekali-z-rumunskiej-niewo 
li/ [dostęp: 07.07.2018]. 
20 Tamże. 
21 Tamże. 
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uczelniach polska młodzież mogła kontynuować edukację. W Bukareszcie za-
wiązano Centralny komitet Pomocy i Opieki nad Uchodźcami w Rumunii. 
Starano się także o to, aby funkcjonowały polskie szkoły. Powstało 8 gimna-
zjów i liceów oraz 10 szkół powszechnych, a w pierwszej połowie marca 1940 
roku w Bukareszcie, Ploieşti i Turnu-Severin odbyła się matura, którą zdało 50 
uczniów. Publikowano także pisma i biuletyny informacyjne22.  

Do połowy czerwca 1940 roku Rumunię opuściło ok. 22 tys. ludzi23. Nie 
był to jednak koniec ich tułaczki, bowiem aby dotrzeć do Francji należało prze-
dostać się przez Jugosławię i Włochy. Mimo to nie brakowało chętnych do 
podjęcia tego wyzwania. 

Polscy żołnierze na Węgrzech 

Bardzo dużą sympatią zarówno ze strony władz jak i miejscowej ludności 
cieszyli się Polacy, którzy przekraczali we wrześniu 1939 roku granicę polsko-
węgierską. Jeszcze przed atakiem na Polskę premier Węgier Pal Teleki katego-
rycznie odmówił wspólnego z Hitlerem ataku na II Rzeczpospolitą. W depeszy 
adresowanej do kanclerza III Rzeszy pisał: ,, Prędzej wysadzę nasze linie kole-
jowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą ho-
noru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Pol-
sce”24. Wśród ewakuowanego na Węgry wojska znajdowała się m.in. 10 Bry-
gada Kawalerii Zmotoryzowanej dowodzona przez płk. dypl. Stanisława 
Maczka, która przekroczyła granicę polsko-węgierską 19 września25. Czesław 
Lipiński, jeden z żołnierzy tej elitarnej jednostki w swoich wspomnieniach opi-
suje stosunek narodu węgierskiego do Polaków: ,,Muszę wspomnieć, że po 
przekroczeniu granicy Węgier, aż do samego Budapesztu, społeczeństwo wę-
gierskie bardzo serdecznie nas pozdrawiało. W każdej z miejscowości, przez 
które przejeżdżaliśmy, ulice były pełne ciekawych. Częstowano nas papiero-
sami, jedzeniem, napojami, winogronami, niekiedy czekoladą i innymi słody-
czami. To było dla nas bardzo wzruszające, pozwalało na moment zapomnieć 

                                                            
22 Internowanie Polaków w Rumunii 1939 r. … . 
23 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 21. 
24 W. Kowalski, Hitler chciał wspólnie uderzyć na Polskę, ale premier Węgier odmówił przez honor. 
"Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe", [online] http://natemat.pl/149417,hitler-chcial-wspolnie- 
uderzyc-na-polske-ale-premier-wegier-uniosl-sie-honorem-predzej-wysadze-nasze-linie-kolejo 
we [dostęp: 07.07.2018]. 
25 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2 …, s. 38. 
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22 Internowanie Polaków w Rumunii 1939 r. … . 
23 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 21. 
24 W. Kowalski, Hitler chciał wspólnie uderzyć na Polskę, ale premier Węgier odmówił przez honor. 
"Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe", [online] http://natemat.pl/149417,hitler-chcial-wspolnie- 
uderzyc-na-polske-ale-premier-wegier-uniosl-sie-honorem-predzej-wysadze-nasze-linie-kolejo 
we [dostęp: 07.07.2018]. 
25 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2 …, s. 38. 
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o wojnie”26. Choć żołnierze zostali umieszczeni w obozach to mogli swobodnie 
przemieszczać się po okolicy: ,,W czasie pobytu w obozie, w pierwszym okresie, 
swobodnie wychodziliśmy do miasta, a miejscowi zapraszali nas do karczem, 
częstowali winem i piwem, a kiedy chcieliśmy płacić, nie pozwolili”27. Mimo 
iż teoretycznie Węgry jako państwo będące w sojuszu z Hitlerem było wrogiem 
Polski, to jednak stosunek zarówno władz tego kraju jak i szczera sympatii 
i wsparcie ze strony ludności sprawiło, że uciekinierzy mogli odnaleźć spokój 
oraz względną radość w obcym państwie. 

Wojsko Polskie we Francji oraz działania polskich władz  

Podstawy prawne 

Emigracyjny rząd polski opierając się traktatach międzynarodowych za-
wartych przez Polskę przed i po 1939 roku był pełnoprawnym sprzymierzeń-
cem aliantów zachodnich28. Podstawą relacji polsko-francuskich był sojusz 
z 1921 roku, traktat gwarancyjny z 1925 roku oraz układ z 4 września 1939 
roku29. 9 września 1939 roku premier i minister obrony narodowej Francji 
Edouard Daladier oraz ambasador Polski Juliusz Łukasiewicz podpisali umowę 
wojskową. Dotyczyła ona utworzenia we Francji polskiej dywizji30. 21 września 
1939 roku podpisano protokół wykonawczy do umowy zasadniczej z 9 wrze-
śnia 1939 roku. W myśl zapisów tegoż protokołu dywizja polska miała pod 
względem operacyjnym podlegać dowództwu francuskiemu31. 4 stycznia 1940 
roku premier Daladier i gen. Sikorski podpisali następujące umowy: ogólną, 
o lotnictwie i o organizacji sądownictwa wojskowego we Francji, oraz protokół 
dodatkowy, określający zadania szefa francuskiej misji wojskowej32. 

 

 

                                                            
26 J. Stolarski (red.), Wspomnienia polskich uchodźców na Węgrzech w latach 1939-1945, War-
szawa 1999, s. 39. 
27 Tamże. 
28 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 21. 
29 Tamże, s. 31. 
30 Tamże. 
31 Tamże, s. 33.  
32 Tamże, s. 35. 
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Tworzenie Wojska Polskiego we Francji 

Dzięki poświęceniu polskich żołnierzy, ich tułaczce oraz działaniu władz 
emigracyjnych możliwe było utworzenie Wojska Polskiego we Francji. 
29 września 1939 roku Ignacy Mościcki na mocy swoich uprawnień przekazał 
urząd Prezydenta RP Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu, a następnie 
Władysławowi Raczkiewiczowi33. Nowy prezydent mianował gen. Władysława 
Sikorskiego premierem i 7 listopada 1939 roku Naczelnym Wodzem Wojska 
Polskiego we Francji34. Działania te podkreślały wbrew hitlerowskiej propa-
gandzie ciągłość i istnienie polskiego państwa i polskich władz. Rozpoczęto 
tworzenie Wojska Polskiego we Francji. Ich trzonem były takie jednostki jak: 
1 Dywizja Piechoty utworzona zimą 1939/1940 przemianowana potem na 
1 Dywizję Grenadierów dowodzona przez gen. Bronisława Ducha (miejscem 
organizacji jednostki był obóz w Coёtquidan)35, 2 Dywizja Piechoty (zwana 
2 Dywizją Strzelców Pieszych) pod dowództwem gen. Bronisława Prugar-Ke-
tlinga (miejscem formowania jednostki była miejscowość Parthenay)36, Samo-
dzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, Samodzielna Brygada Strzelców 
Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego37 i 10 Brygada Ka-
walerii Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka (Stanisław Ma-
czek otrzymał nominację generalską w listopadzie 1939 roku). Łącznie Wojsko 
Polskie we Francji liczyło ok. 85 tys. żołnierzy38 39. 

Podczas kampanii francuskiej (zwana także bitwą o Francję) 1. Dywizja 
Grenadierów walczyła w Lotaryngii, 2. Dywizja Strzelców Pieszych broniła Al-
zacji i Jury, 10. Brygada Kawalerii Pancernej toczyła bój pod Szampanią i Bur-
gundią, a 3. Dywizja Piechoty toczyła batalię w Bretanii40. 

                                                            
33 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2 …, s. 78. 
34 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 22. 
35 B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku. Zwycięstwa i niepowodzenia bohaterskiego żołnierza 
polskiego, Poznań 2006, s. 75. 
36 Tamże, s. 76. 
37 Tamże, s. 78-79. 
38 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2 …, s. 282-283. 
39 Według B. Miśkiewicza w czerwcu 1940 roku we Francji znajdowało się ponad 82 000 żoł-
nierzy; zob. B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku. …, s. 79). 
40 Tamżę s. 80. 
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Po klęsce i kapitulacji Francji w czerwcu 1940 roku część polskich żołnie-
rzy i ludności cywilnej ewakuowała się do Wielkiej Brytanii. Ci, którzy pozo-
stali byli narażeni na represje ze strony okupacyjnych władz. Polonia we Francji 
liczyła ponad 600 tys. ludzi. Umieszczano ich w obozach pracy. Nawet za 
drobne przewinienia Polacy byli bici: ,,Mieli drewniane pałki i często bili nimi 
osadzonych nawet za drobne przewinienia np. próbę skontaktowania się z inną 
osobą przez ogrodzenie oddzielające różne części obozu”. Poza tym warunki 
bytowania w takim obozie pozostawiały wiele do życzenia. Brakowało żywno-
ści i lekarstw41. 

Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii 

Podstawy prawne funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii 

Przybycie na terytorium Wielkiej Brytanii okazało się dość problema-
tyczne z prawnego punktu widzenia. Ustawodawstwo brytyjskie nie przewidy-
wało bowiem obecności na terenie Królestwa obcych narodowościowo sił 
zbrojnych42. Polsko-brytyjska współpraca wojskowa została zainicjowana jesz-
cze w maju 1939 roku poprzez wspólne działania sił morskich43. Współpracę 
sił powietrznych obu państw sprzymierzonych regulowały akty prawne z paź-
dziernika 1939 roku. 11 czerwca 1940 roku gen. Sikorski podpisał projekt 
umowy przewidujący utworzenie polskich jednostek lotniczych w Wielkiej 
Brytanii, które miano sformować w ramach Royal Air Force44. 5 sierpnia 1940 
roku podpisano polsko-brytyjską umowę wojskową, która legalizowała pobyt 
sił polskich w Wielkiej Brytanii45. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii 
miały być organizowane i użyte pod brytyjskim dowództwem z zachowaniem 

                                                            
41 T. Szymborski, Wstydliwa historia Francji. "Pamiętam płot z drutu kolczastego, który ciągnął się 
aż do wybrzeża morskiego", [online] http://wpolityce.pl/polityka/156954-wstydliwa-historia-fra 
ncji-pamietam-plot-z-drutu-kolczastego-ktory-ciagnal-sie-az-do-wybrzeza-morskiego [dostęp: 
07.07.2018]. 
42 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 211. 
43 Tamże, s. 212.  
44 Tamże. 
45 Tamże, Ze strony brytyjskiej umowa została podpisana przez premiera Winstona Churchilla 
i ministra spraw zagranicznych lorda Halifaxa, zaś stronę polską reprezentował premier gen. 
Władysław Sikorski i minister spraw zagranicznych August Zaleski. Warto wspomnieć, że pre-
mier Wielkiej Brytanii przekroczył swoje uprawnienia, bowiem jedynie parlament miał upraw-
nienia do wyrażenia zgody na pobyt obcych wojsk na terenie kraju. 
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narodowego, suwerennego charakteru jako siły zbrojne Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Dzieliły się one na: Polskie Siły Powietrzne (Polish Air Forces), Polskie 
Siły Lądowe (Polish Land Forces) oraz marynarkę wojenną. Zachowano pol-
skie sztandary, oznaki stopni. Jednostki były dowodzone przez polskich ofice-
rów w akcjach podlegających wyższemu dowództwu brytyjskiemu46. 

Tworzenie Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii 

19 czerwca 1940 roku Winston Churchill wypowiedział do gen. Włady-
sława Sikorskiego następujące słowa: ,,Teraz zostaliśmy złączeni na dobre 
i złe”47. Polski rząd z siedzibą w Londynie rozpoczął na nowo tworzenie pol-
skich oddziałów zbrojnych. Z ok. 85 tys. polskich żołnierzy udało się ewakuo-
wać jedynie 27 614 żołnierzy, w tym 6211 oficerów i ok. 3 tys. cywilów48. 
Rozpoczęto tworzenie I Korpusu Polskiego w skład, których wchodziły m.in. 
1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka i Samodzielna 
Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego49. 
Jednostki te miały podjąć działania w kolejnych latach wojny. 

Złotymi zgłoskami na kartach historii bitwy o Anglię zapisali się polscy 
piloci. W październiku 1940 roku ich liczebność wzrosła do 20% wszystkich 
pilotów RAFu w okresie tejże bitwy. Największe sukcesy odnosili tacy piloci 
jak: ppor. pil. Stanisław Skalski i sierż. pil. Antonii Głowacki (zestrzelili po 
6 samolotów niemieckich), członkowie Dywizjonu 303 ppor. pil. Jan Zum-
bach, por. pil. Zdzisław Henneberg i sierż. pil. Eugeniusz Szaposznikow (po 
osiem zwycięstw), dowódca Dywizjonu 303 por. pil. Witold Urbanowicz (13 
zwycięstw)50. W akcjach RAF uczestniczyły oprócz Dywizjonu 303 i 302, także 
Dywizjony 301 i 300 (dywizjony bombowe)51. W późniejszych latach powsta-
wały kolejne polskie dywizjony. 

 

                                                            
46 Tamże. 
47 R. Gretzyngier, W. Matusiak, Polacy w obronie Wielkiej Brytanii, Poznań 2007, s. 20. 
48 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 207-208. 
49 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2 …, s. 283. 
50 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 251. 
51 Tamże, s. 252. 
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46 Tamże. 
47 R. Gretzyngier, W. Matusiak, Polacy w obronie Wielkiej Brytanii, Poznań 2007, s. 20. 
48 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 207-208. 
49 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2 …, s. 283. 
50 W. Biegański, Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej …, s. 251. 
51 Tamże, s. 252. 
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Podsumowanie 

Dzięki ogromnemu wysiłkowi zarówno polskich żołnierzy, jak i władz 
Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie możliwe było utworzenie Armii Pol-
skiej we Francji, a następnie Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Pol-
scy żołnierze walczyli do samego końca wojny niemal na wszystkich frontach 
II wojny światowej. Po kapitulacji III Rzeszy część z nich wróciła do Polski. 
Byli oni prześladowani i nierzadko musieli uciekać z kraju. Najskuteczniejszy 
polski pilot II wojny światowej Stanisław Skalski po powrocie do kraju został 
oskarżony o szpiegostwo i skazany na śmierć. Podczas przesłuchania był bity 
i torturowany (m.in. powyrywano mu paznokcie)52. Został jednak na prośbę 
matki ułaskawiony przez Bolesława Bieruta. Inny bardzo słynny polski pilot 
Witold Urbanowicz również wrócił do kraju. Został aresztowany przez Mini-
sterstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Gdy Urbanowicz został zwolniony 
z więzienia natychmiast uciekł na Zachód53.  

Losy polskich żołnierzy w służbie aliantów były przepełnione licznymi hi-
storiami i przygodami. Tragiczne wydarzenia przeplatały się z śmiesznym i ko-
micznymi incydentami. Bez wątpienia jednak należy stwierdzić, że ogromny 
wysiłek polskiego żołnierza w znacznym stopniu przyczynił się do ostatecznego 
zwycięstwa nad hitlerowskim najeźdźcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
52 W. Zmyślony, Stanisław Skalski, [online] http://www.polishairforce.pl/skalski.html [dostęp: 
07.07.2018]. 
53 W. Bałda, Witold Urbanowicz. As polskiego lotnictwa myśliwskiego, [online] http://nowahisto 
ria.interia.pl/polska-walczaca/news-witold-urbanowicz-as-polskiego-lotnictwa-mysliwskiego, 
nId,1431736 [dostęp: 07.07.2018]. 
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The Second World War got underway on September 1st, 1939 after the 
attack of the Third Reich on Poland. Despite its heroic defense, Polish Army 
lost. A lot of soldiers did not capitulate and they determined to go to France 
and then to Great Britain because they wanted to fight with Nazi’s invader. 
Thanks to their dedication, the Polish Army was created in France. 
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through analysis of available publications and also internet atricles and other 
sources. 
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

 
 

Przyczyny wybuchu II wojny światowej 
– analiza nastrojów społecznych 

i politycznych w Niemczech 
i ZSRR w latach 1918-1939 

 
 
 
Wstęp 

Atak III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 roku1, a następnie ZSRR na 
Polskę 17 września 1939 roku2 przyniósł kres istnienia II Rzeczpospolitej. Pań-
stwo polskie, które odzyskało niepodległość 11 listopada 1918 roku, straciło ją 
niecałe 21 lat później. Po kilkudziesięciu latach od tragicznych wrześniowych 
wydarzeń wielu historyków, dowódców wojskowych i weteranów wojny 
obronnej Polski 1939 roku wysnuwało i wysnuwa najprzeróżniejsze wnioski 
dotyczące przyczyn wybuchu II wojny światowej, a w szczególności klęski pol-
skiej armii w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Według części z nich klęska wrze-
śniowa była nieunikniona3, pozostali zaś twierdzą, że tragicznej w skutkach 

                                                            
1 Atak na Polskę nastąpił bez wypowiedzenia wojny dnia 1 września 1939 roku o godzinie 4:45. 
Zob. więcej J. Topolski (red.), Dzieje Polski, Warszawa 1981, s. 769. 
2 Pierwsze ataki sowietów na strażnice Korpusu Ochrony Pogranicza miały miejsce przed go-
dziną 3:00. Zob. więcej B. Wołoszański, Honor żołnierza 1939, Warszawa 2010, s. 328. 
3 Pogląd o nieuniknionej klęsce wrześniowej głosi m.in. Dariusz Kaliński publicysta ,,Ciekawo-
stek historycznych.pl". Zob. także: D. Kaliński, Polska nie miała szans. Przegraliśmy kampanię 
wrześniową zanim ta się zaczęła, [online] https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/08/31/polska-
nie-miala-szans-przegralismy-kampanie-wrzesniowa-zanim-ta-sie-zaczela/#4 [dostęp: 11.07. 
2018]; Bardzo sceptycznie o możliwościach Wojska Polskiego wypowiadał się dowódca Armii 
,,Poznań” gen. Tadeusz Kutrzeba według, którego: ,,Potencjał wojenny samej Polski w porów-
naniu do Niemiec jest tak nikły, że trzeba uznać Polskę jako niezdolną do samodzielnej wojny 
z Niemcami, oczywiście w tym znaczeniu, że Polska odosobniona nie może liczyć na możliwość 
rozstrzygającego zwycięstwa, co nie znaczy, abyśmy byli niezdolni do narzuconej nam wojny 
w obronie niepodległości”. Zob. więcej B. Wołoszański, Honor… , s. 271; Gen. Tadeusz Ku-
trzeba miał świadomość słabości Wojska Polskiego w 1939 roku: ,,Powstało zasadnicze pytanie, 
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,,Poznań” gen. Tadeusz Kutrzeba według, którego: ,,Potencjał wojenny samej Polski w porów-
naniu do Niemiec jest tak nikły, że trzeba uznać Polskę jako niezdolną do samodzielnej wojny 
z Niemcami, oczywiście w tym znaczeniu, że Polska odosobniona nie może liczyć na możliwość 
rozstrzygającego zwycięstwa, co nie znaczy, abyśmy byli niezdolni do narzuconej nam wojny 
w obronie niepodległości”. Zob. więcej B. Wołoszański, Honor… , s. 271; Gen. Tadeusz Ku-
trzeba miał świadomość słabości Wojska Polskiego w 1939 roku: ,,Powstało zasadnicze pytanie, 
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wojny i porażki można było uniknąć4. 
Mało osób zwraca jednak uwagę, że w celu właściwej analizy przyczyn 

wybuchu II wojny światowej należy odnieść się nie tylko do wydarzeń bezpo-
średnio poprzedzających wybuch konfliktu, lecz przede wszystkim trzeba pod-
dać analizie cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Konieczna jest 
ocena sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Europie w latach 1918-
1939. Tylko takie podejście pozwala w pełni zrozumieć przyczyny tragicznych 
wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przyczyn wybuchu II wojny 
światowej poprzez dokładną analizę sytuacji politycznej gospodarczej i społecz-
nej w Niemczech i w ZSRR w latach 1918-1939. Autor zamierza zrealizować 
ww. zadanie, analizując powszechnie dostępne źródła w szczególności: publi-
kacje książkowe i filmy dokumentalne. 

 

 

                                                            
jak mamy się bić, gdy będziemy najechani przez niemieckie dywizje pancerne wyposażone 
w masy czołgów i wsparte silnym lotnictwem”. Zob. więcej B. Wołoszański, Honor… , s. 279; 
Gen. Tadeusz Kutrzeba mówi także: ,,Wychodziłem na wojnę po raz trzeci, w roku 1914 jako 
niespełna dwudziestoośmioletni porucznik, pełen przesadnego entuzjazmu, w roku 1920 pełen 
wiary w słuszną przyszłość Polski, teraz z uczuciem przykrego niepokoju. Za dobrze znałem stan 
naszego terenowego przygotowania i wyszkolenia. Za dobrze znałem nasze braki, głównie 
w dziale przeciwpancernym i przeciwlotniczym, aby sobie nie zdawać sprawy z trudnych warun-
ków prowadzenia tej wojny”, [online] https://slynne-cytaty.pl/cytaty/382066-tadeusz-kutrzeba-
wychodzilem-na-wojne-po-raz-trzeci-w-roku-1914-ja/ [dostęp: 11.07.2018]; Według Ziemo-
wita szczerka autora książki pt. Rzeczpospolita Zwycięska, samodzielne zwycięstwo II Rzeczpo-
spolitej było niemożliwe. Jedyna szansa na zwycięstwo wiązała się z pomocą Francji i Anglii. 
Zob. P. Mrówka, A gdybyśmy tak wygrali w 1939... - rozmowa z Ziemowitem Szczerkiem, 
[online] https://histmag.org/A-gdybysmy-tak-wygrali-w-1939...-rozmowa-z-Ziemowitem-Szcz 
erkiem-8374 [dostęp: 11.07.2018]. 
4 Alfred Jodl były szef niemieckiego sztabu generalnego, 4 czerwca 1946 r. w czasie procesu 
niemieckich zbrodniarzy wojennych w Norymberdze w następujący sposób wypowiedział się na 
temat wojny obronnej Polski w 1939 roku: ,,W roku 1939 byliśmy oczywiście w stanie zniszczyć 
samotną Polskę, ale nigdy nie było w naszych możliwościach, ani w 1938 r., ani w 1939, odpar-
cie koncentrycznego ataku sojuszników. I jeżeli nie przegraliśmy już w 1939 roku, to tylko dla-
tego, że w czasie kampanii polskiej mniej więcej 110 francuskich i brytyjskich dywizji zachowało 
się kompletnie biernie mając za przeciwnika jedynie 23 niemieckie dywizje”, J. Lisiewicz, Polacy 
spełnili swój obowiązek, [online] http://zpl.lt/2016/09/polacy-spelnili-swoj-obowiazek/#com 
ment-775211, [dostęp: 11.07.2018]. 
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I wojna światowa – końcowy okres I wojny światowej w Niemczech 

Pod koniec I wojny światowej nastroje w Niemczech były bardzo skrajne. 
W wyniku blokady morskiej import wszelkiego rodzaju towarów w szczegól-
ności żywności zmniejszył się z 4,4 mln ton w 1913 roku do 45,5 tysiąca ton 
w 1917 roku, czyli niemal stokrotnie5. W wyniku niedożywienia zmarło sie-
demset sześćdziesiąt trzy tysiące Niemców6. Niemiecka gospodarka wyczerpała 
zapasy surowców7. Niezadowolenie wśród niemieckiej ludności cywilnej potę-
gowały chociażby nieodpowiedzialne pomysły niemieckich dowódców np. ge-
nerała Ericha Ludendorffa8, który postulował wcielenie do niemieckiego woj-
ska osoby z rocznika 1900, czyli siedemnastoletnich i osiemnastoletnich chłop-
ców9. Zginęło ok. 1,8-2,1 mln żołnierzy niemieckich10, a ok. 5 mln odniosło 
rany11. Ludność cywilna miała wyraźnie dość prowadzenia dalszych działań 
wojennych. Na początku listopada wybuchł bunt marynarzy w Kolonii. W ko-
lejnych dniach wybuchały bunty marynarskie w Bremie, Hamburgu, Wil-
helmshaven i Cuxhaven12. 7 listopada odbyła się dwustutysięczna antywojenna 
manifestacja w Monachium, gdzie doszło do krwawych starć13. 9 listopada 

                                                            
5 B. Wołoszański, Honor … , s. 11. 
6 Tamże. 
7 Tamże, s. 12. 
8 ,,Ludendorff Erich, ur. 9 IV 1863, Kruszewnia k. Poznania, zm. 20 XII 1937, Tutzing (Ba-
waria), niem. generał i polityk; podczas I wojny świat. szef sztabu 8. armii w Prusach Wschod-
nich, następnie frontu wschodniego; 1916–18 kwatermistrz generalny; z P. Hindenburgiem 
kierował operacjami wojsk., wywierał duży wpływ na polit. i wojsk. decyzje cesarza i rządu; 
wkrótce po wojnie związał się z A. Hitlerem (m.in. uczestnik puczu monachijskiego 1923); po 
1925 poróżniony z Hitlerem, poświęcił się działalności w organizacjach kombatanckich oraz 
pisarstwu; opublikował Der Totale Krieg (1935)”; zob. Ludendorff Erich, [online] https://ency 
klopedia.pwn.pl/haslo/Ludendorff-Erich;3934238.html [dostęp: 13.07.2018]. 
9 Tamże. 
10 100. rocznica wybuchu I wojny światowej, [online] https://www.tvn24.pl/raporty/100-rocz 
nica-wybuchu-i-wojny-swiatowej,866 [dostęp: 11.07.2018]. 
11 B. Wołoszański, Honor... , s. 13. 
12 Tamże.  
13 Tamże, s. 13-14. 



Krzysztof Świątczak 

72 

wojny i porażki można było uniknąć4. 
Mało osób zwraca jednak uwagę, że w celu właściwej analizy przyczyn 

wybuchu II wojny światowej należy odnieść się nie tylko do wydarzeń bezpo-
średnio poprzedzających wybuch konfliktu, lecz przede wszystkim trzeba pod-
dać analizie cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Konieczna jest 
ocena sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Europie w latach 1918-
1939. Tylko takie podejście pozwala w pełni zrozumieć przyczyny tragicznych 
wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przyczyn wybuchu II wojny 
światowej poprzez dokładną analizę sytuacji politycznej gospodarczej i społecz-
nej w Niemczech i w ZSRR w latach 1918-1939. Autor zamierza zrealizować 
ww. zadanie, analizując powszechnie dostępne źródła w szczególności: publi-
kacje książkowe i filmy dokumentalne. 

 

 

                                                            
jak mamy się bić, gdy będziemy najechani przez niemieckie dywizje pancerne wyposażone 
w masy czołgów i wsparte silnym lotnictwem”. Zob. więcej B. Wołoszański, Honor… , s. 279; 
Gen. Tadeusz Kutrzeba mówi także: ,,Wychodziłem na wojnę po raz trzeci, w roku 1914 jako 
niespełna dwudziestoośmioletni porucznik, pełen przesadnego entuzjazmu, w roku 1920 pełen 
wiary w słuszną przyszłość Polski, teraz z uczuciem przykrego niepokoju. Za dobrze znałem stan 
naszego terenowego przygotowania i wyszkolenia. Za dobrze znałem nasze braki, głównie 
w dziale przeciwpancernym i przeciwlotniczym, aby sobie nie zdawać sprawy z trudnych warun-
ków prowadzenia tej wojny”, [online] https://slynne-cytaty.pl/cytaty/382066-tadeusz-kutrzeba-
wychodzilem-na-wojne-po-raz-trzeci-w-roku-1914-ja/ [dostęp: 11.07.2018]; Według Ziemo-
wita szczerka autora książki pt. Rzeczpospolita Zwycięska, samodzielne zwycięstwo II Rzeczpo-
spolitej było niemożliwe. Jedyna szansa na zwycięstwo wiązała się z pomocą Francji i Anglii. 
Zob. P. Mrówka, A gdybyśmy tak wygrali w 1939... - rozmowa z Ziemowitem Szczerkiem, 
[online] https://histmag.org/A-gdybysmy-tak-wygrali-w-1939...-rozmowa-z-Ziemowitem-Szcz 
erkiem-8374 [dostęp: 11.07.2018]. 
4 Alfred Jodl były szef niemieckiego sztabu generalnego, 4 czerwca 1946 r. w czasie procesu 
niemieckich zbrodniarzy wojennych w Norymberdze w następujący sposób wypowiedział się na 
temat wojny obronnej Polski w 1939 roku: ,,W roku 1939 byliśmy oczywiście w stanie zniszczyć 
samotną Polskę, ale nigdy nie było w naszych możliwościach, ani w 1938 r., ani w 1939, odpar-
cie koncentrycznego ataku sojuszników. I jeżeli nie przegraliśmy już w 1939 roku, to tylko dla-
tego, że w czasie kampanii polskiej mniej więcej 110 francuskich i brytyjskich dywizji zachowało 
się kompletnie biernie mając za przeciwnika jedynie 23 niemieckie dywizje”, J. Lisiewicz, Polacy 
spełnili swój obowiązek, [online] http://zpl.lt/2016/09/polacy-spelnili-swoj-obowiazek/#com 
ment-775211, [dostęp: 11.07.2018]. 

Przyczyny wybuchy II wojny światowej … 

73 

I wojna światowa – końcowy okres I wojny światowej w Niemczech 

Pod koniec I wojny światowej nastroje w Niemczech były bardzo skrajne. 
W wyniku blokady morskiej import wszelkiego rodzaju towarów w szczegól-
ności żywności zmniejszył się z 4,4 mln ton w 1913 roku do 45,5 tysiąca ton 
w 1917 roku, czyli niemal stokrotnie5. W wyniku niedożywienia zmarło sie-
demset sześćdziesiąt trzy tysiące Niemców6. Niemiecka gospodarka wyczerpała 
zapasy surowców7. Niezadowolenie wśród niemieckiej ludności cywilnej potę-
gowały chociażby nieodpowiedzialne pomysły niemieckich dowódców np. ge-
nerała Ericha Ludendorffa8, który postulował wcielenie do niemieckiego woj-
ska osoby z rocznika 1900, czyli siedemnastoletnich i osiemnastoletnich chłop-
ców9. Zginęło ok. 1,8-2,1 mln żołnierzy niemieckich10, a ok. 5 mln odniosło 
rany11. Ludność cywilna miała wyraźnie dość prowadzenia dalszych działań 
wojennych. Na początku listopada wybuchł bunt marynarzy w Kolonii. W ko-
lejnych dniach wybuchały bunty marynarskie w Bremie, Hamburgu, Wil-
helmshaven i Cuxhaven12. 7 listopada odbyła się dwustutysięczna antywojenna 
manifestacja w Monachium, gdzie doszło do krwawych starć13. 9 listopada 

                                                            
5 B. Wołoszański, Honor … , s. 11. 
6 Tamże. 
7 Tamże, s. 12. 
8 ,,Ludendorff Erich, ur. 9 IV 1863, Kruszewnia k. Poznania, zm. 20 XII 1937, Tutzing (Ba-
waria), niem. generał i polityk; podczas I wojny świat. szef sztabu 8. armii w Prusach Wschod-
nich, następnie frontu wschodniego; 1916–18 kwatermistrz generalny; z P. Hindenburgiem 
kierował operacjami wojsk., wywierał duży wpływ na polit. i wojsk. decyzje cesarza i rządu; 
wkrótce po wojnie związał się z A. Hitlerem (m.in. uczestnik puczu monachijskiego 1923); po 
1925 poróżniony z Hitlerem, poświęcił się działalności w organizacjach kombatanckich oraz 
pisarstwu; opublikował Der Totale Krieg (1935)”; zob. Ludendorff Erich, [online] https://ency 
klopedia.pwn.pl/haslo/Ludendorff-Erich;3934238.html [dostęp: 13.07.2018]. 
9 Tamże. 
10 100. rocznica wybuchu I wojny światowej, [online] https://www.tvn24.pl/raporty/100-rocz 
nica-wybuchu-i-wojny-swiatowej,866 [dostęp: 11.07.2018]. 
11 B. Wołoszański, Honor... , s. 13. 
12 Tamże.  
13 Tamże, s. 13-14. 
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w Berlinie wybuchł strajk generalny. Prym w manifestacjach wiodła komuni-
styczna Grupa Spartakusa14, której czołowy przedstawiciel Karl Liebknecht15 
proklamował powstanie republiki socjalistycznej16. W wyniku buntu cesarz 
Wilhelm II zmuszony był uciec do Holandii17. Wybuch rewolucji bolszewic-
kiej był w Niemczech bardzo realny. Wobec klęsk na froncie i destabilizacji 
sytuacji wewnątrz kraju politycy II Rzeszy zdecydowali się na kapitulację. Klę-
ska Niemiec w 1918 roku była już faktem, a oddziały, które wycofały się 
z frontu miały równie ważne zadanie, którym była walka z komunistami. Dzia-
łania komunistów w Bawarii zostały szybko spacyfikowane przez oddziały Frei-
korps, a czołowi marksiści wkrótce zginęli.  

Koniec I wojny światowej w Rosji i pierwsze lata władzy bolszewików 

Pod koniec I wojny światowej w Rosji bolszewicy dążyli do zdobycia 
i umocnienia swojej władzy. Nie chcieli oni tylko i wyłącznie sprawować abso-
lutnej władzy nad terytorium rosyjskim, ale także nieść rewolucję na Zachód18. 

                                                            
14 ,,Związek Spartakusa, niem. Spartakusbund, początkowo ugrupowanie lewicowych socjalde-
mokratów niemieckich skupionych wokół pisma „Die Internationale”; 1916 powstała Grupa 
Spartakusa, będąca 1917–18 w składzie Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 
(USPD); program z 7 X 1918 postulował zaprzestanie wojny imperialistycznej, obalenie rządu 
i wprowadzenie swobód demokratycznych; przywódcy Grupy uznali, że Niemcy znalazły się 
u progu rewolucji socjalistycznej, będącej częścią rewolucji światowej; wbrew stanowisku SPD 
i USPD domagali się przekazania całej władzy radom i uzbrojenia robotników (rewolucja listo-
padowa 1918 w Niemczech); 11 XI 1918 utworzono samodzielny Z.S. z Komitetu Centralnego 
(K. Liebknecht, R. Luksemburg, F. Mehring), który 30 XII 1918–1 I 1919 przekształcił się 
w Komunistyczną Partię Niemiec”; zob. Związek Spartakusa, [online] https://encyklope-
dia.pwn.pl/haslo/Zwiazek-Spartakusa;3978033.html [dostęp: 13.07.2018]. 
15 ,,Liebknecht Karl, ur. 13 VIII 1871, Lipsk, zm. 15 I 1919, Berlin, syn Wilhelma, polityk 
niemiecki; współzałożyciel (1907) i do 1910 przewodniczący Socjalist. Międzynarodówki Mło-
dzieży w Stuttgarcie; od 1908 deputowany do pruskiego Landtagu, od 1912 — do Reichstagu; 
czołowy działacz SPD; występował przeciw niem. militaryzmowi i imperializmowi; 1914 jedyny 
deputowany głosujący w Reichstagu przeciwko kredytom wojennym; 1916–18 więziony za 
udział w antywojennej i antyrządowej demonstracji w Berlinie; współzałożyciel Związku Spar-
takusa i KP Niemiec; jeden z gł. organizatorów rewolucji listopadowej w Niemczech 1918; za-
mordowany wraz z R. Luksemburg przez bojówkę oficerską”; zob. Liebknecht Karl, [online] 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Liebknecht-Karl;3932441.html [dostęp: 13.07.2018]. 
16 B. Wołoszański, Honor… , s. 13. 
17 Tamże, s. 15. 
18 Tamże. 
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Lew Trocki19, założyciel Armii Czerwonej otwarcie wzywał do marszu na Za-
chód celem niesienia ideologii komunistycznej. W przemówieniu wygłoszo-
nym w Woroneżu 18 listopada 1918 roku mówił: ,,Towarzysze! Musimy roz-
począć ofensywę, która poniesie nasze rewolucyjne hasła na Zachód! Przez Ki-
jów wiedzie prosta droga do połączenia się z rewolucją austriacką, węgierską, 
podobnie jak przez Psków i Wilno prowadzi droga do połączenia się z rewolu-
cją niemiecką. Ofensywa na wszystkich frontach! Ofensywa na zachodnim 
froncie! Ofensywa na południowym froncie! Na wszystkich rewolucyjnych 
frontach”20. Jednakże polityka przywódców radzieckich w pierwszych latach 
rządów (tzw. komunizm wojenny) okazała się pasmem klęsk. Katastrofa eko-
nomiczna oraz klęska głodu w Rosji doprowadziły do licznych buntów m.in. 
buntu marynarzy w Kronsztadzie w 1921 roku21. Lenin w marcu 1921 roku 
w celu poprawienia sytuacji gospodarczej ogłosił Nową Ekonomiczną Politykę 
(ros. Nowaja Ekonomiczeskaja Politika)22. Doprowadziło to do pewnego od-
prężenia w komunistycznej Rosji. W grudniu 1922 roku proklamowano po-
wstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich23. Lenin po zamachu 
na jego życie był coraz słabszy i stopniowo odsuwany od władzy. Zmarł w 1924 
roku24. 

Moda na demokrację – fiasko demokratycznych rządów i kształtowanie 
ustrojów totalitarnych 

Po I wojnie światowej nastała w Europie tzw. moda na demokrację. 
Szybko jednak okazało się, że kolejne często zmieniane rządy nie były w stanie 

                                                            
19 ,,Trocki Lew (1879-1940), właśc. Lejb Bronstein – rosyjski działacz komunistyczny, współ-
organizator rewolucji październikowej. Już w 1898 r. związał się z rosyjskimi rewolucjonistami, 
a wkrótce nawiązał współpracę z Leninem… Kiedy dowiedział się, że Lenin powrócił do Rosji, 
Trocki dołączył do niego i w październiku 1917 r. stanął na czele Piotrogrodzkiej Rady Robot-
niczej…. z polecenia Lenina organizował Armię Czerwoną…. Kiedy rządy przejął Stalin Troc-
kiego odsunięto od rządu, a w 1927 r. wyrzucono z partii. Rok później został zesłany do Ka-
zachstanu, a w 1929 roku wypędzony z ZSRR. Stalin wielokrotnie organizował zamachy na 
Trockiego – ostatecznie został on zamordowany 20 VIII 1940 r. w Meksyku”; zob. A. Nawrot 
(red.), Encyklopedia historia, Kraków 2010, s. 626. 
20 Tamże.  
21 R. Śniegocki, Historia, Burzliwy wiek XX, Warszawa 2008, s. 98. 
22 Tamże. 
23 Tamże.  
24 Tamże, s. 99. 
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19 ,,Trocki Lew (1879-1940), właśc. Lejb Bronstein – rosyjski działacz komunistyczny, współ-
organizator rewolucji październikowej. Już w 1898 r. związał się z rosyjskimi rewolucjonistami, 
a wkrótce nawiązał współpracę z Leninem… Kiedy dowiedział się, że Lenin powrócił do Rosji, 
Trocki dołączył do niego i w październiku 1917 r. stanął na czele Piotrogrodzkiej Rady Robot-
niczej…. z polecenia Lenina organizował Armię Czerwoną…. Kiedy rządy przejął Stalin Troc-
kiego odsunięto od rządu, a w 1927 r. wyrzucono z partii. Rok później został zesłany do Ka-
zachstanu, a w 1929 roku wypędzony z ZSRR. Stalin wielokrotnie organizował zamachy na 
Trockiego – ostatecznie został on zamordowany 20 VIII 1940 r. w Meksyku”; zob. A. Nawrot 
(red.), Encyklopedia historia, Kraków 2010, s. 626. 
20 Tamże.  
21 R. Śniegocki, Historia, Burzliwy wiek XX, Warszawa 2008, s. 98. 
22 Tamże. 
23 Tamże.  
24 Tamże, s. 99. 
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zadowolić obywateli swoich państw. Dochodziło do zamachów stanu i przej-
mowania władzy przez dyktatorów. Tak stało się m.in. we Włoszech, gdzie 
w październiku 1922 roku po marszu czarnych koszul na Rzym urząd premiera 
otrzymał Benito Mussolini25. Sztuka ta nie udała się natomiast Hitlerowi, 
który po nieudanym puczu monachijskim (8-9 listopada 1923 roku26) stanął 
przed sądem 26 lutego 1924 i został skazany na 5 lat więzienia w twierdzy w 
miasteczku Landsberg27. Tam powstało słynne dzieło Hitlera pt. Mein Kampf 
(moja walka)28. 

Działalność Hitlera i NSDAP po opuszczeniu przez Hitlera więzienia 

Przyszły przywódca III Rzeszy został przedterminowo zwolniony i wy-
szedł z więzienia 20 grudnia 1924 roku29. Sytuacja nazistów była jednak bardzo 
poważna. NSDAP oraz Oddziały Szturmowe NSDAP były zdelegalizowane, 
a gazeta ,, Völkischer Beobachter”30 (dziennik nazistowski) została zawie-
szona31. 4 stycznia 1925 roku Adolf Hitler spotkał się z premierem rządu ba-
warskiego Heinrichem Heldem. Skutki tej rozmowy były dla nazistów bardzo 
pozytywne. Po tym, jak Hitler obiecał, że zaniecha wszelkich prób zdobywania 
władzy siłą, towarzysze Hitlera zostali wypuszczeni z więzienia, NSDAP znów 
mogła prowadzić działalność podobnie jak dziennik nazistowski32. W latach 
1924-1929 NSDAP nie zyskało dużego poparcia. W wyborach do Reichstagu 

                                                            
25 Wiktor Emanuel III - ugiął się przed faszyzmem, [online] https://www.polskieradio. 
pl/39/156/Artykul/967498,Benito-Mussolini-%E2%80%93-chcial-wskrzesic-wielkie-Imperi 
um-Rzymskie [dostęp: 14.07.2018]. 
26 B. Wołoszański, Honor …, s. 77-80. 
27 Tamże. 
28 Po latach okazuje się, że Hitler prawdopodobnie nie był jedynym autorem książki. Zob. 
R. Jurszo, Hitler kłamał. To nie on napisał „Mein Kampf”, [online] https://ciekawostkihisto 
ryczne.pl/2014/10/27/ksiadz-antysemita-kto-naprawde-napisal-mein-kampf/#3 [dostęp: 14. 
07.2018]. 
29 B. Wołoszański, Honor … , s. 81. 
30 „ „Völkischer Beobachter” niem. dziennik nazistowski; zał. 1887 jako „Münchener Beobach-
ter”, 1920 nabyty przez NSDAP i wyd. pod zmienioną nazwą; organ NSDAP, od 1933 na pół 
oficjalny organ rządowy III Rzeszy, 1945 zlikwidowany; redaktor: D. Eckart (1921–23), A. Ro-
senberg (1923–37), W. Weiss (od 1938); nakład: 1924 — 4 tys., 1932 — 12 tys., 1934 — 336 
tys., 1941 — 836 tys.;” zob. Völkischer Beobachter, [online] https://encyklopedia.pwn.pl/ 
haslo/Voelkischer-Beobachter;3993094.html [dostęp: 14.07.2018]. 
31 B. Wołoszański, Honor … , s. 81. 
32 Tamże, s. 81. 
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(niemiecki parlament) w maju 1928 roku NSDAP zdobyła tylko 12 miejsc33. 
Partia nie miała również dużych dochodów, aczkolwiek niektórzy przemy-
słowcy w tym Henry Ford wspierali partię Hitlera pewnymi kwotami pienięż-
nymi34. 

Wielki kryzys ekonomiczny – sytuacja w Niemczech, dojście do władzy 
nazistów 

Sytuacja w Niemczech zmieniła się wraz z nastaniem wielkiego kryzysu 
ekonomicznego w 1929 roku. Władze demokratyczne nie potrafiły poradzić 
sobie z zapaścią gospodarczą, skutkiem czego coraz większe poparcie zdoby-
wały ugrupowania radykalne m.in. naziści i komuniści. Poparcie dla NSDAP 
rosło z każdym miesiącem, a w lipcu 1932 roku partia Hitlera zdobyła w wy-
borach do Reichstagu 230 mandatów35 na 608. Tym samym NSDAP otrzy-
mała 37,4% głosów36. Stała się tym samym najsilniejszym ugrupowaniem 
w niemieckim parlamencie. Społeczeństwo było rozgoryczone klęską jaki ich 
kraj poniósł podczas I wojny światowej oraz skutkami wielkiego kryzysu eko-
nomicznego. Przywódca NSDAP bardzo dobrze wiedział jak to wykorzystać. 
W Mein Kampf pisał: ,,Masy mają bardzo niewielkie pojęcie, jak dokonać wy-
boru(…). Dostrzegają tylko bezlitosną siłę i brutalność wypowiedzi, którym 
zawsze ulegają”37. Wielu chciało wiedzieć, dlaczego Niemcy przegrały wojnę 
i zmuszone są płacić ogromne reparacje wojenne. Z drugiej strony nieudolność 
władz demokratycznych w walce z kryzysem gospodarczym sprawiła, że lud-
ność zaczęła popierać stronnictwa skrajne i antydemokratyczne. Hitler w takiej 
sytuacji bardzo łatwo mógł manipulować społeczeństwem i wmawiać mu, że 
przyczyną porażki II Rzeszy w I wojnie światowej oraz wszelkich niepowodzeń 
był spisek zawiązany przez komunistów i Żydów, którzy obalili legalną władzę 
cesarską, przyczyniając się tym samym do klęski militarnej. Znajdująca się 
w ciężkiej sytuacji materialnej ludność niemiecka uwierzyła przywódcy 

                                                            
33 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2, Warszawa 1997, s. 269. 
34 B. Wołoszański, Honor … , s. 77-80. 
35 R. Śniegocki, Historia …, s. 89. 
36 M. Szukała, Prof. E. Król: O zwycięstwie wyborczym NSDAP w 1932 r. zadecydował wielki 
kryzys gospodarczy, [online] http://dzieje.pl/aktualnosci/prof-e-krol-o-zwyciestwie-wyborczym- 
nsdap-w-1932-r-zadecydowal-wielki-kryzys [dostęp: 14.07.2018]; Według profesora Eugeniu-
sza Króla właśnie wielki kryzys gospodarczy zdecydował o zwycięstwie NSDAP. 
37 B. Wołoszański, Honor … , s. 74. 
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R. Jurszo, Hitler kłamał. To nie on napisał „Mein Kampf”, [online] https://ciekawostkihisto 
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33 B. Wołoszański, Encyklopedia II wojny światowej. Tom 2, Warszawa 1997, s. 269. 
34 B. Wołoszański, Honor … , s. 77-80. 
35 R. Śniegocki, Historia …, s. 89. 
36 M. Szukała, Prof. E. Król: O zwycięstwie wyborczym NSDAP w 1932 r. zadecydował wielki 
kryzys gospodarczy, [online] http://dzieje.pl/aktualnosci/prof-e-krol-o-zwyciestwie-wyborczym- 
nsdap-w-1932-r-zadecydowal-wielki-kryzys [dostęp: 14.07.2018]; Według profesora Eugeniu-
sza Króla właśnie wielki kryzys gospodarczy zdecydował o zwycięstwie NSDAP. 
37 B. Wołoszański, Honor … , s. 74. 
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NSDAP. Po raz kolejny sprawdziły się więc słowa Fuhrera, który w swoim 
utworze pisał, że ,,psychika szerokich mas poddaje się tylko temu, co jest silne 
i bezkompromisowe”. Sytuację próbował ratować Kurt von Schleicher, zago-
rzały demokrata, kanclerz Niemiec od 1932 roku. Próby delegalizacji NSDAP 
i KPD przez ww. polityka spełzły na niczym, a prezydent Paul von Hindenburg 
pod naciskiem polityków obawiających się przejęcia władzy dyktatorskiej przez 
Schleichera, odwołał go ze stanowiska38. 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler 
został mianowany kanclerzem III Rzeszy39. Pozycja nazistów tym samym bar-
dzo się umocniła. 

Umacnianie się władzy bolszewickiej w ZSRR 

Po śmierci Lenina rozpoczęła się w sowieckiej Rosji walka o władzę. Naj-
silniejszą pozycję w partii miał Lew Trocki, który był głównym kandydatem 
do przejęcia władzy. W celu wyeliminowania Trockiego Józef Stalin sprawu-
jący od 1922 roku stanowisko sekretarza generalnego Komitetu Centralnego 
Rosyjskiej Komunistycznej Partii zawarł porozumienie z Zinowjewem i Ka-
mieniewem tworząc triumwirat40. Dzięki zawarciu sojuszu z Zinowjewem 
i Kamieniewem Stalin odsunął od władzy Lwa Trockiego i zmusił go do wy-
jazdu z kraju w 1929 roku41. Rosyjski dyktator następnie postanowił rozprawić 
się ze swoimi dotychczasowymi sojusznikami. W 1927 roku odsunął od władzy 
Kamieniewa i Zinowjewa dzięki zawarciu sojuszu z Nikołajem Bucharinem42. 
W 1929 roku Stalin odsunął od władzy Bucharina oskarżając go o odchylenia 
prawicowe. Tym samym w wieku 50 lat Józef Stalin skupił w swoim ręku całą 
władzę w ZSRR43. Jednakże zdobycie całkowitej władzy w Rosji nie było jedy-
nym celem Stalina. Cały czas zamierzał on poszerzać terytorium państwa, nio-
sąc rewolucję do wszystkich państw Europy, a nawet wykraczać poza nią. Dyk-
tator bardzo dobrze pamiętał, że ekspansję komunistów na Zachód zatrzymała 
pod Warszawą odradzająca się Polska. Mimo dotkliwej porażki z 1920 roku 

                                                            
38 R. Śniegocki, Historia …, s. 90. 
39 B. Wołoszański, Encyklopedia … , s. 269. 
40 R. Śniegocki, Historia …, s. 99-100. 
41 Tamże, s. 100. 
42 Tamże. 
43 Tamże. 
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Stalin nie porzucił idei rewolucyjnej. Czekał tylko na odpowiedni moment jej 
realizacji. 

Umacnianie władzy Hitlera z III Rzeszy 

Hitler w pierwszych latach swoich rządów dążył przede wszystkim do 
umocnienia władzy. Pierwszym celem stało się pozbycie komunistów, którzy 
stanowili znaczną siłę polityczną w ówczesnych Niemczech. Po spaleniu Re-
ichstagu 28 lutego 1933 roku44, kanclerz III Rzeszy namówił starego i schoro-
wanego już prezydenta Hindenburga do wydania dekretu zawieszającego sze-
reg praw obywatelskich45. Dzięki temu Hitler mógł zdelegalizować Komuni-
styczną Partię Niemiec (KPD), a działacze tejże partii zostali aresztowani 
i umieszczeni w pierwszym obozie koncentracyjnym w Dachau46. W marcu 
1933 roku w wyborach parlamentarnych naziści uzyskali ponad 50% manda-
tów (288 na 566)47. W lipcu 1933 roku wprowadzono zakaz tworzenia i dzia-
łania jakichkolwiek partii poza NSDAP, a w kolejnych wyborach parlamentar-
nych, które miały miejsce w listopadzie 1933 roku partia Führera zdobyła 92% 
głosów oraz wszystkie mandaty w parlamencie48. Tym samym Reichstag stał 
się ,,najdrożej opłacanym chórem świata”49. Po śmierci prezydenta Hinden-
burga w sierpniu 1934 roku przywódca nazistów objął urząd prezydenci, 
co w połączeniu ze stanowiskiem kanclerskim dało mu nieograniczoną wła-
dzę50.  

Pozycji wodza III Rzeszy mógł zagrozić spór wewnątrz partii. Członkowie 
Oddziałów Szturmowych (SA) oskarżali Hitlera m.in. o zdradę idei narodo-
wosocjalistycznej. Organizacja, której przewodził Ernsta Röhma liczyła ok. 
1 mln ludzi pod bronią i 3,5 mln rezerwistów51. Popierany przez SS (Sztafety 
Ochronne) Hitler podczas słynnej ,,nocy długich noży” 30 czerwca 1934 roku 

                                                            
44 Tamże, s. 269. 
45 Tamże, s. 90. 
46 Tamże. 
47 Tamże. 
48 Tamże. 
49 Tamże, s. 91. 
50 B. Wołoszański, Encyklopedia …, s. 270. 
51 Tamże. 
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Stalin nie porzucił idei rewolucyjnej. Czekał tylko na odpowiedni moment jej 
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reg praw obywatelskich45. Dzięki temu Hitler mógł zdelegalizować Komuni-
styczną Partię Niemiec (KPD), a działacze tejże partii zostali aresztowani 
i umieszczeni w pierwszym obozie koncentracyjnym w Dachau46. W marcu 
1933 roku w wyborach parlamentarnych naziści uzyskali ponad 50% manda-
tów (288 na 566)47. W lipcu 1933 roku wprowadzono zakaz tworzenia i dzia-
łania jakichkolwiek partii poza NSDAP, a w kolejnych wyborach parlamentar-
nych, które miały miejsce w listopadzie 1933 roku partia Führera zdobyła 92% 
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rozkazał zlikwidować czołowych działaczy SA m. in. Ernsta Röhma52. Po zli-
kwidowaniu SA Führer sprawował nieograniczoną władzę w III Rzeszy. 

Budowa Tysiącletniej Rzeszy – ekspansja terytorialna Niemiec w latach 
1935-1938. 

Dyktator III Rzeszy mając pełnię władzy, rozpoczął budowę tzw. Tysiąc-
letniej Rzeszy. Na masową skalę rozpoczęto działania zbrojeniowe. Ludzie 
uznawani za ,,nieczystych” (głównie Żydzi) byli prześladowani i zmuszani do 
emigracji. Uchwalone w 1935 roku ustawy norymberskie umożliwiły usunię-
cie Żydów z życia gospodarczego i politycznego53. W marcu 1935 Hitler od-
rzucił także postanowienia traktatu wersalskiego (nazywanego przez Führera 
,,dyktatem wersalskim”). W Niemczech odtworzono sztab generalny, budo-
wano armię z poboru (Wehrmacht), organizowano lotnictwo wojskowe (Lu-
ftwaffe) i rozbudowywano marynarkę wojenną (Kriegsmarine)54. Francja 
i Wielka Brytania pozostały bierne wobec działania przywódcy III Rzeszy. 
Twierdziły, że jego działania nie zagrażają pokojowi55. Odrzucały one również 
pomysł Józefa Piłsudskiego o prewencyjnym ataku na Niemcy celem odsunię-
cia nazistów od władzy56. 7 marca 1936 roku Hitler zajął Nadrenię57, która na 
mocy postanowień z 1919 roku miała być strefą zdemilitaryzowaną. W 1936 
roku Niemcy i Włochy zawarły sojusz (tzw. oś współpracy), do którego w 1937 
roku dołączyła Japonia. Również w 1936 roku Niemcy i Japonia zawarły tzw. 
pakt antykominternowski, do którego w 1937 roku dołączyły Włochy. Tak 
powstał trójstronny sojusz Berlin-Rzym-Tokio58. W marcu 1938 roku Hitler 
przyłączył Austrię do swojego państwa (tzw. Anschluss Austrii)59. Brak reakcji 
ze strony państw Zachodu przekonały Hitlera o możliwości dalszej ekspansji. 
W marcu 1938 roku wojska III Rzeszy wkroczyły do Austrii, po czym została 
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ona przyłączona do państwa niemieckiego (tzw. Anschluss Austrii)60. Kolejne 
żądania terytorialne zostały wysunięte pod adresem Czechosłowacji. Pretek-
stem było rzekome prześladowanie Niemców mieszkających w Sudetach61. Hi-
tler twierdził, że zamieszkiwanie ponad 3 mln Niemców poza granicami Rzeszy 
stanowi objaw łamania prawa narodu niemieckiego do decydowania o wła-
snym losie62. Czechosłowacja dysponowała silną i nowoczesną armią. Miała 
ponadto potężne umocnienia obronne i fabryki zbrojeniowe. Układy z Francją 
(układ z 1924 roku) i silnym Związkiem Radzieckim (układ z 1935 roku) da-
wały pewność, że w przypadku agresji Niemiec, sojusznicy wywiążą się ze swo-
ich obietnic63. Tak przynajmniej sądzili politycy czechosłowaccy politycy. 
W związku z zaognieniem sytuacji związanej z Czechosłowacją przywódca 
Włoch Benito Mussolini zaproponował przeprowadzenie mediacji. Doszło do 
niej w dniach 28-30 września 1938 roku w Monachium64. Premierzy Francji 
i Wielkiej Brytanii łudząc się, że Hitler nasyci się Sudetami, zgodził się na ko-
lejne ustępstwa. W rezultacie Czechosłowacja utraciła 1/5 terytorium i ¼ lud-
ności65.  

Działania rządu polskiego w ostatnich latach przedwojennych – 
czy Polska mogła postąpić inaczej? 

Zanim doszło do zajęcia części terytorium Czechosłowacji prezydent za-
grożonego państwa Eduard Benes zwrócił się o pomoc do ZSRR. Stalin był 
gotów wysłać swoje wojska na pomoc sojusznikowi, lecz Polska i Rumunia 
w obawie o swoją niepodległość nie wyraziły zgody na przemarsz Armii Czer-
wonej przez swoje terytorium. Czechosłowacja wystąpiła także z propozycją 
zawarcia sojuszu wojskowego z II Rzeczpospolitą, jednakże władze polskie 
uznały tę propozycję za spóźnioną66. Ponadto minister spraw zagranicznych 
II RP płk Józef Beck wysunął pod adresem Czechosłowacji żądania dotyczące 
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zwrotu utraconego kilkanaście lat wcześniej Zaolzia. Ultimatum zostało przy-
jęte i 2 października 1938 roku oddziały Wojska Polskiego zajęły sporny ob-
szar67. Było to ogromnym błędem polskiej dyplomacji. Polska stawała się tym 
samym w oczach międzynarodowej opinii publicznej sojusznikiem III Rzeszy. 
II RP zarzucano współpracę polityczną z Niemcami68.  

Wydaje się z perspektywy czasu, że okres napiętych stosunków nie-
miecko-czechosłowackich był sprzyjającym okresem do sprzeciwienia się Hi-
tlerowi. Wehrmacht nie był bowiem jeszcze gotowy do wyczerpującej wojny69, 
a czechosłowacki rząd mając wsparcie, chociażby Polski zapewne nie przystałby 
na warunki postanowień z Monachium. Gdyby rozwścieczony Hitler zdecy-
dował się zaatakować Czechosłowację, klęska armii niemieckiej była bardzo 
prawdopodobna. Sama armia czechosłowacka dysponowała bowiem potęż-
nymi umocnieniami w Sudetach, a w Czechosłowacji zbudowano wiele fabryk 
nowoczesnej broni m.in. trzynaście fabryk sprzętu lotniczego, sześć odlewni 
dział, osiem fabryk produkujących karabiny ręczne i maszynowe, a także sześć 
produkujących granaty i amunicję. Co do samej armii to miała ona ok. 1 mln 
żołnierzy (po mobilizacji, wojsko zawodowe liczyło ok. 240 tys. żołnierzy)70, 
ok. 3 tys. dział oraz zapas pocisków artyleryjskich w liczbie zapasem 18 407 
600 pocisków, 114 ciężkich bombowców Aero-Bloch MB 200, 64 dwupłato-
wych bombowców A-101, 90 maszyn SB-2 i B-71, a także 326 dwupłatowych 
samolotów Avia B-53471. Armia Czechosłowacka mimo tego, że ustępowała 
w pewnych aspektach armii niemieckiej, to w połączeniu z siłami polskimi 
mogła stawić zażarty opór, bądź nawet odeprzeć atak agresora. II Rzeczpospo-
lita mogła natomiast starać się odzyskać Zaolzie, oczywiście w zamian za po-
moc udzieloną Czechosłowacji.  
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Zajęcie części terytorium Czechosłowacji sprawiło, że III Rzesza posze-
rzyła swoje terytorium, zdobyła ponadto wiele nowoczesnych fabryk zbroje-
niowych, a także rozszerzyła swoją granicę z Polską, co miało duże znaczenie 
w 1939 roku.  

Droga do wojny 

Po zajęciu Sudetów premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain po 
powrocie do kraju stwierdził, że przywiózł pokój72. Hitler jednak nie rezygno-
wał z dalszej ekspansji. 14 marca 1939 roku po krwawym powstaniu ksiądz 
Jozef Tiso ogosił niepodległość Słowacji, a 15 marca 1939 roku wojska nie-
mieckie wkroczyły do Pragi. Czechy i Morawy stały się protektoratem Rzeszy, 
a Słowacja uzyskała status niezależnego państwa73. Po zajęciu Kłajpedy (wolne 
miasto pod kontrolą Ligi Narodów) 23 marca 1939 roku74 przywódca Niemiec 
skierował swoją uwagę na Wolne Miasto Gdańsk. 24 października 1938 roku 
minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop zapropono-
wał ambasadorowi II RP w Berlinie Józefowi Lipskiemu przedłużenie polsko-
niemieckiego paktu o nieagresji nawet o 25 lat. W zamian jednak zażądał zgody 
polskich władz na włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy oraz prze-
prowadzenie autostrady i linii kolejowej przez polskie Pomorze, które łączy-
łoby Prusy Wschodnie z resztą Niemiec75. Józef Beck początkowo myślał, 
że rozwiąże ten problem sam. Informacje o żądaniach Hitlera przekazał prezy-
dentowi Mościckiemu i marszałkowi Rydzowi-Śmigłemu dopiero w styczniu 
1939 roku76. Działania Hitlera przeraziły przywódców Wielkiej Brytanii 
i Francji. Daladier i Chamberlain byli świadomi, że jeżeli Polska przystanie na 
warunki Hitlera, dyktator całą swoją potęgę militarną może skierować prze-
ciwko Francji i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z polityką appeasamentu (z ang. 
zaspokajanie)77 Daladier i Chamberlain postanowili skierować agresję III Rze-
szy na wschód. Przede wszystkim dążyli do oddalenia potencjalnej agresji Hi-
tlera na państwa zachodnie. Być może liczyli także, że przywódca III Rzeszy po 
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ciwko Francji i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z polityką appeasamentu (z ang. 
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zdobyciu Polski zrezygnuje z dalszych podbojów. Chamberlain i Daladier 
udzielili Polsce 31 marca 1939 roku jednostronnych gwarancji niepodległo-
ści78. Rozwścieczony Hitler zerwał m.in. polsko-niemiecki pakt o nieagresji79. 
Polscy politycy m.in. Józef Beck, Ignacy Mościcki i Edward Rydz-Śmigły po-
stanowili, że Polska nie ugnie się przed żądaniami Hitlera. Józef Beck w słyn-
nym przemówieniu wygłoszonym 5 maja 1939 roku na posiedzeniu sejmu 
stwierdził: ,,Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona 
w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie 
sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie 
znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, 
narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”80 19 maja 1939 
roku Francja podpisała protokół na mocy, którego zobowiązała się do działań 
ofensywnych przeciwko Niemcom w 15 dniu wojny, jeżeli III Rzeszy napadnie 
na Polskę81. 25 sierpnia 1939 roku rządy Polski i Wielkiej Brytanii podpisały 
w Londynie układ sojuszniczy, w którym Brytyjczycy zobowiązali się udzielić 
pomocy II RP w przypadku agresji Hitlera82. Być może premier Chamberlain 
chciał mieć pewność, że Polska stawi opór w przypadku wojny z III Rzeszą, 
pomimo nowego zagrożenia, jakie pojawiło się pod koniec sierpnia 1939 roku, 
a którym było zawarcie 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow83.  

Podsumowanie 

1 września 1939 roku III Rzesza najechała na Polskę. 17 września 1939 
roku wschodnią granicę Polski przekroczyły wojska ZSRR. Trwająca 5 tygodni 
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wojna obronna Polski 1939 zakończyła się klęską Polaków i de facto IV roz-
biorem Polski. 

Przyczyn wybuchu II wojny światowej było bardzo wiele i zebraniu kom-
pletnego katalogu tych przyczyn jest celem nieosiągalnym. Analiza stosunków 
społecznych, gospodarczych i politycznych w samych Niemczech pokazuje, 
że bardzo wydarzeń wpłynęło na ukształtowanie się ludzkiej świadomości 
w taki, a nie inny sposób. Załamanie gospodarcze na przełomie lat 20 i 30 XX 
w. umożliwiło dojście do władzy Hitlera, który głosił bardzo radykalne po-
glądy, mające jednak poparcie w dobie kryzysu.  

Bardzo widoczna jest również polityka ustępstw państw zachodnich i ba-
gatelizowanie oraz lekceważenie Hitlera, co pozwoliło III Rzeszy zdobyć liczne 
terytoria, umocnić swoją pozycję w Europie i zdobyć niemal całą Europę.  
 Hitlerowi oprócz bierności Francji i Wielkiej Brytanii bardzo pomogła rów-
nież polityka prowadzona przez Józefa Stalina. Przywódca ZSRR wierzył, że 
dzięki Hitlerowi w Europie Zachodniej wybuchnie długa i bardzo kosztowna 
wojna, dzięki której Stalin będzie mógł podbić wyczerpane konfliktem zbroj-
nym państwa europejskie i rozszerzyć rewolucję na cały świat84. 
 II wojna światowa na zawsze pozostanie w ludzkiej pamięci. Problem związany 
z przyczynami jej wybuchu wymaga jednak nadal dogłębnej analizy i wysuwa-
nia nowych wniosków, które pozwolą lepiej zrozumieć tenże konflikt. 
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with all sorts of conclusions about the outbreak of the conflict. Some say that 
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Polskie Państwo Podziemne (PPP) w okresie II wojny światowej było 
w pewnej mierze inspirowane organizacją państwa konspiracyjnego w czasie 
Powstania Styczniowego. Tworzenie struktur państwa podziemnego w szcze-
gólnych warunkach, takich jak wojna, okupacja jest polską specyfiką. Trudno 
na świecie spotkać tak zorganizowany aparat państwowy. W okresie II wojny 
światowej Polacy stworzyli pełne struktury państwa, opierając się głównie na 
czynniku patriotycznym i obywatelskim. Powstała administracja centralna, te-
renowa i połączone z nimi organizacje wojskowe. Pion cywilny i wojskowy 
państwa podziemnego sprawnie funkcjonowały w szczególnie trudnych wa-
runkach okupacji. W strukturach państwa podziemnego zorganizowane były 
także służby informacyjne – wywiad i kontrwywiad. 

Informacje zebrane przez wywiad PPP były unikalne i miały duży wpływ 
na przebieg II wojny światowej. Działalność wywiadowcza służb konspiracyj-
nych przyczyniła się do pokonania III Rzeszy. Najważniejszym obszarem pracy 
wywiadu PPP był front wschodni. Zebrano tam istotne informacje dotyczące 
transportów niemieckich kierowanych na wschód. Jednym z osiągnięć wywia-
dowczych podziemia było pozyskanie szczegółowych danych, dotyczących roz-
woju badań nad bronią Hitlera w tajnym ośrodku badawczym zlokalizowanym 
na wyspie Uznam w Peenemünde, a później przeniesionym do Blizny. Niemcy 
testowali tam rakiety V1 i V2, które były zagrożeniem dla aliantów.  
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Wywiad Polskiego Państwa Podziemnego 
nakierowany na front wschodni 

Podstawy ideologiczne polityki hitleryzmu wskazywały, że agresja nie-
miecka na Związek Radziecki jest nieunikniona. Jednym z założeń było dopro-
wadzenie do zniszczenia pierwszego państwa socjalistycznego. Innym ważnym 
celem było doprowadzenie do zniszczenia narodów słowiańskich. Tereny oku-
powanej Polski miały posłużyć jako przedpole walki oraz obszar planowanej 
koncentracji wojsk niemieckich. Na początku października 1940 r. zaczęła się 
rozbudowa sieci drogowej, kolejowej, łączności, a także lotnisk, magazynów 
amunicji i poligonów. Te działania były realizowane zgodnie z planem „Otto”, 
który polegał na rozbudowie infrastruktury zbrojeniowej na potrzeby Wehr-
machtu. Okoliczności te doprowadziły do aktywizacji wywiadu PPP1.  

Wywiad PPP zebrał informacje dotyczące rozpracowania potencjału wo-
jennego Niemiec w wojnie ze Związkiem Radzieckim. Jedna z pierwszych in-
formacji, która mogła świadczyć o możliwości przygotowania ataku Niemiec 
na ZSRR, została przypadkowo zdobyta we dworze „Irena” na Lubelszczyźnie, 
gdzie przebywała grupa oficerów sztabu niemieckiego. Żołnierz III Rzeszy mjr 
Marchmitz zażądał od adorowanej kobiety kontaktu z oficerem Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. W dniu 30 marca 1940 r. doszło do spotkania pomiędzy 
Marchmitzem a delegatem ZWZ mjr Drobikiem. W trakcie rozmowy Nie-
miec wyjawił plan ataku na Związek Radziecki, co niezwłocznie zostało prze-
kazane do KG ZWZ. Wiadomość ta została uznana za fikcyjną, mimo 
wszystko zdecydowano się przesłać ją do Sztabu Głównego Naczelnego Wo-
dza2.  

Po pewnym czasie zaczęły pojawiać się nowe sygnały, które wskazywały 
na początek koncentracji wojsk niemieckich. Z różnych części kraju napływały 
informacje o rozbudowie umocnień niemieckich na długości wschodniej linii 
demarkacyjnej. Jeden z meldunków sygnalizował o przyjeździe do Spały do-
wódców wojsk niemieckich. Treść innych powiadomień świadczyła o rozbu-
dowie niemieckiej infrastruktury wojskowej. Informacje te wskazywały na 

                                                            
1 R. Nazarewicz, Razem na tajnym froncie. Polsko-radzieckie współdziałanie wywiadowcze w latach 
II wojny światowej, Warszawa 1983, s. 22-23, 69. 
2 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii Krajowej, Warszawa 1987, s. 94. 
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przygotowania do rozpoczęcia realizacji planu ataku III Rzeszy na Związek Ra-
dziecki („operacja Barbarossa”). 

Przedsięwzięcia związane z koncentracją wojsk niemieckich na terenach 
okupowanej Polski starano się zakamuflować i chronić przed wywiadowczą pe-
netracją. Istniało kilka przykładów dezinformacji niemieckiej w tym zakresie. 
Działania na rzecz rozbudowy linii kolejowych, dróg i mostów uzasadniono 
odbudową terenu Generalnego Gubernatorstwa. Koncentrację wojsk i tworze-
nie nowych obiektów wojskowych w tym rejonie tłumaczono ochroną przed 
nalotami brytyjskimi. Nadto starano się ukryć rzeczywistą liczbę wojska  w GG 
oraz miejsca ich nagromadzenia. Przekonywano Związek Radziecki, że prze-
grupowanie wojsk w tym rejonie to tylko wymiana jednostek frontowych, 
w celu natarcia na Wielką Brytanię. Dużą rolę w rozpowszechnianiu dezinfor-
macji odgrywała Abwehra. Oprócz kamuflażu politycznego III Rzesza stoso-
wała także techniczne czynności, mające na celu zamaskowanie ruchu wojsk. 
Przykładem tego były transporty kolejowe z czołgami, które zakrywano sia-
nem. Jedynie ugięcie resorów pod przewożonym składem mogło świadczyć 
o faktycznym ładunku. Innym sposobem, który miał zataić przewożony sprzęt 
bojowy były specjalne transporty kolejowe i samochodowe bez namalowanych 
wzorów i godeł rozpoznawczych. Większość transportów odbywało się pod 
osłoną nocy3. Należy podkreślić, że na terenie Polski znajdowało się dziewięć 
magistrali kolejowych, po których Niemcy dostarczali 75-80% zaopatrzenia na 
zaplecze frontu wschodniego. W ciągu doby na kierunek wschodni dostar-
czano nawet 500 transportów wojskowych4. Ze źródeł niemieckich wynika, 
że tuż przed atakiem na Związek Radziecki na ziemiach polskich znajdowało 
się 109 dywizji Wehrmachtu oraz Waffen SS, co stanowiło 72% potencjału sił 
hitlerowskich, walczących na kierunku wschodnim5. 

Zachód o zamiarze agresji Niemiec na Związek Radziecki poinformował 
Stalina dopiero na przełomie kwietnia i maja, czyli na krótko przed inwazją. 
Wielka Brytania dzięki meldunkom przesyłanym z Polski, była w posiadaniu 
tych informacji od ponad roku. Dlaczego ZSRR został tak późno poinformo-
wany? Istnieje wiele tez, a wśród nich ta, że Churchill nie ostrzegł Związku 

                                                            
3 Tamże, s. 94-98. 
4 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II 
wojny światowej, t. I, Warszawa 2004, s. 428. 
5 R. Nazarewicz, Razem na tajnym froncie…, s. 66. 
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3 Tamże, s. 94-98. 
4 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II 
wojny światowej, t. I, Warszawa 2004, s. 428. 
5 R. Nazarewicz, Razem na tajnym froncie…, s. 66. 



Paweł Marchewka 

94 

Radzieckiego na czas, z obawy przed dogadaniem się Hitlera ze Stalinem. Pre-
mier Wielkiej Brytanii zwlekał z ostrzeżeniem o konflikcie do momentu, 
w którym machina hitlerowska była już nie do zatrzymania6.  

W dniu 30 lipca 1941 r. doszło do podpisania układu polsko-radzieckiego 
przez gen. Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRR Iwana Majskiego. 
Układ Sikorski-Majski zobowiązywał oba kraje do udzielania wzajemnej po-
mocy w wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom. Był to krok milowy w sto-
sunkach polsko-radzieckich. Dzięki temu, zostały stworzone podstawy do 
wspólnej działalności wywiadowczej skierowanej przeciwko Hitlerowi7. Część 
środowiska związanego z ZWZ-AK miała awersje do współpracy wywiadow-
czej ze Związkiem Radzieckim. Gen. Stefan Rowecki („Grot”) i płk Józef Smo-
leński obawiali się penetracji podziemnej siatki wywiadowczej ze strony 
NKWD8.  

Dnia 4 lutego 1942 r. doszło do podpisania porozumienia dotyczącego 
zasad współpracy wywiadowczej pomiędzy KG ZWZ a sztabem radzieckim. 
Negocjacje były trudne, ponieważ obie strony darzyły się wzajemną nieufno-
ścią. Ze strony ZSRR przedstawiono następujące warunki: informacje o siłach 
wroga miały być przesyłane bezpośrednio do sztabu radzieckiego. Chciano 
również zorganizować bezpośrednią łączność radiową, kurierską i powietrzną 
pomiędzy KG ZWZ a Sztabem Armii Czerwonej. Ze strony Polski wysunięto 
szereg warunków współpracy, wśród nich była wymiana informacji wywiadow-
czych, która miała odbywać się w Sztabie Naczelnego Wodza w Londynie, za 
pomocą wyznaczonych przez obie strony przedstawicieli. Zaś informacje o naj-
wyższej randze wywiadowczej na temat frontu wschodniego miały być przeka-
zywane do Polskiej Misji Wojskowej, znajdującej się na terenie Moskwy. 

                                                            
6 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 102. 
7 Tamże, s. 104. 
8 Stosunki pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim można podzielić na trzy okresy. Pierwszy 
z nich to okres przed podpisaniem układu Sikorski-Majski. Wywiad ZWZ-AK w okresie oku-
pacji połowy ziem II RP przez Związek Radziecki, czyli od 1939 r. tworzył siatki wywiadowcze, 
które były skierowane antyradziecko. W tym okresie ZSRR był sojusznikiem hitlerowskich Nie-
miec. Znacząco rozwijała się współpraca radzieckich i niemieckich służb. Przykładem mogą być 
spotkania pomiędzy kierownictwem NKWD a Gestapo, które odbywały się m.in. w Zakopanem 
oraz w Krakowie w latach 1939-1940. Podczas tych spotkań omawiano zasady współpracy 
w zakresie zwalczania polskiego ruchu oporu. Układ Sikorski-Majski rozpoczyna drugi okres 
w stosunkach polsko-radzieckich. Obydwa państwa znalazły się po jednej stronie, w tym sensie, 
że były w obozie aliantów. Trzeci i ostatni okres relacji pomiędzy Polską a ZSRR otwiera odkry-
cie grobów zbiorowych oficerów polskich w Katyniu w 1943 r.  
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Strona polska wyznaczyła mjr. Leona Bortnowskiego jako przedstawiciela do 
spraw wywiadowczych. Innym zastrzeżeniem ze strony polskiej było zorgani-
zowanie przez SNW w Londynie sieci wywiadowczej na tyłach hitlerowskich 
Niemiec. Warunkiem współpracy było umożliwienie przez Sztab Generalny 
przerzutu na spadochronach kadry wywiadowczej z obszaru ZSRR na teren 
operacyjny wywiadu polskiego oraz dostarczenie ewentualnej pomocy w po-
staci środków technicznych potrzebnych do zorganizowania placówek wywia-
dowczych. Ostatecznie porozumienie z 4 lutego 1942 r. obejmowało głównie 
nawiązanie łączności radiowej i przekazywanie za jej pomocą systematycznych 
informacji wywiadowczych między KG ZWZ a Polską Misją Wojskową. Na-
leży podkreślić, że współpraca ta miała charakter jednostronny. Wywiad 
ZWZ-AK przekazywał systematycznie wiadomości wywiadowcze z kraju, 
a w zamian nie otrzymywał żadnych istotnych danych9. 

W dniu 11 kwietnia 1942 r. doszło do nawiązania łączności pomiędzy 
KG AK (radiostacja „Ada”) a Polską Misją Wojskową w Srebrnym Borze pod 
Moskwą (radiostacja „Wisła”). Pierwsze słowa komunikatu płynącego z radio-
stacji brzmiały „Wisła nawiązuje łączność z Adą”. W okresie od kwietnia do 
lipca 1942 r. wywiad Armii Czerwonej otrzymywał cenne informacje wywia-
dowcze z kraju, w tym zwłaszcza w zakresie: 

a) wojskowych transportów kolejowych, 
b) transportów samochodowych oraz lotniczych, które docierały na 

front wschodni z terenów III Rzeszy, 
c) danych dotyczących nagromadzenia sił i środków Wehrmachtu, 
d) zaopatrzenia armii i stan bazy naprawczej wroga, 
e) nastrojów wśród Niemców i żołnierzy armii hitlerowskiej10. 

Informacje, które docierały do Moskwy z kraju, w większości były wysoko 
oceniane przez Związek Radziecki. Sytuacja na froncie wschodnim w 1942 r. 
według wywiadu AK była następująca: stwierdzono napływ wojsk niemieckich 
na front szczególnie na jego południowy odcinek i możliwość wystąpienia po-

                                                            
9 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 106-108; P. Matusak, Wywiad Związku 
Walki Zbrojnej Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 2002, s. 660. 
10 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 111; P. Matusak, Wywiad Związku 
Walki Zbrojnej…, s. 660. 
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9 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 106-108; P. Matusak, Wywiad Związku 
Walki Zbrojnej Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 2002, s. 660. 
10 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 111; P. Matusak, Wywiad Związku 
Walki Zbrojnej…, s. 660. 
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działu na dwie Heeresgruppen. Nadto ustalono, że na front środkowy skiero-
wane zostały oddziały węgierskie, co mogło sugerować  spadek ważności tego 
rejonu. Zaobserwowano także potęgowanie się oznak wskazujących na prowa-
dzenie przygotowań do wojny gazowej. Kolejne meldunki informowały o ma-
sowych transportach gazów bojowych. Na przełomie kwietnia i maja zauwa-
żono przewóz butli, bomb i pocisków wypełnionych gazem. Wiadomości wy-
syłane przez wywiad PPP świadczyły o możliwości użycia przez Niemców broni 
chemicznej. Dotyczyły  one również lokalizacji baz lotnictwa bojowego, zapa-
sów benzyny, celów bombardowań, sposobów maskowania lotnisk i transpor-
tów niemieckich11. 

W meldunkach wywiadu AK informowano także o ruchu odfrontowym. 
W marcu 1942 r. na zachód odwieziono 151 transportów wojskowych, około 
5000 wagonów z żołnierzami i 1000 z rannymi12. Były to jedne z pierwszych 
informacji dotyczących rozmiarów strat w armii niemieckiej, które potwier-
dzały, że nie wiedzie im się na froncie wschodnim, tak jak podawała propa-
ganda. Powrót rannych żołnierzy z frontu wschodniego w dużych ilościach 
spowodował spadek euforii społeczeństwa niemieckiego. Duża część transpor-
tów wracających z frontu przejeżdżała przez Przemyśl. Mieszkańcy tego miasta 
słyszeli wydobywające się z wagonów jęczenie i wycie rannych żołnierzy. Szcze-
gólnie trudne były przypadki ran z rozległymi odmrożeniami. Informacje te 
przekazano wywiadowi podziemnemu. W ten sposób wykryto kłopotliwe 
straty wśród Niemców, które wynikały nie tylko z działań bojowych, co z in-
nych czynników, takich jak nieudolna organizacja13.  

W początkowym okresie funkcjonowania łączności pomiędzy Warszawą 
a Moskwą, radiostacja „Ada” dopuszczana była do dłuższego czasu pracy, 
a lokale, z których nadawano zmieniane były co parę dni. W późniejszym okre-
sie, gdy Niemcy zmodernizowali system wykrywania radiostacji, praca „Ady” 
została ograniczona ze względów bezpieczeństwa. 

Do jednego z największych osiągnięć wywiadu PPP na wiosnę 1942 r. 
należało celne rozpoznanie zamierzeń dowództwa III Rzeszy na froncie 

                                                            
11 A. Pepłoński, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1995, 
s. 222-223, 225. 
12 Tamże, s. 224. 
13 Wiedza pochodząca z dyskusji podczas seminarium magisterskiego.  
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wschodnim. Wywiad PPP zorientował się, że główne uderzenie nie było ukie-
runkowane na Moskwę, a faktyczna koncentracja wojsk i rozpoczęcie letniej 
ofensywy niemieckiej miało odbyć się na południowym odcinku frontu 
wschodniego14. W tym okresie Niemcy podjęli na szeroką skalę kampanię dez-
informacyjną, która miała na celu utwierdzić w przekonaniu Związek Ra-
dziecki, że koncentracja sił Wehrmachtu odbywała się na kierunku moskiew-
skim. Wywiad PPP dokonał oceny zamiaru strategicznego oraz możliwości 
operacyjnych wroga na froncie wschodnim. Konkluzje zawarte we wspomnia-
nej ocenie wskazywały, że eksponowanie działań militarnych na kierunku mo-
skiewskim jest zamierzonym działaniem dezinformującym i służy odwróceniu 
uwagi od faktycznych przygotowań na południu frontu. Nadto główne ude-
rzenie armii III Rzeszy nastąpi od południa, a celem natarcia jest przejęcie kon-
troli nad zagłębiem naftowym, zlokalizowanym na Kaukazie15.  

Dnia 30 lipca 1942 r. łączność pomiędzy „Adą” i „Wisłą” została prze-
rwana z inicjatywy Związku Radzieckiego. Istniało kilka przyczyn zakończenia 
współpracy wywiadowczej pomiędzy Polską a ZSRR. Niemcy wykryli zlokali-
zowaną pod Warszawą radiostację „Ada”. Strona radziecka za oficjalny powód 
uznała wyprowadzenie armii gen. W. Andersa z terenów ZSRR16.  

Rakiety V-1 i V-2 

Działalność wywiadu Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) w znacz-
nym stopniu wpłynęła na losy II wojny światowej. Sztandarowym przykładem 
w tym zakresie jest rozpracowanie rakiet V-1 i V-2. Pierwsze prace nad rakie-
tami prowadzone przez armię niemiecką zaczęły się już na początku lat trzy-
dziestych. W 1936 r. na wyspie Uznam przystąpiono do budowy tajnego 
ośrodka, w którym wykonywano badania rakietowe. Było to niedaleko miej-
scowości Peenemünde. Testowano tam kilka rodzajów rakiet, m.in. prototyp 
rakiety A-4 o masie trzynastu ton, nazywanej inaczej V-2 oraz bezpilotową 
bombę latającą V-117. Była to mniej zaawansowana pod względem technicz-
nym rakieta, ale łatwiejsza i tańsza w produkcji. Na początku grudnia 1942 r. 

                                                            
14 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 120. 
15 Tamże, s. 120-122. 
16 Tamże, s. 126; P. Matusak, Wywiad Związku Walki Zbrojnej…, s. 660. 
17 Rakieta V-2 mogła wzbić się na wysokość  83 km i po przeleceniu niespełna 200 km spadała 
około 5 km od wyznaczonego celu. Rakieta V-1 znana była także pod nazwą Fieseler Fi-103. 
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11 A. Pepłoński, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1995, 
s. 222-223, 225. 
12 Tamże, s. 224. 
13 Wiedza pochodząca z dyskusji podczas seminarium magisterskiego.  
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wschodnim. Wywiad PPP zorientował się, że główne uderzenie nie było ukie-
runkowane na Moskwę, a faktyczna koncentracja wojsk i rozpoczęcie letniej 
ofensywy niemieckiej miało odbyć się na południowym odcinku frontu 
wschodniego14. W tym okresie Niemcy podjęli na szeroką skalę kampanię dez-
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14 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 120. 
15 Tamże, s. 120-122. 
16 Tamże, s. 126; P. Matusak, Wywiad Związku Walki Zbrojnej…, s. 660. 
17 Rakieta V-2 mogła wzbić się na wysokość  83 km i po przeleceniu niespełna 200 km spadała 
około 5 km od wyznaczonego celu. Rakieta V-1 znana była także pod nazwą Fieseler Fi-103. 
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został wysłany aliantom pierwszy meldunek, który zawierał parametry tech-
niczne łusek produkowanych do dalekosiężnej broni rakietowej. Autorem tego 
meldunku był agent wywiadu AK. Najważniejsze informacje napływały z taj-
nego ośrodka w Peenemünde, a ich źródłem była komórka „Bałtyk” należąca 
do wywiadu ofensywnego ZWZ-AK „Lombard”. Informacje pochodzące od 
inż. Jana Szredera „Furman” (został wysłany do Peenemünde w charakterze 
robotnika przez Antoniego Kocjana18) wskazywały, że wyspa Uznam została 
podzielona na strefy, do których wstęp był możliwy tylko za okazaniem spe-
cjalnych dokumentów. Zauważono również liczne transporty maszyn oraz ma-
teriałów przemysłowych przewożonych w kierunku Peenemünde. Nadto na 
podstawie informacji uzyskanych przez agenta komórki „Bałtyku” Romana 
Trägera19  

                                                            
18 Antoni Kocjan był z zawodu konstruktorem lotniczym. Należał do organizacji „Muszkiete-
rzy”, w której zajmował się wywiadem lotniczym. W dniu 19 września 1940 r. został areszto-
wany i osadzony na Pawiaku. Po jakimś czasie udało się przekonać władze niemieckie, 
że A. Kocjan należy do grona wybitnych naukowców w dziedzinie związanej z przemysłem zbro-
jeniowym. W efekcie został zwolniony z więzienia i powrócił do działalności konspiracyjnej. 
Utworzył zespół, którego największym sukcesem było rozpracowanie programu rakietowego V-
1, V-2. J. Piekałkiewicz, Szpiedzy, agenci, żołnierze…, s. 408-409; R. Szcześniak, Polska Wal-
cząca-Historia Polskiego Państwa Podziemnego. Akcja „V”, t. 24, Warszawa 2016, s. 60-61. 
19 W niektórych publikacjach nie ma ani słowa o konspiracyjnej organizacji „Miecz i Pług” 
(„MiP”), która to według Bogdana Chrzanowskiego jako jedna z pierwszych zdobyła informacje 
o rakietach V-1 i V-2. Według niego wielu historyków pomija, a nawet zaprzecza udziałowi tej 
organizacji w rozpracowaniu wyrzutni V na terenie Peenemünde. Wskazuje on kilka powodów 
takiej sytuacji. Po pierwsze, wielu autorów publikacji mogło mieć problem z odnalezieniem wia-
rygodnych źródeł archiwalnych. Kolejnym powodem było to, że po wojnie część osób nie przy-
znawała się do prowadzenia działalności na rzecz „MiP’-u. Osoby te składając relacje umieszczały 
się w strukturach Armii Krajowej, Tajnej Organizacji Wojskowej lub w innych organizacjach 
konspiracyjnych, które w porównaniu do „MiP’-u nie były podejrzewane o współpracę z Niem-
cami. B. Chrzanowski wskazuje, że w książce Michała Wojewódzkiego Akcja V-1, V2 została 
przedstawiona błędna chronologia zdarzeń, a mianowicie: najpierw powstała komórka wywiadu 
ofensywnego „Bałtyk”, a później doszło do przekazania informacji o rakietach V przez Romana 
Trägera. Według B. Chrzanowskiego było odwrotnie, a komórkę „Bałtyk” tworzyli ludzie wy-
wodzący się z organizacji „Miecz i Pług” tzw: „mieczowcy”. Do tej kwestii odnosi się również P. 
M. Lisiewicz w swojej publikacji Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, gdzie wątpi w członkostwo 
Romana Trägera w „Mieczu i Pługu”. Zakłada on jedynie możliwość współpracy z tą organizacją 
i sugeruje, że członkowie „MiP”-u nie mogli zdobyć informacji o rakietach V, ponieważ przeka-
zaliby ją Niemcom. Kończąc ten wątek należy wskazać, że członkowie wywiadu AK, „MiP” 
i innych organizacji konspiracyjnych narażali swoje życie podejmując ryzyko jakim było zdoby-
cie i przesłanie informacji dotyczących „zabójczej broni Hitlera”. Zdobycie tych informacji było 
niewątpliwym sukcesem; B. Chrzanowski, Pomorska konspiracja w walce z bronią V w latach 
1943-1944, [w:] Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami V-2, red. 

Działalność wywiadowcza Polskiego Państwa Podziemnego 

99 

zatrudnionego w Wehrmachcie udało się ustalić, że na terenie tajnego ośrodka 
badawczego prowadzone są próby samolotów rakietowych20, o czym bez-
zwłocznie poinformowano Londyn. Brytyjczycy poprosili o dalsze informacje 
dotyczące planu rejonu, na którym znajdował się ośrodek badawczy. Po kilku 
tygodniach został przesłany plan wraz z zaznaczonymi na nim budynkami, 
w których przeprowadzane były tajne badania nad bronią, mogącą doprowa-
dzić do zwycięstwa Niemiec i przyśpieszyć zakończenie wojny. Zdobycie i wy-
słanie tak cennych informacji było niebywałym sukcesem i przyczyniło się do 
przeprowadzenia lotów rozpoznawczych nad Peenemünde przez brytyjskie sa-
moloty. Po potwierdzeniu istnienia tajnego ośrodka badawczego podjęto de-
cyzję o zbombardowaniu rejonu. Nocą z 17 na 18 sierpnia 1943 r. nalot prawie 
sześciuset bombowców Royal Air Force doprowadził do zniszczenia ośrodka 
wraz z fabrykami. Pod kryptonimem operacji „Hydra” na ośrodek w Pee-
nemünde zrzucono około dwa tysiące ton bomb. Zginęło ponad 700 osób, 
wśród których był personel badawczy i kierowniczy. Zbombardowanie nie do-
prowadziło do zaprzestania prac niemieckich naukowców nad programem ra-
kietowym, ale znacznie go opóźniło. Gdyby Niemcom udało się zakończyć 
program rakietowy pół roku wcześniej, aliancka inwazja w Europie mogłaby 
być niemożliwa do zrealizowania. Sukces rozpracowania doświadczalnego 
ośrodka na wyspie Uznam kosztował życie około 150 żołnierzy oraz agentów 
„Lombardu”21. 

Brytyjski nalot na Peenemünde spowodował przeniesienie produkcji da-
lekosiężnych rakiet V-2 do podziemnej fabryki zlokalizowanej w górach obok 
Nordhausen. Niemcy zmuszeni byli do znalezienia nowego miejsca, gdzie mo-
gliby przeprowadzać dalsze próby rakietowe. Miejsce to miało być zlokalizo-
wane z dala od alianckich lotnisk. Zdecydowano się na przeniesienie ośrodka 
z Peenemünde do Blizny, niedaleko Mielca. Pierwsze próby rakietowe odbyły 
się tam już 5 listopada 1943 r. W rejonie Blizny prowadziła działalność siatka 
wywiadowcza Inspektoratu AK-Dębica. Składała się w większości z pracowni-
ków nadleśnictwa. Jeszcze przed pierwszą próbą rakietową w Bliźnie agenci 

                                                            
R. Wnuk, R. Zapart, Gdańsk 2012, s. 30-33; P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wy-
wiadu…, s. 200-202. 
20 Napęd samolotów rakietowych pozwalał uzyskać prędkość nawet do 800 km/h. 
21 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza..., t. I, 
s. 472-475; M. Surdej, M. Flis, Poligon rakietowy Blizna 1943-1944, [w:] Tajemnice Blizny. 
Wywiad Armii Krajowej …, s. 34; P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 202. 
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R. Wnuk, R. Zapart, Gdańsk 2012, s. 30-33; P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wy-
wiadu…, s. 200-202. 
20 Napęd samolotów rakietowych pozwalał uzyskać prędkość nawet do 800 km/h. 
21 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza..., t. I, 
s. 472-475; M. Surdej, M. Flis, Poligon rakietowy Blizna 1943-1944, [w:] Tajemnice Blizny. 
Wywiad Armii Krajowej …, s. 34; P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 202. 
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wywiadu AK przesłali do Komendy Głównej informacje o budowie wielkiego 
kompleksu doświadczalnego w tym rejonie. Od wysłania pierwszego mel-
dunku obiekt ten był pod ścisłą obserwacją. Poligon w Bliźnie został podzie-
lony na kilka części: środkowa część przeznaczona była do obsługi pocisków V-
1, część północno-zachodnia służyła do prowadzenia prac nad rakietami V-2, 
a w części wschodniej ulokowane było lotnisko polowe. Informacje przesyłane 
przez siatkę wywiadu AK były szczegółowe i zawierały rejestry o wszystkich 
przeprowadzonych próbach rakietowych wraz z godziną startu rakiet i kierun-
kiem ich lotu. Wywiadowcom został wydany rozkaz, aby w przypadku ustale-
nia miejsca wybuchu rakiety dotrzeć tam przed Niemcami i postarać się wy-
kraść jej części22. Na podstawie wykradzionych części można było ustalić wy-
gląd rakiet, działanie ich poszczególnych mechanizmów oraz dowiedzieć się 
czym są napędzane.  

Jesienią 1943 r. żołnierze wywiadu sieci sandomierskiej AK zebrali części 
jednej z rakiet, która rozbiła się w pobliżu Żurawicy obok Sandomierza. Bada-
nia nad poszczególnymi jej elementami przeprowadzał profesor Arkadiusz Pie-
karz wraz ze swoimi studentami. Po przeprowadzeniu obserwacji, w których 
natknięto się na grafitowy ster rakiety, wszystkie części wysłano do Warszawy 
przez Radom23. 

Dnia 24 kwietnia 1944 r. udało się zdobyć żyrokompas pochodzący z ra-
kiety V-2, która spadła we wsi Klimczyce obok Sarnak. Poza tym, dzięki pro-
fesorowi z Politechniki Warszawskiej Marcelowi Struszyńskiemu, ustalono, 
że rakieta ta jest napędzana nadtlenkiem wodoru, co dla aliantów było sporym 
zaskoczeniem. Zaledwie miesiąc później, 20 maja 1944 r., nad brzegiem Bugu 
niedaleko wsi Klimczyce żołnierze AK natknęli się na całą rakietę. V-2 została 
starannie zamaskowana w błocie, dzięki czemu Niemcom, po kilkudniowych 
poszukiwaniach z wykorzystaniem samolotu, nie udało się jej odnaleźć. Po ty-
godniu zdecydowano się na przewiezienie części rakiety. Ukryto ją w stodole, 
8 kilometrów od miejsca, gdzie została odnaleziona. Następnie grupa specjali-
stów z Warszawy dokonała oględzin i sfotografowała najważniejsze elementy, 
część z nich przetransportowano do stolicy. Tam specjaliści rozszyfrowali kon-
strukcję i zasadę działania pocisku rakietowego. Wykryto, że silnik napędzany 

                                                            
22 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza  …, 
s. 472-475; M. Surdej, M. Flis, Poligon rakietowy Blizna 1943-1944 ...,  s. 36. 
23 Tamże, s. 37. 
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był płynnym paliwem, a sterowanie rakiety odbywało się poprzez zamonto-
wany żyrokompas lub drogą radiową. Szczegółowe informacje o rakiecie prze-
słano do Londynu w meldunkach z czerwca i lipca 1944 r. Po wystrzeleniu na 
Londyn pocisków V-1, Brytyjczycy zaczęli coraz bardziej interesować się zna-
lezioną w Polsce rakietą. Uzgodniono, że w ramach operacji „Most III” dojdzie 
do przekazania im części znalezionej rakiety oraz raportów opracowanych przez 
polskich specjalistów. Pod koniec lipca 1944 r. cenny ładunek znajdował się 
już w Londynie. Dzięki wywiadowi AK powstał jeden z najważniejszych do-
kumentów dotyczący rakiet, a mianowicie – meldunek specjalny 1/R nr 242, 
który obejmował: wykaz zdobytych elementów rakiet, rysunki i zdjęcia po-
szczególnych części wraz z opisem i opinią polskich uczonych, plan oraz infor-
macje pochodzące z obserwacji poligonu w Bliźnie, dane dotyczące fabrycz-
nego znakowania elementów pocisków, wykaz zakładów i fabryk produkują-
cych poszczególne części rakiet i inne fragmentaryczne informacje24. Brytyj-
czycy zdobyli również szczątki rakiety V-2, która spadła na terenie Szwecji. 
Skompletowanie tych elementów dostarczyło ogromnej wiedzy na temat nie-
mieckich pocisków rakietowych. Posiadaną wiedzę starano się wykorzystać do 
zorganizowania skutecznej obrony przed pociskami. Nadto ustalono miejsca 
produkcji niezbędnych części rakiet, co pozwoliło na przeprowadzenie serii na-
lotów na fabryki, w których je wytwarzano. W konsekwencji produkcja poci-
sków V-1 i V-2 została ograniczona25.  

Pomimo wysokiego poziomu zaawansowania technicznego rakiet V, po-
siadały one również wady, które ujawniały się z każdą próbą ich odpalenia. 
Zdarzało się, że przy startach rakiet dochodziło do katastrofy, w której ginęli 
ludzie obsługujący wyrzutnie. Podczas jednego z nich, rakieta V-2 kilka sekund 
po starcie spadła na ziemię, doprowadzając do śmierci 27 Niemców. Aby unik-
nąć powtórzenia się takich przypadków, na poligonie zaczęto budować schrony 
dla załogi i żołnierzy obserwujących odpalanie rakiet. W latach 1943-1944 do-
konano 57 odpaleń rakiety V-2, z czego mniej niż połowa było udanych. 
Wśród rakiet, które wzniosły się w powietrze, tylko 4 trafiły do celu. Podobna 
sytuacja dotyczyła wystrzelonych pocisków V-1. Podczas kwietniowych prób 

                                                            
24 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 205-206. 
25 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza…, t. I, 
s. 478-480. 
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wywiadu AK przesłali do Komendy Głównej informacje o budowie wielkiego 
kompleksu doświadczalnego w tym rejonie. Od wysłania pierwszego mel-
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22 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza  …, 
s. 472-475; M. Surdej, M. Flis, Poligon rakietowy Blizna 1943-1944 ...,  s. 36. 
23 Tamże, s. 37. 
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24 P. M. Lisiewicz, Bezimienni. Z dziejów wywiadu…, s. 205-206. 
25 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza…, t. I, 
s. 478-480. 
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w 1944 r. wśród 30 wystrzelonych bomb, 18 trafiło do celu. Pokazuje to sto-
pień niedopracowania rakiet. Po wielu nieudanych próbach, na poligonie 
w Bliźnie zdecydowano się na rozpoczęcie badań dotyczących awarii i pojawia-
jących się usterek pocisków. Analiza zebranych informacji doprowadziła do 
zmian w ich konstrukcji, co przyniosło oczekiwany efekt. Podczas prowadzo-
nych badań nad bronią V w Bliźnie doszło również do zmiany koncepcji użycia 
rakiet. Pierwotny plan zakładał, że pociski miały bombardować Londyn z pół-
nocnej części Francji. Nowa taktyka polegała na  odpalaniu rakiet z mobilnych 
stanowisk startowych. Konstrukcja pocisku V-1 posiadała jeszcze jedną wadę, 
dzięki której tysiące Londyńczyków zawdzięczają życie. Otóż rakieta posiadała 
hałaśliwie pracujący silnik. Po jego wyłączeniu przechodziła do lotu nurko-
wego, co dawało czas na szybkie znalezienie schronienia26. 

Wywiad PPP dostarczył również cennych informacji dotyczących bu-
dowy podziemnych fabryk rakietowych na terenie Niemiec. Dzięki meldun-
kom agentów wywiadu PPP, Brytyjczycy znali dokładne położenie wielu in-
stalacji rakietowych, które można było skutecznie bombardować27. 

Podsumowując, działalność wywiadowcza PPP miała kapitalne znaczenie 
dla losów II wojny światowej. Zdobyto informacje o niemieckich transportach 
wojskowych kierowanych na front wschodni, pozyskano szczegółowe dane 
o potencjale sił hitlerowskich, a także dostarczono aliantom wiele meldunków 
o wykorzystywanej przez Niemców technologii. Ceną za te osiągnięcia były 
ogromne straty wśród zakonspirowanych żołnierzy i agentów wywiadu PPP.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26 M. Surdej, M. Flis, Poligon rakietowy Blizna 1943-1944 ..., s. 38-39; J. Piekałkiewicz, Szpie-
dzy, agenci, żołnierze. Tajne operacje II wojny światowej, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 
Warszawa 2006, s. 423. 
27 T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling (red.), Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza ..., t. I, 
s. 480-481. 
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This article deals with issues related to the cooperation between the Polish 

Underground State’s Intelligence and the Allies. It describes the most im-
portant successes and achivements of the Polish Underground State’s Intelli-
gence which contributed to the defeat of the Third Reich. The first part of 
article presents the intelligence activity in the Eastern Front. The next part 
presents the actions in a secret research center in Peenemünde, where the Ger-
mans were testing V-1 and V-2 rockets.  
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VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
 

Czerwiec zwykłych ludzi. 
Wypadki Czerwca ‘56 roku w Poznaniu 

 
„A lato było piękne tego roku” 

Od złamanej nogi do bohaterki Czerwca '56 roku. 
Wypadki Poznańskie oczami i duszą pisane. 

Droga do Czerwca Pani Aleksandry Banasiak 
 
 
 
Droga do Czerwca 

 Czerwiec 1956 roku obdarzał wszystkich słońcem. Wydawało się, że nic 
nie może zakłócić spokojnego toku pracy młodej pielęgniarki. Pani Aleksandra 
Banasiak miała wtedy dwadzieścia jeden lat i właśnie spełniało się jej marzenie 
– pracowała jako osoba niosąca ukojenie w bólu. Nie spodziewała się, że przyj-
dzie jej ratować ludzi chodząc wśród świszczących nad głowami kul, nie spo-
dziewała się również tego, że owe czerwcowe dni 1956 roku zostaną z nią aż 
do dziś.  
 Wypadki czerwcowe nie stały się nagle. Władza przez wiele lat „pracowała” 
na niezadowolenie robotników, które w końcu eksplodowało. Realizacja planu 
6-letniego nie przynosiła pożądanych rezultatów. Wtedy to, w latach 1951-
1953, nasilały się represje wobec byłych żołnierzy AK i PSZ oraz masowe ich 
aresztowania. To wszystko zapowiadało zbliżającą się katastrofę. Dodatkowo 
polityka ZSRR bazująca na rozbudowie przemysłu ciężkiego sprawiła, że Za-
kłady im. Józefa Stalina w Poznaniu (ZISPO) stały się miejscem, gdzie produ-
kowano już nie tylko poczciwe lokomotywy i wagony, ale również sprzęt woj-
skowy. Kryzys systemu stalinowskiego i kolejne podwyżki norm, które robot-
nicy musieli realizować, spowodowały, że we wrześniu 1954 roku doszło do 
protestu milczenia w hali przesuwnicy na wydziale W-3 ZISPO. Proponowane 
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i prowadzone rozmowy zainicjowane przez Ministerstwo Przemysłu Maszyno-
wego w Warszawie nie doprowadziły do złagodzenia sytuacji, gdyż nie miały 
potwierdzenia w czynach, nie zadziało się nic, co mogłoby uspokoić robotni-
ków. Szalę goryczy przelało zlikwidowanie premii progresywnej, a co za tym 
idzie obniżenie zarobków robotników, jak również nieprawidłowości w nali-
czaniu wynagrodzeń. W tym właśnie czasie jeden z robotników wystąpił ze 
skargą na Dyrekcję do prokuratury. 1 
 Nastrój niezadowolenia rósł. Kolejne spotkania robotników z przedstawi-
cielami władz nie dały oczekiwanych rezultatów, dlatego też 16 czerwca 1956 
r. doszło do krótkich przerw w pracy, co z kolei spowodowało przyjazd do 
Poznania, 22 czerwca, przedstawicieli Centralnej Rady Związków Zawodo-
wych oraz Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Konsekwencją rozmów 
prowadzonych w Poznaniu był wyjazd delegacji pracowników i dyrekcji ZI-
SPO do Warszawy 26 czerwca, do Ministerstwa, domagając się spełnienia na-
stępujących postulatów: s o c j a l n y c h (6-godzinnego dnia pracy dla kobiet, 
jednego dnia wolnego w miesiącu dla kobiet mających więcej dzieci – na pranie 
odzieży) oraz o g ó l n o g o s p o d a r c z y c h (likwidacji nadużyć, przywró-
cenia cen przed ukrytą podwyżką, likwidacji godzin nadliczbowych bez obni-
żania zarobków, usprawnienia kooperacji, podwyżki płac o 30-50%, zwrotu 
nadpłaty podatkowej dla przodowników pracy, obniżenia zbyt ostrych norm 
i innych). Robotnikom zaoferowano jednak tylko obietnice bez pokrycia. Dla-
tego też 28 czerwca 1956 r. w dawnych Zakładach im. H. Cegielskiego rozpo-
czął się strajk i długa droga do wolności. 2 
 Czerwiec nie zdarzył się więc nagle. Przeszedł długą drogę w umysłach 
Poznaniaków: od chęci pracy i zmian, poprzez zaciskanie pasa i coraz cięższą 
pracę do rozpaczy eksplodującej złością i nienawiścią w stosunku do oszukań-
czego systemu, który proponował im tylko puste frazesy.  
 Tymczasem kilkadziesiąt kilometrów od Poznania w spokojnej miejsco-
wości dorastała Aleksandra Banasiak, która już od najmłodszych lat wykazy-
wała się stanowczym charakterem. Jako dziewczynka nie lubiła szkoły, gdyż jak 
sama mówi – nie umiała się uczyć. Ale… nic nie dzieje się przypadkiem, choć 
według starego powiedzenia „przypadek rządzi światem”, to patrząc na życie 

1 Por. A. Czubiński, Czerwiec 1956 w Poznaniu, Poznań 1996. 
2 Por. P. Wasielewska, Przewodnik po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca ’56, Poznań 2016. 
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pani Banasiak możemy zaobserwować, że niektórzy ludzie „przypadkami rzą-
dzą”. Gdy Aleksandra była małą dziewczynką, leżała w szpitalu w Pleszewie 
i wtedy właśnie zrodziło się w niej marzenie niesienia pomocy innym. Sama 
wspomina ten czas następująco:  

Złamałam nogę i leżałam w szpitalu w Pleszewie i tam widziałam pielę-
gniarki, zakonnice. Bardzo spodobał mi się ten zawód. Pielęgniarki cho-
dziły po cichutku, były na każde zawołanie pacjenta, były bardzo pomocne 
i bardzo serdeczne. I ja sobie pomyślałam, że ja też byłabym taka, że chcia-
łabym być pielęgniarką3. 
 

Gdyby nie to wydarzenie, być może nie pracowałaby w czerwcu '56 roku 
w szpitalu i nie miałaby możliwości działania według wpojonych jej w domu 
rodzinnym idei. Żeby zrozumieć pragnienia tej niesamowitej osoby, trzeba po-
znać jej drogę do zawodu pielęgniarki, drogę, która poprowadziła ją do 
Czerwca. 

W rodzinie było nas dużo, bo ósemka (fot. 1, fot. 2). Mój tatuś był nau-
czycielem. Od klasy trzeciej do szóstej zamiast siedzieć w klasie uczyłam się 
sama, poza szkołą, bo latem moim obowiązkiem było pasienie krowy. I ta-
tuś pomagał mi, zadawał lekcje, więc czytałam, albo rozwiązywałam ra-
chunki, zadania. Niestety nie umiałam uczyć się sama, bo kto w tym wieku 
to potrafi (fot. 3). Później chodziłam do siódmej klasy do Dobrzycy odda-
lonej o pięć kilometrów od miejsca mojego zamieszkania. W jedną stronę do 
szkoły jechałam kolejką, w drugą stronę do domu szłam pieszo pięć kilome-
trów. Tak było najczęściej. W tym czasie chodziłam już na lekcje do szkoły, 
a nie na łąkę. Pozostałe moje siostry też chodziły do szkoły. Gdy byłam 
w ósmej klasie uczyłam się w szkole w Pleszewie i mieszkałam na stancji, 
ale nie miałam ani zeszytów ani książek, nie miałam się z czego uczyć. 
W domu była trudna sytuacja. Gdy poszłam do gimnazjum nadal nie 
umiałam się uczyć. Według wykazu wywieszonego na półrocze byłam prze-
dostatnią uczennicą, była tylko jedna uczennica słabsza ode mnie. Nie mo-
głam tego zaakceptować i uciekłam, pojechałam do mojej siostry, która już 
była mężatką. Spędziłam u niej czas aż do wakacji. Wtedy napisałam pismo 

3 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak – wywiad z dnia 22.05.2017. 
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3 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak – wywiad z dnia 22.05.2017. 
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do szkoły pielęgniarskiej, do PCK do Poznania. Zrobiłam to sama, nikt nic 
nie wiedział. Dostałam odpowiedź, że zostałam przyjęta, ale nie do Pozna-
nia tylko do Piły. List przyszedł na adres rodziców. No i wtedy mamusia 
zapytała mnie „a dokąd ty jedziesz?” Nie wiedząc gdzie leży Piła zapytała 
o to mojego brata. Zenon jednak nie zrozumiał jej i odpowiedział „w ustę-
pie”. To było śmieszne nieporozumienie. I tak to się zaczęło. Do Piły poje-
chałam z jedną teczką, sama, nie znając Poznania. Jechałam najpierw wą-
ską kolejką z Suchej do Witaszyc, potem do Poznania, a z Poznania do Piły. 
W jaki sposób ja to zrobiłam – naprawdę nie wiem. To były lata pięćdzie-
siąte, a dokładniej 1952 r., dworzec w Pile był zrujnowany. Były tam sa-
mochody i ludzie na te samochody rzucali cegły. Patrzyłam zaciekawiona. 
Nie miałam wtedy jeszcze siedemnastu lat, a do szkoły przyjmowali właśnie 
od siedemnastu lat. I ja sobie pomyślałam, że jeśli nie zostanę przyjęta do 
tej szkoły, to ja też będę te cegły rzucała, żeby nie wracać do domu. Wyjeż-
dżając z domu, za to, że samodzielnie podjęłam tak ważną decyzję, dosta-
łam od ojca tzw. „wciery”. Powiedziałam więc, że nie, nie będę wracała do 
rodziny. Na szczęście dostałam się do szkoły i zostałam w Pile. I tak się stało, 
że w nowej szkole potrafiłam się uczyć. Pierwszym moim stopniem była 
ocena celująca. Mieliśmy się wtedy nauczyć czym jest higiena. Zapamięta-
łam to bardzo szybko. I tak się zaczęła droga sukcesów. Później byłam naj-
lepszą uczennicą w szkole, bo wiedziałam, że trzeba się uczyć. Tam też 
chwycił mnie tzw. reumatyzm, ostre zapalenie stawów. Program szkolny 
przewidywał trzy miesiące teorii i trzy miesiące praktyki. Po miesiącu prak-
tyk leżałam w ciężkim stanie w szpitalu i dostawałam bardzo bolesne za-
strzyki z salicylanu. Na egzaminy wożono mnie karetką pogotowia. Wtedy 
to mój ojciec napisał w telegramie do szkoły, że mamusia jest ciężko chora 
i że chce żebym dlatego przyjechała na święta. W tym czasie wszystkie uczen-
nice już rozjechały się do domów, a ja leżałam w szpitalu. W związku 
z tym telegramem i ja pojechałam do domu. Tam okazało się, że tatuś po 
prostu chciał abym wróciła, a mamusia na szczęście była zdrowa. Nasz tatuś 
był despotą, ale od tego czasu relacje między nami były już zupełnie dobre. 
Rozmawiając o szkole, praktykach zauważyłam, że mamusia mocno prze-
żywała warunki mieszkaniowe i finansowe, w których przyszło mi żyć. Za 
pierwszą pensję kupiłam ręcznik frotte, bo wcześniej nie miałam. Za drugą 
– kupiłam mojej siostrze zieloną kamizelkę z naszywkami. W 1952 r. 
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miała 4 lata, chciałam, żeby ładnie wyglądała. Człowiek wtedy był już taki 
rodzinny. Trzeba jednak przyznać, że warunki w jakich mieszkałam 
w szpitalu, były trudne. Pensja szła tylko na zakupy żywieniowe, bo obiady 
dostawaliśmy za darmo, natomiast śniadania i kolacje trzeba było robić 
samemu. W 1955 roku byłam już po dyplomie (fot. 4). Zdałam egzamin 
państwowy i miałam rangę pielęgniarki dyplomowanej (fot. 5-7). W 1956 
roku nie wiedziałam w ogóle co się dzieje, wszystko było bardzo sponta-
niczne.  
Później poszłam do szkoły zaocznej dla pracujących, następnie eksternistycz-
nie skończyłam studia jednocześnie pracując. Nie miałam tak dobrze jak 
młodzież teraz. Musiałam pracować i uczyć się jednocześnie4. 

Wypadki czerwcowe 

 Gdy o godzinie 6:00 rano, 28 czerwca rozpoczął się strajk robotników 
ZISPO, Poznań jeszcze spał. Nocna zmiana robotników nie wróciła do domów. 
Początkowo tylko żony, mężowie oraz rodziny domyślali się, że coś się dzieje. 
Przemarsz „Cegielszczaków”, który rozpoczął się około godziny 6:30 budził 
miasto ze snu. Kolejne ulice otwierały powieki: Dzierżyńskiego, Przemysłowa, 
Robocza, dalej Most Dworcowy, Roosevelta, Zwierzyniecka, Kraszewskiego, 
Dąbrowskiego, Most Teatralny, Fredry, 27 Grudnia, Ratajczaka, Czerwonej 
Armii. Gdy tłum robotników wraz z mieszkańcami Poznania, a także gośćmi 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, dotarł pod Zamek około godziny 
dziewiątej, liczył już prawie sto tysięcy. Demonstranci, którzy przemierzali Po-
znań z pieśniami „Boże coś Polskę”, „My chcemy Boga”, „Rotą”, hymnem 
państwowym na ustach oraz okrzykami i transparentami: „chcemy chleba”, 
„żądamy obniżki cen”, „żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ”, 
„precz z komunistami”, „precz z czerwoną burżuazją”, otrzymali od przewod-
niczącego Miejskiej Rady Narodowej (MRN) Franciszka Frąckowiaka tylko 
nic nie znaczące słowa dotyczące jego braku decyzyjności. W tym czasie pani 
Banasiak pracowała już w szpitalu Miejskim, obecnym szpitalu im. Franciszka 
Raszei. 28 czerwca miał być dniem odpoczynku, dniem wolnym5. 

4 Tamże. 
5 Por. K. Białecki, S. Jankowiak (red.), Poznański czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – 
Konsekwencje, Poznań 2007. 
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miała 4 lata, chciałam, żeby ładnie wyglądała. Człowiek wtedy był już taki 
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Wypadki czerwcowe 
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dziewiątej, liczył już prawie sto tysięcy. Demonstranci, którzy przemierzali Po-
znań z pieśniami „Boże coś Polskę”, „My chcemy Boga”, „Rotą”, hymnem 
państwowym na ustach oraz okrzykami i transparentami: „chcemy chleba”, 
„żądamy obniżki cen”, „żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ”, 
„precz z komunistami”, „precz z czerwoną burżuazją”, otrzymali od przewod-
niczącego Miejskiej Rady Narodowej (MRN) Franciszka Frąckowiaka tylko 
nic nie znaczące słowa dotyczące jego braku decyzyjności. W tym czasie pani 
Banasiak pracowała już w szpitalu Miejskim, obecnym szpitalu im. Franciszka 
Raszei. 28 czerwca miał być dniem odpoczynku, dniem wolnym5. 

4 Tamże. 
5 Por. K. Białecki, S. Jankowiak (red.), Poznański czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – 
Konsekwencje, Poznań 2007. 
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Mieszkałam w Poznaniu już od czterech lat. Po szkole dostałam nakaz 
pracy w Szpitalu Miejskim nr 2 w Poznaniu i mieszkanie przyszpitalne na 
trzecim piętrze, którego okna wychodziły na ulicę Mickiewicza, Poznańską 
i Kochanowskiego. W tym dniu miałam wolne, wyszłam do miasta. Miał 
przyjechać mój ojciec z młodszym bratem na egzaminy do szkoły. Po drodze 
dowiedziałam się, że jest manifestacja ludności. Zamiast pójść na dworzec 
PKP po ojca poszłam – wraz z siostrą Laurą, która tego dnia była u mnie 
– na plac Stalina. Nigdy przedtem nie widziałam tylu ludzi. Widząc roz-
entuzjazmowane, krzyczące tłumy zapomniałyśmy o ojcu i poszłyśmy razem 
z tłumem, tam gdzie były śpiewy, gdzie była radość. Ludzie śpiewali „Rotę”, 
„Boże coś Polskę”, „Jeszcze Polska nie zginęła”. Były również napisy: „Żą-
damy chleba i wolności”. O 9:00 godzinie było już pełno haseł na tramwa-
jach. Wyrzucano flagi czerwone z domu Partii i powieszano biało czerwone, 
które były w magazynach. Wszyscy w tym ja i siostra, deptałyśmy te wyrzu-
cane czerwone flagi, z radością i ze złością. Z radością, że nie będą już tam 
wisiały i ze złością dotyczącą tego, że wisiały dotychczas. Ze stojącego samo-
chodu przez megafon przemawiały różne osoby. Ta powszechna radość tak 
mnie zdopingowała, tak że później byłam w stanie pójść pod te kule zbierać 
rannych, byłam naładowana emocjami, takimi pozytywnymi emocjami. 
Wtedy gdy padały kule to wydawało mi się, że nic mi się nie może stać 
dlatego, że jestem ubrana w fartuch i czepek, a do służby zdrowia nie strze-
lają. Z perspektywy lat widzę, że było to trochę dziecinne6. 

 Wspomnienia tamtego dnia pozostawiły w wielu uczestnikach ówcze-
snych wydarzeń trwały ślad. Dla jednych czerwcowy czwartek był dniem zapa-
miętanym jako okres radosnej walki, dla innych był tylko cierpieniem, w umy-
śle pani Aleksandry Banasiak zapisał się jako trójczłonowy obraz.  

Dwudziesty ósmy czerwca był dla mnie szczególnym dniem. Z perspektywy 
czasu dzielę go na trzy części. Pierwsza to właśnie ta euforia, która ogarnęła 
ludzi rankiem, druga – zbieranie rannych do godziny milicyjnej, to był ten 
czas, gdy śpiewałam sobie hymn pielęgniarski – tę część „pielęgniarki na 
frontach padały, lecz odważnie swą służbę pełniły”. Wydawało mi się, że 
nic złego nie może się zdarzyć. Teraz, gdyby doszło do podobnych wydarzeń, 
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to też bym poszła pomagać, ale modliłabym się, żeby nic mi się nie stało. 
Trzecia część czerwcowego czwartku była związana z zajmowaniem się ro-
dzinami, które przychodziły i szukały swoich najbliższych. Dopóki doty-
czyło to zaprowadzania rodzin do rannych na pierwszym i drugim piętrze 
szpitala nie było to trudne, ale gdy już trzeba było zaprowadzić kogoś do 
kostnicy, to nigdy nie szłam sama, zawsze był ze mną lekarz. Tak było do 
soboty rana7. 

W czasie porannej wędrówki z siostrą, pani Aleksandra udała się wraz z tłumem 
pod więzienie na ulicę Młyńską. Nie wiedziała wtedy, że przemarsz spowodo-
wany jest plotką o aresztowaniu delegacji robotniczej. Nie widziała również 
tłumów, które udały się na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich 
oraz przed gmach Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Bezpieczeństw na rogu 
ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego. Wspomnienia tamtych godzin pani Ba-
nasiak wiąże z ulicą Młyńską, więzieniem i sądem. 

Wtedy nie wiedziałam, czego ci ludzie chcą. Ale radość biła od wszystkich 
ogromna, od tego tłumu na ulicach. Nie znałam Cegielskiego. Wiedziałam 
tylko, że jest Związek Radziecki i jest Polska, i to, co dotyczy Polski jest 
dobre, patriotyczne, a to co związane ze Związkiem Radzieckim – złe. 
Moja świadomość polityczna była równa zeru. Ani w szpitalu, ani w domu, 
nie miałam dostępu do radia, nie czytałam też gazet. Moje życie ograniczało 
się do pracy, towarzystwa chorych i pielęgniarek. Idąc razem z siostrą i tłu-
mem ludzi dowiedziałam się, że wyszli z Zakładów Cegielskiego i że dołą-
czyli do nich inni robotnicy chcący żądać od władzy lepszych warunków 
pracy. Nawoływano też do uwolnienia więźniów z więzienia na ul. Młyń-
skiej. Poszłam tam razem z innymi. Więźniowie już wychodzili na wolność, 
wychodzili w pasiakach. Spotkał mnie jakiś były pacjent i rzucił mi się na 
szyję krzycząc „Siostra Awana”, dziękował za wyzwolenie. Nie wiedziałam 
wtedy czy się cieszyć wraz z nim, nie wiedziałam, za co został skazany. 
Widziałam jak z budynku więziennego wyrzucano papiery i akta na po-
dwórze, gdzie było już bardzo dużo ludzi. Byłam tam ok. 15 minut i wró-
ciłam do szpitala. Po drodze widziałam jak z dachu ubezpieczalni spadały 

7 Tamże.  
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zrzucane anteny z zagłuszarki. Około godz. 10-11 na rogu ulicy Poznań-
skiej i Kochanowskiego zaczął zbierać się krzyczący tłum. Poszłam do mo-
jego pokoju na III piętrze z widokiem na ulicę, ojciec już tam na mnie 
czekał razem z bratem i sąsiadem, który przyjechał również ze swoim synem. 
Mój brat i syn sąsiada mieli zdawać do technikum geodezyjnego, no ale nie 
było można tam dojść. Egzaminy zostały przeniesione na późniejszy okres. 
Mój ojciec i sąsiad mogli zostać i nocować w pokoju, w którym mieszkałyśmy 
w piątkę, bo wszyscy pracownicy byli zajęci opieką nad rannymi, którzy 
zostali przywiezieni i leżeli w szpitalu8. 

 W tym samym czasie, około godz. 10:30, grupa około 300 protestujących 
robotników z transparentami „My chcemy chleba” weszła na teren Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, a z wspomnianego przez panią Aleksandrę 
więzienia uwolniono 257 więźniów, z których pięciu wieczorem wróciło do 
więzienia z powrotem w obawie przed wydłużeniem kary. W czasie, gdy pani 
Banasiak powróciła do szpitala, na ulicy Kochanowskiego trwały już zamieszki. 

Słyszałam strzały i wołanie ludzi o pomoc. Byłam wtedy w rozkloszowanej 
przepięknej sukience w pepitkę, którą dostałam od mojej pierwszej przeło-
żonej. To była bardzo dobra przełożona. Gdy rozpoczynałam pracę dosta-
łam od niej sukienkę i kostium. Bo wtedy niewiele miałam. Ubrałam się 
w biały fartuch i czepek pielęgniarki i wyszłam na skrzyżowanie ul. Po-
znańskiej i Kochanowskiego, od tego czasu już byłam na ulicy. Wtedy jesz-
cze nie wiedziałam, że sukienka będzie jak i ja służyć pomocą. Przykryłam 
nią, bo fartuch był za wąski, brzuch rannego ubeka, któremu jelita wyszły 
na wierzch. Ok. godz. 11 zabrałam pierwszego poszkodowanego, rannego 
w ramię młodego mężczyznę, zaprowadziłam go do izby przyjęć i zaraz 
lekarz go opatrzył. W tym czasie spotkałam innego przywiezionego przez 
pogotowie rannego. Leżał na noszach. Gdy poszłam do pokoju zmienić za-
krwawiony fartuch ojciec nie chciał mnie wypuścić z powrotem, powiedzia-
łam mu „wychowałeś mnie tak, że ja nie mogę teraz tu siedzieć”, bo u nas 
w domu to zawsze były patriotyczne pieśni, zawsze Mickiewicz i Słowacki. 
Przyprowadzałam lub przynosiłam następnych rannych, w sumie ok. dwu-
dziestu osób. Nie wiem ilu było wszystkich rannych w szpitalu. Leżało ok. 

8 Tamże. 
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sześćdziesiąt osób, a w izbie przyjęć było pełno rannych przez cały dzień, 
a w nocy z 28 na 29 tylko pojedyncze osoby. W szpitalnej kostnicy było ok. 
dziesięciu zabitych, w tym Romek Strzałkowski. Leżeli na noszach, nago, 
przykryci prześcieradłami. Wszystkie ciała zostały skierowane do zakładu 
medycyny sądowej. Ile rannych osób załatwiono ambulatoryjnie – nie wiem. 
Różni ludzie pytali o zabitych i rannych. Sprawdzano ich tożsamość. Wiele 
osób poszukiwało swoich bliskich. Jeden ranny nie pokazał swoich doku-
mentów i uciekł ze szpitala. Izba przyjęć przyjmowała poszkodowanych 
przez trzy doby. Szpital był ostrzeliwany od strony ul. Kochanowskiego 
i Poznańskiej, skąd kula wpadła na salę operacyjną9. 

Bliskość ulicy Kochanowskiego spowodowała, że wydarzenia w Urzędzie Bez-
pieczeństwa stały się również udziałem pani Aleksandry. 

Gdy zajmowałam się rannym żołnierzem, który krwawił naprzeciwko gma-
chu UB, funkcjonariusze z wewnątrz zaczęli wołać, żeby ich też opatrzyć. 
Sama bym nie poszła, ale gdy donieśliśmy rannego żołnierza do szpitala, to 
lekarze, wiedząc, że będą potrzebowali pomocy pielęgniarskiej, zapytali 
mnie czy nie poszłabym z nimi do UB. Byłam w gmachu z dwoma leka-
rzami, udzielałam pomocy rannym.  
Widziałam dwóch zabitych, nie wiem ilu było rannych, ubrani byli po cy-
wilnemu. Wielu funkcjonariuszy UB i ich rodzin było zdenerwowanych. 
Na parterze i piętrze były powybijane szyby. Tłum ludzi nie chciał nas prze-
puścić, gdy wchodziliśmy do UB, towarzyszyły nam gwizdy manifestujących 
robotników, którzy krzyczeli: „Dlaczego wy idziecie tam, przecież to są nasi 
wrogowie, jak wy możecie pomagać tym ludziom, to są ludzie, których 
chcemy tępić!”, ale w końcu służbę zdrowia przepuszczono. Tam były dzieci 
i żony pracowników UB, gdyż naprzeciwko mieszkali. Gdy rozpoczęły się 
zamieszki, to przyszły wraz z dziećmi do swoich mężów. Kobiety były bar-
dzo zdenerwowane, siedziały przy oknach. Podawałam im wtedy lek uspo-
kajający: Lubrocal. Była godz. 16-17. W rozmowie z pracownikami UB 
okazało się, że to oni zaczęli strzelać. Najpierw tłum rzucał butelki z ben-
zyną, a UB-cy lali wodą z węży, ale później była toczona jakaś beczka 
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i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa bali się, że gmach zostanie podpa-
lony i wtedy musieli bronić się i zaczęli strzelać10. 

 Dzień pani Banasiak przebiegał pod znakiem pomocy i świstu kul. Tym-
czasem na lotnisko Ławica przybył generał Stanisław Popławski i jego sztab 
interwencyjny, a o godzinie 16:00 rozpoczęła się regularna pacyfikacja miasta. 
Na ulicach pojawiło się wojsko Drugiego Korpusu Pancernego, a w nocy ko-
lejne oddziały Piątej Dywizji Piechoty rozpoczęły krwawą pacyfikację robotni-
ków. Na domagających się chleba i uczciwego traktowania prostych ludzi „rzu-
cono” 71 czołgów i pięć dział pancernych, 5 BTR-ów (radzieckich transporte-
rów opancerzonych), 493 samochody i aż 4983 żołnierzy.11 W mieście rozpo-
częły się przeszukania, funkcjonariusze UB przeprowadzali rewizje, aresztowa-
nia i zajmowali się odnajdywaniem organizatorów i uczestników zajść. Przera-
żające siły wojskowe, blokady dróg i wszechobecne strzelaniny doprowadziły 
do ostatecznej klęski poznańskich robotników. Jednak była to klęska, która 
dała początek zwycięstwu po latach. W kolejnych dniach Poznań zaczął wracać 
do normalnego życia. 

Na trzeci dzień, w sobotę dostałam urlop i pojechałam do domu, na imie-
niny mojego ojca Leona. Mamusia zrobiła obiad dla gości w niedzielę. 
W czasie tego obiadu przyjechały po mnie służby specjalne, wyprowadzili 
mnie z domu jak przestępcę. Rodzice się wystraszyli co będzie. Potem prze-
słuchanie na UB. Cały czas pytali: co słyszałam, co widziałam. Na okrągło. 
Co rusz przynosili mi zdjęcia i chcieli żebym rozpoznawała tych, którzy 
brali udział w wydarzeniach. Odpowiadałam tylko, że twarze mnie nie 
interesowały, a tylko to, komu mam udzielić pomocy. Odchodził jeden 
z przesłuchujących, przychodził następny i od nowa pokazywał zdjęcia. 
Około ósmej wieczorem poszłam do toalety. Wtedy zobaczyłam przez okno 
więźniów okładanych pejczem, na podium na środku placu. Dookoła po-
dium chodzili zatrzymani, a na środku stał oprawca z pejczem i ich okładał, 
przestraszyłam się naprawdę. Wyszłam i rozpłakałam się tak, że już nic ode 

10 Tamże. 
11 Por. E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 
2006. 
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mnie nie chcieli i mnie wypuścili. Wtedy też chciałam zawiadomić rodzi-
ców, że już jestem w domu. Nie było to łatwe gdyż poczta była nieczynna, 
a nikt wtedy nie miał telefon w domu. Na szczęście pracownicy pocztowi 
mieli telefon pocztowy w domu i udało mi się zawiadomić rodzinę12. 

Kilka kolejnych miesięcy władze zbierały dowody zbrodni przeciwko robotni-
kom. We wrześniu 1956 roku przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu rozpo-
częły się ich procesy.  
 Na szczęście większość osób, z początkowo zatrzymanych ośmiuset trzech, 
zwolniono. Przed sądem stanęły trzy młode osoby: Józef Foltynowicz, Kazi-
mierz Żurek i Jerzy Sroka, oskarżeni w tzw. „procesie trzech” o zabójstwo funk-
cjonariusza UB kaprala Zygmunta Izdebnego. Wszyscy zostali skazani na karę 
więzienia. Kolejny proces „dziewięciu” oskarżonych o napad na gmach Woje-
wódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego rozpoczął się w paździer-
niku i przyniósł kolejnych skazanych i dwóch uniewinnionych. Pojawiło 
się :światełko w tunelu”. Rozpoczęty piątego października 1956 roku „proces 
dziesięciu” oskarżonych o nielegalne posiadanie broni i udział w ostrzeliwaniu, 
terroryzowaniu i rozbrajaniu Milicji Obywatelskiej w Poznaniu, Swarzędzu, 
Puszczykowie i Mosinie, zakończył się umorzeniem sprawy13. Dla pani Alek-
sandry czas procesów był również związany z salą sądową. 

Potem były procesy. Jakimś cudem dowiedział się o naszych działaniach me-
cenas Hejmowski. Byłam więc świadkiem z jego powołania i stwierdziłam, 
że UBowcy sami mi oświadczyli w czasie udzielania pomocy lekarskiej 
i pielęgniarskiej, że to oni pierwsi rozpoczęli strzelaninę. Po moich zezna-
niach w październiku, wyszłam z sali sądowej i od razu podeszła do mnie 
dziennikarka Reutersa, powiedziała mi, że w razie czego udzielą mi azylu 
politycznego. Wtedy nie wiedziałam co to jest, właściwie zaczęłam intereso-
wać się sprawami ogólnymi po czerwcu. Muszę powiedzieć, że mniej bałam 
się chodzić pod kulami niż zeznań w sądzie. Wtedy też doszło do dwutygo-
dniowej przerwy w procesach, do władzy doszedł Gomułka no i od razu też 
była mowa, że kurtyna milczenia ma zapaść nad czerwcem. Oczywiście 

12 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak … . 
13 Por. E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa … . 
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12 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak … . 
13 Por. E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa … . 
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w szpitalu nadal się o tym mówiło. Następne miesiące nie były złe. Na szczę-
ście represje mnie ominęły. Pielęgniarek zawsze było mało więc nie mogli 
mnie wyrzucić. Mimo, że zeznawałam przeciwko władzy14. 

Zapisane w pamięci 

 Wydarzenia czerwca '56 stały się kamieniem węgielnym przemian w Pol-
sce. Nie były one jednak ani przypadkowe, ani szybkie i łatwe. Milczenie 
i ogromny ból otworzyły drogę do października '56 i do Gdańska 1980 roku. 
Poznański bunt był pierwszym buntem w PRL przeciwko złym warunkom by-
towym oraz pierwszym przeciwko reżimowi komunistycznemu. Październik 
1956 przyniósł złagodzenie stalinowskich rygorów. Opór wobec władz jednak 
stale narastał. Gdy więc w lutym 1968 r. zdjęto ze sceny Teatru Narodowego 
„Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka, doszło do demonstracji w Warszawie 
i aresztowania ponad tysiąca osób. Duch niedawnych wydarzeń był wciąż żywy, 
gdy więc w grudniu 1970 roku po raz kolejny nastąpiła podwyżka cen, 
w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk. Objęcie przez Edwarda Gierka funkcji 
I Sekretarza uspokoiło nastroje tylko na chwilę. Kolejna znacząca podwyżka 
cen w czerwcu 1976 roku spowodowała strajki w Radomiu, Ursusie i Płocku, 
dzięki którym podwyżki zostały odwołane. Jednak już w lipcu rozpoczęły się 
procesy uczestników manifestacji. Rok 1980 przyniósł wiele strajków w całej 
Polsce i „ciszę przed burzą”. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdań-
skiej. Gdańsk i inne miasta ogłosiły swoje postulaty. 30 sierpnia podpisano po-
rozumienie ze stroną rządową. Robotnicy odzyskiwali swoje prawa, a media 
głos. Wspomnienia czerwca zaczęły ożywać coraz bardziej. Stłumiło je wpro-
wadzenie stanu wojennego13.12.1981 r15.  

Poznaniacy walczyli o swoje prawa. Ich walka stała się wzorem dla pozo-
stałych miast w Polsce, wzorem dla późniejszych niepogodzonych z uciskiem, 
swoistym katalizatorem nadziei. 

14 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak … . 
15  Por. Echa Czerwca. Kronika obchodów 50. rocznicy Powstania Poznańskiego z 1956 r., 
red. M. Grupińska-Bis, W. St. Gorzelańczyk, Poznań 2006. 
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 „Żałobna kurtyna milczenia”, którą zlecił opuścić Gomułka przed pierw-
szą rocznicą krwawych wystąpień robotników przeciwko reżimowi komuni-
stycznemu, nie pozwoliła na uroczyste podtrzymywanie pamięci o tych wyda-
rzeniach. 

Pierwsza rocznica obchodzona była bardzo skromnie. Właściwie tylko 
dzięki kościołowi poznańskiemu wraz z nowo powołanym arcybiskupem An-
tonim Baraniakiem odbyły się nabożeństwa upamiętniające tamten czwart-
kowy dzień. Zorganizowano też wsparcie materialne dla rodzin poległych. Ko-
lejne lata przyniosły milczenie. Pierwsza publikacja dotycząca Czerwca autor-
stwa naocznego świadka wydarzeń – Ewy Wachowskiej „Poznań 1956” uka-
zała się w Paryżu w 1971 r. i dla Polaków była niedostępna. Aż do lat osiem-
dziesiątych trwało zagłuszanie pamięci. Jednak to, że nie mówiło się o tym gło-
śno, nie oznaczało, że Polacy nie myśleli o Czerwcu. Byli tacy jak dr inż. Alek-
sander Ziemkowski, który z wielkim zapałem i starannością zajmował się zbie-
raniem dokumentów dotyczących wydarzeń i ludzi związanych z „czarnym 
czwartkiem”. Kolejne lata, aż do roku 1980 gromadzone były materiały, wy-
druki, taśmy. Na rok przed 25 rocznicą, w czasie gdy do głosu doszła już „So-
lidarność” zaczęła powstawać monografia pod redakcją Jarosława Maciejew-
skiego i Zofii Trojanowiczowej, w której zawarte były relacje świadków, uczest-
ników, a także ich rodzin, m. in. pani Aleksandra Banasiak. W tym czasie też 
z inicjatywy NSZZ „Solidarność” powstał projekt budowy pomnika upamięt-
niającego wydarzenia Czerwca 1956 roku. Rozpisano konkurs. Pojawiło się 
wiele propozycji architektonicznych. Główną nagrodę uzyskał projekt po-
mnika w płaskiej formie. Jednak to inny projekt, przedstawiający dwa związane 
ze sobą krzyże, u podnóża których jest orzeł, stanął na Placu Adama Mickie-
wicza.  
 W 25 rocznicę wydarzeń czerwcowych również Teatr Nowy otworzył swe 
usta, wystawiono spektakl „Oskarżony: Czerwiec '56”.  
 Wolność wyrażania pamięci nie była jednak pełna, nie można było jeszcze 
mówić otwarcie o przyczynach i przebiegu tego buntu robotniczego. Dopiero 
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w szpitalu nadal się o tym mówiło. Następne miesiące nie były złe. Na szczę-
ście represje mnie ominęły. Pielęgniarek zawsze było mało więc nie mogli 
mnie wyrzucić. Mimo, że zeznawałam przeciwko władzy14. 

Zapisane w pamięci 

 Wydarzenia czerwca '56 stały się kamieniem węgielnym przemian w Pol-
sce. Nie były one jednak ani przypadkowe, ani szybkie i łatwe. Milczenie 
i ogromny ból otworzyły drogę do października '56 i do Gdańska 1980 roku. 
Poznański bunt był pierwszym buntem w PRL przeciwko złym warunkom by-
towym oraz pierwszym przeciwko reżimowi komunistycznemu. Październik 
1956 przyniósł złagodzenie stalinowskich rygorów. Opór wobec władz jednak 
stale narastał. Gdy więc w lutym 1968 r. zdjęto ze sceny Teatru Narodowego 
„Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka, doszło do demonstracji w Warszawie 
i aresztowania ponad tysiąca osób. Duch niedawnych wydarzeń był wciąż żywy, 
gdy więc w grudniu 1970 roku po raz kolejny nastąpiła podwyżka cen, 
w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk. Objęcie przez Edwarda Gierka funkcji 
I Sekretarza uspokoiło nastroje tylko na chwilę. Kolejna znacząca podwyżka 
cen w czerwcu 1976 roku spowodowała strajki w Radomiu, Ursusie i Płocku, 
dzięki którym podwyżki zostały odwołane. Jednak już w lipcu rozpoczęły się 
procesy uczestników manifestacji. Rok 1980 przyniósł wiele strajków w całej 
Polsce i „ciszę przed burzą”. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdań-
skiej. Gdańsk i inne miasta ogłosiły swoje postulaty. 30 sierpnia podpisano po-
rozumienie ze stroną rządową. Robotnicy odzyskiwali swoje prawa, a media 
głos. Wspomnienia czerwca zaczęły ożywać coraz bardziej. Stłumiło je wpro-
wadzenie stanu wojennego13.12.1981 r15.  

Poznaniacy walczyli o swoje prawa. Ich walka stała się wzorem dla pozo-
stałych miast w Polsce, wzorem dla późniejszych niepogodzonych z uciskiem, 
swoistym katalizatorem nadziei. 

14 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak … . 
15  Por. Echa Czerwca. Kronika obchodów 50. rocznicy Powstania Poznańskiego z 1956 r., 
red. M. Grupińska-Bis, W. St. Gorzelańczyk, Poznań 2006. 
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 „Żałobna kurtyna milczenia”, którą zlecił opuścić Gomułka przed pierw-
szą rocznicą krwawych wystąpień robotników przeciwko reżimowi komuni-
stycznemu, nie pozwoliła na uroczyste podtrzymywanie pamięci o tych wyda-
rzeniach. 

Pierwsza rocznica obchodzona była bardzo skromnie. Właściwie tylko 
dzięki kościołowi poznańskiemu wraz z nowo powołanym arcybiskupem An-
tonim Baraniakiem odbyły się nabożeństwa upamiętniające tamten czwart-
kowy dzień. Zorganizowano też wsparcie materialne dla rodzin poległych. Ko-
lejne lata przyniosły milczenie. Pierwsza publikacja dotycząca Czerwca autor-
stwa naocznego świadka wydarzeń – Ewy Wachowskiej „Poznań 1956” uka-
zała się w Paryżu w 1971 r. i dla Polaków była niedostępna. Aż do lat osiem-
dziesiątych trwało zagłuszanie pamięci. Jednak to, że nie mówiło się o tym gło-
śno, nie oznaczało, że Polacy nie myśleli o Czerwcu. Byli tacy jak dr inż. Alek-
sander Ziemkowski, który z wielkim zapałem i starannością zajmował się zbie-
raniem dokumentów dotyczących wydarzeń i ludzi związanych z „czarnym 
czwartkiem”. Kolejne lata, aż do roku 1980 gromadzone były materiały, wy-
druki, taśmy. Na rok przed 25 rocznicą, w czasie gdy do głosu doszła już „So-
lidarność” zaczęła powstawać monografia pod redakcją Jarosława Maciejew-
skiego i Zofii Trojanowiczowej, w której zawarte były relacje świadków, uczest-
ników, a także ich rodzin, m. in. pani Aleksandra Banasiak. W tym czasie też 
z inicjatywy NSZZ „Solidarność” powstał projekt budowy pomnika upamięt-
niającego wydarzenia Czerwca 1956 roku. Rozpisano konkurs. Pojawiło się 
wiele propozycji architektonicznych. Główną nagrodę uzyskał projekt po-
mnika w płaskiej formie. Jednak to inny projekt, przedstawiający dwa związane 
ze sobą krzyże, u podnóża których jest orzeł, stanął na Placu Adama Mickie-
wicza.  
 W 25 rocznicę wydarzeń czerwcowych również Teatr Nowy otworzył swe 
usta, wystawiono spektakl „Oskarżony: Czerwiec '56”.  
 Wolność wyrażania pamięci nie była jednak pełna, nie można było jeszcze 
mówić otwarcie o przyczynach i przebiegu tego buntu robotniczego. Dopiero 
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rok 1989 i faktyczny upadek władzy komunistycznej otworzył możliwość co-
rocznych, pełnych emocji obchodów upamiętniających wydarzenia czerw-
cowe16. 

Gdy przyszedł 1981 rok, to była wielka radość, „Solidarność” już wtedy 
działała i już się czuliśmy wolni, oczywiście do czasu ogłoszenia stanu wo-
jennego. Ale ten zryw to była wspaniała sprawa. Naturalnie na odsłonięcie 
pomnika zostałam zaproszona, ponieważ moja działalność w 1956 roku 
została opisana w gazetach. Stąd gdy nastała „Solidarność” i gdy chciano 
napisać książkę o czerwcu, to za pośrednictwem artykułów w gazetach od-
nalazł mnie Pan, który zajmował się zbieraniem materiałów. Wtedy też 
zostałam wytypowana na Matkę Chrzestną statku Poznań. Były trzy kan-
dydatki związane z Czerwcem: Pani Strzałkowska, Helena Porębska, czyli 
ta, która niosła flagę i została ranna oraz ja. Podobno jednogłośnie doko-
nano wyboru. I tak zostałam matką chrzestną (fot. 8, fot. 9). Na pierwszy 
rejs nie płynęłam, nie pozwolono mi. Dopiero w 1983 r. gdy statek ponow-
nie przypłynął mogłam wyruszyć w podróż (fot. 10). Osiemdziesiąty pierw-
szy rok przyniósł również odsłonięcie tablicy na naszym szpitalu (fot. 11) 
poświęconej poległym uczestnikom i tym, którzy u nas leżeli „Szpital ten 
zapisał się w pamięci poznaniaków jako symbol pomocy w cierpieniu i świa-
dek śmierci bohaterów 56 roku” (fot. 12). 
W czasie stanu wojennego my zwykli ludzie nie byliśmy obojętni na to co 
się działo na ulicy. Wtedy też byłam świadkiem różnych sytuacji budzących 
grozę. Gdy wracałam wraz z grupą z odwiedzin na statku Batory (byłam 
tam cztery dni, aby zobaczyć, przekonać się jak to jest na statku) zobaczyli-
śmy jak milicjanci wpychają do auta młodego chłopaka. Nie myśląc o kon-
sekwencjach pytaliśmy o to, co on takiego zrobił. Okazało się, że nie chciał 
się przesunąć. Przekonywaliśmy ich, że są Polakami i ich obowiązki wobec 
Polaków są inne niż to, co robią i faktycznie tego chłopaka wypuścili. Dla 
mnie stan wojenny był strasznym przeżyciem. W tym czasie działałam już 
w Solidarności. Z tego powodu, jak również dlatego, że brałam czynny 
udział w Czerwcu chciano mnie zdegradować i zwolnić. Zakładowy Pierw-
szy Sekretarz Partii nie zgodził się jednak na moje zwolnienie, mimo że 

16 Por. E. Dabertowa, A. Łuczak, Walka o pamięć czerwca '56. Obchody 26. rocznicy Czerwca w 
1982 r. (stan wojenny),  Poznań 2001. 
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ogólny Pierwszy Sekretarz Partii chciał mnie zdegradować. Pielęgniarek nie 
było zbyt wiele i to spowodowało, że nie uczyniono nic. Na swoim stanowi-
sku pozostałam aż do 1995 roku.  
W 1989 roku powstało pierwsze stowarzyszenie uczestników czerwca. Zo-
stałam jego prezesem. Mogliśmy w końcu mówić i działać. To było takie 
wolne, takie piękne17. 

 Poznaniacy walczyli stanowczo o swoje prawa. Ich postawa stała się wzo-
rem dla wszystkich Polaków, swoistym wyzwalaczem nadziei i woli walki. Rok 
1989 stał się cezurą wolności. Cezurą, która otworzyła usta, bo serca już dawno 
były otwarte.  
 Kolejne rocznice upamiętniały wydarzenia Czerwcowe cieszyły się coraz 
większym zainteresowaniem mediów i innych krajów Europy. W pięćdziesiątą 
rocznicę Czerwca w 2006 roku do Poznania przybyli prezydenci: Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Lech Kaczyński, Republiki Federalnej Niemiec – Horst 
Köhler, Republiki Czeskiej – Václav Klaus, Republiki Słowacji – Ivan Gašpa-
rowič oraz Republiki Węgierskiej – László Sólyom. Ponadto przybyli przedsta-
wiciele Sejmu i Senatu, premier Kazimierz Marcinkiewicz oraz liczni goście 
zagraniczni, prezydent Lech Wałęsa, ostatni prezydent RP na uchodźctwie – 
Ryszard Kaczorowski18. Wśród zaproszonych gości była również pani Aleksan-
dra Banasiak. Do dziś pani Banasiak uczestniczy nie tylko w każdych obcho-
dach Poznańskiego Czerwca, ale również spotyka się z emerytami i młodzieżą 
w szkołach, która dzięki jej opowieściom może poczuć atmosferę tamtych dni. 
Za swą działalność została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m. in. Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Miasta Poznania (fot. 13), Od-
znaką Honorową ,,Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, Od-
znaką „Zasłużony Pracownik Morza”, Medalem „Za Wzorową Pracę w Służbie 
Zdrowia”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Nagy 
Imre Emplekplakttet”, Medalem Pamiątkowym „Ad Perpetuam Rei Memo-
riam”, Medalem „Semper Fidelis”, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej, Medalem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, 
Odznakami PCK: Odznaką Honorową IV, III, II i I stopnia, Medalem Flo-
rencji Nightingale w 2005 r. (fot. 14, fot.15), Krzyżem Oficerskim Orderu 

17 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak … . 
18 Por. Echa Czerwca. … . 
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rok 1989 i faktyczny upadek władzy komunistycznej otworzył możliwość co-
rocznych, pełnych emocji obchodów upamiętniających wydarzenia czerw-
cowe16. 

Gdy przyszedł 1981 rok, to była wielka radość, „Solidarność” już wtedy 
działała i już się czuliśmy wolni, oczywiście do czasu ogłoszenia stanu wo-
jennego. Ale ten zryw to była wspaniała sprawa. Naturalnie na odsłonięcie 
pomnika zostałam zaproszona, ponieważ moja działalność w 1956 roku 
została opisana w gazetach. Stąd gdy nastała „Solidarność” i gdy chciano 
napisać książkę o czerwcu, to za pośrednictwem artykułów w gazetach od-
nalazł mnie Pan, który zajmował się zbieraniem materiałów. Wtedy też 
zostałam wytypowana na Matkę Chrzestną statku Poznań. Były trzy kan-
dydatki związane z Czerwcem: Pani Strzałkowska, Helena Porębska, czyli 
ta, która niosła flagę i została ranna oraz ja. Podobno jednogłośnie doko-
nano wyboru. I tak zostałam matką chrzestną (fot. 8, fot. 9). Na pierwszy 
rejs nie płynęłam, nie pozwolono mi. Dopiero w 1983 r. gdy statek ponow-
nie przypłynął mogłam wyruszyć w podróż (fot. 10). Osiemdziesiąty pierw-
szy rok przyniósł również odsłonięcie tablicy na naszym szpitalu (fot. 11) 
poświęconej poległym uczestnikom i tym, którzy u nas leżeli „Szpital ten 
zapisał się w pamięci poznaniaków jako symbol pomocy w cierpieniu i świa-
dek śmierci bohaterów 56 roku” (fot. 12). 
W czasie stanu wojennego my zwykli ludzie nie byliśmy obojętni na to co 
się działo na ulicy. Wtedy też byłam świadkiem różnych sytuacji budzących 
grozę. Gdy wracałam wraz z grupą z odwiedzin na statku Batory (byłam 
tam cztery dni, aby zobaczyć, przekonać się jak to jest na statku) zobaczyli-
śmy jak milicjanci wpychają do auta młodego chłopaka. Nie myśląc o kon-
sekwencjach pytaliśmy o to, co on takiego zrobił. Okazało się, że nie chciał 
się przesunąć. Przekonywaliśmy ich, że są Polakami i ich obowiązki wobec 
Polaków są inne niż to, co robią i faktycznie tego chłopaka wypuścili. Dla 
mnie stan wojenny był strasznym przeżyciem. W tym czasie działałam już 
w Solidarności. Z tego powodu, jak również dlatego, że brałam czynny 
udział w Czerwcu chciano mnie zdegradować i zwolnić. Zakładowy Pierw-
szy Sekretarz Partii nie zgodził się jednak na moje zwolnienie, mimo że 

16 Por. E. Dabertowa, A. Łuczak, Walka o pamięć czerwca '56. Obchody 26. rocznicy Czerwca w 
1982 r. (stan wojenny),  Poznań 2001. 
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ogólny Pierwszy Sekretarz Partii chciał mnie zdegradować. Pielęgniarek nie 
było zbyt wiele i to spowodowało, że nie uczyniono nic. Na swoim stanowi-
sku pozostałam aż do 1995 roku.  
W 1989 roku powstało pierwsze stowarzyszenie uczestników czerwca. Zo-
stałam jego prezesem. Mogliśmy w końcu mówić i działać. To było takie 
wolne, takie piękne17. 

 Poznaniacy walczyli stanowczo o swoje prawa. Ich postawa stała się wzo-
rem dla wszystkich Polaków, swoistym wyzwalaczem nadziei i woli walki. Rok 
1989 stał się cezurą wolności. Cezurą, która otworzyła usta, bo serca już dawno 
były otwarte.  
 Kolejne rocznice upamiętniały wydarzenia Czerwcowe cieszyły się coraz 
większym zainteresowaniem mediów i innych krajów Europy. W pięćdziesiątą 
rocznicę Czerwca w 2006 roku do Poznania przybyli prezydenci: Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Lech Kaczyński, Republiki Federalnej Niemiec – Horst 
Köhler, Republiki Czeskiej – Václav Klaus, Republiki Słowacji – Ivan Gašpa-
rowič oraz Republiki Węgierskiej – László Sólyom. Ponadto przybyli przedsta-
wiciele Sejmu i Senatu, premier Kazimierz Marcinkiewicz oraz liczni goście 
zagraniczni, prezydent Lech Wałęsa, ostatni prezydent RP na uchodźctwie – 
Ryszard Kaczorowski18. Wśród zaproszonych gości była również pani Aleksan-
dra Banasiak. Do dziś pani Banasiak uczestniczy nie tylko w każdych obcho-
dach Poznańskiego Czerwca, ale również spotyka się z emerytami i młodzieżą 
w szkołach, która dzięki jej opowieściom może poczuć atmosferę tamtych dni. 
Za swą działalność została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m. in. Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Miasta Poznania (fot. 13), Od-
znaką Honorową ,,Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, Od-
znaką „Zasłużony Pracownik Morza”, Medalem „Za Wzorową Pracę w Służbie 
Zdrowia”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Nagy 
Imre Emplekplakttet”, Medalem Pamiątkowym „Ad Perpetuam Rei Memo-
riam”, Medalem „Semper Fidelis”, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej, Medalem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, 
Odznakami PCK: Odznaką Honorową IV, III, II i I stopnia, Medalem Flo-
rencji Nightingale w 2005 r. (fot. 14, fot.15), Krzyżem Oficerskim Orderu 

17 Wspomnienia pani Aleksandry Banasiak … . 
18 Por. Echa Czerwca. … . 
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Odrodzenia Polski w 2006 r., Węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi w 2014 r. 
oraz Europejską Nagrodą Obywatelską w 2016 r. (fot. 16-20). 
 Pamięć „czarnego czwartku” jest wciąż żywa i będzie, bo jak mówi pani 
Aleksandra Banasiak, młodzież słucha wspomnień z największą uwagą, nie szu-
rając nogami. Pamięć pozostanie dopóki będzie przekazywana z ust do ust, 
dopóki żyć będzie nie tylko na kartach książek, ale i w sercach.  

Zostałam pielęgniarką przez złamaną nogę i przez śpiewy pielęgniarek 
„wieczór cisza, noc nadchodzi nasza praca kończy się, jeszcze raz pozdra-
wiam Ciebie, śliczny Jezu dobranoc”. Bardzo mi się to podobało, chciałam 
być taka właśnie. I dlatego trafiłam do szpitala na ul. Mickiewicza. Ktoś 
nami kieruje, czy to przypadek? Chyba tak19. 

 A lato było ciepłe tego roku. Czy losem tej niezwykłej kobiety rządził 
przypadek? Czy też ona sama w jakiś magiczny sposób przypadkami kierowała? 
Złamana w dzieciństwie noga, rozkloszowana sukienka w pepitkę i czepek pie-
lęgniarki – to atrybuty bohaterki, która kiedyś chodziła między kulami, a dziś 
oddaje młodym swe serce pełne Czerwcowych wspomnień w słowach i obra-
zach duszą pisanych. 
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Poznan June was a remarkable event for Poland and the whole Europe. 
Occurrences of June did not happen suddenly. The authorities made the 
workers unhappy for many years, what eventually blew up. Also, repressions 
towards former AK and PSZ soldiers as well as their mass arrests took place. 
All of these events were foreshadowing a disaster. In addition, USSR’s politics 
made The J. Stalin Metal Industry Plant a place where not only good-natured 
railway engines and carriages were built, but also military equipment. The 
removal of the progressive bonus, what caused a decrease in the workers’ 
earnings and the lack of accuracy in calculating their wages was the last straw 
that broke the camel’s back. The negotiations between the workers of ZISPO 
and the Ministry of Industrial Machinery in Warsaw did not lead to an 
agreement. Workers went to the streets. It was a beginning of a strike, which 
soon after involved the whole city. After a few hours, ZISPO workers were not 
the only people who took part in these events - even ordinary people 
participated in them. Their relations are the ones that let us look at June ’56 
differently. Differently – humanly. 
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Fotografie 
 
 
 

 

Fot. 1. Zdjęcie rodzinne Aleksandry Banasiak z czasów dzieciństwa – urodziła się 
jako czwarte dziecko w rodzinie. 
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Fot. 2. Aleksandra Banasiak od dzieciństwa opiekowała się młodszym rodzeństwem. 
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Fot. 3. Aleksandra Banasiak jako uczennica. 

 

Fot. 4. Pierwsze zdjęcie w szpitalu miejskim – jako młodsza pielęgniarka, bez czepka. 
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Fot. 5. Aleksandra Banasiak wśród świeżo dyplomowanych pielęgniarek. 
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Fot. 6. Aleksandra Banasiak jako pielęgniarka oddziałowa. 

 

Fot. 7. Aleksandra Banasiak jako przełożona pielęgniarek. 
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Fot. 8. Tuż przed chrztem statku M/S „Poznań” - 1981 r. Hiszpania. 
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Fot. 8. Tuż przed chrztem statku M/S „Poznań” - 1981 r. Hiszpania. 
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Fot. 9. Tuż przed chrztem statku M/S „Poznań” - 1981 r. Hiszpania. 

 

Fot. 10. Aleksandra Banasiak po powrocie z Hiszpanii. Część butelki rozbitej przy 
chrzcie statku M/S „Poznań”. 
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Fot. 11. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Szpitalu im. Franciszka Raszei – 1981 r. 

 
Fot. 12. Tablica pamiątkowa na Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei. 
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Fot. 13. Poznanianka Roku 2005. Aleksandra Banasiak. 

 

Fot. 14. Medal Florence Nightingale – 2005 r. 
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Fot. 15. Medal Florence Nightingale – 2005 r. 

 

Fot. 16. Wręczenie Pani Aleksandrze Banasiak Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 
w 2016 r. 
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Fot. 15. Medal Florence Nightingale – 2005 r. 

 

Fot. 16. Wręczenie Pani Aleksandrze Banasiak Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 
w 2016 r. 
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Fot. 17. Wręczenie Pani Aleksandrze Banasiak Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 

w 2016 r. 
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Fot. 18. Europejska Nagroda Obywatelska Pani Aleksandry Banasiak. 

 

Fot. 19. Europejska Nagroda Obywatelska Pani Aleksandry Banasiak. 
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Fot. 17. Wręczenie Pani Aleksandrze Banasiak Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 

w 2016 r. 
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Fot. 18. Europejska Nagroda Obywatelska Pani Aleksandry Banasiak. 

 

Fot. 19. Europejska Nagroda Obywatelska Pani Aleksandry Banasiak. 
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Fot. 20. Europejska Nagroda Obywatelska Pani Aleksandry Banasiak. 
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Maciej Skrzypek 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 

Chadecja – nieudany projekt w III RP. 
Partie chrześcijańskiej demokracji 

w Polsce w latach 1991-2001 
 
 
 

Polska scena polityczna przełomu lat 1989/1990 w wielu kwestiach przy-
pominała układ po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. – duża liczba słabo 
zorganizowanych i niezakorzenionych w społeczeństwie partii politycznych. 
Podobieństwo między latami 1918-1939, a współczesnością, które zaciekawiło 
autora jest znikome znaczenie partii chrześcijańskiej demokracji w polskim ży-
ciu politycznym. Właśnie to zjawisko, niejako przeniesione z lat II RP do 
współczesności stało się dla autora zagadnieniem, wobec którego postanowił 
sobie zadać pytanie co wpływa na słabość tego typu partii i jakie są przyczyny 
braku stabilnych formacji chadeckich w Polsce. Hipoteza jaką stawia na po-
trzebę swoich badań autor brzmi następująco: słabości polskiej chadecji po 
1989 roku, wynikała z jednej strony ze zbyt słabej tradycji tego typu partii 
w Polsce, z drugiej zaś ze względu na niski poziom autonomii laikatu katolic-
kiego w Kościele. Posługując się metodą historyczną i jakościową analizą treści 
broszur oraz programów wyborczych wybranych partii autor postara się udo-
wodnić słuszność swojego stwierdzenia, ograniczając swoje badania do lat 
1991-2001. Poza dwoma głównymi pytaniami badawczymi w jego ocenie nie-
zbędne będzie pochylenie się nad genezą polskiej chadecji, jej znaczeniem 
w życiu politycznym pierwszej dekady III RP i różnicami względem podob-
nych ideowo formacji w Europie Zachodniej.     
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Polskie partie chrześcijańskiej demokracji po 1989 r. były tematem zain-
teresowania wielu badaczy, jednak w ocenie autora na szczególną uwagę zasłu-
guje wskazanie na implikacje związane z zaniknięciem na długo tego nurtu na 
polskiej scenie politycznej1.  

Zanim jednak pojawi się zasadnicza część tego artykułu należy wyjaśnić 
sobie kilka terminów. Chrześcijańska demokracja (inaczej chadecja) jako na-
zwa pojawiła się pod koniec XIX w., jednak za jej popularyzatora uznaje się 
papieża Leona XIII, który użył jej po raz pierwszy w swojej encyklice Circa 
democratia christiana (O demokracji chrześcijańskiej)2. Podwaliny tego nurtu 
zostały położone jednak dużo wcześniej, m.in. przez samego Leona XIII, który 
w 1891 ogłosił encyklikę Rerum Novarum (O kwestii robotniczej). Ogłoszenie 
powyższego dokumentu było momentem przełomowym, w którym Kościół 
Katolicki dał wyraz temu, że odtąd nie będzie obojętny na przemiany spo-
łeczno-polityczne, szczególnie te będące pokłosiem Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej3. Wśród badaczy panuje powszechna zgoda co do tego, że Rerum Nova-
rum, była pierwszą encykliką społeczną4.      

Wśród pierwszych założeń społecznej nauki Kościoła Katolickiego znala-
zły się takie zapisy jak: określenie własności jako celu i wyniku pracy, którą 
należy szanować, oparcie godności osoby ludzkiej na jej niepowtarzalności, 
wolności i podobieństwie względem Stwórcy; znaczenie rodziny jako społecz-
ności domowej, która winna posiadać prawa i obowiązki niezależne od pań-
stwa5. Mimo, że największy wpływ na myśl chrześcijańskiej demokracji wy-
warło nauczanie Stolicy Apostolskiej, to jej korzeni poszukiwać możemy w po-
łączeniu ruchu społeczno-katolickiego z ideą demokracji, u podstaw którego 

                                                            
1 Na szczególną uwagę zasługują tu dwie pozycje: Chrześcijańska demokracja we współczesnym 
świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski Lublin 1999; oraz D. Sozańska, Chrześcijańska Demo-
kracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju, Kraków 2011. 
2 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 43. 
3 Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Czajkowska, W. Kozub-Ciembrowicz, Kraków 
2000, s. 265. 
4 Pius XI jej znaczenie porównał do angielskiej Magna Charta. tamże, s. 271. 
5 Leon XIII, Encyklika o kwestii robotniczej, [online] http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/ 
Rerum%20novarum.htm [dostęp: 14.07.2018]. 
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legła potrzeba reform kapitalizmu, tak by wyeliminować nierówność spo-
łeczną6. Współcześnie chadecja to sformułowanie odnoszące się do myśli spo-
łeczno-filozoficznej, ruchów politycznych, organizacji stowarzyszonych i orga-
nizacji międzynarodowych7.      

Jak wskazuje D. Sozańska, nie ma jednego obowiązującego wzoru partii 
chadeckiej, ze względu na wewnętrzne zróżnicowanie partii zaliczanych do tego 
typu8. Stąd też autorka podjęła się próby stworzenia katalogu atrybutów współ-
czesnych partii chrześcijańskiej demokracji. Pierwszym z nich jest nazwa, która 
stanowi również o autodeklaracji9. O takim profilu formacji politycznej świad-
czą również przynależność do międzynarodowych organizacji zrzeszających ta-
kie ugrupowania (np. Europejska Partia Ludowa), odwoływanie się do Boga 
i wartości chrześcijańskich, czy nawiązanie do społecznej nauki Kościoła Kato-
lickiego10. W tym miejscu należy zaznaczyć, że chadecje nie są partiami wyzna-
niowymi, a mimo swoich fundamentów katolickich nie zamykają się na inne 
wyznania, jak chociażby protestantyzm11. Modelem państwa propagowanym 
przez tego typu formacje jest demokratyczne państwo subsydiarne, zdecentra-
lizowane i nie mające charakteru wyznaniowego, oparte na zasadzie pomocni-
czości12. W kwestiach ustrojowych chadecy opowiadają się demokracją i go-
spodarką społeczno-rynkową.       

Pierwsze partie, które za swój program przyjęły doktrynę chrześcijańskiej 
demokracji powstawały w II połowie XIX w. w Europie Zachodniej, w dobie 
rozdziału Kościoła od państwa13. Szczególną popularność chadecje zyskały jed-
nak dopiero po zakończeniu II wojny światowej. W dobie zimnowojennej ry-
walizacji odegrały one znaczącą rolę w zintegrowaniu Republiki Włoskiej i Re-

                                                            
6 J. Stefanowicz, Chadecja wczoraj i dziś, Warszawa 1973, s. 13. 
7 E. Olszewski, Doktryna i ruch polityczny chrześcijańskiej demokracji, [w:] Chrześcijańska demo-
kracja we współczesnym świecie. …, s. 13. Na potrzeby tego artykułu określenia tego będzie uży-
wał w przypadku partii politycznych.  
8 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 43. 
9 Najczęstszym używanym przez tego typu partie jest przymiotnik „ludowa”; tamże, s. 44. 
10 Tamże, s. 45-46.  
11 E. Olszewski, Doktryna i ruch polityczny …, s. 15.  
12 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 47-48. 
13 J. Stefanowicz poza europejską tradycją chrześcijańskiej demokracji wymienia ruch, który roz-
winął się w Ameryce Łacińskiej. Latynowska chadecja jako młodsza siostra europejskiego mo-
delu rozwijała się nieco inaczej. Bazowała jednak na tym samym fundamencie – katolickiej nauce 
społecznej i filozofii personalistycznej; J. Stefanowicz, Chadecja wczoraj i dziś, s. 5. 
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Polskie partie chrześcijańskiej demokracji po 1989 r. były tematem zain-
teresowania wielu badaczy, jednak w ocenie autora na szczególną uwagę zasłu-
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powyższego dokumentu było momentem przełomowym, w którym Kościół 
Katolicki dał wyraz temu, że odtąd nie będzie obojętny na przemiany spo-
łeczno-polityczne, szczególnie te będące pokłosiem Wielkiej Rewolucji Fran-
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1 Na szczególną uwagę zasługują tu dwie pozycje: Chrześcijańska demokracja we współczesnym 
świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski Lublin 1999; oraz D. Sozańska, Chrześcijańska Demo-
kracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju, Kraków 2011. 
2 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 43. 
3 Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Czajkowska, W. Kozub-Ciembrowicz, Kraków 
2000, s. 265. 
4 Pius XI jej znaczenie porównał do angielskiej Magna Charta. tamże, s. 271. 
5 Leon XIII, Encyklika o kwestii robotniczej, [online] http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/ 
Rerum%20novarum.htm [dostęp: 14.07.2018]. 
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legła potrzeba reform kapitalizmu, tak by wyeliminować nierówność spo-
łeczną6. Współcześnie chadecja to sformułowanie odnoszące się do myśli spo-
łeczno-filozoficznej, ruchów politycznych, organizacji stowarzyszonych i orga-
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6 J. Stefanowicz, Chadecja wczoraj i dziś, Warszawa 1973, s. 13. 
7 E. Olszewski, Doktryna i ruch polityczny chrześcijańskiej demokracji, [w:] Chrześcijańska demo-
kracja we współczesnym świecie. …, s. 13. Na potrzeby tego artykułu określenia tego będzie uży-
wał w przypadku partii politycznych.  
8 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 43. 
9 Najczęstszym używanym przez tego typu partie jest przymiotnik „ludowa”; tamże, s. 44. 
10 Tamże, s. 45-46.  
11 E. Olszewski, Doktryna i ruch polityczny …, s. 15.  
12 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 47-48. 
13 J. Stefanowicz poza europejską tradycją chrześcijańskiej demokracji wymienia ruch, który roz-
winął się w Ameryce Łacińskiej. Latynowska chadecja jako młodsza siostra europejskiego mo-
delu rozwijała się nieco inaczej. Bazowała jednak na tym samym fundamencie – katolickiej nauce 
społecznej i filozofii personalistycznej; J. Stefanowicz, Chadecja wczoraj i dziś, s. 5. 
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publiki Federalnej Niemiec z Zachodem oraz ustabilizowaniu włoskiego i za-
chodnioniemieckiego życia politycznego14. Jak podkreśla J. Stefanowicz za 
sukces chadeckich formacji odpowiada m.in. ich sztandarowe hasło okresu po-
wojennego – zjednoczenie Europy15. D. Sozańska dodaje, że popularności 
chrześcijańskiej demokracji sprzyjały takie zjawiska jak: wspomniany już roz-
dział Kościoła od państwa, rozwój państwa opiekuńczego, sekularyzacja i tra-
giczne doświadczenia II wojny światowej16.   

Taką historią i takimi osiągnięciami pochwalić nie mogą się polskie cha-
decje. Formacje tego nurtu na ziemiach polskich pojawiły się stosunkowo 
wcześnie. Pierwsza z nich powstała w Poznaniu, w 1893 r., jako Katolickie 
Stowarzyszenie Robotników Polskich. W Galicji początek ruchu chrześcijań-
sko-demokratycznego związany jest z lwowskim Związkiem Katolicko-Spo-
łecznym (1904 r.). Jeszcze przed 1918 r. na ziemiach polskich powstały dwie 
partie: krakowskie Polskie Stronnictwo Chrześcijańsko-Socjalne (1908 r.) i po-
wołana w 1906 r. w Warszawie Chrześcijańska Demokracja. Niespotykane 
w Europie inspirowanie i tworzenie tego typu organizacji przez księży katolic-
kich było w Polsce udziałem wszystkich formacji tego nurtu. Jak zauważa 
H. Kubiak to właśnie ten czynnik przyczynił się do zdystansowania względem 
zachodnich wzorców17.        

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jesienią 1918 r. formująca się 
polska scena polityczna bogata była w małe, słabo zorganizowane formacje. 
Najbardziej znaczącą formacją w tym nurcie było Polskie Stronnictwo Chrze-
ścijańskiej Demokracji, założono w 1919 r., które weszło w skład koalicji 
Chjeno-Piasta18. Pod koniec okresu międzywojnia uformowało się Stronnic-
two Pracy, które miało być wyrazem jednoczenia chadecji jako opozycji wzglę-
dem obozu sanacyjnego19. 

W ocenie K. Turkowskiego chrześcijańska demokracja nie była udanym 
projektem w II RP ze względu na brak wyraźnego i cieszącego się społecznym 

                                                            
14 Tamże, s. 711. W. Kaiser, Christian Democracy and the Origins of European Union, New York 
2007, s. 164. 
15 J. Stefanowicz, Chadecja wczoraj i dziś …, s. 63. 
16 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 71. 
17 H. Kubiak w przedmowie do książki D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, 
s. 10. 
18 Tamże, s. 82. 
19 Tamże, s. 87. 
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poparciem przywódcy, konserwatyzm duchownych i błędy w organizacji (do-
minacja stowarzyszeń kulturowo-oświatowych)20. Poza wymienionymi wyżej 
błędami słabość tego nurtu w odrodzonej Polsce determinował monopol en-
decji na zagospodarowanie laikatu w okresie międzywojennym. 

Na kondycję polskiej chadecji w latach 1918-1939 wpływ miały nie tylko 
potyczki na scenie politycznej, ale również pozycja Kościoła Katolickiego. In-
stytucja ta, przez dekady niewoli przechowywała przedrozbiorową ideę Polski 
jako antemurale christanitis21. W ocenie W. Mysłka Kościół w okresie II RP 
będąc niezależną i zdolną do aktywności w życiu publicznym, na podstawie 
historycznej legitymizacji siłą, stał się para partią polityczną, nie potrzebującą 
silnej chadecji do realizacji własnych interesów22.     

Z tych właśnie względów chadecję doby II RP należy określić mianem 
nieudanego projektu politycznego. Wiele aspektów wymienionych powyżej 
pojawiło się również po 1989 r.  

Brak możliwości funkcjonowania partii politycznych na ziemiach pol-
skich w latach 1939-1945 i zniszczenie struktur formacji przedwojennych spo-
wodowały, że chadecja jak wszystkie inne partie polityczne, poza tymi instalo-
wanymi przez Moskwę w okresie powojennym, na nowo musiała budować 
swoje struktury i zaplecze osobowe w obliczu zewnętrznego wsparcia dla partii 
socjalistycznych i komunistycznych. Pierwszym, który podjął wysiłek restaura-
cji ruchu chrześcijańsko-demokratycznego był Karol Popiel (lipiec 1945 r.). 
Stanął on na czele odrodzonego Stronnictwa Pracy, odrzucając możliwość 
współpracy z władzą komunistyczną. Ostatecznie część działaczy przeszła do 
Stronnictwa Demokratycznego, co pozwoliło komunistom kontrolować zin-
stytucjonalizowany ruch chrześcijański23.    

Po nieudanej próbie odnowienia struktur przedwojennej partii, szansy 
upatrywano w odwilży postalinowskiej i konsekwencjach wydarzeń czerwco-
wych w Poznaniu w 1956 r. Wtedy wokół Tygodnika Powszechnego i mie-
sięcznika Znak powstało środowisko, które opowiadało się za wycofaniem ak-

                                                            
20 K. Turkowski, Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce '2, Warszawa 1989, 
s. 555. Brak zaplecza społecznego podkreśla również T. Bojarowicz, zob. T. Bojarowicz, Partie 
i ugrupowania chadeckie w Polsce po 1989 roku, Forum Politologiczne 2012, T. 14, s. 297.  
21 G. Kucharczyk, Chrześcijańsko-narodowi. Szkice z historii idei, Debogóra 2009, s. 5. 
22 W. Mysłek, Kościół Katolicki w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1966, s. 596. 
23 S. Stępień, Ruch chrześcijańsko-demokratyczny w Polsce 1945-1989, s. 230-231. 
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14 Tamże, s. 711. W. Kaiser, Christian Democracy and the Origins of European Union, New York 
2007, s. 164. 
15 J. Stefanowicz, Chadecja wczoraj i dziś …, s. 63. 
16 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 71. 
17 H. Kubiak w przedmowie do książki D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, 
s. 10. 
18 Tamże, s. 82. 
19 Tamże, s. 87. 
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20 K. Turkowski, Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce '2, Warszawa 1989, 
s. 555. Brak zaplecza społecznego podkreśla również T. Bojarowicz, zob. T. Bojarowicz, Partie 
i ugrupowania chadeckie w Polsce po 1989 roku, Forum Politologiczne 2012, T. 14, s. 297.  
21 G. Kucharczyk, Chrześcijańsko-narodowi. Szkice z historii idei, Debogóra 2009, s. 5. 
22 W. Mysłek, Kościół Katolicki w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1966, s. 596. 
23 S. Stępień, Ruch chrześcijańsko-demokratyczny w Polsce 1945-1989, s. 230-231. 
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centów katolickich z życia politycznego, na rzecz walki o kulturę chrześcijań-
ską, wychowania w duchu wartości chrześcijańskich24. Inny pomysł posiadali 
chadecy, którzy znaleźli się w Klubach Inteligencji Katolickiej, powołanych 
w 1956 r., w których widzieli oni szansę na organizację substytutu partii poli-
tycznej25.   

Wspomniane wyżej Kluby Inteligencji Katolickiej zaangażowały się 
w tworzenie NSZZ "Solidarność", a ich członkowie, na czele z Tadeuszem 
Mazowieckim zasiedli przy Okrągłym Stole w 1989 r.26.  

Inną formacją o takim profilu, jednak o charakterze wyraźnie antykomu-
nistycznym i konspiracyjnym był założony w 1979 r. Ruch Chrześcijańsko-
Społeczny, podkreślający znaczenie religii katolickiej w życiu narodu pol-
skiego. Natomiast w stanie wojennym zawiązała się Polska Unia Chrześcijań-
sko-Demokratyczna, która nie uznawała Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego za reprezentanta interesów polskiego narodu27. 

Jak podkreśla S. Stępień podziały jakie wytworzyły się w omawianym wy-
żej okresie wśród środowisk, które propagowały wartości chrześcijańskiej w ży-
ciu publiczny wpłynęły negatywnie na losy chadecji w III RP28. 

Zanim jednak autor przejdzie do opisu partii chrześcijańskiej demokracji 
w badanym okresie, należy opisać środowisko w jakim przyszło tym formacjom 
funkcjonować. Po przełomie lat 1989/1990 wykształcił się specyficzny podział 
socjopolityczny, w którym spór na osi prawica-lewica zastąpiła rywalizacją mię-
dzy formacjami postkomunistycznymi a postsolidarnościowymi29. W ocenie 
J. Reykowskiego podział postkomuniści-postsolidarność to jedna z płaszczyzn 
konfliktów ideologicznych III RP, oparta na tożsamości. Autor strony te dzieli 
na „solidarnych” i „czerwonych”30. W warunkach takiego sztucznego podziału, 
który nie został oparty na zdobyczach reformacji, rewolucji francuskiej i rewo-

                                                            
24 Tamże, s. 239. 
25 Tamże, s. 241. 
26 Tamże, s. 245-246. 
27 Tamże, s. 246-247. 
28 Tamże, s. 289. 
29 A. Lipiński, Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011. Historia, organizacja, 
tożsamość, Warszawa 2016, s. 86. 
30 J. Reykowski, Osie polskich konfliktów ideologicznych, [w:] Jaka Polska? Czyja Polska?, red. 
P. Kosiewski, Warszawa 2006, s. 160. 
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lucji przemysłowej ukształtował się specyficzny krajobraz polskiej sceny poli-
tycznej31. Ponadto sytuacja taka nie zdeterminowała konfliktu na linii pań-
stwo-Kościół, a co za tym idzie, nie stworzyła się wolna przestrzeń, którą mogła 
zagospodarować chadecja.        

Z perspektywy partii chrześcijańskiej demokracji ów podział był krzyw-
dzący ze względu m.in. na zdolności koalicyjne. W ocenie T. Bojarowicza na-
turalnym koalicjantem dla chadecji były partie liberalne, niekoniecznie socjal-
demokratyczne (jak np. w RFN)32. Kolejną cechą tego podziału niesprzyjającą 
owym partiom był fakt, że wśród tak wielu różnych formacji postulaty chrze-
ścijańsko-demokratyczne obecne były w programach większości partii poli-
tycznych33.        

Życie polityczne po 1989 r. zostało zdominowane przez konflikt właśnie 
między postsolidarnością a postkomunistami, jednak obie strony nie były 
skonsolidowanymi obozami, na czym ucierpiały partie chrześcijańskiej demo-
kracji, którym należy poświęcić trochę uwagi.   

Polskie chadecje po 1989 r. ze względu na specyficzny kontekst histo-
ryczny i polityczny należy zaliczyć do nurtu prawicowego34. M. Grabowska 
zalicza je do grona partii kadłubowych (framework parties), które charaktery-
zuje mała liczba członków, słaba organizacja i skromne środki materialne35. 
Elektorat tych partii wywodził się z wyborców, którzy 4 czerwca 1989 r. opo-
wiedzieli się za obozem posolidarnościowym36. Do jego rozproszenia doszło 
stosunkowo szybko m.in. w wyniku wojny na górze i braku konsensu co do 
wspólnego kandydata na urząd prezydencki w 1995 r.37. Większość partii cha-
deckich posiadała postsolidarnościowy rodowód, a ich działacze byli aktyw-
nymi opozycjonistami w okresie komunistycznym38. Partie chadeckie podob-
nie jak wszystkie formacje wywodzące się opozycji antykomunistycznej nie 

                                                            
31 Autor za D. Sozańską wylicza najważniejsze czynniki, które zdeterminowały naturalne po-
działy socjopolityczne w Europie Zachodniej; zob. D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja 
w Polsce. …, s. 55. 
32 T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania chadeckie …, s. 303. 
33 Tamże, s. 310. 
34 A. Lipiński, Prawica na polskiej scenie politycznej …, s. 97. 
35 M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społe-
czeństwo obywatelskiej w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003, s. 66. 
36 Tamże, s. 173. 
37 Tamże, s. 193. 
38 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 114. 
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centów katolickich z życia politycznego, na rzecz walki o kulturę chrześcijań-
ską, wychowania w duchu wartości chrześcijańskich24. Inny pomysł posiadali 
chadecy, którzy znaleźli się w Klubach Inteligencji Katolickiej, powołanych 
w 1956 r., w których widzieli oni szansę na organizację substytutu partii poli-
tycznej25.   

Wspomniane wyżej Kluby Inteligencji Katolickiej zaangażowały się 
w tworzenie NSZZ "Solidarność", a ich członkowie, na czele z Tadeuszem 
Mazowieckim zasiedli przy Okrągłym Stole w 1989 r.26.  

Inną formacją o takim profilu, jednak o charakterze wyraźnie antykomu-
nistycznym i konspiracyjnym był założony w 1979 r. Ruch Chrześcijańsko-
Społeczny, podkreślający znaczenie religii katolickiej w życiu narodu pol-
skiego. Natomiast w stanie wojennym zawiązała się Polska Unia Chrześcijań-
sko-Demokratyczna, która nie uznawała Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego za reprezentanta interesów polskiego narodu27. 

Jak podkreśla S. Stępień podziały jakie wytworzyły się w omawianym wy-
żej okresie wśród środowisk, które propagowały wartości chrześcijańskiej w ży-
ciu publiczny wpłynęły negatywnie na losy chadecji w III RP28. 

Zanim jednak autor przejdzie do opisu partii chrześcijańskiej demokracji 
w badanym okresie, należy opisać środowisko w jakim przyszło tym formacjom 
funkcjonować. Po przełomie lat 1989/1990 wykształcił się specyficzny podział 
socjopolityczny, w którym spór na osi prawica-lewica zastąpiła rywalizacją mię-
dzy formacjami postkomunistycznymi a postsolidarnościowymi29. W ocenie 
J. Reykowskiego podział postkomuniści-postsolidarność to jedna z płaszczyzn 
konfliktów ideologicznych III RP, oparta na tożsamości. Autor strony te dzieli 
na „solidarnych” i „czerwonych”30. W warunkach takiego sztucznego podziału, 
który nie został oparty na zdobyczach reformacji, rewolucji francuskiej i rewo-

                                                            
24 Tamże, s. 239. 
25 Tamże, s. 241. 
26 Tamże, s. 245-246. 
27 Tamże, s. 246-247. 
28 Tamże, s. 289. 
29 A. Lipiński, Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011. Historia, organizacja, 
tożsamość, Warszawa 2016, s. 86. 
30 J. Reykowski, Osie polskich konfliktów ideologicznych, [w:] Jaka Polska? Czyja Polska?, red. 
P. Kosiewski, Warszawa 2006, s. 160. 
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lucji przemysłowej ukształtował się specyficzny krajobraz polskiej sceny poli-
tycznej31. Ponadto sytuacja taka nie zdeterminowała konfliktu na linii pań-
stwo-Kościół, a co za tym idzie, nie stworzyła się wolna przestrzeń, którą mogła 
zagospodarować chadecja.        

Z perspektywy partii chrześcijańskiej demokracji ów podział był krzyw-
dzący ze względu m.in. na zdolności koalicyjne. W ocenie T. Bojarowicza na-
turalnym koalicjantem dla chadecji były partie liberalne, niekoniecznie socjal-
demokratyczne (jak np. w RFN)32. Kolejną cechą tego podziału niesprzyjającą 
owym partiom był fakt, że wśród tak wielu różnych formacji postulaty chrze-
ścijańsko-demokratyczne obecne były w programach większości partii poli-
tycznych33.        

Życie polityczne po 1989 r. zostało zdominowane przez konflikt właśnie 
między postsolidarnością a postkomunistami, jednak obie strony nie były 
skonsolidowanymi obozami, na czym ucierpiały partie chrześcijańskiej demo-
kracji, którym należy poświęcić trochę uwagi.   

Polskie chadecje po 1989 r. ze względu na specyficzny kontekst histo-
ryczny i polityczny należy zaliczyć do nurtu prawicowego34. M. Grabowska 
zalicza je do grona partii kadłubowych (framework parties), które charaktery-
zuje mała liczba członków, słaba organizacja i skromne środki materialne35. 
Elektorat tych partii wywodził się z wyborców, którzy 4 czerwca 1989 r. opo-
wiedzieli się za obozem posolidarnościowym36. Do jego rozproszenia doszło 
stosunkowo szybko m.in. w wyniku wojny na górze i braku konsensu co do 
wspólnego kandydata na urząd prezydencki w 1995 r.37. Większość partii cha-
deckich posiadała postsolidarnościowy rodowód, a ich działacze byli aktyw-
nymi opozycjonistami w okresie komunistycznym38. Partie chadeckie podob-
nie jak wszystkie formacje wywodzące się opozycji antykomunistycznej nie 

                                                            
31 Autor za D. Sozańską wylicza najważniejsze czynniki, które zdeterminowały naturalne po-
działy socjopolityczne w Europie Zachodniej; zob. D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja 
w Polsce. …, s. 55. 
32 T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania chadeckie …, s. 303. 
33 Tamże, s. 310. 
34 A. Lipiński, Prawica na polskiej scenie politycznej …, s. 97. 
35 M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społe-
czeństwo obywatelskiej w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003, s. 66. 
36 Tamże, s. 173. 
37 Tamże, s. 193. 
38 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 114. 
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mogły liczyć na stabilny elektorat, który w dekadzie 1991-2001 był udziałem 
wyłącznie postkomunistycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej39.  

W opisie partii chrześcijańskiej demokracji w Polsce po 1989 r. autor nie 
będzie skupiać się na analizie programów i działalności każdej partii tego typu, 
a dokona syntezy, w której skupi się na wybranych ugrupowaniach, by wskazać 
najważniejsze cechy i problemy z jakimi zmagała się polska chadecja. W kwestii 
klasyfikacyjnej posłuży się on modelem stworzonym przez D. Sozańską, która 
wykluczając kryterium genetyczne, niemożliwe do zastosowania w przypadku 
polskim, za formacje tego typuje uznaje te, które w swoich programach zawie-
rają elementy: chadeckiej autodeklaracji, zapisy o personalistycznej koncepcji 
osoby ludzkiej, państwie pomocniczym, zasadzie solidarności społecznej, go-
spodarce społeczno-rynkowej, wartości pracy ludzkiej oraz powoływanie się na 
wartości chrześcijańskie40.     

Problemem przed jakim stanęły tego typu partie był fakt, że nie były one 
jedynym wyborem dla polskiego laikatu. Wg J. Gowina nurt chadecki był jed-
nym z czterech, który proponował świeckim konkretny program. Pierwszy 
z nich, integrystyczny reprezentowany przez Zjednoczenie Chrześcijańsko Na-
rodowe, akcentujący swój niechętny stosunek do przemian, które nastąpiły 
w Polsce, interpretując je jako kontynuację komunizmu. Drugi nurt – libe-
ralny, reprezentowany przez Unię Wolności, było przejawem wprowadzenia 
w życie postanowień Soboru Watykańskiego II. Trzecim, w ocenie J. Gowina 
najmniej liczny, nurt konserwatywny reprezentowany był przez szeroko rozu-
mianą prawicę. Ostatnim z nich jest właśnie nurt chrześcijańsko-demokra-
tyczny41.  

Przypadłością polskiej chadecji w dekadzie 1991-2001 był sukcesywny 
spadek liczby partii tego nurtu startujących w kolejnych wyborach parlamen-
tarnych42. To właśnie 1991 rok należy uznać za apogeum rozwoju partii chrze-
ścijańskiej demokracji w Polsce, kiedy to funkcjonowało blisko 40 formacji 

                                                            
39 Tamże, s. 195. 
40 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 105. 
41 J. Gowin, M. Spieker, Zaangażowanie czy defensywa? Katolicy w życiu politycznym Polski i Nie-
miec, Warszawa 1997, s. 48-56. 
42 W 1991 r. na 111 zarejestrowanych komitetów wyborczych 9 z nich można zaliczyć do grona 
formacji chadeckich, lub tych które w swych programach zawarty postulaty chrześcijańsko-de-
mokratyczne. 10 lat później do takich partii zaliczyć mogliśmy tylko 3 ugrupowania. Zob. wię-
cej, zob. D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 117-119. 
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tego typu43. Wraz ze spadkiem liczby tego typu partii, coraz rzadziej posługi-
wano się nazwą „chrześcijańska demokracja” oraz odchodzono od chadeckiej 
tożsamości44. Trend ten jak pokaże dalsza analiza nie poprawił sytuacji ugru-
powań tego typu, a przyczynił się do ich upadku na początku XXI w.  

Pierwszą partią, która rozpoczęła swoją działalność było Chrześcijańsko-
Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP), które jako legalna partia poli-
tyczna zarejestrowane zostało już 12 lutego 1989 r. ChDSP uznawało się za 
kontynuatora tradycji przedwojennego ugrupowania Karola Popiela45. Szybko 
jednak doszło do wewnętrznego rozłamu, a wielu jej członków weszło w skład 
nowych partii tego nurtu46. Partia ta, uznawana za „matkę polskich chadecji” 
w III RP niestety doświadczyła tego co spotkało wszystkie formacje tego nurtu 
w następnych latach: rozłamy wewnętrzne, brak charyzmatycznych przywód-
ców, a przede wszystkim brak realnej siły w polskim parlamencie47. Partia ta 
jednak nie unikała jasnej autodeklaracji i oparcia swojego programu na zachod-
nich wzorcach48.   

Partią, która jeszcze wyraźniej bazowała na programach zachodnioeuro-
pejskich chadecji była Partia Chrześcijańskich Demokratów. Wśród postula-
tów tej formacji na wyróżnienie zasługują: niepozostawiająca wątpliwości jasna 
autodeklaracja, pluralizm polityczny potępiający wszelkie przejawy nacjonali-
zmu, idea państwa pomocniczego i nie wyznaniowego49. Jak przekonuje 
T. Bojarowicz partia ta miała być alternatywą wobec „obozu wielkiej chadecji” 
budowanego w tym samym czasie przez Porozumienie Centrum50. 
 Wspomniane wyżej Porozumienie Centrum (PC) było pierwszą for-
macją, która skonsolidowała kilka mniejszych ugrupowań. PC zostało założone 

                                                            
43 W większości to jednak ugrupowania „kanapowe”; P. Łyżwa, Myśl polityczna chrześcijań-
skiej demokracji w III RP, Toruń 2003, s. 19. 
44 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 119. 
45 T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania chadeckie …, s. 298; K. Paszkiewicz, Chrześcijańska De-
mokracja – Stronnictwo Pracy, [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K. Pasz-
kiewicz, Wrocław 2004, s. 18.  
46 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 120. 
47 Autor w tym miejscu wyłącza z tego grona Akcję Wyborczą Solidarności, która była koalicją 
wielu partii.  
48 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 120. 
49 Podstawy ideowe programu wyborczego Partii Chrześcijańskich Demokratów, [w:] Wybory 1991: 
partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 261-263. 
50 T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania chadeckie …, s. 63. 
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mogły liczyć na stabilny elektorat, który w dekadzie 1991-2001 był udziałem 
wyłącznie postkomunistycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej39.  

W opisie partii chrześcijańskiej demokracji w Polsce po 1989 r. autor nie 
będzie skupiać się na analizie programów i działalności każdej partii tego typu, 
a dokona syntezy, w której skupi się na wybranych ugrupowaniach, by wskazać 
najważniejsze cechy i problemy z jakimi zmagała się polska chadecja. W kwestii 
klasyfikacyjnej posłuży się on modelem stworzonym przez D. Sozańską, która 
wykluczając kryterium genetyczne, niemożliwe do zastosowania w przypadku 
polskim, za formacje tego typuje uznaje te, które w swoich programach zawie-
rają elementy: chadeckiej autodeklaracji, zapisy o personalistycznej koncepcji 
osoby ludzkiej, państwie pomocniczym, zasadzie solidarności społecznej, go-
spodarce społeczno-rynkowej, wartości pracy ludzkiej oraz powoływanie się na 
wartości chrześcijańskie40.     

Problemem przed jakim stanęły tego typu partie był fakt, że nie były one 
jedynym wyborem dla polskiego laikatu. Wg J. Gowina nurt chadecki był jed-
nym z czterech, który proponował świeckim konkretny program. Pierwszy 
z nich, integrystyczny reprezentowany przez Zjednoczenie Chrześcijańsko Na-
rodowe, akcentujący swój niechętny stosunek do przemian, które nastąpiły 
w Polsce, interpretując je jako kontynuację komunizmu. Drugi nurt – libe-
ralny, reprezentowany przez Unię Wolności, było przejawem wprowadzenia 
w życie postanowień Soboru Watykańskiego II. Trzecim, w ocenie J. Gowina 
najmniej liczny, nurt konserwatywny reprezentowany był przez szeroko rozu-
mianą prawicę. Ostatnim z nich jest właśnie nurt chrześcijańsko-demokra-
tyczny41.  

Przypadłością polskiej chadecji w dekadzie 1991-2001 był sukcesywny 
spadek liczby partii tego nurtu startujących w kolejnych wyborach parlamen-
tarnych42. To właśnie 1991 rok należy uznać za apogeum rozwoju partii chrze-
ścijańskiej demokracji w Polsce, kiedy to funkcjonowało blisko 40 formacji 

                                                            
39 Tamże, s. 195. 
40 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 105. 
41 J. Gowin, M. Spieker, Zaangażowanie czy defensywa? Katolicy w życiu politycznym Polski i Nie-
miec, Warszawa 1997, s. 48-56. 
42 W 1991 r. na 111 zarejestrowanych komitetów wyborczych 9 z nich można zaliczyć do grona 
formacji chadeckich, lub tych które w swych programach zawarty postulaty chrześcijańsko-de-
mokratyczne. 10 lat później do takich partii zaliczyć mogliśmy tylko 3 ugrupowania. Zob. wię-
cej, zob. D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 117-119. 
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tego typu43. Wraz ze spadkiem liczby tego typu partii, coraz rzadziej posługi-
wano się nazwą „chrześcijańska demokracja” oraz odchodzono od chadeckiej 
tożsamości44. Trend ten jak pokaże dalsza analiza nie poprawił sytuacji ugru-
powań tego typu, a przyczynił się do ich upadku na początku XXI w.  

Pierwszą partią, która rozpoczęła swoją działalność było Chrześcijańsko-
Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP), które jako legalna partia poli-
tyczna zarejestrowane zostało już 12 lutego 1989 r. ChDSP uznawało się za 
kontynuatora tradycji przedwojennego ugrupowania Karola Popiela45. Szybko 
jednak doszło do wewnętrznego rozłamu, a wielu jej członków weszło w skład 
nowych partii tego nurtu46. Partia ta, uznawana za „matkę polskich chadecji” 
w III RP niestety doświadczyła tego co spotkało wszystkie formacje tego nurtu 
w następnych latach: rozłamy wewnętrzne, brak charyzmatycznych przywód-
ców, a przede wszystkim brak realnej siły w polskim parlamencie47. Partia ta 
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43 W większości to jednak ugrupowania „kanapowe”; P. Łyżwa, Myśl polityczna chrześcijań-
skiej demokracji w III RP, Toruń 2003, s. 19. 
44 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 119. 
45 T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania chadeckie …, s. 298; K. Paszkiewicz, Chrześcijańska De-
mokracja – Stronnictwo Pracy, [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K. Pasz-
kiewicz, Wrocław 2004, s. 18.  
46 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 120. 
47 Autor w tym miejscu wyłącza z tego grona Akcję Wyborczą Solidarności, która była koalicją 
wielu partii.  
48 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 120. 
49 Podstawy ideowe programu wyborczego Partii Chrześcijańskich Demokratów, [w:] Wybory 1991: 
partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 261-263. 
50 T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania chadeckie …, s. 63. 
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12 maja 1990, w celu polaryzacji obozu posierpniowego, który z czasem do-
świadczył tzw. „wojny na górze”. W ambicjach założycieli PC miała to być 
nowoczesna formacja chrześcijańsko-demokratyczna51. Plan ten jednak zakoń-
czył się fiaskiem. Jak zauważa A. Dudek wynika to z tego, że chadecja była 
tylko jednym z nurtów w PC, który uaktywnił się w wyniku wspomnianej 
„wojny na górze”. Z czasem jednak uległ on wpływom katolicko-konserwa-
tywnym52. W programach tej partii na pierwszy plan wybijała się krytyka 
okresu komunistycznego i postulat całkowitego rozliczenia poprzedniego sys-
temu. W kwestiach światopoglądowych odwoływano się do wartości chrześci-
jańskich, postulowano potrzebę odnowy moralnej53. Rzadko podnoszonym 
hasłem było wtedy odsunięcie od władzy funkcjonariuszy poprzedniego sys-
temu i ich lustracja54. Wyżej wymienione postulaty były rdzeniem kolejnych 
dokumentów PC. Na dalszym planie znajdują się takie hasła jak idea państwa 
pomocniczego, zasada solidarności, społeczna nauka Kościoła, które niemoż-
liwe będą do zrealizowania bez wcześniejszego oczyszczenia i rozliczenia po-
przedniego ustroju55.  

Co do wymienionych wyżej ugrupowań wśród badaczy panuje zgoda 
o ich chadeckich charakterach. Zdania są podzielone w przypadku Wyborczej 
Akcji Katolickiej (WAK) oraz wchodzącego w jej skład Zjednoczenia Chrze-
ścijańsko-Narodowego (ZChN)56. Za tym, by obu tych formacji nie zaliczać 
do omawianego grona przemawia już program WAK, w którym jasno artyku-
łowano jest teza o chrześcijańskiej Polsce, której sojusz z Kościołem Katolickim 
ma służyć wspólnemu dobru57. Zapis ten jest sprzeczny z nie wyznaniowym 
charakterem państwa. Ponadto ZChN w wyznaniu katolickim upatruje zasadę 

                                                            
51 Tamże, s. 101. 
52 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002, s. 133. 
53 Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie. Program wyborczy, [w:] Wybory 1993: partie 
i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 19. 
54 Tamże, s. 29. 
55 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 141. 
56 W. Sokół zalicza ZChN do grona partii chadeckich, natomiast D. Sozańska uważa je za ugru-
powanie, które nawiązuje do nauczania Kościoła, nie będące chadecją; W. Sokół, Partie poli-
tyczne i system partyjny w Polsce w latach 1991-2004, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne : 
zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokoł, M. Żmigrodzki, Lublin 2003, s. 224; 
D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 141. 
57 Wyborcza Akcja Katolicka – program wyborczy, [w:] Wybory 1991 ..., s. 171. 
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życia społecznego. Nie jest to jednak ujęcie endeckie, znane z okresu między-
wojennego, które pełne było elementów nacjonalistycznych58. Odrzucona 
przez ZChN idea państwa neutralnego w ocenie G. Kucharczyka wynikała 
z obawy relatywizowania każdej wartości moralnej. Ponadto politycy tej partii 
postrzegali demokrację pragmatycznie, a nie ideologicznie. Wierność wspo-
mnianej nauce społecznej Kościoła przejawiała się w postulatach społeczno-
gospodarczych: zasadzie solidarności, znaczeniu rodziny, decentralizacji wła-
dzy państwowej59.     

Kolejną formacją, w której obecny był wyraźnie nurt chrześcijańsko-de-
mokratyczny była Akcja Wyborcza Solidarności (AWS). Koalicja ta powstała 
8 czerwca 1996 r., skupiała prawicowe i centroprawicowe ugrupowania o ro-
dowodzie solidarnościowym60. Jak zauważa A. Lewandowski nie miała ona na 
celu konsolidacji polskiej chadecji, a była ruchem koniecznym dla przełamania 
hegemonii postkomunistycznych formacji i powrotu centroprawicy do władzy 
po wyborach w 1997 r.61 W AWS-ie nurt chadecki odgrywał drugoplanową 
rolę. Ustępował on m.in. wpływom związkowców, konserwatystów, narodow-
ców. A. Lewandowski tłumaczy to zjawisko tym, że chrześcijańsko-demokra-
tyczna frakcja uformowała się najpóźniej ze wszystkich62. Tego samego zdania 
jest D. Sozańska, która podkreśla, że elementy myśli chadeckiej widać wyraźnie 
w budowie programu, przy pominięciu etykiety63. Zabieg ten pojawia się nie 
tylko w przypadku AWS-u, ale będzie obecny w przypadku innych partii tego 
nurtu. Na wyróżnienie w programie tej koalicji zasługują zapisy o budowaniu 
państwa na kanwie wartości chrześcijańskich, antykomunistyczne nastawienie 
oraz negatywna ocena rządów koalicji SLD-PSL64. O klęsce koalicji zadecydo-

                                                            
58 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 143. 
59 G. Kucharczyk, Chrześcijańsko-narodowi …, s. 220. 
60 K. Paszkiewicz, Akcja Wyborcza „Solidarność”, [w:] Partie i koalicje polityczne…, s. 224. 
61 Jak przekonuje autor bez takiego zjednoczenie żadna partia postsolidarnościowa nie była wsta-
nie osiągnąć wyniku na poziomie 30% i zagrozić rządzącej koalicji; A. Lewandowski, Akcja Wy-
borcza "Solidarność" - prawica zjednoczona, prawica rozbita, [w:] Dialogi Polityczne 2009, nr 11, 
s. 105-106. 
62 Tamże, s. 115. 
63 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 148. 
64 Program Akcji Wyborczej Solidarności, [w:] Wybory 1997: partie i ich programy, red. I. Słod-
kowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2004, s. 102. 
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51 Tamże, s. 101. 
52 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002, s. 133. 
53 Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie. Program wyborczy, [w:] Wybory 1993: partie 
i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 19. 
54 Tamże, s. 29. 
55 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 141. 
56 W. Sokół zalicza ZChN do grona partii chadeckich, natomiast D. Sozańska uważa je za ugru-
powanie, które nawiązuje do nauczania Kościoła, nie będące chadecją; W. Sokół, Partie poli-
tyczne i system partyjny w Polsce w latach 1991-2004, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne : 
zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokoł, M. Żmigrodzki, Lublin 2003, s. 224; 
D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 141. 
57 Wyborcza Akcja Katolicka – program wyborczy, [w:] Wybory 1991 ..., s. 171. 
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58 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 143. 
59 G. Kucharczyk, Chrześcijańsko-narodowi …, s. 220. 
60 K. Paszkiewicz, Akcja Wyborcza „Solidarność”, [w:] Partie i koalicje polityczne…, s. 224. 
61 Jak przekonuje autor bez takiego zjednoczenie żadna partia postsolidarnościowa nie była wsta-
nie osiągnąć wyniku na poziomie 30% i zagrozić rządzącej koalicji; A. Lewandowski, Akcja Wy-
borcza "Solidarność" - prawica zjednoczona, prawica rozbita, [w:] Dialogi Polityczne 2009, nr 11, 
s. 105-106. 
62 Tamże, s. 115. 
63 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 148. 
64 Program Akcji Wyborczej Solidarności, [w:] Wybory 1997: partie i ich programy, red. I. Słod-
kowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2004, s. 102. 
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wały wewnętrzne różnice ideowe i ścieranie się partykularnych interesów po-
szczególnych polityków, które przedkładano ponad ideę tworzenia silnej par-
tii65. 

Chrześcijańską Demokrację III Rzeczypospolitej (ChDIIIRP) D. Sozań-
ska określa jako „ciekawe zjawisko na polskiej scenie politycznej”66. Partia ta za-
łożona została w 1997 r. przez Lecha Wałęsę i nie wzięła nigdy udziału w żad-
nych wyborach. Według K. Paszkiewicz powołanie takiego ugrupowania było 
próbą zbudowania zaplecza politycznego dla Lecha Wałęsy, w perspektywie 
kolejnych wyborów prezydenckich67. Po analizie deklaracji programowej tej 
partii i zestawieniu jej z dokumentem Wolność i odpowiedzialność. Podstawy 
programowe Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec, uchwalone przez 
V Zjazd Partii w Hamburgu 20-23 lutego 1994 nazwać możną ją formacją bliź-
niaczą niemieckiej CDU. Jak przekonuje D. Sozańska identyczność obu ma-
nifestów nie jest przypadkowa, a inspirację na owym dokumencie potwierdził 
jeden z członków ChDIIIRP68.      

Pod koniec omawianego w tym artykule okresie pojawiły się dwie forma-
cje, które początkowo w opinii wielu badaczy i publicystów mogły aspirować 
do miana partii chadeckich. Jak pokazały późniejsze doświadczenia, żadna 
z nich nie chciała wpisywać się w ten nurt i obie obrały różne drogi. Forma-
cjami tymi są Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz Platforma Obywatelska (PO). 
Obie o postsolidarnościowym rodowodzie powstały w 2001 r., na krótko przed 
wyborami parlamentarnymi69.      
 PiS, podobnie jak wcześniej PC, zawierało w sobie nurt chadecki i lu-
dowy, który jednak z czasem ugiął się pod wpływem frakcji konserwatywnych, 
a przez swoich członków postrzegane było jako partia prawicowa i konserwa-
tywna70. Jak zauważa T. Bojarowicz chadecka frakcja w PiS-ie, silna na po-
czątku istnienia partii ugięła się pod wpływami narodowo-katolickimi byłych 

                                                            
65 A. Lewandowski, Akcja Wyborcza "Solidarność" …, s. 126. 
66 Cyt. za: D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 150. 
67 K. Paszkiewicz, Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Partie i koalicje 
polityczne …, s. 21. 
68 D. Sozańska Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 153-154. 
69 Tamże, s. 158. 
70 Tamże, s. 159. 
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członków ZChN-u71. Podobny kierunek zmian podkreśla Jerzy Sielski, nazy-
wając PiS „rewolucyjnymi konserwatystami”72 W przypadku PiS-u brak rów-
nież chrześcijańsko-demokratycznej autodeklaracji, co jak pokazuje powyższa 
analiza nie skreśla danej partii w katalogu tych ugrupowań. Znamienną cechą 
PiS-u było od początku unikanie jasnej etykiety, która pojawia się w później-
szych dokumentach. Nie brak jednak w programach i broszurach tego ugru-
powania odwołań do chrześcijańskiego systemu wartości73. W ocenie D. So-
zańskiej najczęściej podnoszone są one w miejscach, gdzie podejmowana jest 
krytyka zlaicyzowanej Europy74. To co zapewne może dyskwalifikować PiS 
jako partię aspirującą do bycia chadecją jest jego sojusz z Kościołem, którego 
uważa za ważnego partnera i strażnika wartości, służących całemu narodowi75. 

Podobnym przypadkiem jest Platforma Obywatelska, którą K. Kowal-
czyk określił jako „partię ludzi sukcesu”76. Chadecki charakter tej partii zauwa-
żalny jest w wypowiedziach polityków PO czy jej przynależności do Europej-
skiej Partii Ludowej, niekoniecznie w samych dokumentach partyjnych77. 
W manifestach i programach ideowych częściej artykułowany był konserwa-
tywno-liberalny i republikański duch tej formacji78.    

Mimo to, w programie przedstawionym w 2001 r. do elementów myśli 
chrześcijańsko-demokratycznej należy zaliczyć zapisy o zasadzie solidarność 
społecznej i idei państwa pomocniczego79. To przesunięcie akcentów z chadec-

                                                            
71 T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania chadeckie …, s. 311. 
72 J. Sielski, Prawo i Sprawiedliwość – „rewolucyjni konserwatyści”?, [w:] Partie i ugrupowania 
parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2006, s. 229-230. 
73 Pojawiają się zapisy o podkreśleniu godności osoby ludzkiej, ochronie życia i tradycyjnego 
modelu rodziny, potępienie aborcji, eutanazji; D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. 
…, s. 162. 
74 Tamże, s. 168. 
75 Tamże, s. 191. 
76 Cyt. za: K. Kowalczyk, Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – „partia ludzi sukcesu”, 
[w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP. …, s. 229-230. 
77 D. Sozańska cytuje wypowiedź ówczesnego członka PO J. Gowina, który w wywiadzie dla 
Dziennika Zachodniego powiedział, że „Mamy szansę stać się porządną chadecją, gdzieś w po-
łowie drogi między CDU a CSU”, za: D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, 
s. 180. 
78 Tamże, s. 181-182. 
79 Program. 2001 rok, [w:] Wybory 2001… , s. 174-190. 
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członków ZChN-u71. Podobny kierunek zmian podkreśla Jerzy Sielski, nazy-
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zańskiej najczęściej podnoszone są one w miejscach, gdzie podejmowana jest 
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kich w stronę nurtów liberalnego w ocenie K. Paszkiewicz wynika z faktu od-
sunięcia na dalszy plan frakcji, na czele której stał M. Płażyński i zdobycia wła-
dzy przez liberałów skupionych wokół D. Tuska80.   

Dotychczasowa analiza skupiała się wyłącznie na formacjach centrowych 
lub centroprawicowych. W przypadku polskim mamy jednak do czynienia 
z centrolewicowym ugrupowaniem chadeckim, jakim była Unia Chrześcijań-
sko-Społeczna „Akcja Ekumeniczna”. Jej funkcjonowanie jest przykładem na 
niezdominowanie tego rodzaju partii przez kręgi prawicowe81. Związek ten wy-
wodził się ze Stowarzyszenia PAX, które przed 1989 r. nie podważało legity-
mizacji władzy komunistycznej82.     

Powyższa analiza wskazuje najważniejsze cechy polskiego nurtu chrześci-
jańsko-demokratycznego oraz błędy popełnione przez jego przedstawicieli. 
Ten „krótki żywot” trwający nieco ponad 10 lat zakończyły wybory parlamen-
tarne w 2001 r., kiedy to do władzy znów doszło SLD, a w siłę zaczęły rosnąć 
nowe postsolidarnościowe ugrupowania, zrywające z chadecką etykietą – PO 
i PiS. To co rzuca się na pierwszy plan to fakt, że żadna z wymienionych for-
macji nie była w stanie skutecznie funkcjonować na krajowej scenie politycznej 
w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja, czego najlepszym przykładem jest 
AWS. Problemy organizacyjne, które występowały już od 1991 r. związane 
były z rozpadem obozu postsolidarnościowego, w którym chadecja nigdy nie 
odgrywała pierwszoplanowej roli. Pierwsza próba konsolidacji obozu chrześci-
jańsko-demokratycznego zainicjowana przez PC nie przyniosła oczekiwanych 
skutków. Kolejna próba podjęta została w listopadzie 1994 r., kiedy to zebrał 
się Konwent św. Katarzyny. Celem tego projektu było wyłonienie wspólnego 
kandydata, który miał ubiegać się o urząd prezydencki w 1995 r.83. Kolejny 
projekt federacji chadeckiej zgłosił R. Czarnecki, ówczesny lider ZChN-u84. 
Właśnie federacja w ocenie M. Marczewskiej-Rytko w tamtym okresie była 
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82 K. Paszkiewicz, Unia Chrześcijańsko-Społeczna „Akcja Ekumeniczna”, [w:] Partie i koalicje po-
lityczne …, s. 189. 
83 K. Paszkiewicz, Konwent św. Katarzyny, [w:] Partie i koalicje polityczne …, s. 233. 
84 A. Lewandowski, Akcja Wyborcza "Solidarność" …, s. 110. 

Chadecja – nieudany projekt w III RP. … 

151 

jedyną szansą dla polskich partii chrześcijańskiej demokracji85. Dopiero pro-
jekt koalicji w obliczu wyborów parlamentarnych w 1997 r., jakim była AWS 
na krótki okres zjednoczył polską chadecję. Była to ostatnia udana próba, po 
której partie tego typu na dobre zniknęły z polskiej polityki.    

Tym, co zdaniem P. Łyżwy najlepiej charakteryzuje te ugrupowania jest 
homogeniczność ideowa przy rozproszenia formacyjnym. Ponadto, jak zau-
waża ten autor, w ramach samej chrześcijańskiej demokracji wykształciły się  
 nurty: katolicko-narodowy, centrowy i demokratyczno-socjalny86. M. Gołoś 
zauważa, że jednocześnie obok tendencji integracyjnych występowała dezinte-
gracja tego środowiska87.  

Nadzieje wiązane z tym nurtem w polskiej polityce po 1989 r. nie wyni-
kały z wcześniejszych doświadczeń, a ze względu na sukcesy jakie, były udzia-
łem chadecji w Europie Zachodniej88. Podobne oczekiwania narodziły się 
w całej Europie Środkowo-Wschodniej, jednak jak wszędzie tak i w Polsce pro-
jekt ten zakończył się fiaskiem89. W przypadku polskim liczono, że formacje 
tego nurtu będą w stanie wypracować konsensus społeczny, którego brakowało 
od początku transformacji90. Ponadto, kolejną bolączką polskiej chadecji było 
zdaniem W. Chrzanowskiego, powszechne pisanie programów na kadencję91. 

To co wyraźnie rzuca się w oczy przy porównaniu polskich partii chrze-
ścijańskich demokracji, do ich zachodnich odpowiedników jest brak akcentu 
międzywyznaniowego charakteru. W Polsce ze względu na strukturę wyzna-
niową nie pojawiły się protestanckie chadecje92. Nie jest to warunek sine qua 
non dla istnienia tego typu organizacji, jednak sprzyja ich formowaniu.  

Poszukiwania przyczyn klęski chadecji w Polsce po roku 1989 nie byłyby 
pełne bez analizy pozycji i roli Kościoła Katolickiego po okresie transformacji 
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gospodarczo-ustrojowej. W ocenie M. Gołosia omawiany w tym artykule 
okres, przypomina dwudziestolecie międzywojenne pod względem przywiąza-
nia społeczeństwa do wartości chrześcijańskich, pozycji Kościoła i braku po-
trzeby tworzenia ugrupowania, które reprezentowałoby interesy laikatu93. 

W okres III RP instytucja ta weszła jako pełnoprawny uczestnik życia pu-
blicznego, z którego nauczaniem utożsamiała się większość społeczeństwa. Zja-
wisko to, niespotykane na taką skalę w Europie Środkowo-Wschodniej, w wa-
runkach polskich zdeterminowane zostało przez doświadczenia historyczne94.  

Kościół traktowany od czasów zaborów jako „substytut państwowości” 
spełniał funkcje wykraczające daleko poza sferę religijną95. Przekonanie o jego 
misji i potrzebie aktywności politycznej ugruntowały doświadczenia lat 1944-
198996. W tym okresie Kościół, przede wszystkim za sprawą nauczania Jana 
Pawła II, stał się symbolem wolności i obrony praw człowieka97. Natomiast tuż 
przed wspomnianymi już wyborami w czerwcu w 1989 r. duchowni polscy 
zapewnili opozycji ogromne wsparcie, a parafie stawały się siedzibami sztabów 
wyborczych98. Wraz z nowym okresem w polskiej historii Kościół rozpoczął 
uprawianie polityki historycznej, w której kreował się na głównego uczestnika 
walki z reżimem komunistycznym, przywołując postacie kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i Jerzego Popiełuszki.    

Z początkiem transformacji ustrojowo-gospodarczej aż do dziś w dyskusji 
nad miejscem Kościoła Katolickiego, trudne do rozstrzygnięcia jest określenie 
statusu tej instytucji99. W przekonaniu wielu, Kościół, jako „strażnik historycz-
nej tożsamości Polaków” jest upoważniony do aktywności w sferze publicz-
nej100. W owej sferze to właśnie aktywność w polityce wywołuje największe 
kontrowersje, za co Kościół płaci utratą autorytetu społecznego101. Zdaniem 
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S. Sowińskiego te obiekcje wynikają z faktu, że instytucja ta nie dostosowała 
się do logiki sfery publicznej, co generuje liczne spory o jej aktywność102.  

W ocenie A. Dudka upadek komunizmu dla Kościoła był okazją do roz-
poczęcia nieskrępowanego działania po latach marginalizacji. Dążenia by do 
życia społecznego wprowadzić zasady etyki chrześcijańskiej napotkały opór śro-
dowisk liberalnych i postkomunistycznych103. Pierwszą batalią jaką stoczył Ko-
ściół była kwestia nauczania religii katolickiej w szkołach (maj 1990 r.), w któ-
rej ogół społeczeństwa opowiedział się po stronie duchownych104. Drugie star-
cie, które rozpoczęło się rok później, związane było z wprowadzeniem nowego 
prawa aborcyjnego, które w ocenie M. Eberts było najbardziej absorbującą Ko-
ściół dyskusją w III RP105.  

Dzięki ratyfikacji w 1997 r. konkordatu polski Kościół otrzymał niezależ-
ność oraz swobodę w rozwoju strukturalnym z okresu II RP106. 

Wydarzenia te zbiegły się z postępującą, jednak na mniejszą skalę niż de-
kady wcześniej w Europie Zachodniej sekularyzacją. Miała ona charakter ewo-
lucji, nie przypominała radykalnej rewolucji i przejawiała się w odejściu od 
instytucjonalnych form, nie zaś w porzuceniu wiary. K. Zuba używa dla okre-
ślenia pewnych środowisk terminu „kulturowych katolików”, którzy mogli stać 
się naturalnym elektoratem dla chadecji, wykształconym na bazie procesu lai-
cyzacji107.       

Druga połowa pierwszej dekady III RP to również okres stopniowego wy-
cofywania się Kościoła z aktywności politycznej. Wiązało się to m.in. z przeję-
ciem władzy przez koalicję SLD-UP oraz uznaniem za złe rozwiązanie aktyw-
ność podczas pierwszych elekcji. Działalność Radia Maryja i Telewizji Trwam 
wzmacniały stereotyp o Kościele wtrącającym się do polityki. W ocenie 
M. Grabowskiej, w momencie kiedy duchowni zaczęli stronić od polityki, jej 
uczestnicy zaczęli szukać wsparcia w przedstawicielach Kościoła, a praktyki re-
ligijne zostały instrumentalnie upolitycznione108.    
                                                            
102 Zob. więcej: S. Sowiński, Kościół w sferze publicznej …, s. 46-49. 
103 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej …, s. 192. 
104 Tamże, s. 193. 
105 M. Eberts, The Roman Catholic Church …, s. 823. 
106 M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, 
Warszawa 2004, s. 297. 
107 K. Zuba, Religia jako podział socjopolityczny w Polsce …, s. 24. 
108 M. Grabowska, Kościół i polityka, Tygodnik Powszechny 2006, nr 7, [online] https://www.ty 
godnikpowszechny.pl/kosciol-i-polityka-129971, [dostęp: 12.07.2018].  
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publicznej, red. A. Kusztal, S. Czapnik, Opole 2015, s. 18. 
95 J. Gowin, M. Spieker, Zaangażowanie czy defensywa? …, s. 9. 
96 Tamże, s. 30. 
97 M. Eberts, The Roman Catholic Church and democracy in Poland, Europe-Asia Studies 1998, 
Vol. 50, No. 5, s. 818. 
98 J. Gowin, Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków 1999, s. 52. 
99 S. Sowiński, Kościół w sferze publicznej, pewna strategia i jej ograniczenia, [w:] Chrześcijaństwo 
- Świat - Polityka nr 1/2, s. 35. 
100 Tamże, s. 38. 
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Podsumowując część poświęconą Kościołowi Katolickiemu w Polsce po 
1989 r. należy wskazać, że instytucja ta posiada szeroki program społeczny, 
akceptowany na przełomie lat 1989/1990 przez blisko 90 % społeczeństwa109. 
Ponadto nie kryjąc się z udzielaniem poparcia formacjom postsolidarnościo-
wym, niekoniecznie chadeckim, posiadał instrumenty realizacji własnych inte-
resów. Jak zauważa M. Grabowska, mimo że Kościół w Polsce nie posiada ta-
kiej samej pozycji jak anglikanizm, który w Anglii jest kościołem państwowym, 
a przypadek polski na podstawie litery prawa zaliczyć można do kategorii ko-
ściołów popieranych (jak w Irlandii, Hiszpanii czy we Włoszech), to w prak-
tyce jego wpływy wykraczają znacznie poza strefę sacrum110.  

Powyższa analiza pokazuje, że polskim partiom chrześcijańsko demokra-
tycznym przyszło funkcjonować w okresie starcia dwóch ideologicznie różnych 
obozów, w którym myśl chadecka odegrała znaczącą rolę na poziomie progra-
mowym, co nie warunkowało powstania silnej partii o takim charakterze. Ze 
względu na specyficzny podział socjopolityczny, w którym religia odegrała zna-
czącą rolę wraz z niespotykaną w Europie Zachodniej pozycją Kościoła Kato-
lickiego, możemy mówić o swoistymi fenomenie. Istotą tego fenomenu jest 
słabość partii chrześcijańskiej demokracji w kraju o wysokim deklarowanym 
w społeczeństwie przywiązaniu do religii katolickiej111. Stan ten nie wynika 
tylko z błędów popełnionych przez analizowane wyżej ugrupowania i powiela-
nie ich przez inne formacje. Znaczący udział miał w tym, podobnie jak 
w II Rzeczypospolitej, Kościół Katolicki, który zmonopolizował dyskurs o war-
tościach chrześcijańskich, spełniając jednocześnie funkcje klasyczne dla partii 
politycznej112. Jak zauważa trafnie D. Sozańska negowanie owych wartości 
w Europie Zachodniej w XIX w. było sprzyjającą okolicznością dla formacji 
chadeckich113.    

Koniec dekady 1991-2001 był początkiem ustania rywalizacji obozów 
postsolidarnościowego i postkomunistycznego, a także rozpoczynał „prawi-
cowy zwrot” w polskiej polityce. W takich warunkach brak silnej partii chrze-

                                                            
109 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 200. 
110 M. Grabowska, Podział postkomunistyczny…, s. 338-339. 
111 O zjawisku tym pisze zarówno D. Sozańska jak i K. Zuba; D. Sozańska, Chrześcijańska De-
mokracja w Polsce. …, s. 27; K. Zuba, Religia jako podział socjopolityczny w Polsce …, s. 27. 
112 D. Sozańska, Chrześcijańska Demokracja w Polsce. …, s. 209-210. 
113 Tamże, s. 209. 

Chadecja – nieudany projekt w III RP. … 

155 

ścijańskiej demokracji sprzyjał postępującej polaryzacji krajowej sceny poli-
tycznej, na której brakowało naturalnego centrum, które zagospodarować mo-
gła właśnie formacja tego nurtu. Projekt chrześcijańskiej demokracji zakończył 
się fiaskiem zarówno ze względu na otoczenie w jakim przyszło go realizować, 
a także na brak takiej tradycji, z czego skutkami do dziś zmaga się polska poli-
tyka. 
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Summary 

Christian democracy parties 
in Poland 1991-2001 – failed project 

Polish political scene after 1989/1990 in many ways was similar to situa-
tion after end of the I World War and regaining independence by Poland. 
Christian democracy parties belong to group of small parties. In that time and 
after 1989 they were not able to be significant formations. The aim of this 
article is answering the question why these parties weren’t successful. An au-
thor focus on parties christian democratic tradition in West Europe and in 
Poland, it's atcivities between 1991 -2001 at polish political scene and the 
meaning of and meaning The Roman Catholic Church after 1989. 
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Introduction 

Security is the most important need of human, social groups, but also 
states and international systems. This term is often connected with confidence, 
lack of danger and protection. This is a state, which gives us feeling of certain-
ity, guarantees it’s saving and gives chance to improve it. Lack of security cause 
concern and sense of danger. 

Contemporary world is diversified. Every state, society differs by it’s 
wealth, cultural heritage and visions of the future. Despite of new routes of 
development which are being searched, not every state is able to earn it. Dif-
ferences between XXI century societies, may make us less tolerant, and every 
one of us see the world differently. New threats have influence on human’s or 
whole societies’ secure existance. They may have a tragic impact on the future. 
This is why, beyond all of the needs, the most important is secure existance, 
care about life of human and society. To a large extent, this is the subject of 
international cooperation.  

What is NATO? 

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) is an organisation made on 
North Atlantic Treaty, which was signed on 4th April 1949. This treaty cre-
ated a coallitions of states sharing common security interests – common efforts 
into keeping international peace and defending their freedom1. Founder states, 
which signed the document creating the Alliance were Belgium, Canada, 

                                                            
1 W. Gierłowski, NATO vademecum, Warszawa 1995, p. 17. 
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Dennmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Por-
tugal, Great Britain and United States of America.  

The Alliance is defined as a league of independent, free states, which are 
associated in order to keep common security. Measures which are needed to 
achive this goal are bipartite guarancees and appropriate relations with other 
states. States which participate in NATO structures are sovereign and inde-
pendent. Organisations is a kind of forum where Member States debate and 
then enact both political and military resolution on their joint security. The 
main NATO goals is ensuring security and freedom for every Member State, 
using all of the measures, both military and political, which are consistent with 
the provisions of the United Nations Charter2. 

NATO Members’s obligations are situated in 14 articles of the Washing-
ton Treaty. According to Wojciech Gizicki, obligations of Treaty signatiories 
may be divided into two groups: ideological and political. Writing about ide-
ological obligations, author is indicating the next terms: democracy, the rule 
of law and liberty, stimulating welfare and stabilisation’s conditions; enhanc-
ing free intitutions. This are goals, which create external picture of the organ-
isation, it’s main ideas, which are the center of it’s acitivity. Among political 
obligations there are aliance solidarity, promotion of economic cooperation, 
pacific settlement of disputes, avoiding actions which are incompatibile with 
the Treaty, restraint in the use of force and joint considerations of the most 
important, intra-organisational issues3.  

A very important issue in the view of NATO security is article 5 of the 
Washington Treaty which sounds: „The Parties agree that an armed attack 
against one or more of them in Europe or North America shall be considered 
an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed 
attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective 
self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, 
will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and 
in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including 
the use of armed force, to restore and maintain the security of the North At-
lantic area. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof 

                                                            
2 O. Thranert, NATO a problemy bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1996, p. 6. 
3 W. Gizicki, Od układu do Paktu. (R)ewolucyjna zmiana w polityce bezpieczeństwa Polski, Lublin 
2011, p.14. 
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shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be 
terminated when the Security Council has taken the measures necessary to re-
store and maintain international peace and security”4. This record is a security 
guarantee for the Allied States. It is assembling the Members within joint col-
lective defense against all of the external agression. It is worth to notice that 
during the Cold War it was a counterbalance for powers affiliated in Warsaw 
Pact. Nowadays NATO collective defense is an important part of international 
security system. 

Today, NATO includes 29 states. The youngest member is Montenegro, 
which joined the organisation in 2017. NATO is based in Brussels. 

NATO as a creator of international security 

Looking at the modern history, it is difficult to find as durable and effec-
tive aliance as NATO. Despite different speculation and visions which indi-
cated that the Organisation is not able to surive and exist in the international 
environment, it have been binding states with diversified needs of defense and 
security for almost 70 years and it’s effective as a guarantor of Euro-Atlantic 
security. Aliance survived many rapid and dynamic changes during it’s activity 
– the Cold War, internal disputes, changes after 1989, and also adjusted to 
contemporary challenges. It is worth adding that despite of so many factors 
which influence functioning of this organisation, it is able to provide protec-
tion to the Member States, as well as effectively affect on and create security in 
the international environment. It is influence by the cooperation of US and 
European’s military measures. What is more, cooperation has been supported 
on ever-growing concept of security, which basis still are partnership talks and 
also providing support in the case of external agression. Joint economic, mili-
tary and political capabilities make the Alliance the greatest in the world5. 

Another feature of NATO, which make it a creator of international secu-
rity is the capability to adopt in the face of ever-growing threats of the inter-
national environment as well as ability to cooperate with states from outside 

                                                            
4 The North Atlantic Treaty. Washington D. C. – 4 April 1949, [online] https://www.nato.int/ 
cps/ie/natohq/official_texts_17120.htm [access: 17.04.2018]. 
5 R. Kupiecki, Strategia NATO a problemy bezpieczeństwa globalnego i regionalnego [in:] T. Ko-
śmider (red. nauk.), Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, Akademia 
Obrony Narodowej, Warszawa 2014, p. 66. 
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the Alliance. The most visible results are still changing and updating strategic 
concepts, adequate to current threats and geopolitical situations. It helps the 
organisation to prevent and neutralize possibile conflicts, elasticise its activity 
on many fields, where stabilizating of international situation is taking place6. 

It also should be noticed, that since NATO founding, amount of its 
members doubled, due to openess policy for everybody, who wants to join and 
fulfils conditions. Apart from enlargment of the organisation, there were built 
many multidimensional mechanism of cooperation with non-member states 
and situated in different geographical areas – but they are a part of aliance 
acitivities’ zone of influence or cooperate with them in multipurpose peace 
operations. Additionally, NATO, relatively efficiently and functionally, man-
aged to join in common strategy collective defence tasks of organisation’s 
member together with stabilisation missions, which are fulfilled under Ali-
ance’s patronage and going far from North Atlantic area. It shows, that NATO 
can react appropriately on complex transboundary threats, whose origins are 
situated far away from organization’s presence area7.  

All of the elements metioned above show that North Atlantic Treaty is a 
very important agent creating mutlidimentional global security, using not just 
military strengh of its member, but also due to political treaties, which are able 
to press diplomatically. Looking at the development of arms technologies, 
NATO capability to settle disputes peacefully proclaims that it’s important 
and required to non-conflict existance of the states in the XXI century. It en-
courages other countries to cooperate to keep stabile geopolitic situation8. 

Poland’s proccess of accesion to NATO 

Poland became a full member of NATO on 12th March 1999. Bronisław 
Geremek, who was the Minister of the Interior passed to Madeleine Albright, 
American Secretary of State, ratification documents. Since that moment, the 
Republic of Poland was formally accepted as a member of the Aliance, earned 
full rights and, what is the most important, came into the structure of interna-
tional security system and improved its security status definitely, compared to 

                                                            
6 Ibidem, p. 67. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 68. 

THE PROCESS OF POLAND'S ACCESSION … 

165 

the 1990’. Joining to the Aliance changed Poland’s importance among inter-
national area members and strategic position. However Poland’s accesion 
proccess to NATO was long, demanding and expensive. It was multidimen-
sional –not only armed forces needed to be changed, but also society’s con-
sciousness, economy and many other sectories.  

It’s important to mention Poland’s situation as a post-communist state 
who is seeking to join NATO. As a member of Warsaw Pact, Poland was on 
„the other side of the barricade” during the epoque of bipolar world. In the 
initial NATO strategic assumption, it was the place where conventional, and 
also nuclear counteratack would be used, it would be a kind of battlefield be-
tween East and West. As a one of the Soviet Union’s satellite states, Poland 
was under a big influence of Moscow government. Many of military manou-
vres took place on Polish territories, all of the activities included in military 
doctrines were targeted on the West. Polish efforts, which started in 1989, 
though it was already a democratic state, were laden with many internal and 
external problems. In the country there still were units of Soviet Army’s North 
Group, no civil control of army existed. In PZPR (Polish United Workers’ 
Party) hands lied departments of interior and defence, and special forces were 
still strong linked to USSR and didn’t have any democratic leadership. Econ-
omy situation wasn’t optimistic – state was in debt, still was a member of 
Council for Mutual Economic Assistance – the international organisation eco-
nomically integrating eastern bloc. Armed forces were also touched by eco-
nomic crisis, so army wasn’t equipped well. Furthermore, soldiers were weak 
paid. State wasn’t politically stabile, mainly due to hostile activities towards 
„Solidarity” members – by representatives of „previous power”. All of the de-
pendencies metioned above are very important, because they include standards 
defining the possibility to join to NATO. They may be fund in Washington 
Treaty9. 

According to Robert Kupiecki, process of Polish accesion to NATO was 
divided into a few phases, which were subordinated to all of the internal system 
transformations, reorientation of new members NATO policy in sphere of 
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new members, international area changes. This process is closed in four peri-
ods. The first one is 1989-1992, when initial acitivities of Poland were taken. 
They are i. a. the begining of creatng pro-west orientation in security policy – 
Poland became a member of North Atlantic Treaty Council, the Warsaw Pact 
was dissoluted and thus – soviet army began to leave Polish territory. It is also 
worth mentioning the assumption introduced into the security policy in 1992, 
which were telling about joining NATO in the future. Additionaly Poland 
started to work more actively with its neigbours and NATO. The next period 
falls between 1993 and 1995, when Poland’s acitivity was focused primarly on 
clarification its security needs in perspective of being a NATO member, deter-
maining its foreign policy toward the Alliance and seeking internal consensus 
in the matter of accesion. There was also created the Partnership for Peace, 
which gave subsequent chances for Poland to show off, which would illustrate 
its pro-NATO orientation. In 1996-1997, including NATO summit in 
Madrit and the invitation for Visegrad Group, there had place internal 
changes, primarly creating coordination structures responsible for subsequent 
cooperation with the Alliance’s structures. At the same time, there were made 
efforts to recruit Polonia, especially in the USA. Plans regarding the idea of 
expanding the organizations were getting more clear. It was a result of more 
intensive idividual contact with the allied. The last period is 1998-1999, when 
Poland, thanks to its hard work, achieved minimum membership require-
ments defined by the Alliance. They were implemented as resolution of an 
earlier NATO summit in Madrid. The accession negotiations were conducted 
in Brussels, where the Headquarters of NATO is placed. Undoubtedly, the 
most important event in that period was passing the ratification documents by 
Polish Minister of Interior.  

All of the tasks, enumerated in the time frames were effect of Polish gov-
ernment activity in several sectors. Some of them were stretched far away from 
time frame because of, for example, exertion of activities in particular affair. 
The promotion of Poland’s accession to NATO, which was being placed from 
the beging of Polish efforts to join NATO till getting the membership10.  

Sectors which were modernizated by Polish government are i. a. internal 
reforms. The establishing of Visegrad Group may be an activity, which helped 
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to reinforcement stability of the state in its neighbourhood. The next step was 
peaceful regulation of contact with USSR, and later, with Russian Federation, 
but also with Lithuania, Ukraine, Belarus, and unchanging proclamation of 
West-oriented foreign policy. Last but not east facts about internal reforms 
worth to mention are the government’s strong movements regarding the dis-
solution of Warsaw Pact and the exodus of soviet army from Poland11. 

The second sector of Poland’s activity was recogniton and formation of 
international environment which would be act friendly in the attitude of 
Polish accession. It is worth to menton aquiring contacts with the Alliance, 
efforts to keep neutral attitude of states which weren’t favorable to Poland’s 
accession and creating positive image among members of the Alliance. Addi-
tionally Poland incorporated into european unification process, included in 
NATO terms. As a part of activities, Poland took part in such undertakings as 
North Atlantic Cooperation Council, later it became a member of Partnership 
for Peace programme. Talking about Poland’s acitivities within the European 
institutions, it is worth mentioning the chairmanship in the Organization for 
Security and Cooperation in Europe, where Poland presented high organiza-
tional and leadership qualifications for international security and stabile situa-
tion in Europe12.  

Not less important was removing legal obstacles. It means all of the acts, 
international treaties and internal law which regulates working of various in-
stitutions in Poland. As a part of this activities the Warsaw Pact was dissoluted 
in 1991. It should be added that Polish government, in the opposition of Bul-
gary and Romania didn’t accepted treaty with Russian Federation, which 
would contain clauses limitating Poland’s accession to international organiza-
tions and alliances without Russian permission. Talking about legislative re-
forms, it should be mentioned that about 100 various documents were re-
viewed, focused on Poland’s accession needs. Many various changes, which 
modified the status of Polish Army, were implemented. As a result, there was 
established civil control over Armed Forces – the aim was to show, that mili-
tary won’t be use in undemocratic way (non-political character of the army)13.  

                                                            
11 Ibidem. 
12 Ibidem, p. 18. 
13 Ibidem, p. 19. 
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One of the most expensive and complicated reforms was building infra-
structure giving possibility to work in the Alliance. The main task was to mod-
ernize the army on the base of Defence Planning Questionaire (DPQ). It was 
necessery to carry out a kind of stocktaking and description of each type of 
Armed Forces. Budget, armament, stocks, trainings etc. had to be included in 
this stocktaking. All of this activities took place under the supervision of 
NATO specialists. Regarding to its terms of accuracy, it was a very demanding 
task. Due to NATO requirements, some changes were necessery, for example 
the location of Armed Forces, the method of buying equipment, structure, 
and, what’s the most important, military defense doctrines. Talking about 
army, there is a need to add that Poland had to cast nearly 600 positions in 
NATO structures, mainly in United Command in Mons, regional commands 
in Europ and also Transformation Command, located in Norfolk base, in the 
United States14.  

Establishments of Atlantic Club in 1991 and Euro-Atlantic Association 
in 1994 were one of the acitivities aiming to improve the awareness of citizens 
and political activist. This sector of activities for joining the Alliance was rela-
tively easy to implement due to big support in the state. As a proof, it is worth 
mentioning that in the period before accesion to NATO 70% of the society 
supported this activities. Regardless this ratings, state leader extensive cooper-
ation with the media, society and institutions of public opinion education such 
as Atlantic Club. It promoted the accesion and explained all of the activities 
undertaken by it and their costs.  

The last and most practical sector of activity, which gave us opportunity 
to get experience before accession to NATO was participation of Polish Arm 
Forces and special forces in peace and stabilisation missions. This activites let 
us fit and train cooperation with forces working in Alliance’s structures. 
It showed that Poland is ready and determined to not passively, but actively 
creating international security. Poland’s Arm Forces raised their experience 
and concience about cooperation with alied armie. A big contribution was 
given by special forces, which showed Polish defence capabilities. As an exam-
ple there can be given: activity of 6 Brygada powietrzno desantowa in Bosnia 
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and Hercevig, JW GROM participation in conflict in Haiti and assistance 
in evacuation of American officers from Iraq in 199615. 

Summary 

There are lots of important events in Polish history. 12th March is one 
of them. This is the day, when, in 1999 Poland was officialy accepted in North 
Atlantic Treaty Organisation. Nowadays, 19 years of participation, has built 
in Poles sense of security and close cooperation with allies. Poland’s possition 
in the Alliance rises systematically. It was considered by NATO summit or-
ganised in Warsaw in July 2016. Polish opinion is listened carefully during the 
debates. Giving no less than 2% of GPD, Poland is one of the leaders in the 
Alliance. Our state has a strong possition in NATO. Presence of Polish soldiers 
in foreign missions, leaded by the Alliance is a significant signal of our care of 
regional and global security. Polish planes on sky of Iraq and Baltic states, ships 
working on the seas or military contingents are our real contribution to global 
security. Being a host for alies from NATO, we are getting involved in activi-
ties for the security – as well on east as south flank. For two decades Polish 
soldiers and workers have been serving in political and militar structures of 
NATO. They have been making Polish contribution in Alliance’s achie-
vments. Today, thinking about NATO, it should be remembered that Poland 
is its important part. The Alliance has to grow stronger, because strong Alli-
ance means secure Poland.  
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Streszczenie 

Proces przystąpienia Polski do struktur Traktatu 
Północnoatlantyckiego 

Polska, stając się jednym z członków Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego (NATO), nie tylko uzyskała gwarancję bezpieczeństwa w postaci 
Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ale także zwiększyła swoją pozycję 
i znaczenie na arenie międzynarodowej. 

Początkowa konieczność reform w latach dziewięćdziesiątych, udział pol-
skich żołnierzy w misjach, ćwiczeniach i szkoleniach z żołnierzami z innych 
krajów sojuszniczych sprawiły, że Wojsko Polskie było interoperacyjne (zdolne 
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do współpracy) w operacjach z innymi siłami sojuszniczymi. Nasz wkład i za-
angażowanie w działania NATO sprawiły, że jesteśmy wiarygodnym partne-
rem zarówno dla sojuszników, jak i państw trzecich. 

Celem tego artykułu jest pokazanie powolnej charakterystyki NATO 
i przedstawienie tej organizacji jako twórcy międzynarodowego bezpieczeń-
stwa. Co więcej, autor tego artykułu włączył do niego proces przystąpienia Pol-
ski do NATO, przedstawiając najważniejsze dziedziny, w których nasze pań-
stwo musiało przeprowadzić reformy, dostosowując się do działania Sojuszu.  
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Wstęp 

 Jednym z podstawowych zadań każdego państwa było od zawsze zapew-
nienie bezpieczeństwa swoim obywatelom oraz osobom, które podejmują klu-
czowe decyzje dla jego funkcjonowania takich jak król czy prezydent niezależ-
nie od sytuacji politycznej czy militarnej danego kraju. Przez wiele lat państwa 
starały się wypracować odpowiednie mechanizmy obronne aby społeczeństwo 
danego kraju wraz z elitami nim rządzącymi mogło czuć się bezpiecznie. 
Ważne osobistości odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę w kreowaniu po-
lityki bezpieczeństwa w każdym wymiarze – od lokalnego aż po globalny. 
Udany zamach na dostojnika państwowego może stać się podstawą do wielu 
implikacji międzynarodowych i doprowadzić do zachwiania sytuacji politycz-
nej, militarnej czy społecznej w danym kraju lub regionie. Zabójstwo poli-
tyczne czy religijne może dać sprawcy duży rozgłos. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa i ochrony realizowane na przestrzeni wieków przez różnego rodzaju for-
macje do tego przeznaczone było i jest problemem wciąż aktualnym. Dlatego 
też zawsze starano się powierzać realizację tychże zadań osobom odpowiednio 
wyselekcjonowanym i doskonale wyszkolonym.  
 Każde państwo dysponuje formacją, której zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom zajmującym najważniejsze stanowiska. Idea funkcjo-
nowania takich formacji nie ma wbrew niektórym opiniom, nic wspólnego 
z tzw. przywilejami władzy. Objęcie ochroną określonej grupy osób nie jest ani 
ich przywilejem, ani prawem, ale jest obowiązkiem wobec państwa i obywateli. 
Trafnie ujął to w jednym z wywiadów były prezydent Stanów Zjednoczonych, 
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że jako prezydent wybrany na to stanowisko przez obywateli: „Jesteś winien 
krajowi pozostać przy życiu”. Osoba obejmująca ważne stanowisko pań-
stwowe, biorąc na siebie tak dużą odpowiedzialność, jak kierowanie krajem 
i dbanie o bezpieczeństwo obywateli sama również zobowiązana jest poddać się 
wymogom bezpieczeństwa ze względu na swoją funkcję i ze względu na dobro 
państwa i obywateli1.  

Ochrona dostojników państwowych w latach 1918 – 1944  

 W listopadzie 1918 roku, Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. 
W okresie I wojny światowej, która poprzedzała odzyskanie przez Polskę nie-
podległości, miało miejsce kilka spektakularnych zamachów. Najsłynniejszy 
zamach miał miejsce w dniu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie, gdzie zamor-
dowany został arcyksiążę Franciszek Ferdynand. W związku z tym powołanie 
odpowiednich służb w Polsce stało się naglącą koniecznością, tym bardziej że 
towarzyszyły temu m.in.: rewolucja społeczna w Rosji, nieuregulowana sprawa 
granic oraz konflikty na wszystkich rubieżach. Geneza poprzedników dzisiej-
szej Służby Ochrony Państwa sięga zatem listopada 1918 roku, kiedy odrodziło 
się państwo polskie po 123 latach niewoli i funkcję Naczelnego Wodza odpo-
wiedzialnego za organizowanie armii polskiej oraz funkcję Naczelnika Państwa 
objął Józef Piłsudski. Należało więc zorganizować oddziały, które nie tylko peł-
niłyby rolę reprezentacyjną ale także zapewniłaby bezpieczeństwo Naczelni-
kowi i organom nowo powstającej administracji państwowej. Oddziały te zo-
stały zorganizowane w 1919 roku. W skład powołanej wówczas Kwatery Woj-
skowej weszły Oddziały przyboczne Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza 
– kompania piechoty i szwadron kawalerii2.  
 Zalążkiem Szwadronu Przybocznego był Pluton Osłony Jazdy Naczel-
nego Wodza, który został zorganizowany 15 kwietnia 1919 roku podczas wy-
prawy do Wilna. Jego zadaniem była ochrona Józefa Piłsudskiego oraz zapew-
nienie łączności pomiędzy Marszałkiem a grupą ppłk. Władysława Beliny-
Prażmowskiego (w sile około 1300 ludzi). Pluton liczył 12 podoficerów – 

                                                            
1 K. Jałoszyński, Terroryzm jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa osób podlegających ochronie 
w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagro-
żeń XXI wieku, red. P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński, Szczytno 2014, s. 158. 
2 Z. Gnat-Wieteska, Szwadrony Przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego w latach 
1919-1948, Pruszków 1992, s. 6. 
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szwoleżerów i ułanów z pułków, które brały udział w wyprawie. Dowodził nim 
por. Tadeusz Kobylański z 3 pułku ułanów – adiutant przyboczny Komen-
danta. Pluton nie miał jednolitego umundurowania, każdy z jego członków 
występował w barwach swego pułku. Walki o Wilno i jego zdobycie dały sporo 
okazji do poruszania obecności tam owego Plutonu Przybocznego Naczelnego 
Wodza i były zarazem sprawdzeniem umiejętności i przydatności dla ludzi do 
niego przydzielonych.   

Wykorzystując te doświadczenia zrodziła się idea stworzenia podobnego 
oddziału na stałe, jako jednostki odrębnej i z zadaniem wyłącznej ochrony dla 
Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza. Dowódca plutonu z wyprawy wi-
leńskiej por. Tadeusz Kobylański i ppor. Adam Jan Bolesław Michalewski, 
również adiutant Naczelnego Wodza – otrzymali rozkaz zorganizowania Szwa-
dronu Przybocznego, który we wrześniu 1919 roku był gotów. Miał pełny stan 
ludzi (jak się wtedy mówiło), jednolicie umundurowanych i na pamiątkę 
„Kasztanki” Komendanta na koniach jednakowej maści – kasztanach. Do-
wódcą Szwadronu mianowany został rotmistrz Ułanów Krechowieckich, 
Edward Dunin-Markiewicz. Równocześnie podjęta została organizacja Kom-
pani Przybocznej piechoty3. 
 Niespełna pół roku później, 26 kwietnia 1920 roku, władze wojskowe 
zatwierdziły etat Generalnej Adiutantury Naczelnego Wodza. Zgodnie z nim, 
Szwadron Przyboczny należał pod względem ewidencyjnym, szkolenia i uzu-
pełnienia do szwadronu zapasowego 1 Pułku Szwoleżerów, jako szwadron na-
detatowy. Liczył on 143 ludzi – sześciu oficerów (dowódca, zastępca dowódcy, 
4 dowódców plutonów), 29 podoficerów, 107 szeregowców, w tym 4 trębaczy 
i jednego majstra wojskowego (podkuwacz); 124 konie wierzchowe, 14 koni 
pociągowych (w tym 12 ciężkich do 5 wozów taborowych i 1 kuchni polowej). 
Oddział Przyboczny pełnił stałą służbę wartowniczą w Belwederze. Szwadron 
wystawiał codziennie podwójny honorowy posterunek przy schodach we-
wnątrz pałacu (6 ułanów plus rozprowadzający)4.  

                                                            
3 E. J. Czerniawski, Z mojej służby w Belwederze, Zeszyty Historyczne 1975, t. 256 (33), s. 164-
165. 
4 Z. Gnat-Wieteska, Szwadrony Przyboczne …, s. 7-15. 
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1 K. Jałoszyński, Terroryzm jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa osób podlegających ochronie 
w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagro-
żeń XXI wieku, red. P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński, Szczytno 2014, s. 158. 
2 Z. Gnat-Wieteska, Szwadrony Przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego w latach 
1919-1948, Pruszków 1992, s. 6. 
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3 E. J. Czerniawski, Z mojej służby w Belwederze, Zeszyty Historyczne 1975, t. 256 (33), s. 164-
165. 
4 Z. Gnat-Wieteska, Szwadrony Przyboczne …, s. 7-15. 



Tomasz Goryca 

176 

 W okresie pokojowym szwadron dość często pełnił funkcje reprezenta-
cyjne i ogólnowojskowe. Realizował zadania związane z eskortowaniem Na-
czelnika Państwa, nuncjusza papieskiego, ambasadorów oraz posłów państw 
obcych udających się do Belwederu celem złożenia listów uwierzytelniających5. 
 Nieustabilizowana sytuacja polityczna i gospodarcza kraju stwarzała za-
grożenia, których bezpośrednią konsekwencją był zamach na pierwszego Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza dokonany 16 grudnia 
1922 roku przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego w salach warszawskiej 
„Zachęty”. Okoliczności popełnienia tej zbrodni obnażyły nieudolność ówcze-
snych służb odpowiedzialnych za ochronę głowy państwa. Było to wydarzenie 
bez precedensu w historii politycznej Polski i odbiło się bardzo szerokim echem 
w społeczeństwie. W związku z powyższym w dniu 12 czerwca 1924 roku Mi-
nister Spraw Wewnętrznych Zygmunt Hübner powołał Brygadę Ochronną, 
której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wydzielono z niej Oddział Zamkowy, zabezpieczający stałą 
siedzibę Prezydenta. Brygada ta działała na podstawie „Instrukcji o prowadze-
niu służby ochronnej” wydanej 29 lipca 1924 roku. Dokument uwzględniał 
4 stopnie zabezpieczenia stosowane wobec głowy państwa, prezydentów ob-
cych mocarstw i wybitnych dygnitarzy polskich. Dotyczył zabezpieczenia tras 
kolejowych, mostów i stacji oraz zasad zapewnienia ochrony osobistej. Szcze-
gółowego podziału zadań dokonał dopiero Minister Spraw Wewnętrznych 
Marian Zyndram-Kościałkowski wydając 19 grudnia 1934 roku „Instrukcję 
Ochronną”, której druga część nosiła tytuł „Ochrona Prezydenta Rzeczypo-
spolitej”. Istotą dokumentu było wytyczenie zadań i podział kompetencji służb 
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa Prezydentowi RP6. 
 Nowy Minister Spraw Wewnętrznych, którym został pełniący jedno-
cześnie funkcję premiera, gen. Władysław Sikorski, wyciągnął konsekwencje 
w stosunku do osób odpowiedzialnych za zapewnienie należytego bezpieczeń-
stwa głowie państwa. Odwołał ze stanowisk m.in. Komendant Głównego Po-
licji Państwowej nadinspektora Zygmunta Sas-Hoszowskiego i Komendanta 
m. st. Warszawy, podkomisarza Bronisława Sikorskiego. Posady stracili rów-

                                                            
5 Tamże, s. 12-14. 
6 [online] https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/historia/historia-sop/201,Historia.html [dostęp: 
09.06.2018] 
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nież Stefan Urbanowicz, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych oraz Marian Borzęcki, Naczelnik Wydziału Bez-
pieczeństwa w Komisariacie Rządu na m. st. Warszawa7. 
 W dniu 30 czerwca 1926 roku, w „Dodatku tajnym nr 5” do „Dzien-
nika Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych” nr 17, opublikowany został roz-
kaz zarządzający likwidację Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypo-
spolitej8.  
 W dniu 20 lipca 1926 roku w miejsce Kwatery Wojskowej Prezydenta 
RP powołany został Gabinet Wojskowy Prezydenta Rzeczypospolitej. W jego 
skład wchodzili: szef Gabinetu Wojskowego i jego zastępca, kapelan, adiutanci, 
kancelaria wojskowa, komendant kwatery, Kompania Zamkowa i Zamkowa 
Kolumna Samochodowa. Rozkazem Ministra, Gabinet Wojskowy stanowił sa-
modzielną jednostkę pod względem administracyjno – gospodarczym9. 
 Bezpośrednią ochroną osobistą prezydenta zajmowali się adiutanci, któ-
rzy towarzyszyli prezydentowi w każdym miejscu, w którym się pojawiał. Do 
roku 1928 było ich dwóch, a później trzech. Oficerów, którzy pełnili służbę 
u boku Prezydenta dobierano bardzo starannie. W większości przypadków wy-
wodzili się oni z elitarnych pułków II Rzeczypospolitej. Do ich obowiązków 
należało między innymi asystowanie gościom zagranicznym w czasie ich wizyt 
oraz dyplomatom podczas składania listów uwierzytelniających10.  
 W czasie urzędowania Prezydenta Ignacego Mościckiego, kierownik 
kancelarii Gabinetu Wojskowego uzgadniał z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych kwestie związane z wyjazdami Prezydenta po Warszawie a także po Pol-
sce. Wyznaczał on także służby i dyżury przede wszystkim dla Kompani Zam-
kowej. Kompania Zamkowa wykonywała zadania o charakterze wartowniczym 
a jej głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta 
w miejscach jego zamieszkania11. Prezydent Mościcki przebywał często w rezy-
dencjach w Spale, Białowieży oraz w Juracie. Ochronę organizowano wówczas 

                                                            
7 P. Marszałek, Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów II Rzeczypospolitej, Studia Lubuskie 
2009, Tom 5, s. 15. 
8 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz państwowych w Polsce w latach 1918-2015 (wybrane 
zagadnienia), Warszawa 2015, s. 12. 
9 Tamże, s. 12. 
10 Tamże, s. 12. 
11 Tamże, s. 13. 
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5 Tamże, s. 12-14. 
6 [online] https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/historia/historia-sop/201,Historia.html [dostęp: 
09.06.2018] 
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nież Stefan Urbanowicz, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych oraz Marian Borzęcki, Naczelnik Wydziału Bez-
pieczeństwa w Komisariacie Rządu na m. st. Warszawa7. 
 W dniu 30 czerwca 1926 roku, w „Dodatku tajnym nr 5” do „Dzien-
nika Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych” nr 17, opublikowany został roz-
kaz zarządzający likwidację Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypo-
spolitej8.  
 W dniu 20 lipca 1926 roku w miejsce Kwatery Wojskowej Prezydenta 
RP powołany został Gabinet Wojskowy Prezydenta Rzeczypospolitej. W jego 
skład wchodzili: szef Gabinetu Wojskowego i jego zastępca, kapelan, adiutanci, 
kancelaria wojskowa, komendant kwatery, Kompania Zamkowa i Zamkowa 
Kolumna Samochodowa. Rozkazem Ministra, Gabinet Wojskowy stanowił sa-
modzielną jednostkę pod względem administracyjno – gospodarczym9. 
 Bezpośrednią ochroną osobistą prezydenta zajmowali się adiutanci, któ-
rzy towarzyszyli prezydentowi w każdym miejscu, w którym się pojawiał. Do 
roku 1928 było ich dwóch, a później trzech. Oficerów, którzy pełnili służbę 
u boku Prezydenta dobierano bardzo starannie. W większości przypadków wy-
wodzili się oni z elitarnych pułków II Rzeczypospolitej. Do ich obowiązków 
należało między innymi asystowanie gościom zagranicznym w czasie ich wizyt 
oraz dyplomatom podczas składania listów uwierzytelniających10.  
 W czasie urzędowania Prezydenta Ignacego Mościckiego, kierownik 
kancelarii Gabinetu Wojskowego uzgadniał z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych kwestie związane z wyjazdami Prezydenta po Warszawie a także po Pol-
sce. Wyznaczał on także służby i dyżury przede wszystkim dla Kompani Zam-
kowej. Kompania Zamkowa wykonywała zadania o charakterze wartowniczym 
a jej głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta 
w miejscach jego zamieszkania11. Prezydent Mościcki przebywał często w rezy-
dencjach w Spale, Białowieży oraz w Juracie. Ochronę organizowano wówczas 

                                                            
7 P. Marszałek, Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów II Rzeczypospolitej, Studia Lubuskie 
2009, Tom 5, s. 15. 
8 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz państwowych w Polsce w latach 1918-2015 (wybrane 
zagadnienia), Warszawa 2015, s. 12. 
9 Tamże, s. 12. 
10 Tamże, s. 12. 
11 Tamże, s. 13. 
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w oparciu o żołnierzy Kompani Zamkowej, Plutonu Żandarmerii oraz miej-
scowej Policji. Dodatkowo, w Juracie posterunki ochronne wystawiał Morski 
Pluton Żandarmerii12. W czasie przejść pieszych prezydenta wśród publiczno-
ści musieli znajdować się wywiadowcy policyjni w odległości od 25 do 40 kro-
ków. Podczas przemarszu organizacji społecznych przed pozdrawiających ich 
prezydentem wywiadowcy policyjni znajdowali się między maszerującymi, 
a główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa spoczywał na adiutantach13. 
 Zakres i podział obowiązków pomiędzy Policją Państwową a Żandar-
merią Wojskową dotyczący ochrony osobistej prezydentów nie był ściśle okre-
ślony. Można przypuszczać, że większy wpływ na ochronę miało wojsko niż 
policja, ze względu na bezpośrednią styczność adiutantów, Żandarmerii Woj-
skowej a także Szefa Gabinetu Wojskowego. Policja natomiast zapewniała sa-
modzielnie ochronę premierowi oraz ministrom spraw wewnętrznych, mini-
strom spraw zagranicznych i ministrom sprawiedliwości14. 
 W okresie okupacji również realizowane były zadania związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa przywódcom podziemnych organizacji politycznych 
oraz wojskowych. Konspiracyjny kontrwywiad zajmował się zabezpieczeniem 
członków Komendy Głównej Armii Krajowej natomiast zabezpieczeniem 
miejsc pracy i ochroną osobistą zajmowały się trzyosobowe zespoły ochronne 
dowodzone przez ppor. Jerzego Nowakowskiego (pseudonim „Jureczek”). Bez-
pośrednim przełożonym zespołu był kpt. Ryszard Krzywicki (pseudonim „Szy-
mon”)15. 
 W 1942 roku została powołana Grupa Specjalna Sztabu Głównego 
Gwardii Ludowej, której głównym zadaniem było zapewnienie ochrony człon-
kom Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, Sztabu Głównego 
Gwardii Ludowej16.  
 
 
 

                                                            
12 G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń 2004, s. 256. 
13 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …, Warszawa 2015, s. 25. 
14 Tamże, s. 26. 
15 T. Strzembosz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944, Warszawa 1979, 
s. 20. 
16 Tamże, s. 20. 
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Wypadki i zamachy na dostojników państwowych w latach 1918-1944 

• Zamach stanu w Polsce 1919 (zamach Januszajtisa, pucz Januszajtisa) – 
nieudany zamach stanu przeprowadzony w nocy z 4 stycznia na 5 stycz-
nia 1919 przez środowiska prawicowe, który miał na celu obalenie rządu 
Jędrzeja Moraczewskiego. Inicjatorami byli m.in. pułkownik Marian Ja-
nuszajtis-Żegota oraz książę Eustachy Sapieha. Idea zrodziła się w środo-
wiskach wojskowych. Przyczyną tego może być fakt, iż w garnizonie war-
szawskim nie było w tym okresie oddziałów pochodzenia legionowego 
oraz brak zaufania oficerów do Naczelnika Państwa. W skład utworzo-
nego w konspiracji Komitetu Politycznego weszli głównie przedstawi-
ciele środowisk konserwatywnych i endecji, a na jego czele stanęli 
m.in. Marian Januszajtis-Żegota, Tadeusz Dymowski, Jerzy Zdziechow-
ski, Witold Zawadzki, Eustachy Sapieha. Do postulatów Komitetu Po-
litycznego należało m.in. powołanie Rządu Jedności Narodowej z Igna-
cym Paderewskim na stanowisku premiera, ustanowienie Józefa Hal-
lera Wodzem Naczelnym. Kompania podchorążych Oddziału Straży 
Narodowej aresztowała premiera Moraczewskiego, Ministra Spraw We-
wnętrznych Stanisława Augusta Thugutta, którego na początku plano-
wano zamordować oraz Ministra Spraw Zewnętrznych Leona Wasilew-
skiego. Jedna z grup spiskowców próbowała aresztować także Naczelnika 
Państwa, która szybko została zneutralizowana. Zamach stanu zakończył 
się bez walki kapitulacją zamachowców17. 

• Nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie miał miejsce 
w dniu 25 września 1921 roku przez Ukraińską Organizację Wojskową. 
Spiskowcy znali doskonale plan pobytu Marszałka we Lwowie. Zama-
chowcy podzieleni zostali na grupy pięcioosobowe. Jedna z nich miała 
wykonać zamach. Drogą losowania wybrano wykonawcę. Został 
nim Stepan Fedak. Zaopatrzony w fałszywy paszport z wizą niemiecką, 
zaraz po zamachu miał wyjechać do Berlina. W akcji mieli mu pomagać 
pozostali towarzysze z grupy. Student prawa Dmytro Palijiw miał stać 
tuż obok Fedaka, aby zaraz po strzałach obezwładnić go i wzywać policję. 
Z pomocą miał pospieszyć inny spiskowiec przebrany w mundur majora 

                                                            
17 Zamach stanu w Polsce (1919), [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_stanu_w_Pol 
sce_(1919) [dostęp: 11.06.2018]. 
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12 G. Ratajczak, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń 2004, s. 256. 
13 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …, Warszawa 2015, s. 25. 
14 Tamże, s. 26. 
15 T. Strzembosz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944, Warszawa 1979, 
s. 20. 
16 Tamże, s. 20. 
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17 Zamach stanu w Polsce (1919), [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_stanu_w_Pol 
sce_(1919) [dostęp: 11.06.2018]. 
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Wojska Polskiego. Obaj mieli wyprowadzić Fedaka z tłumu, wsiąść 
z nim do wynajętego samochodu osobowego i rzekomo odwieźć do wię-
zienia a w rzeczywistości wywieźć za miasto. Około godziny 20 po za-
kończeniu jednego ze spotkań Piłsudski wyszedł z ratusza bez eskorty, 
w towarzystwie wojewody lwowskiego Kazimierza Grabowskiego i wsie-
dli do odkrytej limuzyny, która zaczęła powoli ruszać. Przez tłum prze-
cisnął się ku nim Stepan Fedak. Napastnik oddał trzy strzały. Pierwszy 
minął Piłsudskiego i uderzył w szybę. Kolejne dwa raniły lwowskiego 
wojewodę. Jeden z policjantów rzucił się na zamachowca i próbował go 
obezwładnić. Upadając oddał czwarty strzał i ranił się w pierś. Tłum rzu-
cił się na napastnika, którego uratowali policjanci i żołnierze z warty 
przed ratuszem. Przez cały miesiąc po zamachu policja zatrzymała lub 
przesłuchiwała szereg działaczy ukraińskich ze Lwowa. Na łamach prasy 
toczyła się dyskusja o ataku na Piłsudskiego, w której próbowano doko-
nać analizy motywów sprawcy i niesłusznie doszukiwano się związków 
między Ukraińcami, a komunistami18. 

• Udany zamach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Naru-
towicza został dokonany przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 
1922 roku w Warszawie, w pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych. Prezydent Gabriel Narutowicz uczestniczył w otwarciu dorocz-
nego Salonu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas zwiedzania 
wystawy w Sali nr 1 zamachowiec oddał trzy strzały z rewolweru z małej 
odległości. Prezydent Narutowicz poniósł śmierć na miejscu. Napastnik 
nie stawiał oporu i został natychmiast zatrzymany. 30 grudnia 1922 
roku został skazany na karę śmierci za dokonanie zamachu na życie pre-
zydenta RP. Wyrok został wykonany dnia 31 stycznia 1923 roku przez 
rozstrzelanie19.  

• W dniu 5 września 1924 roku zamachowcy z Ukraińskiej Organizacji 
Wojskowej dokonali nieudanego ataku bombowego na prezydenta Sta-
nisława Wojciechowskiego, który wizytował po raz pierwszy Lwów. 

                                                            
18 Zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1921), [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Za-
mach_na_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_we_Lwowie_(1921) [dostęp: 11.06.2018]. 
19 Zamach na Gabriela Narutowicza, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na_Ga-
briela_Narutowicza [dostęp: 11.06.2018]. 
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Podczas przejazdu limuzyny z prezydentem, został rzucony ładunek wy-
buchowy, który na szczęście nie eksplodował. Zamachu dokonał 19-
letni nacjonalista ukraiński, Teofil Olszewski, który zbiegł po nieudanej 
próbie20.  

• 15 czerwca 1934 roku przed budynkiem Klubu Towarzyskiego przy 
ulicy Foksal w Warszawie doszło do udanego zamachu na Ministra 
Spraw Wewnętrznych w rządzie Leona Kozłowskiego Bronisława Pie-
rackiego. Zamachowcem okazał się Hryhoria Maciejko ps. „Gonta”– 
członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Oddał on trzy 
strzały w kierunku Pierackiego, z czego dwie kule trafiły ministra w tył 
głowy. Ministra Pierackiego przewieziono do szpitala ale nie udało się 
go uratować, pomimo wykonanej operacji. Bronisław Pieracki był legio-
nistą, uczestnikiem walk z Ukraińcami o Lwów. Był on odpowiedzialny 
m.in. za politykę względem mniejszości narodowych. Zamachowca po-
mimo podjęcia pościgu nie udało się schwytać. Udało mu się zbiec – 
najpierw do Czechosłowacji, a później do Argentyny. Nigdy nie został 
osądzony21.  

• Katastrofa lotnicza w Giblartarze, do której doszło 4 lipca 1943 roku 
około godz. 23:06 czasu lokalnego. Zginęło wówczas 16 osób, w tym 
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych, generał Władysław Sikorski. Pomimo 
przeprowadzonych kilku niezależnych śledztw, nie osiągnięto konsen-
susu co do przyczyn i okoliczności, jakie towarzyszyły temu zdarzeniu. 
Oficjalna wersja wydarzeń przedstawiona w raporcie brytyjskiej komisji, 
która badała wypadek jeszcze w 1943 roku ustaliła jako przyczynę kata-
strofy zablokowanie steru wysokości ale nie potrafiła wyjaśnić, jak do tej 
awarii doszło. Następnie wszystkie dokumenty zostały utajnione22. 

 
 
 

                                                            
20 5 września 1924 r. Zamach na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, [online] http://nowa 
historia.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-5-wrzesnia-1924-r-zamach-na-prezydenta-stanisla 
wa-wojciechow,nId,2262883 [dostęp: 11.06.2018]. 
21 Zabójstwo Bronisława Pierackiego, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3jstwo_ 
Bronis%C5%82awa_Pierackiego [dostęp: 11.06.2018]. 
22 Katastrofa lotnicza w Giblartarze, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotnicza 
_w_Gibraltarze [dostęp: 11.06.2018]. 



Tomasz Goryca 

180 

Wojska Polskiego. Obaj mieli wyprowadzić Fedaka z tłumu, wsiąść 
z nim do wynajętego samochodu osobowego i rzekomo odwieźć do wię-
zienia a w rzeczywistości wywieźć za miasto. Około godziny 20 po za-
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cisnął się ku nim Stepan Fedak. Napastnik oddał trzy strzały. Pierwszy 
minął Piłsudskiego i uderzył w szybę. Kolejne dwa raniły lwowskiego 
wojewodę. Jeden z policjantów rzucił się na zamachowca i próbował go 
obezwładnić. Upadając oddał czwarty strzał i ranił się w pierś. Tłum rzu-
cił się na napastnika, którego uratowali policjanci i żołnierze z warty 
przed ratuszem. Przez cały miesiąc po zamachu policja zatrzymała lub 
przesłuchiwała szereg działaczy ukraińskich ze Lwowa. Na łamach prasy 
toczyła się dyskusja o ataku na Piłsudskiego, w której próbowano doko-
nać analizy motywów sprawcy i niesłusznie doszukiwano się związków 
między Ukraińcami, a komunistami18. 

• Udany zamach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Naru-
towicza został dokonany przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 
1922 roku w Warszawie, w pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych. Prezydent Gabriel Narutowicz uczestniczył w otwarciu dorocz-
nego Salonu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas zwiedzania 
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zydenta RP. Wyrok został wykonany dnia 31 stycznia 1923 roku przez 
rozstrzelanie19.  

• W dniu 5 września 1924 roku zamachowcy z Ukraińskiej Organizacji 
Wojskowej dokonali nieudanego ataku bombowego na prezydenta Sta-
nisława Wojciechowskiego, który wizytował po raz pierwszy Lwów. 

                                                            
18 Zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie (1921), [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Za-
mach_na_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_we_Lwowie_(1921) [dostęp: 11.06.2018]. 
19 Zamach na Gabriela Narutowicza, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na_Ga-
briela_Narutowicza [dostęp: 11.06.2018]. 
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Podczas przejazdu limuzyny z prezydentem, został rzucony ładunek wy-
buchowy, który na szczęście nie eksplodował. Zamachu dokonał 19-
letni nacjonalista ukraiński, Teofil Olszewski, który zbiegł po nieudanej 
próbie20.  

• 15 czerwca 1934 roku przed budynkiem Klubu Towarzyskiego przy 
ulicy Foksal w Warszawie doszło do udanego zamachu na Ministra 
Spraw Wewnętrznych w rządzie Leona Kozłowskiego Bronisława Pie-
rackiego. Zamachowcem okazał się Hryhoria Maciejko ps. „Gonta”– 
członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Oddał on trzy 
strzały w kierunku Pierackiego, z czego dwie kule trafiły ministra w tył 
głowy. Ministra Pierackiego przewieziono do szpitala ale nie udało się 
go uratować, pomimo wykonanej operacji. Bronisław Pieracki był legio-
nistą, uczestnikiem walk z Ukraińcami o Lwów. Był on odpowiedzialny 
m.in. za politykę względem mniejszości narodowych. Zamachowca po-
mimo podjęcia pościgu nie udało się schwytać. Udało mu się zbiec – 
najpierw do Czechosłowacji, a później do Argentyny. Nigdy nie został 
osądzony21.  

• Katastrofa lotnicza w Giblartarze, do której doszło 4 lipca 1943 roku 
około godz. 23:06 czasu lokalnego. Zginęło wówczas 16 osób, w tym 
Naczelny Wódz Sił Zbrojnych, generał Władysław Sikorski. Pomimo 
przeprowadzonych kilku niezależnych śledztw, nie osiągnięto konsen-
susu co do przyczyn i okoliczności, jakie towarzyszyły temu zdarzeniu. 
Oficjalna wersja wydarzeń przedstawiona w raporcie brytyjskiej komisji, 
która badała wypadek jeszcze w 1943 roku ustaliła jako przyczynę kata-
strofy zablokowanie steru wysokości ale nie potrafiła wyjaśnić, jak do tej 
awarii doszło. Następnie wszystkie dokumenty zostały utajnione22. 

 
 
 

                                                            
20 5 września 1924 r. Zamach na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, [online] http://nowa 
historia.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-5-wrzesnia-1924-r-zamach-na-prezydenta-stanisla 
wa-wojciechow,nId,2262883 [dostęp: 11.06.2018]. 
21 Zabójstwo Bronisława Pierackiego, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3jstwo_ 
Bronis%C5%82awa_Pierackiego [dostęp: 11.06.2018]. 
22 Katastrofa lotnicza w Giblartarze, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotnicza 
_w_Gibraltarze [dostęp: 11.06.2018]. 
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Ochrona dostojników państwowych w latach 1944 – 1989  
 

 W czasie trwania II wojny światowej, 22 sierpnia 1944 roku w ramach 
Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego powołano Wydział Ochrony Rządu do realizacji zadań związanych 
z ochroną nowo powstałego rządu. Początkowo wydział liczył około pięćdzie-
sięciu funkcjonariuszy. Podstawowym zadaniem wydziału było zapewnienie 
bezpieczeństwa osobistego członkom PKWN, Biura Politycznego Komitetu 
Centralnego Polskiej Partii Robotniczej oraz Przewodniczącemu Krajowej 
Rady Narodowej. Za ochronę obiektów o szczególnym znaczeniu odpowiadały 
Wojska Wewnętrzne, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonu-
jący w strukturach korpusu Batalion Ochrony PKWN, przekształcony w sa-
modzielny Batalion Ochrony Rządu, a następnie przekształcony w Samo-
dzielny Pułk Ochrony Rządu. W ramach realizacji zadań Pułk zabezpieczał 
m.in.: Belweder, ministerstwa oraz budynki komitetów partyjnych i stron-
nictw politycznych. Zadania związane z ochroną obiektów przejęły powstałe 
na bazie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Nadwiślańskie Jednostki 
Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych23. 
 W styczniu 1949 r. powstał Departament Ochrony Rządu Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, który przejął zadania Wydziału Ochrony 
Rządu24. 
 W dniach 5 – 6 czerwca 1950 roku Wydział Ochrony Rządu zabezpie-
czał wizytę w Warszawie delegacji rządu NRD. Działaniami ochronnymi ob-
jęto również prezydenta NRD, a w 1955 roku wizytę premiera Indii oraz pre-
miera Birmy. Zabezpieczano także pobyt polskich przywódców w Rumunii, 
w styczniu 1949 r., wizytę polskiej delegacji w Berlinie, w lipcu 1955 roku oraz 
w Chińskiej Republice Ludowej, na przełomie września i października 1955 
roku25.  
 Działalność ochrony w latach 1949 – 1956 skupiała się również na za-
bezpieczaniu kongresów i zjazdów na terenie Polski. W dniach 11 – 14 maja 

                                                            
23 J. Cymerski, Polskie formacje ochronne na przestrzeni lat 1924-2014, [w:] Bezpieczeństwo osób 
podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, red. P. Bogdalski, J. Cymerski, 
K. Jałoszyński, Szczytno 2014, s. 342. 
24 Tamże, s. 342. 
25 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …,  s. 74. 
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ochraniano w Warszawie konferencję szefów rządu państw socjalistycznych. 
W 1956 roku realizowano działania ochronne związane z wizytą Sekretarza 
Generalnego ONZ. Działalność instytucji ochrony rządu w latach 1944 – 
1956 miał swoje wady, które wynikały z wielu czynników. Podstawowym pro-
blemem był brak wyszkolonej i doświadczonej kadry oraz częste rotacje, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Brak właściwej bazy lokalowej po-
łączone z częstymi zmianami lokalizacji utrudniały właściwe funkcjonowanie. 
Brak czasu na szkolenie poszczególnych komórek organizacyjnych skutkował 
brakiem rozwoju metod i form działań ochronnych, co w konsekwencji powo-
dowało stagnację rozwoju jednostki26. 
 Ciągłe zmiany sytuacji politycznej w kraju oraz organizacja Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych doprowadza do powołania w grudniu 1956 roku 
Biura Ochrony Rządu – samodzielnej jednostki podporządkowanego bezpo-
średnio Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Dyrektorem BOR został płk Jan 
Górecki. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1981 roku27.  
 Za oficjalną datę powołania Biura Ochrony Rządu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych należy przyjąć 13 grudnia 1956 roku, mimo, że do organizacji 
BOR przystąpiono już 28 listopada tego samego roku. Biuro Ochrony Rządu 
było jedną z głównych jednostek organizacyjnych MSW i spełniało szczególną 
rolę w zadaniach resortu. Powołane zostało do realizacji zadań w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa osobistego członkom rządu i Rady Państwa oraz za-
granicznych delegacji podczas ich wizyt w Polsce. Dyrektor BOR podlegał bez-
pośrednio ministrowi spraw wewnętrznych. Zgodnie z etatem BOR składało 
się z sześciu wydziałów, w których pracowało 296 funkcjonariuszy. Do zadań 
Biura Ochrony Rządu należała ochrona przed ewentualnymi zamachami na 
I Sekretarza PZPR, członków Biura Politycznego, przewodniczącego Rady 
Państwa, prezesa Rady Ministrów oraz członków delegacji w czasie pobytu 
w Polsce28. 
 13 marca 1963 roku ukazało się Zarządzenie Nr 051 Ministra Spraw 
Wewnętrznych, które uściśliło i znacznie rozszerzyło wykaz stanowisk, które 

                                                            
26 Tamże, s. 74. 
27 [online] https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/historia/historia-sop/201,Historia.html [do-
stęp: 09.06.2018]. 
28 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …, s. 81-82. 
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23 J. Cymerski, Polskie formacje ochronne na przestrzeni lat 1924-2014, [w:] Bezpieczeństwo osób 
podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, red. P. Bogdalski, J. Cymerski, 
K. Jałoszyński, Szczytno 2014, s. 342. 
24 Tamże, s. 342. 
25 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …,  s. 74. 
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26 Tamże, s. 74. 
27 [online] https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/historia/historia-sop/201,Historia.html [do-
stęp: 09.06.2018]. 
28 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …, s. 81-82. 
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podlegały ochronie. Zarządzenie to ustalało ochronę dla osób, które sprawo-
wały następujące funkcje: I Sekretarz KC PZPR, Przewodniczący Rady Pań-
stwa, Prezes Rady Ministrów, Członkowie Biura Politycznego KC PZPR, Se-
kretarze KC PZPR, Zastępcy Prezesa Rady Ministrów, Marszałek Sejmu, Mi-
nister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Spraw 
Zagranicznych oraz członkowie delegacji zagranicznych29. 
 Zarządzenie Nr 023/68 MSW zawierało klauzulę, umożliwiającą po raz 
pierwszy Ministrowi Spraw Wewnętrznych przydzielenie ochrony osobom zaj-
mującym inne stanowiska w naczelnych organach władzy i administracji PRL. 
Na początku lat siedemdziesiątych, na polecenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych w oparciu o decyzję członków kierownictwa PRL i rządu, rozszerzono 
zakres działania jednostki o ochronę osób zajmujących następujące stanowiska: 
Członek Sekretariatu KC PZPR, Przewodniczący FJN (Frontu Jedności Na-
rodu), Prezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
oraz Przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. 
W latach siedemdziesiątych upowszechniona była również praktyka rozszerze-
nia ochrony o członków byłego kierownictwa partyjno – państwowego i rzą-
dowego, zajmujących poprzednio stanowiska I Sekretarza KC PZPR, Prze-
wodniczącego Rady Państwa, Prezesa Rady Ministrów. Stan ten został unor-
mowany prawnie w czerwcu 1981 roku30. 
  
Wypadki i zamachy na dostojników państwowych w latach 1944 – 1989  
 
• W nocy z 28 na 29 grudnia 1944 roku Armia Krajowa zaplanowała za-

mach na Bolesława Bieruta w jego mieszkaniu w Lublinie. Jak się później 
okazało, była to pierwsza próba zamachu na jego życie. Żołnierze Armii 
Krajowej planowali wrzucić ładunki wybuchowe do mieszkania Bieruta 
przez otwory wentylacyjne. Zamach nie doszedł do skutku, gdyż osoba 
odpowiedzialna za dostarczenie ładunków nie stawiła się na spotkaniu. 
Nie jest jasne, czy współpracowała z Ministerstwem Bezpieczeństwa Pu-
blicznego czy został zawczasu aresztowany31. 

                                                            
29 Tamże, s. 83. 
30 Tamże, s. 84. 
31 J. Krzyk, Bomba dla Chruszczowa i Gomułki, Ale historia 2012, nr 46, s. 3-5. 
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• Drugą próbę zamachu na prezydenta Bolesława Bieruta również przygo-
towywała Armia Krajowa. Żołnierze AK planowali zabić Bieruta w lu-
belskim teatrze w czasie obchodów rocznicy rewolucji październikowej. 
Zamach nie doszedł do skutku, gdyż kilka dni przed operacją żołnierzy 
AK aresztował radziecki kontrwywiad. Wszyscy członkowie grupy zo-
stali rozstrzelani 12 kwietnia 1945 roku32.  

• 10 lutego doszło do kolejnego zamachu na życie Bieruta. Jak wynikało 
z relacji świadków, do hotelu, w którym zatrzymał się Bierut wszedł czło-
wiek ubrany w mundur pułkownika NKWD i oddał kilka strzałów 
w kierunku prezydenta, którego zgodnie z regulaminem zasłonili ochro-
niarze. Prezydent nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu. Zginęło 
dwóch oficerów ochrony: 25-letni Karol Bartlewicz i 40-letni Włady-
sław Kowalczuk33.  

• 10 września 1950 roku – nieudany zamach na prezydenta Bolesława Bie-
ruta i marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego przygotowany 
przez konspiracyjny oddział „Rysia”. Zamachowcy planowali zabić Bie-
ruta w Lublinie, w trakcie uroczystości dożynkowych. Zamach ponow-
nie nie doszedł do skutku, ponieważ kilka dni przed operacją partyzanci 
zostali aresztowani. Następnie zamachowców skazano na śmierć34. 

• W 1951 roku kiedy prezydent Bierut spacerował po parku, jeden z żoł-
nierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pełniący wówczas 
służbę w Belwederze, chciał go zastrzelić. Wyjął broń i oddał strzał z du-
żej odległości. Gdy zorientował się, że nie trafił, natychmiast popełnił 
samobójstwo. Personalia zamachowca nie zostały ustalone35.  

• 7 lutego 1952 roku schizofrenik uzbrojony w pistolet produkcji radziec-
kiej TT usiłował wymusić na prezydencie załatwienie prywatnej sprawy. 
W trakcie interwencji funkcjonariuszy ochrony napastnik zastrzelił jed-
nego z nich, a drugiego ciężko ranił Obezwładniony napastnik został 

                                                            
32 Tamże, s. 3-5. 
33 L. Mazan, Bierut na Rakowicach, [online] http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/histo 
ria/a/bierut-na-rakowicach,9427438/ [dostęp: 13.06.2018]. 
34 J. Krzyk, Bomba dla Chruszczowa i Gomułki …, s. 3-5. 
35 K. Nadolski, Towarzysz Bierut na celowniku, [online] https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/towa 
rzysz-bierut-na-celowniku/l85g3 [dostęp: 13.06.2018].  
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29 Tamże, s. 83. 
30 Tamże, s. 84. 
31 J. Krzyk, Bomba dla Chruszczowa i Gomułki, Ale historia 2012, nr 46, s. 3-5. 
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• Drugą próbę zamachu na prezydenta Bolesława Bieruta również przygo-
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32 Tamże, s. 3-5. 
33 L. Mazan, Bierut na Rakowicach, [online] http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/histo 
ria/a/bierut-na-rakowicach,9427438/ [dostęp: 13.06.2018]. 
34 J. Krzyk, Bomba dla Chruszczowa i Gomułki …, s. 3-5. 
35 K. Nadolski, Towarzysz Bierut na celowniku, [online] https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/towa 
rzysz-bierut-na-celowniku/l85g3 [dostęp: 13.06.2018].  



Tomasz Goryca 

186 

przekazany do zakładu zamkniętego lecznictwa psychiatrycznego. Z racji 
swojej niepoczytalności nigdy nie stanął przed sądem36.  

• W 1953 roku (brak dokładnej daty) mężczyzna lat około 40, którego 
danych nie udało się ustalić, uzbrojony w siekierkę, wtargnął do Belwe-
deru z zamiarem dotarcia do prezydenta Bieruta. Ciężko ranił oficera 
ochrony stojącego na posterunku honorowym. Zginął zastrzelony przez 
oficera ochrony37. 

• 15 lipca 1959 roku w Zagórzu Stanisław Jaros zdetonował elektrycznie 
ładunek wybuchowy założony w koronie drzew przy trasie przejazdu 
I Sekretarza KC KZPR Nikity Chruszczowa oraz I Sekretarza KC PZPR 
Władysława Gomułki. Cel założony przez sprawcę nie został osiągnięty. 
Bomba zdetonowana została w nieodpowiednim momencie. Ranna zo-
stała osoba, która zabezpieczała trasę przejazdu38.  

• 2 grudnia 1960 roku ponownie w Zagórzu, został przedwcześnie zdeto-
nowany ładunek wybuchowy umieszczony w ziemi przy trasie I Sekre-
tarza KC PZPR Władysława Gomułki. Ofiarami były osoby przypad-
kowe: 13-letnia dziewczynka, która została porażona odłamkiem oraz 
50-letni mężczyzna. Sprawcą był ponownie Stanisław Jaros, który tym 
razem został aresztowany i wyrokiem sądu skazany na karę śmierci39. 

• 1 listopada 1970 roku, na lotnisku w Karaczi (Pakistan) miał miejsce 
nieudany zamach na marszałka Polski Mariana Spychalskiego. Na prze-
łomie października i listopada 1970 roku Spychalski przebywał z kilku-
dniową wizytą w Pakistanie. Czwartego dnia wizyty na lotnisku w Kara-
czi oczekiwało na niego kilkunastu polskich i pakistańskich oficjeli. Gdy 
samolot z polską delegacją wylądował, Spychalski i towarzysząca mu 
świta udali się w stronę oczekujących na nich gości. Nagle zza samolotu 
z dużą szybkością wyjechała półciężarówka i z impetem wbiła się w ko-
mitet powitalny. W rezultacie zginęły 4 osoby: Wiceminister Spraw Za-

                                                            
36 J. Bubiło, Terroryzm po polsku. Szkice z historii Polski w kontekście zjawiska terroryzmu, Rocznik 
Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2010, T. VI, Z. 1, s. 12-13. 
37 K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce 
i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko-Biała 2009, s. 26. 
38 Tamże, s. 26. 
39 Tamże, s. 26. 
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granicznych PRL Zygfryd Wolniak, dwóch pakistańskich fotoreporte-
rów oraz zastępca pakistańskiego wywiadu. Kolejne 11 osób zostało ran-
nych. Zamachowcem okazał się Pakistańczyk Feroz Mohammad, który 
został aresztowany przez BOR i wydany władzom pakistańskim. 
Sprawca zamachu został stracony40.  

• W nocy z 5 na 6 października 1971 roku w auli Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Opolu wybuchł ładunek podłożony przez braci Kowalczy-
ków. Skonstruowany był z trotylu z zapalnikiem chemicznym. W dniu 
6 października w auli miał pojawić się Przewodniczący Rady Państwa 
Józef Cyrankiewicz. Ładunek został zdetonowany przedwcześnie. Bracia 
Kowalczykowie zostali aresztowani i skazani przez sąd na kary długolet-
niego więzienia41.  

•  28 lutego 1973 roku miała miejsce katastrofa samolotu rządowego pod 
Szczecinem. W wypadku zginęła pięcioosobowa załoga i wszyscy pasa-
żerowie, łącznie osiemnaście osób. Pasażerami samolotu byli przedstawi-
ciele delegacji polsko-czechosłowackiej, która miała zamiar następnego 
dnia odwiedzić port morski w Szczecinie oraz kilkuosobowa ochrona. 
Komisja badająca wypadek za jego przyczynę uznała gwałtowną turbu-
lencję połączoną z oblodzeniem skrzydeł42. 

• Ostatni zamachowy incydent w PRL miał miejsce w 1985 roku w War-
szawie, w czasie wizyty gen. Jaruzelskiego w Szkole Głównej Planowania 
i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa). Pirotechnicy Biura 
Ochrony Rządu znaleźli granat moździerzowy przygotowany do detona-
cji. Grant ukryty był w koszu na śmieci. Sprawca nie został wykryty43. 

Ochrona najważniejszych osób w państwie w latach 1989 – 2018 

 Na podstawie art. 5. ust. 1 Ustawy o Urzędzie MSW, zarządzeniem or-
ganizacyjnym Nr 2, z dnia 31.07.1991 roku, Biuro Ochrony Rządu zostało 

                                                            
40 Zamach na Mariana Spychalskiego, [online], https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na_Ma 
riana_Spychalskiego [dostęp: 14.06.2018]. 
41 K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej…, s. 26-27. 
42 Katastrofa samolotu rządowego pod Szczecinem, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kata 
strofa_samolotu_rz%C4%85dowego_pod_Szczecinem [dostęp: 14.06.2018]. 
43 W. Knap, Od Popiela do Jaruzelskiego. Zamachy jak chleb powszedni, [online] https://plus.ga 
zetakrakowska.pl/magazyn/a/od-popiela-do-jaruzelskiego-zamachy-jak-chleb-powsze-
dni,11486914 [dostęp: 14.06.2018]. 
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36 J. Bubiło, Terroryzm po polsku. Szkice z historii Polski w kontekście zjawiska terroryzmu, Rocznik 
Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2010, T. VI, Z. 1, s. 12-13. 
37 K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce 
i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko-Biała 2009, s. 26. 
38 Tamże, s. 26. 
39 Tamże, s. 26. 
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40 Zamach na Mariana Spychalskiego, [online], https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_na_Ma 
riana_Spychalskiego [dostęp: 14.06.2018]. 
41 K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej…, s. 26-27. 
42 Katastrofa samolotu rządowego pod Szczecinem, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kata 
strofa_samolotu_rz%C4%85dowego_pod_Szczecinem [dostęp: 14.06.2018]. 
43 W. Knap, Od Popiela do Jaruzelskiego. Zamachy jak chleb powszedni, [online] https://plus.ga 
zetakrakowska.pl/magazyn/a/od-popiela-do-jaruzelskiego-zamachy-jak-chleb-powsze-
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podporządkowane bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który 
określił także etat jednostki. Wszyscy funkcjonariusze BOR rozkazem perso-
nalnym nr 111 Ministra Obrony Narodowej z dn. 01.08.1990 roku zostali 
mianowani na stopnie wojskowe w korpusie żandarmerii i przekazani do dys-
pozycji Ministra Spraw Wewnętrznych, który rozkazem personalnym nr 3/90 
z dn. 27.08.1980 roku mianował szefa i zastępców szefa BOR, przydzielając 
również pozostałych żołnierzy do dyspozycji szefa BOR. Oznaczało to, że BOR 
organizacyjnie i kadrowo stanowi samodzielną Jednostkę Wojskową nr 1004, 
która została podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych. W związku z tym, BOR nie wchodził w skład Nadwiślańskich Jednostek 
Wojskowych MSW. Specyfika i charakter wykonywanych zadań przez BOR 
wymagało wyodrębnienia BOR jako jednostki merytorycznie nadzorowanej 
bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Etat BOR – JW 1004, 
zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym Nr 2, z dnia 31.07.1991 roku liczył 
617 żołnierzy zawodowych i 22 urzędników państwowych44. 
 Zgodnie z zarządzeniem nr 109 A MSW z dnia 29.11.1991 roku 
w sprawie zakresu i form działania jednostki wojskowej 1004 BOR do zakresu 
zadań BOR należała ochrona osób, które zajmowały stanowiska kierownicze 
w RP, przebywających w Polsce delegacji zagranicznych, zajmujących równo-
rzędne stanowiska oraz ochrona obiektów służących organom władzy  
i administracji państwowej. Biurem Ochrony Rządu kierował Szef BOR, wy-
konując swoje zadania przy pomocy swoich zastępców, szefów oddziałów i ofi-
cerów na samodzielnych stanowiskach. Szef BOR wprowadzał do użytku służ-
bowego instrukcje i doskonalenie zawodowe pracowników BOR. Osoby pod-
legające wówczas ochronie BOR to: Prezydent, Marszałek Sejmu, Marszałek 
Senatu, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Stanu, 
Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Spraw 
Wewnętrznych, Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Pre-
zydenta. Ochrona przysługiwała również członkom byłego kierownictwa pań-
stwa. Minister Spraw Wewnętrznych, ze względu na dobro państwa, mógł 
także zlecić ochronę innych osób, określając jej zakres i czas trwania45. 
 W 1997 roku wszystkie jednostki wojskowe zostały podporządkowane 
Ministrowi Obrony Narodowej. W związku z tym status prawny BOR również 
                                                            
44 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …, s. 109. 
45 Tamże, s. 110-111. 
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musiał ulec zmianie. 30 marca 2001 roku weszła w życie ustawa nadająca żoł-
nierzom jednostki nowy status. Żołnierze JW 1004 stali się funkcjonariuszami 
BOR. Część żołnierzy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW zostało 
wcielonych do BOR, co spowodowało znaczne zwiększenie stanu osobowego 
jednostki do – około 2400 osób46.  

 Zmieniające się zagrożenia oraz audyt przeprowadzony w Biurze 
Ochrony Rządu 2015 roku wykazał potrzebę wielu zmian organizacyjno – 
prawnych. W efekcie przeprowadzonych analiz została przygotowana Ustawa 
z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa. Jednym z podstawo-
wych założeń nowej formacji jest znaczne zwiększenie jej stanu osobowego, aby 
umożliwić zapewnienie właściwego standardu ochrony osób i obiektów im słu-
żących. Projekt ustawy o SOP przewidywał również, że ochroną objętych zo-
stanie więcej obiektów administracji rządowej. W chwili obecnej za ich bez-
pieczeństwo odpowiedzialne są niejednokrotnie prywatne firmy ochroniarskie, 
które nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie standardy ochrony. Nowe 
obiekty otrzymają ochronę na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Nowy akt prawny wszedł w życie 1 lutego 2018 roku, 
powołując Służbę Ochrony Państwa. 

 
Wypadki i zdarzenia z udziałem osób ochranianych w latach 1989 – 2018 
 
• W dniu 11 października 1994 roku, we Wrocławiu, represjonowany 

w czasie stanu wojennego Stanisław Helski uderzył kamieniem w głowę 
Wojciecha Jaruzelskiego podczas promocji jego książki w jednej z wro-
cławskich księgarń. Został skazany za to na dwa lata więzienia47. 

• 4 grudnia 2003 roku pod Piasecznem miała miejsce katastrofa rządo-
wego śmigłowca Mi-8. W wyniku wypadku rannych zostało 14 osób 
znajdujących się na pokładzie maszyny. Nikt z pasażerów nie zginął. 
Oprócz prezesa Rady Ministrów poszkodowana został Sekretarz Stanu 
Aleksandra Jakubowska, dwóch pracowników Centrum Informacyjnego 

                                                            
46 Tamże, s. 112. 
47 Gen. Wojciech Jaruzelski - ostatni przywódca PRL, autor stanu wojennego, [online] http://no-
wahistoria.interia.pl/prl/news-gen-wojciech-jaruzelski-ostatni-przywodca-prl-autor-stanu-
wo,nId,1431798 [dostęp: 14.06.2018]. 
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44 S. Bogacki, P. Turczyk, Ochrona władz …, s. 109. 
45 Tamże, s. 110-111. 
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Rządu, lekarz, pięciu oficerów Biura Ochrony Rządu, trzech pilotów 
i stewardessa. Do wypadku doszło około 18:30 w odległości 14 km od 
lotniska Okęcie. Jako przyczynę wskazano awarię silników z ich oblo-
dzeniem48.  

• W dniu 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska w Smoleńsku rozbił 
się prezydencki samolot Tu-154 M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Ka-
czyńską. Wraz z parą prezydencką zginęli także ministrowie, parlamen-
tarzyści, szefowie centralnych urzędów państwowych, dowódcy wszyst-
kich rodzajów sił zbrojnych oraz oficerowie Biura Ochrony Rządu 
i członkowie załogi49. 

 
Wypadki i zamachy z udziałem przedstawicieli polskiego personelu dy-
plomatycznego 
 
 Mając na uwadze, że Polska aktywnie angażuje się w zapewnianie bez-
pieczeństwa na kontynencie europejskim, jak również wsparła operację NATO 
w Afganistanie czy działania koalicji w Iraku, nieustanne narażanie przedsta-
wicieli dyplomatycznych RP, żołnierzy wysłanych za granicę w ramach kon-
tyngentów zbrojnych czy chroniących dyplomatów funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa nie powinno dziś nikogo dziwić. 
Nie mniej jednak przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na 
wiele lat zanim zagrożenie współczesnym terroryzmem zostało rozpowszech-
nione do poziomu znanego obecnie, doświadczyli ataku w miejscu powszech-
nie uznawanym za jedno z najbezpieczniejszych na świecie.  
• W 1982 roku doszło do ataku na polską ambasadę w Bernie w Szwajcarii. 

Do ambasady 6 września wtargnęło czterech mężczyzn, którzy personel 
ambasady sterroryzowali bronią i uwięzili jako zakładników. Terroryści 
wydali oświadczenie, że należą do konspiracyjnej, zbrojnej organizacji 
o nazwie Powstańcza Armia Krajowa, która działa zarówno w Polsce, jak 

                                                            
48 Katastrofa rządowego Mi-8 pod Piasecznem, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_ 
rz%C4%85dowego_Mi-8_pod_Piasecznem [dostęp: 14.06.2018]. 
49 Katastrofa polskiego Tu=154 w Smoleńsku, [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_ 
polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sku [dostęp: 16.06.2018]. 
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i za granicą, a jej celem jest zniesienie stanu wojennego w Polsce. Pory-
wacze grozili wysadzeniem budynku w razie niespełnienia żądań, zapo-
wiedzieli też, że ich akcja jest pierwszą z serii. Z czasem żądania zaczęły 
zmieniać charakter z politycznych na finansowe, terroryści zaczęli doma-
gać się kilku milionów franków szwajcarskich oraz samolotu 
do Chin lub Albanii. Terroryści mieli też zaoferować Szwajcarii sprzedaż 
materiałów tajnych z ambasady. Władze Szwajcarii stanowczo odrzuciły 
nowo postawione żądania. Zwróciły się do rządu polskiego o zgodę na 
przeprowadzenie siłowej operacji ratunkowej. Zgodę taką prawie natych-
miast otrzymały. Cała operacja odbicia zakładników trwała trzy minuty, 
a sam szturm około trzydziestu sekund. Nikt z przetrzymywanych zakład-
ników, policjantów i samych terrorystów nie został ranny. Jak się później 
okazało prawdziwą motywacją dla napastników była chęć uzyskania szyb-
kiego i łatwego zysku finansowego50.  

• 30 marca 1990 roku nieznani sprawcy ostrzelali w Bejrucie dwoje pol-
skich dyplomatów. W wyniku odniesionych ran jedna osoba zmarła. 
Zdarzenie to było prawdopodobnie odpowiedzią na deklarację złożoną 
przez premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Tadeusza Mazowiec-
kiego, udzielenia pomocy Izraelowi przy tranzycie do tego państwa, emi-
grantów rosyjskich pochodzenia żydowskiego. Po tym incydencie pra-
cownicy dyplomatyczni, Biura Radcy Handlowego LOT-u opuścili Li-
ban51. 

• 03 października 2007 roku dokonano zamachu na konwój, w którym 
jechał generał broni Edward Pietrzyk (ambasador Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Iraku), w bagdadzkiej dzielnicy Karrada, na skrzyżowaniu niewiel-
kiej uliczki prowadzącej do rezydencji ambasadora. W wyniku odniesio-
nych obrażeń zmarł funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Podczas ataku 
zostało też rannych czterech funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Póź-
niej okazało się, że ambasador Pietrzyk ma poparzone około 20 % po-
wierzchni ciała52.  

                                                            
50 K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej …,  s. 27-28. 
51 Tenże, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 148. 
52 M. Zimny, Zamach na ambasadora, Komandos 2007, nr 11, s. 6. 
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50 K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej …,  s. 27-28. 
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52 M. Zimny, Zamach na ambasadora, Komandos 2007, nr 11, s. 6. 
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• 28 kwietnia 2008 roku na budynek Ambasady RP w Bagdadzie spadł 
pocisk rakietowy lub moździerzowy. Nikt nie zginął. Ranny został jeden 
z funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu53. 

• 05 grudnia 2013 roku podczas przejazdu z Ambasady RP w Kabulu do 
bazy w Bagram została zaatakowana kolumna pojazdów Biura Ochrony 
Rządu. W wyniku eksplozji ranny został jeden z funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu54. 

• 28 marca 2017 roku w nocy ostrzelano z granatnika polski Konsula 
 w Łucku na Ukrainie. Pocisk trafił w ostanie piętro budynku. Nikt nie 
ucierpiał. W budynku konsulatu znajdowała się tylko ochrona55. 

Podsumowanie 

 Ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym 
kierownicze stanowiska w państwie takich jak m.ni.: Prezydent, Marszałek 
Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, a także kluczowym obiek-
tom im służącym spoczywa od dnia 1 lutego 2018 roku na Służbie Ochrony 
Państwa. Należy podkreślić fakt, że nie tylko osoby piastujące najwyższe sta-
nowiska w państwie powinny być objęte ochroną. Także członkowie ich rodzin 
powinni podlegać obowiązkowej ochronie ze względu na fakt, że one również 
narażone są na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. 
 Służba Ochrony Państwa wykonuje zadania mieszczące się w obszarze 
kompetencji administracji publicznej. Realizuje ustawowe zadania mieszczące 
się w kategorii przedsięwzięć administracji rządowej, do których należy zapew-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa państwa. 
Służba Ochrony Państwa, zgodnie z klasyfikacją działów administracji rządo-
wej funkcjonuje w ramach działu „sprawy wewnętrzne”, obejmującego m.in. 
sprawy ochrony i porządku publicznego56. 

                                                            
53 Atak na polską ambasadę w Iraku przypadkowy?, [online] http://fakty.interia.pl/swiat/news 
-atak-na-polska-ambasade-w-iraku-przypadkowy,nId,839207 [dostęp: 14.06.2018]. 
54 Oficer BOR ranny w Afganistanie, [online] http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/oficer-bor-
ranny-w-afganistanie_369537.html [dostęp: 14.06.2018]. 
55 W. Tomaszewski, Atak na polski konsulat na Ukrainie. Zaatakowano granatnikiem, [online] 
http://wolnosc24.pl/2017/03/29/atak-na-polski-konsulat-na-ukrainie-zaatakowano-granatni-
kiem/ [dostęp: 14.06.2018]. 
56 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, (Dz. U. 2018.0.762). 
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 Wymagania, jakie są stawiane przed osobami, instytucjami, organami do-
tyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobowego ciągle rosną, dlatego tak waż-
nym kluczem do odnoszenia sukcesów w tej dziedzinie jest zdolność dostoso-
wania się instytucji do zmieniającego się otoczenia. Zmiany i wzrost zagrożeń 
nie tylko w Polsce powoduje konieczność ciągłej modyfikacji systemu ochrony 
i strategii stosowanej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. W więk-
szości państw na świecie powszechnie stosowana jest strategia ochrony osób 
publicznych oparta na ograniczaniu możliwości przeprowadzenia skutecznego 
zamachu, która realizowana jest również przez SOP.  
 Pomimo upływu wielu lat, zadania związane bezpieczeństwem i ochroną 
najważniejszych osób w państwie nie uległy znaczącym zmianom. Z kolei po-
trzeby związane z bezpieczeństwem i ochroną najważniejszych osób i obiektów 
wykazują od wielu lat tendencję wzrostową. Prekursorem dzisiejszej Służby 
Ochrony Państwa była Brygada Ochronna, którą powołał 12 czerwca 1924 
roku Zygmunt Hübner. Na zmiany dotyczące przekształceń formacji ochron-
nych miało niewątpliwie wpływ wysokie w ostatnich latach zagrożenie terro-
rystyczne na świecie oraz wnioski wyciągane z działalności innych tego typu 
formacji na świecie. Nie można również zapominać, że ciągłym zmianom ulega 
specyfika i charakter zagrożeń dotyczący bezpieczeństwa najważniejszych osób. 
Te, a także wiele innych czynników wpływają na struktury formacji ochron-
nych w Polsce oraz na dobór metod i środków ochronnych. 
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• 28 kwietnia 2008 roku na budynek Ambasady RP w Bagdadzie spadł 
pocisk rakietowy lub moździerzowy. Nikt nie zginął. Ranny został jeden 
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Podsumowanie 
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ranny-w-afganistanie_369537.html [dostęp: 14.06.2018]. 
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Summary 

Historical outline and evolution 
of Polish protective formations 1918 – 2018 

 
 The aim of the article is to present the evolution and role of polish pro-
tective formations in the years 1918 – 2018. Institutions dealing with the pro-
tection of the most important people in the Republic of Poland are an im-
portant instrument of the state in maintaining internal security. The protec-
tion of state dignitaries is not an easy task. The organization and tasks of polish 
protective formations in Poland have changed many times, which was associ-
ated with the turbulent history of our country. Providing security to persons 
such as the President, Marshal of the Sejm, the Prime Minister and delegations 
of foreign states residing in Poland imposes a number of duties on the author-
ities of the Republic of Poland, which were implemented and are carried out 
by various institutions. The article also analyzed previous attacks on protected 
people, including attacks on Polish diplomatic personnel and officers respon-
sible for security. In addition, the thesis was verified that despite the existence 
of many threats, Poland has appropriate services to counteract such phenom-
ena. 
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W przededniu 30-lecia 
strategicznej suwerenności Polski – 

analiza, ocena i perspektywy 
 
 
 
Wstęp 

Po roku 1989 Polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem w kontekście 
polityki bezpieczeństwa kraju. Pierwszy raz we współczesnej historii musiała 
decydować o swoich losach w sposób mniej lub bardziej samodzielny. Po do-
świadczeniach okresu PRL przyszedł czas, w którym decydenci polscy musieli 
samodzielnie stworzyć podstawy suwerennej myśli strategicznej kraju. Od roku 
1989 powstało kilka dokumentów, które w mniejszym lub większym stopniu 
można uznać za dokumenty strategiczne. Okres ten można podzielić na dwa 
etapy. Pierwszy od 1989 do 1997 roku oraz drugi od roku 1997 po dziś dzień. 
Jak można zauważyć pierwszy etap charakteryzuje się początkiem samodziel-
ności strategicznej Polski spowodowany kilkoma czynnikami: rozpad ZSRR, 
Układu Warszawskiego, transformacja ustrojowa itp. Wiązało się to ze stwo-
rzeniem od podstaw polskiej myśli strategicznej, narodowej strategii i polityki 
bezpieczeństwa. Drugi etap można nazwać europeizacją polskiej polityki bez-
pieczeństwa. Dostosowanie strategii do wytycznych NATO, a później również 
UE spowodowało zmianę ze strategicznej suwerenności w kierunku samodziel-
nie wybranej zależności od zachodnich struktur integracyjnych. Pierwszy etap 
był swoistym wyzwaniem stojącym przed decydentami tamtego okresu. Dość 
powiedzieć, że była to sytuacja nowa. Przede wszystkim działania te miały two-
rzyć podwaliny systemu obronnego, który mógłby zostać włączony w struktury 
NATO. Pominięto w związku z tym wiele kwestii związanych stricte z szero-
kim pojmowaniem bezpieczeństwa, skupiono się przede wszystkim na spra-
wach militarnych. Do tej kwestii autor powróci w kolejnej części artykułu. 
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tective formations in the years 1918 – 2018. Institutions dealing with the pro-
tection of the most important people in the Republic of Poland are an im-
portant instrument of the state in maintaining internal security. The protec-
tion of state dignitaries is not an easy task. The organization and tasks of polish 
protective formations in Poland have changed many times, which was associ-
ated with the turbulent history of our country. Providing security to persons 
such as the President, Marshal of the Sejm, the Prime Minister and delegations 
of foreign states residing in Poland imposes a number of duties on the author-
ities of the Republic of Poland, which were implemented and are carried out 
by various institutions. The article also analyzed previous attacks on protected 
people, including attacks on Polish diplomatic personnel and officers respon-
sible for security. In addition, the thesis was verified that despite the existence 
of many threats, Poland has appropriate services to counteract such phenom-
ena. 
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W przededniu 30-lecia 
strategicznej suwerenności Polski – 

analiza, ocena i perspektywy 
 
 
 
Wstęp 

Po roku 1989 Polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem w kontekście 
polityki bezpieczeństwa kraju. Pierwszy raz we współczesnej historii musiała 
decydować o swoich losach w sposób mniej lub bardziej samodzielny. Po do-
świadczeniach okresu PRL przyszedł czas, w którym decydenci polscy musieli 
samodzielnie stworzyć podstawy suwerennej myśli strategicznej kraju. Od roku 
1989 powstało kilka dokumentów, które w mniejszym lub większym stopniu 
można uznać za dokumenty strategiczne. Okres ten można podzielić na dwa 
etapy. Pierwszy od 1989 do 1997 roku oraz drugi od roku 1997 po dziś dzień. 
Jak można zauważyć pierwszy etap charakteryzuje się początkiem samodziel-
ności strategicznej Polski spowodowany kilkoma czynnikami: rozpad ZSRR, 
Układu Warszawskiego, transformacja ustrojowa itp. Wiązało się to ze stwo-
rzeniem od podstaw polskiej myśli strategicznej, narodowej strategii i polityki 
bezpieczeństwa. Drugi etap można nazwać europeizacją polskiej polityki bez-
pieczeństwa. Dostosowanie strategii do wytycznych NATO, a później również 
UE spowodowało zmianę ze strategicznej suwerenności w kierunku samodziel-
nie wybranej zależności od zachodnich struktur integracyjnych. Pierwszy etap 
był swoistym wyzwaniem stojącym przed decydentami tamtego okresu. Dość 
powiedzieć, że była to sytuacja nowa. Przede wszystkim działania te miały two-
rzyć podwaliny systemu obronnego, który mógłby zostać włączony w struktury 
NATO. Pominięto w związku z tym wiele kwestii związanych stricte z szero-
kim pojmowaniem bezpieczeństwa, skupiono się przede wszystkim na spra-
wach militarnych. Do tej kwestii autor powróci w kolejnej części artykułu. 
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Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju polskiej myśli strategicznej 
realizowanej w warunkach pełnej suwerenności i niezależności. Analiza, jak już 
zostało wspomniane wcześniej, została podzielona ze względu na kryterium 
czasowe na dwa etapy: 1898 – 1997 oraz 1997 – 2018. Analizę w tych dwóch 
etapach przeprowadzono na dwóch płaszczyznach: po pierwsze scharakteryzo-
wane zostaną uwarunkowania przyjęcia każdego dokumentu, a po drugie na-
kreślone główne założenia. Do tego należy dodać element wartościujący, czyli 
wskazanie wad i zalet każdego dokumentu. W drugim etapie pracy nie zabrak-
nie również prognozy w jaki sposób powinny wyglądać prace nad kolejnym 
dokumentem strategicznym. Ważnym elementem jest również prognoza roz-
woju środowiska bezpieczeństwa Polski z zaznaczeniem obszarów głównego za-
interesowania. 

Metodami badawczymi, którymi posługuje się autor są: analiza dokumen-
tów, dostępnej literatury, publicystyki oraz analiza problemowa. Do tego na-
leży dodać autorskie przemyślenia, które są wynikiem dyskusji przeprowadza-
nych w trakcie zajęć ze studentami z przedmiotu „Teoria, polityka i strategia 
bezpieczeństwa narodowego”. Kluczowymi pozycjami dla tego tematu są arty-
kuły Stanisława Kozieja oraz Jerzego Stańczyka. 

Głównym problemem badawczym jest analiza i ocena istniejących doku-
mentów o charakterze strategicznym pod kątem ich użyteczności. Czy Polska 
zdała egzamin suwerenności strategicznej czy wręcz przeciwnie? Co można po-
wiedzieć o myśleniu strategicznym Polski po trzydziestu latach jego kształto-
wania? Drugim problemem badawczym jest ocena obowiązującej strategii 
z zaznaczeniem obszarów koniecznych do nowelizacji oraz predykcja treści no-
wego dokumentu strategicznego w oparciu o redefinicję uczestnictwa Polski 
w Unii Europejskiej. Czy obecnie obowiązująca strategia wyczerpuję w pełni 
naszą wiedzę o zagrożeniach i wyzwaniach współczesnego świata? W jaki spo-
sób ją poprawić, aby odpowiadała na aktualną sytuację regionalną (zwłaszcza 
jeżeli chodzi o kryzys w Unii Europejskiej)? W związku z tak postawionymi 
pytaniami badawczymi została przyjęta następująca hipoteza: Polska myśl stra-
tegiczna nie jest jeszcze na zadowalającym poziomie. Uzależnienie płynące ze 
strony wschodniej zostało zamienione na uzależnienie ze strony zachodniej. 
W celu realizacji polskiego interesu bezpieczeństwa należałoby stworzyć nową 
strategię, która po pierwsze wypełniałaby wszystkie przesłanki metodologiczne 
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do nazwania dokumentu strategią a po drugie kładłaby większy nacisk na za-
pewnianie bezpieczeństwa własnymi środkami, a nie odwoływanie się do ini-
cjatyw obrony zbiorowej czy innych organizacji międzynarodowych jako fun-
damentu zapewniania bezpieczeństwa państwa. 

Samodzielność strategiczna Polski 1989 – 1997 

Po 1989 roku w historii Europy miały miejsce wydarzenia, które diame-
tralnie zmieniły sytuację polityczno-wojskową Polski. Rozpad dwubieguno-
wego świata rozpoczął nowe klasyfikowanie Polski jako samodzielnego gracza 
na arenie międzynarodowej oraz nową przynależność geostrategiczną. Przestała 
być częścią Europy Wschodniej a zaczęła być klasyfikowana jako państwo Eu-
ropy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Bałtyckiej czy nawet częścią Między-
morza (w nawiązaniu do koncepcji Piłsudskiego)1. 

W związku z militarnym aspektem zmian należy wykazać kluczową rolę 
rozpadu Układu Warszawskiego, czyli Układu o przyjaźni, współpracy i po-
mocy wzajemnej. Układ ten został podpisany 14 maja 1955 roku jako prze-
ciwwaga do zachodniej struktury obrony kolektywnej jaką była i jest NATO. 
Gwarantem bezpieczeństwa były Zjednoczone Siły Zbrojne Układu Warszaw-
skiego. Proces wystąpienia z Układu Warszawskiego rozpoczął się w roku 
1990, natomiast zakończył się rok później. W wyniku tego procesu Polska mu-
siała stanąć w obliczu wycofania wojsk radzieckich z terenów polskich oraz sta-
wienia czoła zagrożeniom sytuacji międzynarodowej bez jakiejkolwiek pomocy 
z zewnątrz. W związku z tym Polska musiała szybko odnaleźć się w nowej sy-
tuacji oraz „nauczyć się” całego procesu myślenia strategicznego. Za początek 
tej nauki można uznać dwa dokumenty: Doktryna obronna Rzeczpospolitej Pol-
skiej z 1990 roku oraz Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz polityka 
bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczpospolitej Polskiej z 1992 roku. Oba te 
dokumenty miały w swojej treści pewne aspekty, które można uznać za zalążek 
tworzenia obszaru bezpieczeństwa Polski w nowopowstałej rzeczywistości. 
Dlatego nie powinny zostać pominięte w zaproponowanych rozważaniach, 
mimo że nie są one traktowane jako strategie bezpieczeństwa narodowego. 
Dlaczego? Za Stanisławem Koziejem i Adamem Brzozowskim można uznać, 

                                                            
1 J. Stańczyk, Central Europe – Defining Criteria and Characteristics of the Region. The Polish 
Foreign Affairs Digest 2002, Vol. 2, No. 2 (3), s. 171-188. 
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1 J. Stańczyk, Central Europe – Defining Criteria and Characteristics of the Region. The Polish 
Foreign Affairs Digest 2002, Vol. 2, No. 2 (3), s. 171-188. 
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że dlatego gdyż owe dokumenty nie wypełniają czteroskładnikowego cyklu 
strategicznego. Cykl ten przedstawiony został na rysunku nr 1. 

Rys. 1. Czteroskładnikowy cykl strategiczny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Koziej, A. Brzozowski, 25 lat polskiej 
strategii bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Narodowe 2014, II (30), Warszawa 2014, 
s. 13. 
 

Do tego należy dodać, że w Polsce brakowało ośrodków zajmujących się 
myślą strategiczną. Z tego też względu było mało fachowców, którzy mogliby 
przeprowadzić obiektywną analizę istniejących uwarunkowań, wyzwań oraz 
prognoz strategicznych. W konsekwencji tego, dokumenty z 1990 i 1992 roku 
(chociaż jak się później okaże, że nie tylko one) charakteryzują się myśleniem 
„na teraz”, bez prognoz rozwoju wydarzeń i brakiem elastyczności w zależności 
od pojawiających się zagrożeń czy uwarunkowań bezpieczeństwa2. 

                                                            
2 J. Stańczyk, The Draft of Polish Security Policy (1989–2003), Polish Political Science Yearbook 
2003, vol. XXXII, s. 87-116. 
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Analizę należy rozpocząć od Doktryny obronnej Rzeczpospolitej Polskiej, 
czyli dokumentu, który stanowił załącznik do ustawy z dnia 21 listopada 1967 
roku o powszechnym obowiązku obrony. Według Uchwały Komitetu Obrony 
Kraju Doktryna wytyczała generalne kierunki polityki obronnej3. W tym kil-
kustronnicowym dokumencie pierwsze co rzuca się w oczy to próba zerwania 
z poprzednim systemem oraz dostosowanie dokumentów do nowej, wymaga-
jącej sytuacji międzynarodowej – tak zwany okres przejściowy. Za przykład 
można podać zasadniczą rolę w tworzeniu bezpieczeństwa Polski przypisywaną 
Siłom Zbrojnym RP. Z drugiej strony mowa jest jeszcze o Układzie Warszaw-
skim, której rola według treści dokumentu może z upływem czasu się zmienić 
(wraz z rozwojem nowego ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa). Za 
największe zagrożenie dla Polski uznano wojnę w Europie. Według decyden-
tów każda wojna w Europie groziłaby Polsce i polskiemu społeczeństwu, kul-
turze i gospodarce. Dokument charakteryzuje działania, które miałyby zapew-
nić bezpieczeństwo Polsce poprzez minimalizację zagrożenia wojną. Działania 
te można podzielić na militarne i pozamilitarne. W celu tej minimalizacji dok-
tryna wyróżnia system obrony państwa, który obejmuje dziedziny wymienione 
w rysunku nr 2. 

Działania militarne związane są ściśle z rolą Sił Zbrojnych RP, o której 
mowa wcześniej. SZ RP są podstawowym ogniwem systemu obronnego RP. 
Jednak w zamyśle są one przede wszystkim siłami obronnymi, które mogą być 
użyte podczas wojny poprzez mobilizacyjne rozwinięcie (włączenie do istnieją-
cych jednostek wojskowych rezerw). Natomiast działania w sferze pozamilitar-
nej miałyby opierać się na szeroko zakrojonej dyplomacji międzynarodowej 
i ogólnego poszanowania prawa międzynarodowego. 

Mimo chęci próby zerwania z dawnym myśleniem, w przepisach doku-
mentu można odnaleźć zaszłości z poprzedniego systemu, np. to że zagroże-
niem może być potencjalny konflikt międzykoalicyjny. Można z pewną dozą 
pewności założyć, że chodzi o wojnę pomiędzy NATO a Układem Warszaw-
skim. 

Jakie wady można wykazać w dokumencie? Przede wszystkim należy 
wskazać na pośpiech w jego tworzeniu. Jest to o tyle zrozumiałe, że w wyniku 
nagłych wydarzeń na  arenie  międzynarodowej  Polska stała  się państwem  bez  
                                                            
3 Uchwala Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 lutego 1990 w sprawie doktryny obronnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, (M. P. z dnia 16 marca 1990), § 2. 
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3 Uchwala Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 lutego 1990 w sprawie doktryny obronnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, (M. P. z dnia 16 marca 1990), § 2. 
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sady polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski oraz Poli-
tyka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej, który rozwija 
i precyzuje zapisy Założeń polskiej polityki bezpieczeństwa45. Uwarunkowania 
jakie towarzyszyły podpisywaniu tych dokumentów można podzielić na uwa-
runkowania polityczne, militarne i geostrategiczne. W tych pierwszych można 
wymienić: brak zdolności innowacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego, nowy ustrój Polski – demokracja, rozpoczęcie współpracy na linii 
NATO – państwa powstałe po rozpadzie ZSRR, reorientacja polityki polskiej 
na Zachód oraz funkcjonowanie dwóch konstytucji (w 1992 roku podpisano 
tak zwaną Małą Konstytucję, która miała być wyrazem zmian systemowych 
i odejścia od socjalizmu, jednak utrzymywała ona niektóre przepisy Konstytucji 
lipcowej z 1952 roku). W drugiej kategorii można wyróżnić: rozwiązanie 
Układu Warszawskiego, samodzielność wojskową i konieczność zapewniania 
bezpieczeństwa we własnym zakresie oraz okres bez koalicyjny. W trzecim seg-
mencie uznano za właściwe podkreślenie wagi nowych sąsiadów Polski, a co 
z tego wynika bufor bezpieczeństwa między Europą Środkową a Wschodnią 
(Ukraina, Białoruś). 

Główne założenia polskiej polityki bezpieczeństwa odpowiadają struktu-
rze tego dokumentu. Wymienia się: integrację z Europą Zachodnią, zwrócenie 
uwagi na międzynarodowy system bezpieczeństwa oraz kluczową role NATO 
w tym systemie, rozwój współpracy regionalnej (przede wszystkim ze Wspól-
notami Europejskimi, KBWE oraz Trójkątem Wyszehradzkim), obronność 
oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Głównym celem strategicznym według do-
kumentów jest zachowanie suwerenności, niepodległości i integralności tery-
torialnej państwa. Dokument charakteryzuje się szerokim podejściem do spraw 
bezpieczeństwa państwa (nie ogranicza się tylko do kwestii militarnych czy po-
litycznych, ale również gospodarczych, ekologicznych czy społecznych). Głów-
nymi elementami systemu obronnego państwa są: siły zbrojne, pozamilitarne 
ogniwa obronne i system kierowania obronnością. Można to uznać za pierwszą 
próbę stworzenia systemu bezpieczeństwa narodowego. Jednakże należy zazna-

                                                            
4 S. Koziej, Obronność Polski w warunkach samodzielności strategicznej lat 90. XX wieku, Bezpie-
czeństwo Narodowe 2012, I (21), s. 24 – 25. 
5 J. Stańczyk, Wyznaczniki i kierunki polskiej polityki bezpieczeństwa (1989-2003). Athenaeum 
2004, nr 12, s. 9-35. 
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4 S. Koziej, Obronność Polski w warunkach samodzielności strategicznej lat 90. XX wieku, Bezpie-
czeństwo Narodowe 2012, I (21), s. 24 – 25. 
5 J. Stańczyk, Wyznaczniki i kierunki polskiej polityki bezpieczeństwa (1989-2003). Athenaeum 
2004, nr 12, s. 9-35. 
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czyć, że niektóre sformułowania użyte w dokumencie są trudne do zrozumie-
nia. Jawi się pytanie czy należy w dokumencie strategicznym formułować zda-
nie, iż strategia obronna RP nie zakłada istnienia określonego przeciwnika 
i ustalonego scenariusza działań wojennych? Z jednej strony może to oznaczać, 
że strategia jest na tyle elastyczna, że może zostać użyta w każdym przypadku, 
ale z drugiej strony można do zinterpretować jako brak jakiegokolwiek podsta-
wowego scenariusza będącym trzonem działań sił zbrojnych na wypadek za-
grożenia.  

Realizacja wspomnianego wcześniej celu strategicznego ma być uwarun-
kowana trzema elementami6: 
• Przygotowaniem, rozbudową i utrzymaniem infrastruktury obronnej 

państwa; 
• Przygotowaniem obronnym społeczeństwa; 
• Działaniami obronnymi i interwencyjnymi polskich sił zbrojnych. 

Pierwszy i ostatni element nie budzi żadnych wątpliwości. Brak odniesień 
w dokumencie co do drugiego elementu powoduje, że nie wiadomo na czym 
ma polegać przygotowanie obronne społeczeństwa i jak ma być ono realizo-
wane. Powoduje to chaos definicyjny a w konsekwencji nie udało się zaprogra-
mować pozamilitarnych przygotowań obronnych. Kolejną wadą tych doku-
mentów jest upadek kolejnych programów rozwoju sił zbrojnych ze względu 
na oderwane od rzeczywistości postulaty. Mimo że został ustanowiony system 
obronny RP to brak prawnych zasad wojennego systemu kierowania państwem 
powoduje, że system ten był nieużyteczny7. 

Zalety jakie można wymienić w kontekście tej strategii to przede wszyst-
kim zmiana w ocenie charakteru zagrożeń z militarnych na aspekty pozamili-
tarne czy też z użyciem broni jądrowej. Z punktu widzenia upływu czasu stra-
tegia ta okazała się w miarę nowoczesna, perspektywiczna, która miała przybli-
żyć Polskę do zachodnich struktur bezpieczeństwa. Jak pokazał czas było to 
możliwe i stało się faktem. Zwiększenie roli NATO w kształtowaniu bezpie-

                                                            
6 Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rze-
czypospolitej Polskiej, Skrypt internetowy [online] http://koziej.pl/wp-content/uploads/2015/ 
07/Strategia_RP_z_92_r.doc [dostęp 26.06.2018], s. 16. 
7 Zob. M. Z. Kulisz, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2011. 
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czeństwa (które widoczne jest w dokumencie z 1992 roku) pozwala domnie-
mywać, że celem strategicznym oprócz zapewnienia bezpieczeństwa tj. inte-
gralności, suwerenności i niepodległości było właśnie wstąpienie do tej struk-
tury bezpieczeństwa zbiorowego. Kolejna strategia tworzona była już w warun-
kach członkostwa Polski w NATO przez co zmieniły się nie tylko uwarunko-
wania strategii, ale również percepcja zagrożeń. 

Strategie Polski w warunkach europejskiej integracji 1997 – 2018. 
Próba prognozy 

W 1997 roku rozpoczął się proces akcesyjny Polski do NATO8. Z tego 
też względu rok ten jest punktem granicznym kolejnych rozważań. Jednocze-
śnie z rozpoczęciem prac nad nową strategią, która miałaby wprowadzać wy-
tyczne zachodnie, miały miejsce wysiłki nad stworzeniem nowej koncepcji stra-
tegicznej NATO. W tym czasie dochodziło do przemian służących zmianie 
NATO z sojuszu obronnego w sojusz bezpieczeństwa zbiorowego. Aby proces 
tworzenia strategii był przeprowadzony w sposób jak najlepszy należało sko-
rzystać ze środowisk eksperckich wraz z przeprowadzeniem debaty publicznej 
na temat nowej strategii. Zastrzeżenie było jednak jedno – aby polska strategia 
została wydana od razu po wejściu do Sojuszu a przed koncepcją strategiczną 
NATO. Warunek ten nie został wypełniony przez co już na samym początku 
można wymienić jedną z podstawowych wad polskiego dokumentu – zbytnie 
wzorowanie się na strategii sojuszniczej9. Można zauważyć tutaj zaszłość z po-
przedniego systemu, która nie została do końca wyleczona. Uznawano w niej 
wyższość strategii sojuszniczych nad strategami narodowymi. Tłumaczyć na-
leży to zapewne nieśmiałością i brakiem wiary we własne pomysły, a co za tym 
idzie opieranie się na doświadczeniu innych. Prowadzi to w ogólnym rozra-
chunku do przeceniania interesów ogółu a zaniedbywaniu własnych celów. 

Strategia Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej przyjęta została 
w roku 2000, czyli rok po wstąpieniu Polski do NATO oraz rok po przyjęciu 
nowej koncepcji strategicznej NATO (na szczycie w Waszyngtonie). Oprócz 
kwestii związanych z NATO można za kolejne uwarunkowanie wymienić dal-
sze procesy integracyjne z Unią Europejską czy też ruchy narodowościowe na 
                                                            
8 Zob. J. Stańczyk, Przystąpienie Polski do NATO – proces integracji. Athenaeum 2000, nr 5, 
s. 6-20. 
9 S. Koziej, A. Brzozowski, 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa …, s. 14. 
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czypospolitej Polskiej, Skrypt internetowy [online] http://koziej.pl/wp-content/uploads/2015/ 
07/Strategia_RP_z_92_r.doc [dostęp 26.06.2018], s. 16. 
7 Zob. M. Z. Kulisz, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2011. 
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8 Zob. J. Stańczyk, Przystąpienie Polski do NATO – proces integracji. Athenaeum 2000, nr 5, 
s. 6-20. 
9 S. Koziej, A. Brzozowski, 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa …, s. 14. 
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Bałkanach, które ukazały słabość UE w kontekście zapewniania bezpieczeń-
stwa na obszarze europejskim (dopiero interwencja USA w ramach NATO po-
zwoliła na opanowanie sytuacji na terenach Bałkan)1011. 

Znamienny jest podział na dwa dokumenty, które w zamyśle miały być 
jedną strategią. Pierwszy z nich: Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej 
ustala podstawy polskiej polityki bezpieczeństwa, ocenia zagrożenia i wyzwania 
w aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz charakteryzuje podstawowe działa-
nia państwa w celu realizacji tej polityki. Definiuje również założenia strategii 
obronności, które zostały rozbudowane w drugim dokumencie: Strategia 
obronności Rzeczpospolitej Polskiej. 

Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej ustanawiała strategiczne 
cele polskiej polityki bezpieczeństwa, zaliczając do nich12: 

• zagwarantowanie niepodległości, suwerenności, integralności terytorial-
nej państwa oraz nienaruszalności jego granic, 

• zagwarantowanie ochrony demokratycznego porządku konstytucyj-
nego, w tym w szczególności pełni praw i wolności oraz bezpieczeństwa 
obywateli RP, 

• stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego i stabilnego 
rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, dobrobytu jego obywateli, 
a także do zachowania dziedzictwa narodowego i rozwoju narodowej 
tożsamości, 

• wnoszenie wkładu w budowę trwałego, sprawiedliwego ładu pokojo-
wego w Europie i na świecie, opartego na wartościach demokracji, praw 
człowieka, praworządności oraz solidarności. 

W związku z tak zdefiniowanymi celami polityki bezpieczeństwa stwo-
rzone zostały zasady tej polityki, z których wymienić należy13:  

                                                            
10 Zob. J. Stańczyk, NATO w Kosowie: kontrowersje i implikacje. Kwartalnik Bellona. Pismo 
naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej 2009, Nr 3, s. 89-98. 
11 Zob. J. Stańczyk, Transformacja NATO w wyniku kryzysu kosowskiego z 1999 r., [w:] NATO 
w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011, 
s. 447-468. 
12 Strategia Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z 2000 r, cyt. za: S. Koziej, A. Brzozowski, 
Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na ćwierćwiecze, Warszawa 2015, 
s. 25. 
13 Tamże. 
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• Podejście kompleksowe do kwestii bezpieczeństwa (nie tylko kwestie 
militarne czy polityczne, ale również czynniki ekonomiczne, społeczne, 
środowiskowe, energetyczne itd.), 

• Poszanowanie szeroko rozumianego prawa międzynarodowego (Karta 
Narodów Zjednoczonych, dokumenty OBWE oraz innych traktatów 
i konwencji, których Polska jest stroną), 

• Działanie zgodne z zasadami, wartościami ujętymi w Traktacie Północ-
noatlantyckim, Traktatach Europejskich realizując wizję wspólnej i de-
mokratycznej Europy, 

• Powiązanie bezpieczeństwa Polski z bezpieczeństwem NATO i człon-
ków UE, 

• Użycie sił zbrojnych tylko na wypadek obrony, powstrzymywanie się od 
użycia siły w stosunkach międzynarodowych. 

Z powyższego wynika, że to dyplomacja jest jednym z głównych instru-
mentów realizacji polskiej polityki bezpieczeństwa. Jednakże, już w drugiej czę-
ści dokumentu pada stwierdzenie, które tak naprawdę podważa sens tworzenia 
jakichkolwiek strategii. Państwo, które jest wolne od jakichkolwiek zagrożeń 
militarnych nie potrzebuje strategii obronnej, bo nie ma zagrożenia dla istnie-
nia państwa od strony militarnej. A to możemy przeczytać w Strategii bezpie-
czeństwa Rzeczpospolitej Polskiej z 2000 roku. Idąc dalej można się jednak do-
wiedzieć, że jednym z zagrożeń jest wzrost liczby lokalnych kryzysów, które 
przeradzają się w lokalne czy też regionalne konflikty. Kolejnym dziwnym wy-
liczeniem jest niebezpieczeństwo nowych podziałów w Europie. Dlaczego 
dziwne? Dlatego, gdyż Polska sama popierała zmiany zachodzące na Bałka-
nach, które prowadziły do wzrostu podziałów w Europie, a teraz uznano to za 
jedno z zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

W wyniku tak przeprowadzonej analizy aktualnego środowiska bezpie-
czeństwa uznano, że Polska powinna podjąć aktywność w czterech dziedzi-
nach: działania narodowe (dyplomacja, kontrola eksportu, służby specjalne 
oraz zasadnicza rola Policji i Straży Granicznej), integracja z zachodnimi struk-
turami bezpieczeństwa, zaangażowanie w działania międzynarodowe, rozwią-
zywania sytuacji niebezpiecznych oraz współdziałanie z innymi podmiotami 



Rafał Moczydłowski 

206 

Bałkanach, które ukazały słabość UE w kontekście zapewniania bezpieczeń-
stwa na obszarze europejskim (dopiero interwencja USA w ramach NATO po-
zwoliła na opanowanie sytuacji na terenach Bałkan)1011. 

Znamienny jest podział na dwa dokumenty, które w zamyśle miały być 
jedną strategią. Pierwszy z nich: Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej 
ustala podstawy polskiej polityki bezpieczeństwa, ocenia zagrożenia i wyzwania 
w aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz charakteryzuje podstawowe działa-
nia państwa w celu realizacji tej polityki. Definiuje również założenia strategii 
obronności, które zostały rozbudowane w drugim dokumencie: Strategia 
obronności Rzeczpospolitej Polskiej. 

Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej ustanawiała strategiczne 
cele polskiej polityki bezpieczeństwa, zaliczając do nich12: 

• zagwarantowanie niepodległości, suwerenności, integralności terytorial-
nej państwa oraz nienaruszalności jego granic, 

• zagwarantowanie ochrony demokratycznego porządku konstytucyj-
nego, w tym w szczególności pełni praw i wolności oraz bezpieczeństwa 
obywateli RP, 

• stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego i stabilnego 
rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, dobrobytu jego obywateli, 
a także do zachowania dziedzictwa narodowego i rozwoju narodowej 
tożsamości, 

• wnoszenie wkładu w budowę trwałego, sprawiedliwego ładu pokojo-
wego w Europie i na świecie, opartego na wartościach demokracji, praw 
człowieka, praworządności oraz solidarności. 

W związku z tak zdefiniowanymi celami polityki bezpieczeństwa stwo-
rzone zostały zasady tej polityki, z których wymienić należy13:  

                                                            
10 Zob. J. Stańczyk, NATO w Kosowie: kontrowersje i implikacje. Kwartalnik Bellona. Pismo 
naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej 2009, Nr 3, s. 89-98. 
11 Zob. J. Stańczyk, Transformacja NATO w wyniku kryzysu kosowskiego z 1999 r., [w:] NATO 
w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011, 
s. 447-468. 
12 Strategia Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z 2000 r, cyt. za: S. Koziej, A. Brzozowski, 
Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na ćwierćwiecze, Warszawa 2015, 
s. 25. 
13 Tamże. 

W przededniu 30-lecia strategicznej suwerenności Polski … 

207 

• Podejście kompleksowe do kwestii bezpieczeństwa (nie tylko kwestie 
militarne czy polityczne, ale również czynniki ekonomiczne, społeczne, 
środowiskowe, energetyczne itd.), 

• Poszanowanie szeroko rozumianego prawa międzynarodowego (Karta 
Narodów Zjednoczonych, dokumenty OBWE oraz innych traktatów 
i konwencji, których Polska jest stroną), 

• Działanie zgodne z zasadami, wartościami ujętymi w Traktacie Północ-
noatlantyckim, Traktatach Europejskich realizując wizję wspólnej i de-
mokratycznej Europy, 

• Powiązanie bezpieczeństwa Polski z bezpieczeństwem NATO i człon-
ków UE, 

• Użycie sił zbrojnych tylko na wypadek obrony, powstrzymywanie się od 
użycia siły w stosunkach międzynarodowych. 

Z powyższego wynika, że to dyplomacja jest jednym z głównych instru-
mentów realizacji polskiej polityki bezpieczeństwa. Jednakże, już w drugiej czę-
ści dokumentu pada stwierdzenie, które tak naprawdę podważa sens tworzenia 
jakichkolwiek strategii. Państwo, które jest wolne od jakichkolwiek zagrożeń 
militarnych nie potrzebuje strategii obronnej, bo nie ma zagrożenia dla istnie-
nia państwa od strony militarnej. A to możemy przeczytać w Strategii bezpie-
czeństwa Rzeczpospolitej Polskiej z 2000 roku. Idąc dalej można się jednak do-
wiedzieć, że jednym z zagrożeń jest wzrost liczby lokalnych kryzysów, które 
przeradzają się w lokalne czy też regionalne konflikty. Kolejnym dziwnym wy-
liczeniem jest niebezpieczeństwo nowych podziałów w Europie. Dlaczego 
dziwne? Dlatego, gdyż Polska sama popierała zmiany zachodzące na Bałka-
nach, które prowadziły do wzrostu podziałów w Europie, a teraz uznano to za 
jedno z zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

W wyniku tak przeprowadzonej analizy aktualnego środowiska bezpie-
czeństwa uznano, że Polska powinna podjąć aktywność w czterech dziedzi-
nach: działania narodowe (dyplomacja, kontrola eksportu, służby specjalne 
oraz zasadnicza rola Policji i Straży Granicznej), integracja z zachodnimi struk-
turami bezpieczeństwa, zaangażowanie w działania międzynarodowe, rozwią-
zywania sytuacji niebezpiecznych oraz współdziałanie z innymi podmiotami 



Rafał Moczydłowski 

208 

międzynarodowymi w umacnianiu stabilności i bezpieczeństwa międzynaro-
dowego14. Z tego katalogu można zobaczyć, że tylko jedna aktywność ma na 
celu realizację polskiej polityki bezpieczeństwa wewnątrz kraju (a nawet nie w 
pełni, bo w części poświęconej dyplomacji i tak mowa jest o integracji z 
NATO, UE, OBWE). Pokazuje to, co zostało wyróżnione na początku tego 
podrozdziału – że polscy decydenci uznali wyższość koncepcji sojuszniczych 
nad koncepcją narodową. Z tego też względu większą wagę przypisali do dzia-
łań międzynarodowych niż do działań realizowanych wewnątrz kraju. 

Wadą tego dokumentu jest przede wszystkim wspomniane już dwukrot-
nie złe podejście do hierarchii dokumentów strategicznych. To strategie naro-
dowe powinny kształtować strategie sojusznicze, natomiast polscy decydenci 
uznali, że narodową strategię będą tworzyć w oparciu o zapisy strategii NATO 
– prowadzi to do zaniedbania spraw wewnętrznych. Drugą wadą było czekanie 
na wytyczne z Brukseli. Przede wszystkim narodowa strategia, jak sama nazwa 
wskazuje, powinna być tworzona w oparciu o narodowe interesy, cechy, kul-
turę strategiczną, a nie podmiotu z zewnątrz, który nie zna uwarunkowań kraju 
itp. Po drugie, kierunek prośby też wydaje się być zły, gdyż Bruksela w roku 
2000 nie jest po pierwsze żadnym zarządcą w stosunku dla Polski, a po drugie 
nie była zarządcą w stosunku do innych stolic. Kolejną wadą jest ponad roczne 
opóźnienie dokumentu względem przyjęcia Polski do NATO. Ostatnią wadą, 
jaką można tutaj wymienić jest wyłącznie rządowy charakter dokumentu (two-
rzony tylko przy udziale Premiera i rządu). Zauważalne jest to, że przy tworze-
niu strategii największy udział miało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i na-
stąpiło ograniczenie dziedzin bezpieczeństwa narodowego tylko do dwóch: po-
lityki zagranicznej i obronności przy zupełnym pominięciu innych dziedzin 
bezpieczeństwa. Widać to po ilości zadań, za których realizację odpowiedzial-
ność bierze właśnie MSZ (dyplomacja, stosunki międzynarodowe, integracja 
z zachodnimi strukturami). 

Najważniejszą zaletą dokumentu jest to, że po raz pierwszy dokument 
strategiczny odpowiada standardom, jakie w tym względzie formuje teoria stra-
tegii. Oczywiście, z tego względu, że jest to pierwszy taki przypadek w historii 
konkretne elementy należałoby rozwinąć, rozszerzyć czy nawet dodać 

                                                            
14 S. Koziej, Strategia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej po wstąpieniu do NATO 
– skrypt internetowy, [online] http://koziej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Skrypt_-_SBiO 
RP_w_NATO.doc [dostęp 26.06.2018], s. 4 – 6. 
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(np. w kontekście działań narodowych i sił odpowiedzialnych za zapewnianie 
bezpieczeństwa wewnątrz kraju poza Policją i Strażą Graniczną). Jednakże, 
z zadowoleniem można stwierdzić, że polska myśl strategiczna idzie powoli 
w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o kwestie formalne. 

W związku z dynamizmem sytuacji międzynarodowej i jej nieprzewidy-
walnością (zwłaszcza po 11 września 2011 roku – atak terrorystycznym na USA 
i uruchomienie procedury artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego) 
wszystkie państwa przystąpiły do redefinicji strategii bezpieczeństwa. Poza tym 
znamiennym wydarzeniem doszły inne, mniejsze, które wymagały od Polski 
przyjęcia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Są to: konflikt w Afga-
nistanie, dalsze prace nad przystąpieniem do Unii Europejskiej czy też brak 
społecznego rozumienia kwestii związanych z bezpieczeństwem. Z tego też 
względu w 2003 roku Prezydent RP  podpisał nową strategię bezpieczeństwa 
narodowego. Była ona próbą szerszego spojrzenia na sprawy bezpieczeństwa. 
Poprzednie strategie również w swoich przepisach zwracały uwagę na szerokim 
podejściu do bezpieczeństwa– nie ograniczającym się tylko do spraw politycz-
nych czy militarnych, jednakże koniec końców takie właśnie były – ograniczały 
się do twardych aspektów bezpieczeństwa. Pierwszy raz udział w tworzeniu 
koncepcji miał Prezydent. Z tego też względu, w zamyśle, miała ona mieć więk-
sza moc oddziaływania niż poprzednie. Z drugiej jednak strony, znów popeł-
niono błąd braku publicznej, powszechnej dyskusji nad treścią strategii, przez 
co straciła swój społeczny charakter. Również brak udziału ekspertów w two-
rzeniu strategii może mieć wpływ na proces myślenia strategicznego – błędne 
analizy, subiektywizm osób tworzących strategie mogą prowadzić do błędnych 
wniosków, a co za tym idzie bezużyteczności strategii w aktualnej sytuacji. 

Strategia podzielona została na cztery rozdziały: nowe wyzwania, założe-
nia ogólne, zadania służb państwowych oraz gospodarcze podstawy bezpie-
czeństwa państwa. Już tutaj można zauważyć zmianę na plus i próbę zintegro-
wanego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. W ostatnim rozdziale znalazło się 
miejsce na takie aspekty bezpieczeństwa jak: infrastruktura, środowisko natu-
ralne czy też aspekt społeczny – edukacja obywatelska. Jednak z samej analizy 
struktury pojawia się pytanie: Gdzie jest rozdział charakteryzujący interesy na-
rodowe i cele strategiczne? Jest to przecież nieodzowny element strategii, bez 
którego dalsza analiza mija się z celem (patrz rysunek 1.). Z tego też względu 
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jest to największy zarzut do tej strategii, który tak naprawdę dyskredytuje ten 
dokument pod kątem formalnym15. 

Strategia zawiera oficjalną i obowiązującą strategię podejścia państwa do 
spraw bezpieczeństwa. Znajdziemy w niej znane już stwierdzenia, że NATO 
jest gwarantem bezpieczeństwa czy też że udział w strukturach integracyjnych 
(NATO, UE, ONZ) zapewnia bezpieczeństwo Polski i regionalne. Można zna-
leźć również odniesienie do Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 2003, która 
tak naprawdę strategią nie jest. Strategia wymienia nowe zagrożenia dla bez-
pieczeństwa (trzeba zaznaczyć, że akurat ten rozdział dobrze analizuje aktualne 
środowisko bezpieczeństwa): zagrożenia asymetryczne i hybrydowe, problemy 
ekonomiczne, ekologiczne i demograficzne, migracyjne, informacyjne. Zauwa-
żalne jest odejście od myślenia zimnowojennego i przeniesienie punktu cięż-
kości z zagrożeń militarnych na zagrożenia o charakterze niemilitarnym. Mimo 
chęci podejścia zintegrowanego do kwestii bezpieczeństwa zupełnie pominięta 
została kwestia uwarunkowań bezpieczeństwa wewnętrznego. Po tak przepro-
wadzonej analizie w pierwszym rozdziale strategii pozostałe trzy przedstawiają 
koncepcję działań. 

W koncepcji tej znów prym wiodą działania o charakterze politycznym 
– dyplomacja, współpraca międzynarodowa, zwiększenie roli prawa międzyna-
rodowego i instytucji wielostronnych. Zwraca się uwagę na konieczność zmian 
w siłach zbrojnych w celu dostosowania się do wyzwań i wymagań – zastępo-
wanie statycznych sił zbrojnych siłami mobilnymi, wyspecjalizowanymi. Poja-
wia się też novum w strategii – działania z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Zadania służb państwowych można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. 
W pierwszej kategorii można wyróżnić aktywność międzynarodową nasta-
wioną na zmiany w NATO czy udział w misjach poza obszarem traktatowym. 
Oczywiście kluczową rolę w tym kontekście posiadają Siły Zbrojne RP oraz 
służby wywiadowcze. Natomiast w wewnętrznych aspektach bezpieczeństwa 
wyróżnia się Policję, służby specjalne, ochronę infrastruktury teleinformatycz-
nej oraz służby wyspecjalizowane, w tym: Straż Pożarną, krajowy system ra-
townictwa itp16. 

                                                            
15 S. Koziej, A. Brzozowski, 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa …, s. 22 – 23. 
16 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2007, [online] https://www.msz. 
gov.pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112 [dostęp 26.06.2018]. 
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Wady jakie można wyliczyć dla tej strategii to: brak interesów narodo-
wych i celów strategicznych, które dyskredytują ten dokument jako pełno-
prawną strategię, zaniechanie uspołecznienia prac nad strategią, brak udziału 
ekspertów w tworzeniu zapisów, mało czytelne odniesienie się do większości 
kwestii, skupienie się na zagrożeniach a zupełnie pominięcie szans wynikają-
cych z aktualnej sytuacji międzynarodowej. 

Zaletami jest większa moc oddziaływania od poprzednich dokumentów 
poprzez udział Prezydenta w pracach nad strategią oraz próba zintegrowanego 
podejścia do kwestii bezpieczeństwa. 

Jak można zauważyć strategia z 2003 roku miała jedną kluczową wadę, 
przez którą nie mogła być aktualna przez długi czas. Słabość dokumentu wy-
musiła prace nad nową koncepcją strategiczną. Do tego doszła konieczność 
dostosowania Sił Zbrojnych RP do wymagań NATO. Do innych uwarunko-
wań leżących u podstawy zmiany strategii można zaliczyć: kryzys iracki, 
otwarte negatywne relacje na linii UE – Rosja i powiązaną z tym agresywną 
politykę Federacji Rosyjskiej, akcesję Polski do Unii Europejskiej, zmniejsze-
nie roli OBWE, jako elementu systemu bezpieczeństwa regionalnego, rozwój 
zagrożeń hybrydowych oraz umacnianie się fundamentalistycznych wpływów 
na Bliskim Wschodzie czy Afryce Północnej. Z tego też względu w 2007 roku 
podpisana została, skorelowana z koncepcjami sojuszniczymi, Strategia Bezpie-
czeństwa Narodowego 2007. 

Również ona miała być wyrazem zintegrowanego i kompleksowego po-
dejścia do spraw bezpieczeństwa. Jednak w odróżnieniu od poprzednich doku-
mentów układ dokumentu z 2007 roku odpowiada czteroskładnikowemu cy-
klowi strategicznemu (rysunek 1.). Pierwszy rozdział charakteryzuje interesy 
narodowe i cele strategiczne, drugi uwarunkowania bezpieczeństwa narodo-
wego (analiza otoczenia), trzeci definiuje koncepcję bezpieczeństwa narodo-
wego z podziałem na sektory bezpieczeństwa (podejście całościowe i komplek-
sowe), a w czwartym zaprezentowano podstawy Systemu Bezpieczeństwa Na-
rodowego RP. 

Interesy narodowe wynikają z art. 5 Konstytucji i zostały podzielone na 
żywotne, ważne i inne istotne a nadrzędnym celem strategicznym jest zapew-
nienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych 
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poprzez eliminację ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie podejmowanych wy-
zwań i umiejętne wykorzystywanie pojawiających się szans17. Nie popełniono 
błędu poprzednich lat i nie skupiono się tylko na zagrożeniach, ale również na 
szansach, które pojawiają się w otoczeniu Polski. Wymieniono przede wszyst-
kim udział w NATO i UE czy też proces demokratyzacji państw w Europie 
Środkowej, Wschodniej i Południowej. 

Koncepcja bezpieczeństwa narodowego to zespół działań, które państwo 
musi podjąć w celu realizacji celów strategicznych. Zadania te zostały podzie-
lone ze względu na sektor bezpieczeństwa, których dotyczą. I tak wyróżniono 
podział na bezpieczeństwo18: 

• Zewnętrzne – tworzenie najkorzystniejszego otoczenia międzynarodo-
wego; 

• Militarne – gotowość do obrony terytorium i niepodległości Polski; 
• Wewnętrzne – utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wy-

stąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego; 
• Obywatelskie – zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości; 
• Społeczne – poprawa jakości życia obywateli; 
• Ekonomiczne – rozwijanie w szybkim tempie polskiej gospodarki; 
• Ekologiczne – zapewnienie obywatelom warunków do lepszego życia 

w zdrowym środowisku; 
• Informacyjne i telekomunikacyjne – zapobieganie destrukcyjnego 

wpływu na infrastrukturę telekomunikacyjną państwa. 

Wady jakie można wytoczyć przeciw tej strategii to przede wszystkim: 
brak postulatów, w jaki sposób polscy decydenci widzą rolę Unii i NATO 
w kształtowaniu bezpieczeństwa. Nadmienione jest tylko, że NATO to przede 
wszystkim wymiar militarny, a UE to wymiar gospodarczy. Brak jest konkret-
nych ustaleń w kierunku niektórych elementów strategii, wydaje się ona być 
nie dalekosiężną strategią, ale polityką bezpieczeństwa na „tu i teraz”. Powinno 
się stanowczo odciąć od tego typu myślenia, że strategie podporządkowuje się 

                                                            
17 Tamże, pkt 15. 
18 Tamże, pkt 40 – 82.  
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pod bieżącą politykę. Po drugie należy uznać własny potencjał obronny za pod-
stawowy, a udział w sojuszach za ważny dodatek zewnętrzny, jednakże nigdy 
nie faworyzowany względem narodowych struktur. Kolejną wadą jest słaba 
charakterystyka stosunków w regionie, zwłaszcza w kierunku wschodnim. 
Ostatnią, powiązaną z brakiem dalekosiężności strategii jest brak prognoz 
w jaki sposób środowisko bezpieczeństwa może ewoluować. W tak zmiennej 
rzeczywistości jest to aspekt nad wyraz ważny. 

Zaletami dokumentu są: kontynuowanie zintegrowanego podejścia do 
bezpieczeństwa narodowego oraz doskonałe odwzorowanie wymagań formal-
nych jakie są stawiane przed pełnoprawną strategią. Strategia ta jest najmoc-
niejszą pod kątem prawnym strategią dotychczas stworzoną. Do tego należy 
dodać, że jako pierwsza strategia od 1989 roku ta próbuje nakreślić System 
Bezpieczeństwa Narodowego RP, który będzie służył kontynuatorom do stwo-
rzenia systemu zawartego w strategii z 2014 roku. 

Owocem rozwoju myśli strategicznej od roku 1989 jest Strategia Bezpie-
czeństwa Narodowego 2014. Najnowsza koncepcja stanęła przed nie lada wy-
zwaniem pokonania swojej poprzedniczki pod kątem usprawnienia jej pod ką-
tem formalnym i użyteczności. Poprzednia strategia utrzymała się jako najważ-
niejszy dokument strategiczny przez siedem lat, co jest rekordem jeżeli chodzi 
o pełnoprawne strategie. Zamiar stworzenia najlepszej jak do tej pory strategii 
potwierdzają przedsięwzięcia podjęte przed rozpoczęciem prac nad jej treścią. 
Chodzi przede wszystkim o opracowanie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeń-
stwa Narodowego, który stał się podstawą do stworzenia Białej Księgi Bezpie-
czeństwa Narodowego RP. Biała Księga natomiast tworzy podwaliny pod treść 
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014, co odzwierciedlone jest strukturą 
rozdziałów obu tych dokumentów. Jest również powiązana, komplementarna 
i pochodzi  z przyjętych wcześniej założeń, takich dokumentów jak: Długoo-
kresowa Strategia Rozwoju czy Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 

We wstępie znów można przeczytać, że strategia jest dokumentem doty-
czącym bezpieczeństwa państwa, że identyfikuje interesy i cele strategiczne czy 
że jest skorelowana ze strategami sojuszniczymi. Rozdział pierwszy identyfikuje 
Polskę jako samodzielny podmiot bezpieczeństwa, charakteryzuje interesy na-
rodowe oraz cele strategiczne oraz przedstawia potencjał bezpieczeństwa naro-
dowego w uwzględnieniem podziału na poszczególne podsystemy (rozwijane 
jest to w rozdziałach trzecim i czwartym, w których analizowane są działania 
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17 Tamże, pkt 15. 
18 Tamże, pkt 40 – 82.  
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pod bieżącą politykę. Po drugie należy uznać własny potencjał obronny za pod-
stawowy, a udział w sojuszach za ważny dodatek zewnętrzny, jednakże nigdy 
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rzeczywistości jest to aspekt nad wyraz ważny. 
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nych jakie są stawiane przed pełnoprawną strategią. Strategia ta jest najmoc-
niejszą pod kątem prawnym strategią dotychczas stworzoną. Do tego należy 
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Bezpieczeństwa Narodowego RP, który będzie służył kontynuatorom do stwo-
rzenia systemu zawartego w strategii z 2014 roku. 
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czeństwa Narodowego 2014. Najnowsza koncepcja stanęła przed nie lada wy-
zwaniem pokonania swojej poprzedniczki pod kątem usprawnienia jej pod ką-
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niejszy dokument strategiczny przez siedem lat, co jest rekordem jeżeli chodzi 
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czącym bezpieczeństwa państwa, że identyfikuje interesy i cele strategiczne czy 
że jest skorelowana ze strategami sojuszniczymi. Rozdział pierwszy identyfikuje 
Polskę jako samodzielny podmiot bezpieczeństwa, charakteryzuje interesy na-
rodowe oraz cele strategiczne oraz przedstawia potencjał bezpieczeństwa naro-
dowego w uwzględnieniem podziału na poszczególne podsystemy (rozwijane 
jest to w rozdziałach trzecim i czwartym, w których analizowane są działania 
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preparacyjne i operacyjne w nawiązaniu do systemu bezpieczeństwa narodo-
wego). Strategia wyróżnia pięć interesów narodowych, które wynikają (tak jak 
w poprzedniej strategii) z art. 5 Konstytucji RP. Do interesów dopisano aż 
szesnaście celów strategicznych, jednakże należy zaznaczyć, że autorzy strategii 
pomieszali cele ze środkami ich osiągnięcia oraz metodami działania przez co 
dochodzi do chaosu i problemów z przyporządkowaniem celów do danego in-
teresu. O wiele czytelniej byłoby do jednego interesu dopisać jeden cel szcze-
gółowy i na końcu od każdego celu przyporządkować po jednej, dwóch meto-
dach działania. Wprowadziłoby to porządek i ułatwiłoby to zwykłemu czytel-
nikowi odnalezienie się w treści strategii i zrozumienie jej. 

Drugi rozdział to analiza środowiska bezpieczeństwa w wymiarach: glo-
balnym, regionalnym i krajowym. Wydaje się, że po raz pierwszy w polskiej 
strategii opisane zostały uwarunkowania wewnętrzne, dzięki czemu można po-
wiedzieć, że postulat zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa został 
w końcu wypełniony. Tym bardziej, że zwrócono uwagę na problemy spo-
łeczne (demografia, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne), zdrowotne, 
bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, polityczne (działania 
obcych służb wywiadowczych), gospodarcze (korupcja, kwestie systemu finan-
sowego, bezpieczeństwo energetyczne czy rozwój przemysłu). W pozostałych 
dwóch wymiarach przewijają się treści, które znane już są nam dzięki analizie 
poprzednich strategii tj. współpraca międzynarodowa, rola NATO i UE w za-
pewnianiu bezpieczeństwa, partnerstwo z USA, zagrożenie terroryzmem czy 
dalsza proliferacja broni masowego rażenia. Oczywiście pojawiły się nowe za-
grożenia i wyzwania do których zalicza się: zagrożenia cyber, czy zagrożenia 
związane z zapotrzebowaniem na energię, żywność i wodę pitną19. 

Natomiast pozostałe dwa rozdziały poświęcone zostały na charakterystykę 
zadań w kontekście zapewniania bezpieczeństwa w poszczególnych podsyste-
mach bezpieczeństwa narodowego. System bezpieczeństwa narodowego zosta-
nie zaprezentowany na rysunku nr 3. 

 

                                                            
19 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, [online] https://www.bbn. 
gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf [dostęp 26.06.2018]; J. Stańczyk, Determinanty środowiska bezpie-
czeństwa Polski w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r., w: Bezpieczeństwo naro-
dowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, red. A. Chabasińska, Z. Czachór, Warszawa 2016, 
s. 47-66 

W przededniu 30-lecia strategicznej suwerenności Polski … 

215 

Rys. 3. System bezpieczeństwa narodowego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczpospolitej Polskiej 2014 … . 

Podział na dwa rozdziały odzwierciedla dwa typy zadań: część operacyjną 
i część preparacyjną. W zamyśle część operacyjna powinna proponować moż-
liwe działania na rzecz redukcji ryzyka, wykorzystywania szans i stawania na-
przeciw wyzwaniom. Część preparacyjna natomiast powinna charakteryzować 
instytucje i organy odpowiedzialne za działania przedstawione w pierwszej czę-
ści. W niektórych miejscach podział ten jest niekonsekwentny i można w części 
preparacyjnej znaleźć fragment, które brzmią jak w części operacyjnej. Za przy-
kład można podać punkt 98. z części operacyjnej strategii stanowiący o zagro-
żeniu demograficznym, którzy brzmi bliźniaczo podobnie do punktu 143. 
z części preparacyjnej20. Brak jest wskazanych instytucji odpowiedzialnych za 
realizację konkretnych zadań. Ogólne sformułowania rozproszone są po całym 
dokumencie w związku z czym czytelnik może mieć wrażenie że czyta dokład-
nie to samo po raz wtóry.  

Pewnym novum tej strategii jest wyróżnienie trzech priorytetów polityki 
bezpieczeństwa. Są to: demonstracja determinacji do działania w sferze bezpie-
czeństwa, wspieranie procesów mających na celu wzmocnienie zdolności 

                                                            
20 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, [online] https://www.bbn. 
gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf [dostęp 26.06.2018]. 
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20 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, [online] https://www.bbn. 
gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf [dostęp 26.06.2018]. 
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NATO do kolektywnej obrony oraz rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony UE oraz wspieranie i selektywny udział w działaniach społeczności 
międzynarodowej. Jak widać dwa na trzy priorytety odnoszą się do spraw zwią-
zanych stricte z polityką zagraniczną, aniżeli z zapewnianiem bezpieczeństwa 
na własnym obszarze. Nadal w państwie istnieje przekonanie o wyższości soju-
szy nad bezpieczeństwem realizowanym na poziomie kraju. Po prostu zmie-
niono wektor ze wschodniej przynależności na rozumowanie zachodnie. Cza-
sem warto zwrócić uwagę na dokumenty strategiczne innych państw (poza ob-
szarem euroatlantyckim) i skopiować pomysły, które mogą wydawać się przy-
datne w kontekście zapewniania bezpieczeństwa. Federacja Rosyjska w swojej 
strategii bezpieczeństwa wprowadza kontrolę realizacji przepisów strategii za 
pomocą corocznego raportu Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyj-
skiej o stanie bezpieczeństwa narodowego i działaniach w zakresie jego umac-
niania. Do tego określone zostały wskaźniki, dzięki którym można ocenić stan 
bezpieczeństwa narodowego w sposób liczbowy. Dałoby to pole do kolejnych 
analiz i usprawnień w kierunku stworzenia wyczerpującej i pełnej strategii. 

Oczywiście nie należy zapominać, że strategia z 2014 roku jest już trochę 
nieaktualna. Przede wszystkim jeżeli chodzi uwarunkowania bezpieczeństwa. 
Do katalogu zagrożeń należałoby dopisać dezinformację czy też zjawisko post-
prawdy. Kolejnym zagrożeniem w niedalekiej przyszłości mogą być zmiany kli-
matyczne. Tendencja do wzrostu temperatur może spowodować zmiany 
w światowych zasobach wody, żywności czy też jakości gleb. Wynikiem postę-
pującego ocieplenia mogą być kolejne masowe ruchu ludności z krajów gorą-
cych do krajów chłodniejszych z dużymi zasobami wody pitnej (np. Rosja). 
Kolejną sprawą związaną z globalnym ociepleniem jest rozpuszczanie się lo-
dowców, które odkrywają złoża surowców energetycznych. W kontekście uwa-
runkowań społecznych szczególną rolę należałoby przypisać możliwym działa-
niom mediów do podburzania społeczeństwa. Już dzisiaj możemy zobaczyć 
w Polsce jak zantagonizowane jest społeczeństwo polskie przy protestach spo-
łecznych czy imprezach o charakterze politycznym. Może to prowadzić do da-
leko idącego konfliktu wewnątrzpaństwowego. 

Interesy narodowe pozostaną niezmienne i będą nadal opierać się na za-
pisach Konstytucji. Natomiast celami strategicznymi winny być: 
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• Rozwój własnych sił i środków niezbędnych do odparcia potencjalnego 
zagrożenia militarnego ze strony innych państw do czasu przybycia po-
mocy sojuszniczej; 

• Rozwój współpracy dwustronnej i wielostronnej dające korzyści wszyst-
kim zainteresowanym stronom; 

• Redefinicja uczestnictwa w integracji w ramach Unii Europejskiej 
w kontekście kryzysu tej instytucji oraz intensyfikacja bliższej współ-
pracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfi-
kację źródeł energii; 

• Prowadzenie polityki społecznej i socjalnej zachęcającej młode osoby do 
zakładania rodzin oraz pozostania w kraju; 

• Stworzenie podstaw własnej polityki migracyjnej; 
• Rozpowszechnianie wśród Polaków kwestii związanych z bezpieczeń-

stwem narodowym. 

Dobrym pomysłem będzie poddanie treści przyszłej strategii pod debatę 
społeczną (zwłaszcza środowisk eksperckich) tak aby każdy zainteresowany 
mógłby się wypowiedzieć na temat jej treści. Nie tylko zyska na tym rząd, ale 
również i strategia, która uzyska w końcu charakter powszechny a nie tylko 
rządowy. 

Podsumowanie 

Podsumowując, widać duży progres w kierunku wykształcenia własnej 
myśli strategicznej na przestrzeni lat. Mimo tego nadal potrzeba sporo czasu 
i zabiegów, aby można było mówić o strategii czytelnej, perspektywicznej i od-
powiadającej czasom. Należy pamiętać, że proces tworzenia strategii to cykl 
otwarty, który trwa i trwać będzie. Każde wnioski wyciągnięte z poprzednich 
lat powinny znaleźć odzwierciedlenie w kolejnym dokumencie. W nawiązaniu 
do strategii z 2014 roku na pewno należy poprawić brak konsekwencji w jasno 
sprecyzowanych rozdziałach strategii. Warto przeanalizować treść i uporząd-
kować ją zgodnie z podziałem na rozdziały. Ograniczy to chaos w treści, po-
wtarzanie elementów strategii w różnych miejscach dokumentu i ułatwi zrozu-
mienie zwykłemu czytelnikowi. Zasadnym jest pytanie, czy w dokumencie 
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• Rozwój własnych sił i środków niezbędnych do odparcia potencjalnego 
zagrożenia militarnego ze strony innych państw do czasu przybycia po-
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• Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfi-
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stwem narodowym. 
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Podsumowanie 

Podsumowując, widać duży progres w kierunku wykształcenia własnej 
myśli strategicznej na przestrzeni lat. Mimo tego nadal potrzeba sporo czasu 
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do strategii z 2014 roku na pewno należy poprawić brak konsekwencji w jasno 
sprecyzowanych rozdziałach strategii. Warto przeanalizować treść i uporząd-
kować ją zgodnie z podziałem na rozdziały. Ograniczy to chaos w treści, po-
wtarzanie elementów strategii w różnych miejscach dokumentu i ułatwi zrozu-
mienie zwykłemu czytelnikowi. Zasadnym jest pytanie, czy w dokumencie 
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strategicznym takiej rangi, ogólnodostępnym, wypada wymieniać z nazwy ja-
kie państwo jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski? Nie lepiej zostawić te 
informacje dla dokumentów niejawnych i nie prowokować tych państw do 
stanowczej odpowiedzi  czy nastawiać negatywnie w potencjalnych stosunkach 
międzynarodowych? Na to i wiele innych pytań muszą odpowiedzieć sobie 
przyszli decydenci i twórcy kolejnych strategii, tak aby w jak najlepszy sposób 
zapewnić działanie Polski. Nie należy jednak zapominać, że dobra strategia to 
jedno, ale realizacja jej to drugie. Bez żadnych praktycznych działań nawet naj-
lepsza strategia nie będzie użyteczna. 

W związku z przeprowadzonymi analizami potwierdzona została hipoteza 
jakoby Polska myśl strategiczna nie została jeszcze wykształcona na zadowala-
jącym poziomie. Oczywiście proces ten nabrał tempa i widać duży progres 
w tym kontekście. Jednakże potrzeba jeszcze wielu działań, które zostały wy-
mienione w powyższym tekście, aby polska strategia była na jeszcze wyższym 
poziomie i w pełni odpowiadała wymaganiom teorii strategii. 
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Administracja rządowa w Rzeczpospolitej Polskiej dzieli się na: centralną 
w ramach, której występują organy nie zespolone oraz terenową w wojewódz-
twie. Jej pracami zgodnie z art. 146 ust. 3 konstytucji RP z 1997 roku kieruje 
Rada Ministrów1. Jednak największą bolączką każdej administracji centralnej, 
niezależnie od epoki, w której przyszło jej funkcjonować jest jej upolitycznie-
nie, które o ile jest dopuszczalne i w pewnym sensie wskazane, zwłaszcza jeśli 
chodzi o najważniejsze stanowiska, które mają wskazywać kierunki polityki 
i realizować swój własny program, to jednak kadra urzędnicza wykonująca za-
dania zlecane im przez te organy powinna być wolna od sympatii politycznych 
i zapatrywań ideowych. Jej zadaniem zgodnie z etymologicznym znaczeniem 
słowa administracja jest służyć (wszakże słowo administracja pochodzi od fran-
cuskiego ministrae czyli służyć)2. W celu sprostania tym zadaniom powstał kor-
pus służby cywilnej. Jej idee najlepiej wyjaśnia art. 153 ust. 1 ustawy zasadni-
czej ,, W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie 
neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej 
działa korpus służby cywilnej"3. Kolejny ustęp nadmienia natomiast, 
że zwierzchnictwo nad wskazaną instytucją należy do Prezesa Rady Ministrów. 
Można wysnuć twierdzenie, że istnienie służby cywilnej w strukturze admini-
stracji publicznej stanowi jeden z elementów realizacji idei demokratycznego 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
2 J. Stelmasiak(red.), Prawo administracyjne, Warszawa, 2015, s. 1. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej … . 
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państwa prawnego, wszak skuteczne wykonywanie czynności administracyj-
nych wymaga w znacznym stopniu rozdzielenia tych czynności od funkcji po-
litycznej. U podstaw powołania omawianej instytucji leżała również potrzeba 
ciągłości organów administracji rządowej. Kadencyjność najważniejszych orga-
nów państwowych nie sprzyja stabilizacji, która ma być zapewniona przez wy-
pracowanie podziału na stanowiska polityczne (które z reguły są zmieniane 
i obsadzane na nowo przy okazji każdych wyborów) i stanowiska stricte urzęd-
nicze, które z założenia powinny cechować się apolitycznością i swego rodzaju 
odpornością na opcje polityczne, które aktualnie sprawują władze4. Rozwinię-
ciem konstytucyjnego zapisu jest ustawa z 21 listopada 2008 roku o służbie 
cywilnej. Jednak, należy zaznaczyć, że polskie ustawodawstwo ma bogaty do-
robek sięgający czasów II Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o przepisy prawno-ad-
ministracyjne w zakresie korpusu służby cywilnej. Pierwsze przepisy w tym za-
kresie zostały uchwalone w 1922 roku. W czasach PRL początkowo nowelizo-
wano ustawę przedwojenną, a następnie starano się kwestię tę zaznaczyć na 
gruncie kodeksu pracy uchwalonego w 1974 roku, a końcowo uchwalając 
osiem lat później samodzielny odrębny akt prawny regulujący powyższą tema-
tykę. Po 1989 nową ustawę o służbie cywilnej uchwalono dopiero w 1996 
roku, kolejną w 1998 roku, a następną w 2006 roku, która jest bezpośrednią 
poprzedniczką obecnie obowiązującego aktu prawnego5. Jednak, należy się 
zgodzić, że przez cały czas swojego istnienia korpus służby cywilnej stanowił 
gwarant skutecznego wykonywania zadań państwa. Taki stan rzeczy wynika 
z postawy osób zatrudnionych w tej instytucji. Wymagania, jakie są stawiane 
osobom ubiegającym się o zatrudnienie są wysokie, ponieważ, osoba taka nie 
tylko musi być świetnie wykształcona, ale również reprezentować odpowiedni 
zespół cech moralnych. Takich standardów wymaga realizacja wspomnianej 
wcześniej zasady demokratycznego państwa prawnego, jak i inna zasada prawa 
administracyjnego, a chodzi mianowicie o wyrażoną w art. 8 § 1 kodeksu po-
stępowania administracyjnego, zasadę budzenia zaufania do organów pań-
stwa6.  

4 K. Gadowska, Dysfunkcje administracji- służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej, Kra-
ków, 2015, s. 6-9. 
5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505). 
6 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 1960 nr 30 
poz. 168). 
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Na wstępie niniejszego wywodu warto jeszcze wskazać, że nauka prawa 
administracyjnego wypracowała dwa modele służby cywilnej, czy może ściślej 
wyspecjalizowanego i apolitycznego aparatu administracyjnego, jakim jest 
omawiana instytucja. Mowa tu o otwartym systemie kariery i zamkniętym sys-
temie pozycyjnym. Wykazanie różnic między tymi dwiema opcjami należy 
rozpocząć od tego, że pierwszy z modeli cechuje się występowaniem w nim 
publicznoprawnego stosunku pracy opartego przede wszystkim na mianowa-
niu, natomiast w modelu zamkniętym, w większości przypadków są to stosunki 
kontraktowe, których regulacja w głównej mierze należy do przepisów prywat-
noprawnych oraz rekrutacji na konkretne stanowiska. Charakteryzując pierw-
szy z systemów należy wykazać, że osiąganie kolejnych szczebli kariery w urzęd-
niczej hierarchii, zależy od spełniania warunków, które przed urzędnikami sta-
wia prawodawca (np. podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykształcenia). Wy-
nagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej zależy w tym systemie od 
dwóch elementów: stażu pracy na danym stanowisku oraz zajmowanego sta-
nowiska. Dla sytemu karier jest charakterystyczne jest także to, że system wy-
nagrodzeń jest regulowany ustawowo oraz funkcjonuje gwarancja dożywot-
niego zatrudnienia. Natomiast model pozycyjny wyróżnia się odejściem od 
kierowania się długością stażu pracy, a przeniesieniem zainteresowania na 
osoby mające doświadczenia zdobyte podczas działania w sektorze prywatnym 
oraz istotne z punktu widzenia prawa pracy zagadnienie, czyli podpisywanie 
umów na realizację konkretnych celów7. 

Polska tworząc korpus służby cywilnej po 1989 roku nie opowiedziała 
się za żadnym z wymienionych modeli, a jedynie czerpała z każdej nich po-
szczególne elementy dołączając do grona krajów, które wybrały mieszany mo-
del, czyli min. Malta, Litwa czy Republika Czeska. Jednak analiza zmian, jakie 
zachodziły na przestrzeni lat można wysnuć wniosek, że trwa stopniowa ewo-
lucja uregulowań prawnych traktujących o służbie cywilnej, które od XIX --
wiecznego sytemu karier zmierzają do bardziej nowoczesnego i idącego z du-
chem czasu sytemu pozycyjnego8. 

Po pierwszej wojnie światowej w warunkach odradzania się polskiej pań-
stwowości władze miały świadomość potrzeby istnienia aparatu urzędniczego, 

7 Tamże. 
8 K. Gadowska, Dysfunkcje… . 
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państwa prawnego, wszak skuteczne wykonywanie czynności administracyj-
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odpornością na opcje polityczne, które aktualnie sprawują władze4. Rozwinię-
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ministracyjne w zakresie korpusu służby cywilnej. Pierwsze przepisy w tym za-
kresie zostały uchwalone w 1922 roku. W czasach PRL początkowo nowelizo-
wano ustawę przedwojenną, a następnie starano się kwestię tę zaznaczyć na 
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z postawy osób zatrudnionych w tej instytucji. Wymagania, jakie są stawiane 
osobom ubiegającym się o zatrudnienie są wysokie, ponieważ, osoba taka nie 
tylko musi być świetnie wykształcona, ale również reprezentować odpowiedni 
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4 K. Gadowska, Dysfunkcje administracji- służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej, Kra-
ków, 2015, s. 6-9. 
5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505). 
6 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 1960 nr 30 
poz. 168). 
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7 Tamże. 
8 K. Gadowska, Dysfunkcje… . 
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który będzie wysoko wykwalifikowany, a zarazem apolityczny. Pierwsze próby 
ustawodawca podjęto tuż po odzyskaniu niepodległości ustanawiając tzw. tym-
czasowe przepisy służbowe dla urzędników państwowych, które jednak stano-
wiły tylko preludium do uchwalanie właściwej już ustawy o służbie cywilnej, 
czego dokonał sejm ustawodawczy na posiedzeniu 17 lutego 1922 roku9. 
Służba cywilna w tym kształcie w pewnym sensie odnosiła się do sprawdzonych 
XIX-wiecznych systemów austriacko-pruskich, obejmując swoim zakresem 
podmiotowym tak jak obecnie pracowników administracji rządowej, a także 
urzędników kancelarii cywilnej Prezydenta oraz analogiczny urząd w struktu-
rach Sejmu i Senatu. Zapisy ustawowe wprowadziły podział na urzędników 
i niższych funkcjonariuszy państwowych, przy czym obie wymienione grupy 
były regulowane odrębnie. Jednak elementem wspólnym było to, że nawiąza-
nie stosunku pracy następowało na podstawie mianowania, które mogło mieć 
charakter stały lub czasowy, zaś objęcie urzędu poprzedzała praktyka. Co kryło 
się pod słowem ( zmieniłam) ,,Praktyka"? Nazywano tak roczną służbę przy-
gotowawczą. Jeśli chodzi o cenzus wykształcania obowiązujący kandydatów do 
służby cywilnej, również obowiązywał trzystopniowy podział (stanowiska wy-
magające wykształcenia wyższego, średniego, powszechnego). W ramach 
ustawy ustanowiono dwanaście stopni w urzędniczej hierarchii, które precyzo-
wane były aktami wykonawczymi. Rozwiązanie lub zmiana stosunku pracy 
w przedwojennej służbie cywilnej było możliwe w trzech wariantach. Po pierw-
sze mogło nastąpić przeniesienie urzędnika z zachowaniem stopnia i uposaże-
nia do innej miejscowości. Kolejną często praktykowana metodą, było prze-
niesienie urzędnika w ,,stan nieczynny". Nie odwołanie go z tego stanu w ciągu 
6 miesięcy skutkowało automatycznym przejściem na emeryturę. Ostatnim 
sposobem było wystąpienie ze służby na własną prośbę. Jeżeli chodzi natomiast 
o granice wykonywania zadań przez urzędnika, był on obowiązany wykonywać 
polecenia przełożonych, chyba, że pozostawały one w sprzeczności z obowią-
zującym prawem. Oczywistym jest przestrzeganie obowiązku tajemnicy służ-
bowej10.  

Lata powojenne przyniosły odwrócenie tendencji w służbie cywilnej. 
Dwa dekrety PKWN pierwszy z dnia 27 grudnia 1944 roku i drugi z 14 maja 

9 K. Gadowska, Dysfunkcje…, s. 79. 
10 Tamże, s. 80-84. 
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1946 zawierające przepisy dla okresu przejściowego odeszły od idei profesjo-
nalnej służby cywilnej, a nastąpiło przejście do bardziej ,,funkcjonalnej". Inte-
resujące były zmiany w statusie prawnym urzędników mianowanych. Celem 
wprowadzonych zapisów było ułatwienie władzy dokonywania zmian perso-
nalnych. Kolejną kwestią, która znacznie kontrastowała w stosunku do przed-
wojennych, było odejście od cenzusu wykształcenia przy dokonywaniu selekcji 
na określone stanowiska oraz likwidacja egzaminu urzędniczego. Budzącą kon-
trowersje zmianą było pozostawienie rękach władzy naczelnej, jedynie na pod-
stawie jej uznania, bez zachowania terminów i warunków przewidzianych 
w ustawie z 1922 roku, uprawnienia do zmiany grupy uposażenia, stanowiska, 
czy nawet arbitralnego podejmowania decyzji o przeniesieniu w stan spo-
czynku oraz rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego wy-
prowadzenia i świadczeniami emerytalnymi. Początkowo uprawniania te przy-
znano na określony czas, który był wielokrotnie przedłużany. Przełomową 
zmianą było wprowadzenie dekretem z 25 października 1948 roku pojęcie pra-
cownika państwowego. Dawna tabela z podziałem na funkcjonariuszy niższych 
i wyższych została zlikwidowana. Wprowadzono natomiast nowy podział, 
który zakładał istnienie urzędników służby ogólnej zaliczanych do grupy tzw. 
służb specjalnych. Rada Ministrów miała praktycznie nieograniczoną władzę, 
jeśli chodzi sprawy kadrowe (zwalnianie, mianowanie, awansowanie), ponie-
waż zgodnie z art. 17a od jej zgody były one uzależnione. 

Kolejnym etapem w historii służby cywilnej opisywanym przez Kaje 
Gadkowską, w jej książce Dysfunkcje administracji, służba cywilna w perspekty-
wie neoinstyucjonalnej, jest wejście w życie kodeksu pracy z 1975 roku. Istotne 
na gruncie rozważanego tematu było to, że została potwierdzona zasada że pra-
cownicy administracji są zatrudniani na podstawie umowy o prace. Całkowi-
cie, natomiast zrezygnowano z mianowania, dla którego alternatywą stałą się 
umowa na czas określony. Nowością, było także nawiązywanie stosunku pracy 
w oparciu o powołanie . 

Kolejny akt prawny regulujący interesująca nas tematykę to ustawa 
z dnia 16 września 1982 o pracownikach urzędów państwowych. Przywrócono 
nawiązywanie stosunku pracy na zasadzie minowania oraz rozwiązanie, które 
ideologicznie czerpało z przedwojennych wzorców, czyli aplikację administra-
cyjną, która teoretycznie i praktycznie przygotowywała urzędników do pracy. 
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9 K. Gadowska, Dysfunkcje…, s. 79. 
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Warto także zaznaczyć, że zakres podmiotowy odnosił się administracji w zna-
czeni szerokim, tzn. nie tylko w sensie służby cywilnej11. 

W okresie transformacji ustrojowej, zauważono potrzebę istnienia apo-
litycznej i profesjonalnej służby cywilnej. Jednak trudności natury politycznej 
znacznie opóźniały przeprowadzenie reformy. Do 1996 roku jedyną wartą od-
notowania zmianą było uchwalenie ustawy w 1991 roku o Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej. Pierwsza ustawa w III Rzeczpospolitej regulująca 
problematykę służby cywilnej to ustawa z 1996 roku. W myśl postanowień, tej 
ustawy pracownikiem służby cywilnej mógł być:  

obywatel polski, korzystający z pełni praw publicznych i posiadający nieska-
zitelny charakter, niekarny za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, posiada-
jący odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje oraz stan zdrowia, a także deklaru-
jący możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy12. 

Organizacja służby cywilnej została oparta na radzie służby cywilnej (organ, 
który miał pełnić funkcje opiniodawcze i doradcze), szefie służby cywilnej, ko-
misjach służby cywilnej(kwalifikacyjna, odwoławcza, dyscyplinarna) oraz po-
szczególnych dyrektorach odpowiadający za funkcjonowanie korpusu służby 
cywilnej. Stosunek pracy został nawiązywany na podstawie mianowania, które 
było dokonywane na czas określony i nieokreślony. Ustanie stosunku pracy 
zostało przewidziane w enumeratywnie wymienionych przypadkach:  

odmowa złożenia ślubowania, utrata obywatelstwa polskiego, prawomocne 
orzeczenie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej, prawomocne skazanie 
na karę utraty praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu urzędnika 
służby cywilnej, upływu trzymiesięcznego okresu aresztowania, odmowy wykona-
nia przeniesienia służbowego, upływu okresu mianowania i niepodjęcia wykony-
wania obowiązków służbowych13.  

Wśród officium14 jakie spoczywały na pracownikach omawianej jednostki poza 
takimi, które wprost wynikały z jej istoty (czyli przestrzeganie konstytucji, 

11 Tamże, s. 85-92. 
12 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej … . 
13 Tamże. 
14 (łac.) obowiązek. 
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ustaw stricte prawa, stanie na straży szeroko rozumianego interesu państwa, czy 
przestrzeganie praw człowieka i obywatela) można ponownie wskazać, 
że wszelkie czynności podejmowane przez pracowników korpusu służby cywil-
nej powinny być czynione w duchu apolitycznego, rzetelnego, terminowego 
realizowania funkcji tejże instytucji. Interesującym z punktu widzenia tzw. kul-
tury administrowania, jest podnoszony w analizowanej ustawie postulat ,,god-
nego zachowania się w służbie i poza nią"15. Tak ujęte sformułowanie na gruncie 
prawno-administarcyjnym należy rozumieć, jako realizację zasady pogłębiania 
zaufania obywateli do organów, które władzę publiczną wykonują, obecnie jest 
uregulowana w art. 8 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Wyjaśnia-
jąc wskazaną zasadę, należy zwrócić uwagę na twierdzenia zawarte w artykule 
Żaklin Skrenty Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle 
orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, która wskazuje, że we wskazanej 
kwestii istotnym jest, aby obywatel mający kontakt z przedstawicielem admi-
nistracji (na potrzeby niniejszego wywodu pracownikiem służby cywilnej) miał 
nie tylko przekonanie, że jest to podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje 
i wiedzę, ale jednocześnie jest osobą, która swoją postawą moralną wskazuje, 
że jest godną obdarzenia zaufania i powierzenia mu swojego interesu praw-
nego, a ponadto zachowuje się zarówno w godzinach urzędowania, jak i poza 
nimi w sposób licujący z godnością piastowanego urzędu16. Urzędnicy wyż-
szego szczebla w świetle powyższych uregulowań zostali obłożeni cenzusem 
przynależności do związków zawodowych i partii politycznych. W ramach 
wskazanej instytucji przyjęto tzw. automatyczne wygaszanie członkowstwa.  

Prowadząc rozważania w przedmiotowej dziedzinie trudno nie zgodzić 
się ze stwierdzeniem, iż ciężar zarządzania w rozumieniu podejmowania róż-
norakich decyzji, spoczywa na kierownictwie danej jednostki. W kontekście 
niniejszego wywodu warto wskazać, że taką rolę pełnią osoby piastujące funk-
cje dyrektorów generalnych urzędów. Stanowisko to w polskim modelu służby 
cywilnej pojawiło się pod rządami ustawy z 1996 roku. Jak wskazuje Kaja Ga-
dowska w swojej pracy pt. Dysfunkcje administracji- służba cywilna w perspek-

15 K. Mroczka, Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej na funk-
cjonowanie państwa, Warszawa 2014 (manuskrypt pracy doktorskiej), s. 121. 
16 Ż. Skrenty, Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego 
i poglądów doktryny, 2013, s. 97-98. 
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tywie neoinstytucjonalnej, przepisy ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mi-
nistrów, o zakresie działania ministrów i interesującej nas ustawy z dnia 5 lipca 
1996 o służbie cywilnej, wypracowały rozwiązanie, które miało za zadanie roz-
dzielenie kompetencji pomiędzy stanowiska polityczne, a stanowiska dyrekto-
rów generalnych urzędów. Należy podnieść, iż ówczesny stan prawny powie-
rzył omawianym urzędom następujące kompetencje: organizowanie pracy we-
wnątrz jednostki, zapewnianie jej sprawnego i prawidłowego funkcjonowania, 
realizacja zadań ustawowych na poziomie urzędu oraz realizowanie stosunków 
prawnych z zakresu prawa pracy z pracownikami zatrudnionym w przedmio-
towych urzędach. Wobec tego można wysnuć wniosek, iż dokonując takiego 
rozdziału uprawnień przyjęto założenie, że stanowisko te mają się cechować 
odpornością na wszelkie polityczne zmiany, a co za tym idzie realizować kon-
stytucyjne i ustawowe podstawy istnienia służby cywilnej17. 

Obecnie obowiązująca ustawa z 2008 roku o służbie cywilnej w art. 25 
ust. 1 przewiduje, iż wskazane wyżej stanowiska tworzy się ,,w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra, urzędzie przewodniczącego komitetu 
wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji 
rządowej oraz w urzędzie wojewódzkim"18. Kolejny jednostka redakcyjna oma-
wianego aktu prawnego zawiera wyłączenia stosowania poprzedniego ustępu, 
wskazując jednocześnie katalog instytucji, w których nie tworzy się funkcji dy-
rektora generalnego urzędu. Prawodawca zaliczył do nich komendy główne 
straży pożarnej, policji i straży granicznej19. Jak wskazuje Kamil Mroczek 
w kwestii zależności dyrektora generalnego urzędu, podlega on bezpośrednio 
ministrowi, wojewodzie lub kierownikowi właściwego urzędu. Natomiast ma-
jąc na uwadze kwestię zależności pośredniej, zasadnym jest wskazanie stosunku 
tego rodzaju z Szefem Służby Cywilnej, co znajduje swoje umotywowanie 
w art. 17 ustawy o służbie cywilnej z 2008 roku i jest podyktowane potrzebom 
udzielenia temu organowi niezbędnej pomocy przy realizacji jego ustawowych 
zadań20.  

17 K. Gadowska, Dysfunkcje…, s. 105. 
18 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej … . 
19 Tamże. 
20 K. Mroczek, Wpływ…, s. 179; 
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Abstrahując od kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, należy wskazać, 
iż wątpliwości przedstawicieli doktryny budzi kwestia wykonywania przez dy-
rektora generalnego urzędu tzw. ,,innych zadań’’ na podstawie stosownego 
upoważniania i przepisów innych ustaw. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż naj-
więcej zastrzeżeń budzi pokrywanie się zadań, uprawnień oraz rozkłada odpo-
wiedzialności omawianej instytucji z kierownikami poszczególnych urzędów. 
Kwestia ta wydaje się o tyle problematyczną, że stanowi ona jak wskazuje Grze-
gorz Dostatni naruszenie postanowień ustawy regulującej działalność służby 
cywilnej21. 

Prowadząc rozważania należy wskazać, iż zgodnie z twierdzeniem Woj-
ciecha Zielińskiego interesującym modelem zarządzania jednostkami admini-
stracji publicznej jest koncepcja New Public Management, której główne zało-
żenia przewidują wprowadzanie w jednostkach takich jak służba cywilna no-
woczesnych rozwiązań w szeroko rozumianym zarządzaniu zaczerpniętych 
z przedsiębiorstw znajdujących się poza przedmiotową strukturą, co będzie się 
w późniejszym okresie przekładać na zwiększenie jej efektywności i skuteczno-
ści w realizacji powierzonych zadań. Jednocześnie jako modelowy przykład 
wskazanej sytuacji wskazuje on Nową Zelandię, która w jednostkach admini-
stracyjnych wdrażała tzw. ,,protezy rynku’’. System administracji publicznej 
w omawianym kraju działa na zasadzie kontraktów. Organy administracji, czy 
to rządowej czy samorządowej są nabywcami usług, których oferty wykonania 
składają podmioty gospodarcze działające na wolnym rynku. Godnym naśla-
dowania jest również system rozliczania powierzonych czynności, który odpo-
wiada poziomowi wykonania poszczególnych zadań. Efektem takiej polityki 
jest przyznanie podmiotom piastującym kierownicze stanowiska w administra-
cji publicznej dużej elastyczności w zarządzaniu poszczególnymi jednostkami, 
w tym także w polityce kadrowej, która podobnie jak wcześniej wspominana 
polityka organizacyjna, prowadzona jest w systemie kontraktowym22. Należy 
jednak poddać wątpliwość stwierdzenie, iż w aparacie tak specyficznym, jak 
służba cywilna dało się zastosować wszystkie aspekty zarządzania, które spraw-
dzają się na wolnym rynku. Wobec tak ukształtowanego problemu, trzeba od-
nieść się do kwestii swoistych cech charakteryzujących omawiane jednostki. 

21 Tamże. 
22 W. Zieliński, Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Cywilnej, War-
szawa, 2012 s. 33. 
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szawa, 2012 s. 33. 
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Jaką pierwszą z nich przed wszystkim należy wskazać odmienne definiowanie 
pojęcia ,,sukcesu’’, bowiem w organizacjach prywatnych najczęściej rozumie się 
przez to korzyści finansowe, natomiast drugą z nich jest brak mechanizmów 
konkurencji w strukturze administracji publicznej. Kolejnym aspektem jest 
traktowanie obywatela nie jako konsumenta usług ale podmiotu, który jest 
podstawą prawomocnych rządów w państwie oraz wykonywanie powierzo-
nych zadań na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa. 
Istotnym wydaje się także kwestia motywacyjna, bowiem jak już wcześniej 
wspominano sektor prywatny kieruje się chęcią osiągnięcia wymiernych korzy-
ści majątkowych, natomiast osoby piastujące stanowiska w służbie cywilnej, 
czy też w każdej jednostce administracyjnej mają zgoła inne czynniki wpływa-
jące na ich poczynania. Wskazać w tym miejscu trzeba możliwość uczestnicze-
nia w kreowaniu polityki państwowej, chęć działania w interesie państwa i oby-
wateli, a nierzadko również patriotyzm i duma z możliwości pełnienia zaszczyt-
nych i odpowiedzialnych stanowisk w służbie narodowi. Cechy te stanowią 
najbardziej skuteczny zespół czynników, które wpływają na efektywność pro-
cesów zarządzania w administracji publicznej. Jak zauważa wcześniej wspomi-
nany Wojciech Zieliński powołując się na badania J. Perrego i L. Wisa, 
że osoby wykształcone o wysokim stopniu motywacji przedstawionych powy-
żej, chętniej będą poszukiwać zatrudniania w przedmiotowych dziedzinach, co 
może również skutkować zmniejszeniem bodźców materialnych oraz zwiększe-
niem produktywności23. Główni oponenci przedstawionych rozwiązań podno-
szą, iż Polska nie jest krajem właściwym do wprowadzania przedstawionych 
koncepcji, bowiem kultura administrowania jest znacznie mniej rozwinięta niż 
w porównywanym państwie oraz wskazują na możliwe patologie wynikające 
z systemu kontraktowego, gdzie wybór wykonawcy często może być fikcją. Ko-
lejnym zarzutem wobec przedstawionej koncepcji jest możliwość popełniania 
błędów w kontraktowaniu, czy pominięcia pewnych kwestii oraz zbyt duże na-
stawienie na dostarczenie produktu, a nie osiągnięcie pewnych zmian w per-
spektywie długofalowej24. 

Z punktu widzenia rozważań przewidzianych w temacie przewodnim 
niniejszego stanowiska warto podnieść kwestię odpowiedzialności podmiotów 

23 Tamże, s. 34-35. 
24 Tamże, s. 36. 
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działających w strukturze służby cywilnej i wykonujących przy tym zadania 
administracji publicznej. Uregulowania te zbliżone są do obecnie obowiązują-
cych. Przepisy niniejszej ustawy przewidywały odpowiedzialność dyscyplinarną 
dla pracowników wskazanej instytucji, wśród których możemy wyliczyć: upo-
mnienie, nagana, obniżenie stawki dodatku służby cywilnej jako sankcje które 
stanowią środek karania o niższym stopniu dolegliwości. Natomiast wśród 
środków o wyższym stopniu dolegliwości możemy wskazać: pozbawienie moż-
liwości awansowania przez okres dwóch lat, zakaz zajmowania stanowisk kie-
rowniczych w służbie cywilnej, obniżenie kategorii urzędniczej. Jeżeli popeł-
nione przewinienie miałoby stopień bardzo wysoki, albo miałoby charakter 
notoryczny istnieje możliwość wydalenia ze służby cywilnej. Doktryna prawa 
administracyjnego poddała wskazana ustawę krytyce, zwłaszcza w kontekście 
braku nadzoru sądów administracyjnych nad decyzjami poszczególnych komi-
sji służby cywilnej, czy brak jasnych kryteriów, jeśli chodzi o dostęp do zatrud-
nienia w służbie cywilnej oraz równie niejasne kwestie, jeśli chodzi o awanse 
i kryteria oceny urzędników25. 

Kolejną ustawę w przedmiotowej spawie uchwalono 18 grudnia 1998 
roku. Do najważniejszych zapisów należy zaliczyć enumeratywny katalog in-
stytucji, w których stanowiska urzędnicze mogli zajmować pracownicy służby 
cywilnej (min. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy urzędach wojewódzkich 
itd.). Wprowadzono dodatkową formę zatrudniania na podstawie umowy 
o prace, obok nawiązania stosunku pracy na zasadzie mianowania. Kolejna 
zmiana dotyczyła sfery organizacyjnej, która obejmowała przeniesienie szefa 
służby cywilnej, do centralnych organów administracji rządowej określając jego 
funkcję, jako właściwy do spraw służby cywilnej. Stał się on również organem 
kadencyjnym. Zmiany kompetencyjne objęły, także radę służby cywilnej, która 
pod rządami wskazanych uregulowań stała się ciałem opiniodawczo-dorad-
czym, a jej głównym zadaniem było ocena postępowań konkursowych, prze-
prowadzanych w ramach służby cywilnej. Jako odpowiedź na problemy sygna-
lizowane przy poprzedniej ustawie wprowadzono konkurencyjny i otwarty na-
bór do wskazanej instytucji, co w sposób znaczny zwiększyło jej dostępność. 
Istotna zmiana dotknęła grupę wyższych stanowisk w służbie cywilnej, na które 

25 K. Mroczek, Wpływ… . 
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24 Tamże, s. 36. 
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25 K. Mroczek, Wpływ… . 
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nabór odbywał się w trybie konkursowym. Dotyczyło to min. sekretarza rady 
ministrów, dyrektora departamentu, wydziałów, biur itp.26 

Kolejna już ustawa w bogatym dorobku legislacyjnym Rzeczpospolitej 
Polskiej pochodzi z 24 sierpnia 2006 roku. Regulacja ta, w głównej mierze 
zreformowała służbę cywilną w jej sferze organizacyjnej. Szef służby cywilnej 
wraz z powołanym do obsługi tego organu urzędem służby cywilnej zostali zli-
kwidowani, a właściwym do omawianych spraw stał się szefa kancelarii pre-
miera. Fakultatywną stała się służba przygotowawcza, którą musieli odbyć 
urzędnicy zatrudnieni w służbie cywilnej po raz pierwszy, na podstawie uzna-
niowej decyzji dyrektora generalnego. Jako przesłanki uzasadniające taki stan 
wskazywano to, że wymaga tego wiedza i doświadczenie urzędnika. W ramach 
przeprowadzanych zmian wskazano, że Krajowa Szkoła Administracji Publicz-
nej przeprowadzała i organizowała postępowanie kwalifikacyjne w służbie cy-
wilnej. Na gruncie rozważań na temat regulacji z 2006 roku interesująca wy-
daje się kwestia, że organom prowadzącym takowe postępowania nakazano 
oprócz wiedzy, doświadczenia, także badać predyspozycje kierownicze27.  

Przechodząc już do najważniejszej części niniejszego wywodu, czyli 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku, należy posłużyć się systematyką zapro-
ponowaną przez Bogusława Przywora w Transformacji ustrojowej polskiej służby 
cywilnej, wskazując jako pierwszy katalog wymogów ustawowych warunkują-
cych dostęp do służby cywilnej28. Takowe zapisy zawiera art. 4 u.s.c., który 
wskazuje na: obywatelstwo polskie, pełnię praw publicznych, kwalifikacje za-
wodowe w odniesieniu do stanowiska, czy nieposzlakowaną opinię29.  
Na mocy obowiązującej ustawy przywrócono instytucję Szefa Służby Cywilnej, 
jako centralny organ właściwy w sprawach służby cywilnej. Wynikało to jak 
podaje wcześniej wspomniany Bogusław Przywora, z realizacji zapisów konsty-
tucji, ponieważ zgodnie z ustępem drugim art. 153 ustawy zasadniczej, który 
stanowi o apolityczności wskazanej organizacji, pozostawienie omawianych 
kompetencji w zakresie działania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów no-

26 K. Mroczek, Wpływ…, s. 130-135. 
27 Tamże, s. 149-150. 
28 B. Przywora, L. Bielecki, O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu 
modelu po 20 latach reform, Warszawa, 2015, s. 200. 
29 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej … . 
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tabene organu politycznego jest sprzeczne ze wskazaną ideą. Ustawa dała Pre-
zesowi Rady Ministrów kompetencje do wydawania wytycznych, w kwestii 
przestrzegania zasad służby cywilnej oraz etyki tej organizacji. Kolejną zmianą 
ustrojową było ponowne powołanie Rady Służby Cywilnej w miejsce Rady 
Służby Publicznej (której sama już nazwa poddana była krytyce, ze względu 
zakres pojęciowy słowa służba i przyznane ustawą kompetencje). Rada w obec-
nym kształcie jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Preze-
sie Rady Ministrów, który może w celu prawidłowego wykonywania zadań 
przez administrację publiczna żądać od rzeczonego organu: dokumentów, 
sprawozdań rocznych czy okresowych itp. Występuje tu dualizm funkcji rady, 
ponieważ z jednej strony jest ona współkreatorem służby cywilnej, a jednak 
z drugiej pełni funkcje nadzorcze czuwając na prawidłowym funkcjonowaniem 
wskazanej instytucji30. 

Kolejna kwestia, jeśli chodzi o omówienie ustawy z 21 listopada 2008 
roku o służbie cywilnej jest tzw. postępowanie kwalifikacyjne. Niniejsze omó-
wienie należy rozpocząć od wskazania, że po rządami obecnej ustawy, pracow-
nicy korpusu omawianej jednostki są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
lub na podstawie mianowania oraz osoby piastujące tzw. wyższe stanowiska 
enumeratywnie wymienione w art. 2 rzeczonego aktu prawnego. Opisując po-
wyższą procedurę, należy posłużyć się przymiotami jawności, konkurencyjno-
ści i otwartości. Zapisów tych nie stosuje się do wyższych stanowisk, które ob-
sadzane są w drodze powoływania. Nabór w tym przypadku może być poprze-
dzony konkursem, nawet w wypadku, jeśli nie stawiają takiego wymogu prze-
pisy ustawowe31. Początkowym etapem jest ogłoszenie o naborze, które rów-
nież obwarowane jest szeregiem wymogów informacyjnych i stawiany jest dla 
niego wymóg ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz miejscu po-
wszechnie dostępnym w siedzibie danego urzędu. Termin składania dokumen-
tów nie może być krótszy, niż 10 od właściwego opublikowania wniosków. 
Kolejne etapy selekcji, to analiza przedstawionych dokumentów, sporządzanie 
listy kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymagania, rozmowy kwalifika-
cyjne oraz bardzo istotny z punktu widzenia realizacji wspomnianych wyżej 

30 B. Przywora, L. Bielecki, O potrzebie…, s. 200-230. 
31 M. Culepa, Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, LEX  2016, [dostęp: 07.07. 
2018r.]; 
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26 K. Mroczek, Wpływ…, s. 130-135. 
27 Tamże, s. 149-150. 
28 B. Przywora, L. Bielecki, O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu 
modelu po 20 latach reform, Warszawa, 2015, s. 200. 
29 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej … . 
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30 B. Przywora, L. Bielecki, O potrzebie…, s. 200-230. 
31 M. Culepa, Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, LEX  2016, [dostęp: 07.07. 
2018r.]; 
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zasad prawa administracyjnego, wywiady behawioralne i środowiskowe32. Po-
stępowanie rekrutacyjne zakończone jest zgodnie z ustawą sporządzeniem 
przez komisję lub zespół (zależnie od tego na jakie stanowisko był przeprowa-
dzany nabór) protokołu, w którym najważniejszym elementem poza kwestiami 
informacyjnymi (stanowisko, liczba kandydatów, kryteria itp.) jest uzasadnia-
nie dokonanego wyboru, który jest przekazywany do dyrektora generalnego 
urzędu, który niezwłocznie dokonuje ogłoszenia wyników w sposób iden-
tyczny do tego, który przewidziano dla ogłoszenia naboru33. 

Kolejną kwestią jest tzw. uzyskanie minowania na stanowisko urzędni-
cze w służbie cywilnej. Mianowanie takie może uzyskać pracownik służby cy-
wilnej zatrudniony jednostce administracji rządowej, jeżeli odpowiada warun-
kom wskazanym w ustawie, czyli min. ma tytuł zawodowy magistra, albo rów-
norzędny, 3- letni staż pracy w służbie cywilnej, posiada zgodę na uczestnictwo 
w postępowaniu kwalifikacyjnym itp.34 W tym miejscu warto przytoczyć wy-
rok wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 
roku, który w odniesieniu do pracowników zajmujących wyższe funkcje 
w służbie cywilnej stwierdził, że co do zasady, informacje o wykształceniu, tj. 
m.in. ukończonym kierunku studiów przez dyrektorów wydziałów urzędu woje-
wódzkiego stanowią informację publiczną35. Procedura kwalifikacyjna sensu 
stricto jest dwuczęściowa, składa się bowiem z części sprawdzającej wiedzę 
w przez test oraz umiejętności w formie zadań lub testu psychologicznego. 
W warstwie organizacyjnej ich przeprowadzenie powierzone jest zespołowi 
sprawdzającemu, działającemu pod nadzorem szefa służby cywilnej w Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej36. 

W słowie końcowym należy odnieść się do warunków ponoszenia odpo-
wiedzialności przez pracowników służby cywilnej. Kwestię tę należy rozpocząć 
od wskazania definicji odpowiedzialności pracowniczej. Jak podaje Helena 
Szewczyk, jest to ,,przewidziane w przepisach, głównie prawa pracy, negatywne 

32 B. Stolarczyk, Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Cywilnej, 2012, 
s. 13-25. 
33 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, … . 
34 M. Culepa, Postępowanie kwalifikacyjne… . 
35 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 02 sierpnia 2014r., sygn. 
akt: II SAB/Wa 249/14. 
36 M. Culepa, Postępowanie kwalifikacyjne… . 
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skutki w zasadzie o charakterze prawnym, które mogą być stosowane wobec pra-
cowników większości przypadków za zachowanie naganne z punktu widzenia po-
wszechnie obowiązujących norm prawnych" 37. Pracownicy służby cywilnej po-
noszą odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkową w rozumieniu kodeksu 
pracy.  

Pierwsza z nich odnosi się do wypadków niewykonania lub nienależy-
tego wykonania obowiązków pracowniczych. Jej istotą jest uszczuplenie dóbr 
majątkowych lub osobistych przy zastosowaniu tzw. sankcji represyjnych, czyli 
kar za naruszenie obowiązków pracowniczych. Z korpusem służby cywilnej 
związany jest szczególny rodzaj obowiązków, to zabezpieczenie ich odpowie-
dzialnością dyscyplinarną wzmacnia ich wykonie i zapobiega naruszeniom, 
które mogły prowadzić do wyrządzenia szkody w interesie prawnym obywatela 
lub interesie państwa. Istotny z punktu widzenia powyższych rozważań wydaje 
się wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie, z dnia 11 
grudnia 2012 roku, w którym stwierdza ,, Przypisanie odpowiedzialności dyscy-
plinarnej o charakterze deliktowym nie może opierać się na uprawdopodobnieniu, 
ale musi wynikać z wykazanych w sposób niezbity i nie budzący jakichkolwiek 
wątpliwości faktów, które oczywiście dowodzą o naruszeniu obowiązków członka 
korpusu służby cywilnej" 38. Ponadto należy zauważyć, iż odpowiedzialności dys-
cyplinarnej podlegają zarówno, urzędnicy mianowani, jaki pełniący służbę na 
innej podstawie39. Ustawodawca formę naruszenia zagrożonego karą dyscypli-
narną określa, jako ,,za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywil-
nej"40. Tak ukształtowane sformułowanie, jak wskazuje Helen Szewczyk, za 
podstawę takiej odpowiedzialności uznaje naruszenie obowiązków, które nało-
żono na pracownika służby cywilnej w ustawie. Omawiany akt prawny nie za-
wiera katalogu przewinień dyscyplinarnych, które mogły stanowić podstawę 
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Również obowiązki pracownicze 
członka korpusu służby cywilnej też nie są sprecyzowane w sposób wystarcza-
jący, co daje efekt w postaci luzu decyzyjnego i swobody w zakresie nakładania 
kar dyscyplinarnych i wszczynania procedury zmierzającej do tego celu41. Za 

37 H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa, 2010, s. 235. 
38 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2012r., sygn. 
akt: III APo 5/12. 
39 H. Szewczyk, Stosunki pracy…, s. 241-242. 
40 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej … . 
41 H. Szewczyk, Stosunki pracy…, s. 241-242. 
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32 B. Stolarczyk, Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Cywilnej, 2012, 
s. 13-25. 
33 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, … . 
34 M. Culepa, Postępowanie kwalifikacyjne… . 
35 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 02 sierpnia 2014r., sygn. 
akt: II SAB/Wa 249/14. 
36 M. Culepa, Postępowanie kwalifikacyjne… . 
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37 H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa, 2010, s. 235. 
38 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2012r., sygn. 
akt: III APo 5/12. 
39 H. Szewczyk, Stosunki pracy…, s. 241-242. 
40 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej … . 
41 H. Szewczyk, Stosunki pracy…, s. 241-242. 
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dokonanie wskazanych przewinień pracownik służby cywilnej może być uka-
rany min. naganą, upomnieniem, obniżeniem wynagrodzenia nie więcej niż 
o 25 %, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy oraz za notoryczne przewi-
nienia lub o wysokim stopniu szkodliwości, można wydalić go z pracy. Nato-
miast co do urzędnika zgodnie z art. 114 u.s.c przewiduje się podobnie upo-
mnienie, naganę, obniżenie wynagrodzenia lub wydalenie z korpusu służby cy-
wilnej, jednak katalog ten uległ znacznemu poszerzeniu, o możliwość obniże-
nia stopnia służbowego lub pozbawienie możności awansu42. Jeżeli natomiast 
mowa o organach orzekających w powyższych kwestiach w pierwszej instancji, 
są to komisje dyscyplinarne urzędów, w składzie trzech lub pięciu członków. 
Natomiast w drugiej instancji są to składy pięcioosobowe lub cały skład Wyż-
szej Komisji Dyscyplinarnej służby cywilnej43. 

W kwestii odpowiedzialności porządkowej to pracownicy i urzędnicy 
służby cywilnej podlegają ogólnym zasadom wynikającym z prawa pracy i karą 
przewidzianą w art. 108 § 1 czyli upomnieniom i naganą. 

Służb cywilna w obecnym kształcie jest gwarantem prawidłowego wy-
konywania zadań przez podmioty administrujące. Jej profesjonalizm i apoli-
tyczność stanowią od czasów międzywojennych wsparcie dla organów władzy 
publicznej. Jednak co najważniejsze cechy te oraz system organów dyscyplinu-
jących, są zabezpieczeniem przed powstaniem stanów faktycznych, mogących 
prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności za działania tych podmiotów.  
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Summary 

Civil Service, as an integral component 
of the administrative structure 

in temporal perspective 
- historical and legal analysis 

This work aims to give readers the importance of the civil service and its 
role as a guarantor of the proper performance of tasks by public administra-
tion. The course will show the evolution of the civil service corps and its trans-
formation under the successive laws and will present the legislative history of 
these regulations, which in our country dates back to the interwar period. The 
evaluation will be subject to the impact of individual regulations on the issues 
of responsibility of entities performing public tasks within the designated in-
stitution, and how this has translated into the practice of effective administra-
tion, as well as the most important issue in the context of this paper, ie an 
attempt to answer the question should be taken as part of the tasks of individ-
ual civil service corps, to ensure that it is possible to perform the entrusted 
duties as best as possible and not to expose the administrators to any form of 
liability. At the same time, it will be indicated as the provisions of the Consti-
tution, especially expressis verbis regarding the civil service and liability for 
damage caused by the activities of organs performing public administration, 
have a bearing on their practical use in the discussed issue. In the course of the 
discussion, the issue of effective human resources management within the dis-
cussed institution and its impact on the standards of performing public ad-
ministration tasks will also be analyzed, in comparison with the administration 
systems adopted in other countries, New Zealand. Considerations will be con-
ducted against the background of representatives of the doctrine of constitu-
tional and administrative law. 
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Wprowadzenie 

Na polską politykę zagraniczną w regionie Bliskiego Wschodu wpływają 
zarówno uwarunkowania wewnątrzregionalne, jak i determinanty zewnętrzne, 
wynikające z polityki prowadzonej na innych kierunkach (w czasie zimnej 
wojny przynależność do bloku wschodniego, po rozpadzie układu bipolarnego 
priorytetowe stały się stosunki ze Stanami Zjednoczonymi czy krajami Europy 
Zachodniej). Do uwarunkowań wewnątrzregionalnych należy zaliczyć strate-
giczne położenie geopolityczne Bliskiego Wschodu, jest to bowiem region, 
w którym od dekad ścierają się interesy wielu państw, to również jeden z naj-
bardziej niestabilnych regionów na świecie, na obszarze którego toczą się od 
dekad liczne konflikty takie, jak: konflikt izraelsko-palestyński, wojna w Iraku, 
kryzys wokół irańskiego programu nuklearnego, czy kryzysy związane wyda-
rzeniami Arabskiej Wiosny, jak również wojna w Syrii i związana z tym wojna 
z tzw. Państwem Islamskim (ISIS). Niezwykle istotne są  także czynniki gospo-
darcze, bogate złoża surowców naturalnych i energetycznych (głównie ropy 
naftowej i gazu ziemnego) w krajach Bliskiego Wschodu. Liczne kraje, w tym 
Polska, postrzegają ten obszar świata jako ogromny rynek zbytu towarów 
i usług1. Z punkty widzenia interesów Polski, na politykę zagraniczną wobec 

                                                            
1 K. Czornik, Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej i globalnej, 
[w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, 
M. Stolarczyk, Katowice 2014, s. 551. 
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państw Bliskiego Wschodu większy wpływ mają jednak determinanty ze-
wnętrzne, przede wszystkim bliskie relacje z USA, dla których ten region sta-
nowi strategiczny obszar realizacji celów i interesów polityki zagranicznej2. 

Rys historyczny polskiej polityki wobec Bliskiego Wschodu 

Stosunki gospodarcze Polski z obszarem dzisiejszego Bliskiego Wschodu 
rozwijały się już w czasie istnienia Imperium Osmańskiego. Sprowadzano 
wówczas do Polski broń białą, jedwab, dywany czy przyprawy z tego obszaru, 
prowadzono także kontaktu z Persją3.  
W latach 20. XX wieku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Iranem, 
Irakiem, Arabią Saudyjską oraz Egiptem4. W Egipcie w 1937 r. utworzono 
Stację Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego5.  

Po zakończeniu II wojny światowej, władze państwa polskiego nie rezy-
gnowały z wyrażania swojego stanowiska w kwestii wydarzeń rozgrywających 
się na Bliskim Wschodzie. w 1946 r. Polska domagała się w Radzie Bezpie-
czeństwa ONZ wycofania wojsk brytyjskich z Egiptu i francuskich z Syrii 
i Libanu6.  

Istotną kwestią w polityce zagranicznej Polski po II wojnie światowej stało 
się ustosunkowanie władz polskich do utworzenia Izraela. Polska zaakcepto-
wała rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z 29 listopada 1947 r. 
stanowiącą o podziale Palestyny na dwa państwa: arabskie i żydowskie7. Na 
mocy rezolucji 181 Żydzi mieli otrzymać 56,47 % obszaru Palestyny, Arabo-
wie 42,88 %, natomiast Jerozolima miała pozostać pod nadzorem ONZ. Pań-
stwo arabskie miało zajmować obszar 11 655 km2, w jego skład miały wejść: 
zachodnia Galilea z miastami Ako i Nazaret, centralna oraz wschodnia część 

                                                            
2 Tamże, s. 551. 
3 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, 
[w:] Polska polityka zagraniczna 1989-2014, red. J. Knopek, R. Willa, Warszawa 2016, s. 264.  
4 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Aspekty 
polityczne, [w:] Polityka zagraniczna polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane 
problemy, red. R. Zięba, T. Pawłuszko, Kielce 2016, s. 238. 
5 K. Czornik, Polska percepcja Arabskiej Wiosny … s. 552. 
6 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu…, s. 265. 
7 M. Szydzisz, Zaangażowanie ONZ w rozwiązanie konfliktu izraelsko – palestyńskiego w okresie 
zimnowojennym, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, red. 
B. J. Albin, G. Tokarz, Wrocław 2007, s. 143. 
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Palestyny od doliny Jezreel do Ber Szewy, a także pas wybrzeża Morza Śród-
ziemnego od Aszod do Gazy. Państwo żydowskie miało natomiast mieć po-
wierzchnię 14 477 km2  8. Wykonanie założeń rezolucji okazało się jednak nie-
realne, a 14 maja 1948 r. proklamowano utworzenie państwa Izrael. Polska 
była wówczas jednym z pierwszych krajów, które uznały jego niepodległość. 
Władze polskie liczyły, że nowopowstałe państwo, stworzone przy udziale ru-
chów syjonistycznych, będzie ustrojowo zbliżone do socjalizmu i stanie się na-
turalnym sojusznikiem dla bloku wschodniego9.  

Gwałtowne pogorszenie relacji polsko – izraelskich miało miejsce w czasie 
kryzysu sueskiego, w lipcu 1956 r. w nocie wręczonej ambasadorowi Wielkiej 
Brytanii w Polsce przez wiceministra spraw zagranicznych PRL Mariana Na-
szkowskiego stwierdzono, iż nacjonalizacja Kanału Sueskiego wynikała z suwe-
rennych praw Egiptu. Władze polskie potępiły działania zbrojne Francji, Wiel-
kiej Brytanii i Izraela  przeciwko Egiptowi10.  

Po rozpoczęciu wojny sześciodniowej w 1967 r. Polska zerwała stosunki 
dyplomatyczne z Izraelem, w geście poparcia dla Egiptu i Syrii zaatakowanych 
przez państwo żydowskie11. Pod koniec lat 60., w roku 1968 w następstwie 
prowadzonej przez władze PRL kampanii antysemickiej i zmuszeniu wielu Po-
laków żydowskiego pochodzenia do opuszczenia kraju, stosunki polsko – ży-
dowskie uległy dalszemu pogorszeniu12.  

Polska udzieliła krajom arabskim poparcia również w czasie kolejnej 
wojny arabsko – izraelskiej w 1973 r., potępiła także agresję Izraela na Liban 
w 1982 r.13 

Ówczesna polityka Polski wobec Bliskiego Wschodu była uwarunkowana 
przynależnością do bloku wschodniego. Władze PRL utrzymywały dobre sto-
sunki głównie z Irakiem, Jemeńską Republiką Ludowo – Demokratyczną, Sy-
rią oraz Egiptem (w czasie rządów Gamala Abdela Nasera). Polityka Polski 
w regionie bliskowschodnim wyrażała się również w partycypowaniu polskich 
sił w misjach pokojowych i stabilizacyjnych ONZ: UNEF (United Nations 
Emergency Force, Doraźne Siły Narodów Zjednoczonych w Egipcie), UNDOF 

                                                            
8 M. Jadwiszczok: Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie, Toruń 2010, s. 12. 
9 J. Zając, R. Zięba, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2005, s. 195. 
10 J. Piotrowski, Stosunki Polski z krajami arabskimi,  Warszawa 1989, s. 14. 
11 K. Czornik, Polska percepcja Arabskiej Wiosny …, s. 552 
12 R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 119. 
13 J. Piotrowski, Stosunki Polski z krajami arabskimi, …, s. 16-17. 
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2 Tamże, s. 551. 
3 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, 
[w:] Polska polityka zagraniczna 1989-2014, red. J. Knopek, R. Willa, Warszawa 2016, s. 264.  
4 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Aspekty 
polityczne, [w:] Polityka zagraniczna polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane 
problemy, red. R. Zięba, T. Pawłuszko, Kielce 2016, s. 238. 
5 K. Czornik, Polska percepcja Arabskiej Wiosny … s. 552. 
6 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu…, s. 265. 
7 M. Szydzisz, Zaangażowanie ONZ w rozwiązanie konfliktu izraelsko – palestyńskiego w okresie 
zimnowojennym, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, red. 
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8 M. Jadwiszczok: Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie, Toruń 2010, s. 12. 
9 J. Zając, R. Zięba, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2005, s. 195. 
10 J. Piotrowski, Stosunki Polski z krajami arabskimi,  Warszawa 1989, s. 14. 
11 K. Czornik, Polska percepcja Arabskiej Wiosny …, s. 552 
12 R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 119. 
13 J. Piotrowski, Stosunki Polski z krajami arabskimi, …, s. 16-17. 
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(United Nations Disengagement Observer Force, Siły Narodów Zjednoczonych 
ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan) czy UNIFIL (United 
Nations Interim Force in Lebanon, Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Liba-
nie)14.  

Władze PRL współpracowały z krajami arabskimi na płaszczyźnie woj-
skowej, dostarczano broń w ramach pomocy bezzwrotnej, sprzedawano broń 
do Syrii czy Iraku. Podejmowano również współpracę w dziedzinie nauki, kil-
kanaście tysięcy cudzoziemców zdobyło w okresie PRL wyższe wykształcenie 
na polskich uczelniach, liczną grupę stanowili studenci z Syrii, Jordanii i Iraku. 
Lata 80. Przyniosły zahamowanie w stosunkach z krajami bliskowschodnimi. 
Władze PRL koncentrowały się na rozwiązywaniu problemów wewnętrznych, 
kraje takie jak Irak i Syria stanęły wówczas po stronie rządu polskiego, określa-
jąc działalność „Solidarności” jako syjonistyczny spisek15. 

Zmiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po 1989 r. umożliwiły odbu-
dowę relacji polsko – izraelskich. Po utworzeniu rządu przez Tadeusza Mazo-
wieckiego, nowy polski premier potępił kampanię antysemicką z końca lat 60., 
natomiast 27 lutego 1990 r. doszło do wznowienia stosunków dyplomatycz-
nych między Polską a Izraelem16. Koniec zimnej wojny oznaczał jednak zaha-
mowanie relacji z pozostałymi krajami regionu Bliskiego Wschodu. W latach 
90. istotnym przejawem aktywności polskiej dyplomacji w tym obszarze świata 
były częste podróże ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego 
do krajów arabskich. Stosunki Polski z państwami arabskimi uległy wówczas 
pogorszeniu, a Bliski Wschód stracił na znaczeniu, co wynikało głównie z dą-
żeń RP do zacieśniania relacji ze Stanami Zjednoczonymi (czego wyrazem było 
m.in. poparcie dla operacji „Pustynna Burza”, mającej na celu wyzwolenie Ku-
wejtu spod okupacji irackiej17) oraz skoncentrowaniu się przez polskie elity po-
lityczne na działaniach zmierzających do włączenia Polski w struktury NATO 
i Unii Europejskiej.  

Należy jednak podkreślić, że w latach 90. Ustanowiono stosunki dy-
plomatyczne z większością krajów Zatoki Perskie, np. z Królestwem Arabii 
Saudyjskiej stosunki dyplomatyczne na poziomie ambasad nawiązano 

                                                            
14 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 238. 
15 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu …, s. 267. 
16 R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej…, s. 120. 
17 Tamże, s. 121. 
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3.05.1995 r.18, od 1998 r. w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie funkcjonuje 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2001 r. otwarta została placówka sau-
dyjska w Warszawie. Była to pierwsza ambasada państwa z subregionu Zatoki 
Perskiej w Polsce. 

Polityka zagraniczna Polski wobec Bliskiego Wschodu w XXI wieku. 

W 2003 r. rząd przyjął Strategię Polskiej Współpracy na Rzecz Rozwoju, 
dokument obejmujący wybrane kraje rozwijające się, z którymi Polska utrzy-
muje stosunki na określonym poziomie, państwa przechodzące transformację 
ustrojową oraz kraje rozwijające się i w okresie transformacji, w których znaj-
dują się skupiska ludności pochodzenia polskiego19. Dokument ten był pierw-
szym krokiem w realizowaniu celów polityki zagranicznej m.in. na obszarze 
Bliskiego Wschodu. 

Jedną z fundamentalnych decyzji podjętych na początku XXI wieku przez 
polskie elity polityczne w kwestii stosunków z państwami Bliskiego Wschodu, 
był udział w wojnie w Iraku. W marcu 2003 r. Polska była jednym z państw, 
które włączyły się w stworzoną z inicjatywy ówczesnego prezydenta USA G.W. 
Busha koalicję antyiracką, w latach 2003 – 2008 polskie siły dowodziły jedną 
ze stref okupacyjnych w Iraku i kierowały stacjonującą tam Wielonarodową 
Dywizją Centrum - Południe20. Implikacją zaangażowania Polski w wojnę 
w Iraku było znaczące osłabienie relacji z krajami arabskimi, pogorszył się rów-
nież wizerunek Polski wśród krajów Europy Zachodniej, niezaangażowanych 
w konflikt iracki. Polska została wówczas ostro skrytykowana przez prezydenta 
Francji Jacquesa Chiraca, który stwierdził, że „Polska straciła dobrą okazję, aby 
siedzieć cicho21”. 

W listopadzie 2004 r. polski rząd przyjął „Strategię RP w odniesieniu do 
pozaeuropejskich krajów rozwijających się”. W dokumencie tym stwierdzono, 
że celem polityki zagranicznej Polski wobec Bliskiego Wschodu będzie podej-

                                                            
18 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator Tom IV: Afryka i Bliski Wschód 1918-2009, red. 
K. Szczepanik, A. Herman – Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2010, s. 27. 
19 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu…, s. 268. 
20 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 241. 
21 Chirac ostro krytykuje Polskę,[online], https://wiadomosci.wp.pl/chirac-ostro-krytykuje-polsk 
e-6037029079897217a [dostęp: 01.07.2018]. 
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(United Nations Disengagement Observer Force, Siły Narodów Zjednoczonych 
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14 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 238. 
15 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu …, s. 267. 
16 R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej…, s. 120. 
17 Tamże, s. 121. 
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18 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator Tom IV: Afryka i Bliski Wschód 1918-2009, red. 
K. Szczepanik, A. Herman – Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2010, s. 27. 
19 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu…, s. 268. 
20 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 241. 
21 Chirac ostro krytykuje Polskę,[online], https://wiadomosci.wp.pl/chirac-ostro-krytykuje-polsk 
e-6037029079897217a [dostęp: 01.07.2018]. 



Sara Piwowarska 

244 

mowanie działań na rzecz stabilizacji tego regionu. podkreślono, iż Polska bę-
dzie wspierać wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko – palestyńskiego 
oraz wywiąże się ze zobowiązań wynikających z udziału w misji w Iraku. 
W Strategii wyróżniono kraje bliskowschodnie o znaczeniu priorytetowym dla 
Polski. były to: Arabia Saudyjska, Iran, Kuwejt oraz Zjednoczone Emiraty 
Arabskie22.  

W 2006 r. minister spraw zagranicznych RP Stefan Meller stwierdził, iż 
w regionie szerszego Bliskiego Wschodu (Broader Middle East and North 
Africa, BMENA) mamy do czynienia z największymi dylematami, wyzwa-
niami i zagrożeniami dla współczesnego świata, a Polska jest gotowa aktywnie 
uczestniczyć w modernizacji tego regionu. Minister podkreślił, że partnerami 
politycznymi i ekonomicznymi dla Polski mogą być zarówno kraje arabskie, 
jak i Izrael23, nawiązał również do uczestnictwa Polski w misji w Iraku. Kolejni 
ministrowie polskiej dyplomacji w swoich przemówieniach zwracali uwagę na 
konieczność uczestniczenia przez Polskę w misjach stabilizacyjnych i pokojo-
wych w regionie Bliskiego Wschodu.  W roku 2009 minister Anna Fotyga 
podkreślała, że wzrost polskiej aktywności w tego typu misjach może przyczy-
nić się do zmniejszenia zagrożenia terrorystycznego na świecie. Szefowa MSZ 
wyraziła również poparcie dla międzynarodowych działań mających na celu 
rozwiązanie kryzysu wokół irańskiego programu nuklearnego. Kolejny mini-
ster spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, w 2008 r. stwierdził, że Polska 
docenia wysiłki państw członkowskich Unii Europejskiej, dążących do poko-
jowego rozwoju krajów Bliskiego Wschodu24. 

Początek roku 2011 przyniósł zasadnicze zmiany na geopolitycznej mapie 
świata. W przeciągu kilku miesięcy doszło do obalenia przywódców Tunezji, 
Egiptu, a następnie Libii. Wydarzenia tzw. „Arabskiej Wiosny” rozeszły się 
echem po innych państwach regionu, a także przykuły uwagę światowej opinii 
publicznej. Wydarzenia Arabskiej Wiosny były inspiracją dla wybuchu anty-
rządowych protestów w wielu krajach Bliskiego Wschodu, m.in. Syrii, gdzie 
protesty przerodziły się w konflikt angażujący wiele podmiotów stosunków 
międzynarodowych. Trwający od marca 2011 r. konflikt zbrojny rozgrywa się 

                                                            
22 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 242. 
23 A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Bliski Wschód – wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej?, Bez-
pieczeństwo Narodowe 2008, nr 7-8, s. 152. 
24 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu…, s. 270. 
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w kilku wymiarach, angażuje głównych graczy w rejonie Bliskiego Wschodu, 
przede wszystkim Arabię Saudyjską, Iranu oraz Izrael. Nie można jednak za-
pomnieć, iż wpływ na rozwój sytuacji w Syrii ma rywalizacja mocarstw, takich 
jak USA czy Rosja Stawką rywalizacji o Syrię jest przywództwo w strategicz-
nym regionie, jakim jest Bliski Wschód, a także wynikające z tego przywódz-
twa korzyści polityczne oraz gospodarcze. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja 
w regionie bliskowschodnim postawiła nowe wyzwania także przed dyploma-
cją Polski, wymusiła redefinicję polskiej polityki zagranicznej wobec Bliskiego 
Wschodu i zwiększenie zainteresowania tym regionem świata. 1 lipca 2011 r. 
Polska rozpoczęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, jednym z prio-
rytetów polskiej prezydencji stało się wspomaganie demokratyzacji i ustana-
wiania rządów prawa w krajach MENA (Middle East and North Africa). Wspie-
ranie zmian na Bliskim Wschodzie stanowiło dla Polski szansę na umocnienie 
wizerunku wzorca transformacji ustrojowej, kraju który ma ogromne doświad-
czenie w procesach zmian ustrojowych. 31 stycznia 2011 r. minister Radosław 
Sikorski wystąpił z propozycją powołania Europejskiego Funduszu na Rzecz 
Demokracji. W 2013 r. zaczęto przyjmować wnioski o dofinansowanie, wśród 
krajów, których miały dotyczyć inicjatywy projektowe znalazły się m.in. nastę-
pujące państwa Bliskiego Wschodu: Egipt, Jordania, Liban, terytoria okupo-
wane Palestyny, Syria25.  

Polska zajęła również stanowisko wobec dynamicznie zmieniającej się sy-
tuacji w Syrii. Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 26 września 2012 
r. prezydent Bronisław Komorowski podkreślał słabość Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz Ligi Państw Arabskich i niemoc tych organizacji w kwestii rozwią-
zania konfliktu syryjskiego26. Polscy decydenci polityczni popierali koniecz-
ność stosowania soft Power, jako skutecznego instrumentu w polityce wobec 
Bliskiego Wschodu, nie popierano natomiast kolejnej interwencji militarnej 
w tym regionie. 

Wzrost zaangażowania na Bliskim Wschodzie odzwierciedlał również ko-
lejny dokument rządowy, Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, 
w którym po raz kolejny podkreślono poparcie dla przemian demokratycznych 

                                                            
25 K. Czornik, Polska percepcja Arabskiej Wiosny …, s. 560. 
26 Tamże, s. 561. 
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22 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 242. 
23 A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Bliski Wschód – wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej?, Bez-
pieczeństwo Narodowe 2008, nr 7-8, s. 152. 
24 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu…, s. 270. 

Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski w XXI w. 

245 

w kilku wymiarach, angażuje głównych graczy w rejonie Bliskiego Wschodu, 
przede wszystkim Arabię Saudyjską, Iranu oraz Izrael. Nie można jednak za-
pomnieć, iż wpływ na rozwój sytuacji w Syrii ma rywalizacja mocarstw, takich 
jak USA czy Rosja Stawką rywalizacji o Syrię jest przywództwo w strategicz-
nym regionie, jakim jest Bliski Wschód, a także wynikające z tego przywódz-
twa korzyści polityczne oraz gospodarcze. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja 
w regionie bliskowschodnim postawiła nowe wyzwania także przed dyploma-
cją Polski, wymusiła redefinicję polskiej polityki zagranicznej wobec Bliskiego 
Wschodu i zwiększenie zainteresowania tym regionem świata. 1 lipca 2011 r. 
Polska rozpoczęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, jednym z prio-
rytetów polskiej prezydencji stało się wspomaganie demokratyzacji i ustana-
wiania rządów prawa w krajach MENA (Middle East and North Africa). Wspie-
ranie zmian na Bliskim Wschodzie stanowiło dla Polski szansę na umocnienie 
wizerunku wzorca transformacji ustrojowej, kraju który ma ogromne doświad-
czenie w procesach zmian ustrojowych. 31 stycznia 2011 r. minister Radosław 
Sikorski wystąpił z propozycją powołania Europejskiego Funduszu na Rzecz 
Demokracji. W 2013 r. zaczęto przyjmować wnioski o dofinansowanie, wśród 
krajów, których miały dotyczyć inicjatywy projektowe znalazły się m.in. nastę-
pujące państwa Bliskiego Wschodu: Egipt, Jordania, Liban, terytoria okupo-
wane Palestyny, Syria25.  

Polska zajęła również stanowisko wobec dynamicznie zmieniającej się sy-
tuacji w Syrii. Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 26 września 2012 
r. prezydent Bronisław Komorowski podkreślał słabość Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz Ligi Państw Arabskich i niemoc tych organizacji w kwestii rozwią-
zania konfliktu syryjskiego26. Polscy decydenci polityczni popierali koniecz-
ność stosowania soft Power, jako skutecznego instrumentu w polityce wobec 
Bliskiego Wschodu, nie popierano natomiast kolejnej interwencji militarnej 
w tym regionie. 

Wzrost zaangażowania na Bliskim Wschodzie odzwierciedlał również ko-
lejny dokument rządowy, Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, 
w którym po raz kolejny podkreślono poparcie dla przemian demokratycznych 

                                                            
25 K. Czornik, Polska percepcja Arabskiej Wiosny …, s. 560. 
26 Tamże, s. 561. 
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w krajach arabskich. Także w przemówieniu z 2014 r., kolejnego z szefów pol-
skiej dyplomacji, Grzegorza Schetyny, zaznaczono, iż procesy zachodzące na 
Bliskim Wschodzie mają kluczowe znaczenie także dla Polski27.  

W roku 2016, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, re-
prezentujący inną opcję polityczną niż jego poprzednicy, jako priorytetowe dla 
Polski w regionie bliskowschodnim określił interesy ekonomiczne. Jako jed-
nego z najważniejszych sojuszników w regionie wskazano Jordanię, do głów-
nych zadań zaliczono z kolei pogłębienie współpracy z Arabią Saudyjską, Zjed-
noczonymi Emiratami Arabskimi oraz Iranem, wobec którego Unia Europej-
ska zniosła sankcje, na mocy porozumienia zawartego 14 lipca 2015 r.28  
 Stanowisko Polski w kwestii zaangażowania militarnego na Bliskim 
Wschodzie uległo zmianie w związku z eskalacją wojny z tzw. Państwem Is-
lamskim (ISIS). 17 czerwca 2016 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował, iż 
dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe zostaną skierowane do walki z ISIS. Pol-
scy żołnierze zaangażowani zostali w operację  Inherent Resolve  w dniach 20 
czerwca – 31 grudnia 2016 r. w Kuwejcie oraz Iraku razem z siłami Globalnej 
Koalicji do walki z ISIS29. Ówczesny Minister Obrony Narodowej, Antoni 
Macierewicz wskazywał na konieczność okazania solidarności z krajami sojusz-
niczymi. Nowe polskie władze liczyły również na wsparcie sojuszników na 
wschodniej flance NATO30. 

Istotną kwestią w drugiej dekadzie XXI wieku są dla Polski także stosunki 
z Izraelem, które  uległy w ostatnich miesiącach ochłodzeniu, w związku z no-
welizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Polskie władze podejmują 
jednak próby zażegnania kryzysu, premierzy Polski i Izraela podpisali wspólną 
deklarację31, jednak ze względu na uwarunkowania historyczne, a także 
w związku z potencjałem Izraela na arenie międzynarodowej uregulowanie sto-
sunków z Państwem Żydowskim stanowi istotne wyzwanie dla polskiej poli-
tyki na Bliskim Wschodzie. 
                                                            
27 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu …, s. 270. 
28 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 246. 
29 Polscy żołnierze będą walczyć z ISIS. Kontyngent jedzie do Kuwejtu i Iraku, [online], http://nie 
zalezna.pl/82092-polscy-zolnierze-beda-walczyc-z-isis-kontyngent-jedzie-do-kuwejtu-i-iraku 
[dostęp: 01.07.2018]. 
30 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …,  s. 247. 
31 Wspólna deklaracja premierów Państwa Izrael i Rzeczypospolitej Polskiej, [online], https://www. 
premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wspolna-deklaracja-premierow-panstwa-izrael-i-rzeczy-
pospolitej-polskiej.html, [dostęp: 01.07.2018]. 
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Poza kwestiami militarnymi i politycznymi, związanymi ze wspieraniem 
demokratyzacji i zaangażowaniem w rozwiązywanie konfliktów na Bliskim 
Wschodzie, relacje Polski z krajami regionu opierały się przede wszystkim na 
gospodarce. W latach 2004 – 2008 nastąpił czterokrotny wzrost wzajemnych 
obrotów handlowych między Polską a Arabią Saudyjską (w roku 2003 96 mln 
USD, a w 2008 640 mln USD)32. Rekordowy okazał się rok 2014, kiedy wy-
miana handlowa osiągnęła poziom 754,8 mln USD. Polska eksportowała do 
Arabii Saudyjskiej gównie artykuły rolno – spożywcze, wyroby przemysłu elek-
tromaszynowego, wyroby metalurgiczne czy przemysł chemiczny. Wśród pro-
duktów importowanych dominowały wyroby przemysłu chemicznego33. Kon-
takty gospodarcze utrzymywane są również z Islamską Republiką Iranu, obec-
nie są to symboliczne kontakty handlowe na poziomie ok. 30 mln EUR34. 
Pod koniec XX wieku oraz w XXI wieku Polska podpisała wiele umów o cha-
rakterze politycznym i gospodarczym z krajami Bliskiego Wschodu: 
 
Tabela 1. Wybrane umowy i porozumienia Polski z niektórymi 
państwami Bliskiego Wschodu35 

DATA PAŃSTWO/ NAZWA DOKUMENTU 
ARABIA SAUDYJSKA 

11.10.2003 Umowa ramowa o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, 
inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu. We-
szła w życie 19.08.2004. 

25.06.2007 Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Weszła 
w życie 9.08.2008. 

25.06.2007 Memorandum o porozumieniu między Polską Akademią Nauk  
a Miasteczkiem Naukowo – Technicznym im. Króla Abdulaziza 
w Arabii Saudyjskiej o współpracy naukowej i technologicznej. 
Weszło w życie 17.07.2008. 

                                                            
32 K. Czornik, Stosunki polsko – saudyjskie w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] Stosunki Polski 
z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Ka-
towice 2016, s. 394. 
33 Tamże, s. 395. 
34 R. Borkowski, Stosunki polsko – irańskie w perspektywie geostrategicznej. Próba bilansu, [w:] Sto-
sunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, 
M. Stolarczyk, Katowice 2016, s. 377.  
35 Stosunki dyplomatyczne Polski …; ISAP- Internetowy System Aktów Prawnych, [online] http:// 
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp [dostęp: 01.07.2018]. 
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niczymi. Nowe polskie władze liczyły również na wsparcie sojuszników na 
wschodniej flance NATO30. 
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z Izraelem, które  uległy w ostatnich miesiącach ochłodzeniu, w związku z no-
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jednak próby zażegnania kryzysu, premierzy Polski i Izraela podpisali wspólną 
deklarację31, jednak ze względu na uwarunkowania historyczne, a także 
w związku z potencjałem Izraela na arenie międzynarodowej uregulowanie sto-
sunków z Państwem Żydowskim stanowi istotne wyzwanie dla polskiej poli-
tyki na Bliskim Wschodzie. 
                                                            
27 W. Spirewski, Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu …, s. 270. 
28 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …, s. 246. 
29 Polscy żołnierze będą walczyć z ISIS. Kontyngent jedzie do Kuwejtu i Iraku, [online], http://nie 
zalezna.pl/82092-polscy-zolnierze-beda-walczyc-z-isis-kontyngent-jedzie-do-kuwejtu-i-iraku 
[dostęp: 01.07.2018]. 
30 K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski …,  s. 247. 
31 Wspólna deklaracja premierów Państwa Izrael i Rzeczypospolitej Polskiej, [online], https://www. 
premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wspolna-deklaracja-premierow-panstwa-izrael-i-rzeczy-
pospolitej-polskiej.html, [dostęp: 01.07.2018]. 
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Tabela 1. Wybrane umowy i porozumienia Polski z niektórymi 
państwami Bliskiego Wschodu35 

DATA PAŃSTWO/ NAZWA DOKUMENTU 
ARABIA SAUDYJSKA 

11.10.2003 Umowa ramowa o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, 
inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu. We-
szła w życie 19.08.2004. 

25.06.2007 Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Weszła 
w życie 9.08.2008. 

25.06.2007 Memorandum o porozumieniu między Polską Akademią Nauk  
a Miasteczkiem Naukowo – Technicznym im. Króla Abdulaziza 
w Arabii Saudyjskiej o współpracy naukowej i technologicznej. 
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32 K. Czornik, Stosunki polsko – saudyjskie w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] Stosunki Polski 
z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Ka-
towice 2016, s. 394. 
33 Tamże, s. 395. 
34 R. Borkowski, Stosunki polsko – irańskie w perspektywie geostrategicznej. Próba bilansu, [w:] Sto-
sunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, 
M. Stolarczyk, Katowice 2016, s. 377.  
35 Stosunki dyplomatyczne Polski …; ISAP- Internetowy System Aktów Prawnych, [online] http:// 
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp [dostęp: 01.07.2018]. 
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25.06.2007 Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego RP a Ministerstwem Szkolnictwa Ara-
bii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa 
wyższego. Weszło w życie 12.11.2008. 

IRAN 
2.10.1998 Umowa w zakresie unikania podwójnego opodatkowania w za-

kresie podatków od dochodu. Weszła w życie 1.12.2006. proto-
kół zmieniający umowę został podpisany 15.12.2004. wszedł 
w życie 1.12.2006. 

10.10.2002 Porozumienie między Ministrem Środowiska RP a Urzędem 
Ochrony Środowiska Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska. Weszło w życie 10.10.2002. 

11.07.2005. Memorandum o porozumieniu o współpracy w zwalczaniu nie-
legalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psycho-
tropowymi i prekursorami. Weszło w życie 4.02.2008. 

IZRAEL 
15.06.2000 Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. 

Weszła w życie 9.12.2001. 
17.11.2004 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Gospodarki 

i Pracy RP a Ministerstwem Obrony Państwa Izrael o współ-
pracy w dziedzinie przemysłów obronnych. 

11.09.2006 Umowa o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny. Weszła 
w życie 10.07.2009. 

24.05.2009 Umowa między Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Izra-
elską Radą Wymiany Młodzieży o polsko – izraelskiej wymianie 
młodzieży. 

JORDANIA 
4.10.1997 Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-

pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu. Weszła w życie 22.04.1999. 

4.10.1997 Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. 
Weszła w życie 14.08.1999. 

1.09.2004 Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Weszła w życie 
13.12.2006. 

KATAR 
18.11.2008 Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-

pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu. 

Bliski Wschód w polityce zagranicznej Polski w XXI w. 

249 

5.05.2017 Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar. 

5.05.2017 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury. 

5.05.2017 Porozumienie o współpracy w dziedzinie nauk medycznych 
i ochrony zdrowia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Państwa Katar. 

SYRIA 
15.08.2001 Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu. Weszła w życie 23.12.2003. 

16.12.2004 Umowa w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syrii wo-
bec RP. Weszła w życie 16.12.2004.  

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
31.01.1993 Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-

pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie  podat-
ków od dochodu. 

22.04.2012 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodar-
czej. 

8.06.2015 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i ba-
dań naukowych 

 
Zakończenie 

Polityka zagraniczna Polski wobec regionu Bliskiego Wschodu uwarun-
kowana jest wieloma czynnikami, zarówno wewnątrzregionalnymi, jak i ze-
wnętrznymi. Przez dekady współpraca z krajami tego obszaru opierała się głów-
nie na gospodarce, a polscy decydenci polityczni nie byli zainteresowani jej 
poszerzaniem i pogłębianiem, Bliski Wschód nie stanowił dla Polski prioryte-
towego kierunku. Sytuacja zmieniła się znaczącą z początkiem XXI wieku, 
co było implikacją wielu wydarzeń na arenie międzynarodowej, przede wszyst-
kim wojny w Iraku w 2003 r., Arabskiej Wiosny, konfliktu syryjskiego czy 
wojny z tzw. Państwem Islamskim. Polska z entuzjazmem reagowała na próby 
demokratycznych przemian na Bliskim Wschodzie, opowiadała się natomiast 
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15.08.2001 Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu. Weszła w życie 23.12.2003. 

16.12.2004 Umowa w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syrii wo-
bec RP. Weszła w życie 16.12.2004.  

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
31.01.1993 Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-

pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie  podat-
ków od dochodu. 

22.04.2012 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodar-
czej. 

8.06.2015 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i ba-
dań naukowych 

 
Zakończenie 

Polityka zagraniczna Polski wobec regionu Bliskiego Wschodu uwarun-
kowana jest wieloma czynnikami, zarówno wewnątrzregionalnymi, jak i ze-
wnętrznymi. Przez dekady współpraca z krajami tego obszaru opierała się głów-
nie na gospodarce, a polscy decydenci polityczni nie byli zainteresowani jej 
poszerzaniem i pogłębianiem, Bliski Wschód nie stanowił dla Polski prioryte-
towego kierunku. Sytuacja zmieniła się znaczącą z początkiem XXI wieku, 
co było implikacją wielu wydarzeń na arenie międzynarodowej, przede wszyst-
kim wojny w Iraku w 2003 r., Arabskiej Wiosny, konfliktu syryjskiego czy 
wojny z tzw. Państwem Islamskim. Polska z entuzjazmem reagowała na próby 
demokratycznych przemian na Bliskim Wschodzie, opowiadała się natomiast 
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przeciwko konieczności przeprowadzenia interwencji zbrojnej w Syrii. Dążąc 
do polepszenia swojego wizerunku i zwiększenia pozycji na arenie międzyna-
rodowej, Polska powinna wykazywać dalsze zainteresowanie Bliskim Wscho-
dem i pogłębiać stosunki polityczne, a przede wszystkim ekonomiczne z kra-
jami tego regionu. Na obszarze bliskowschodnim ogniskuje się wiele zagrożeń 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jak również wiele wyzwań także dla 
Polski. Wśród najważniejszych wyzwań dla polskiej polityki zagranicznej wo-
bec państw Bliskiego Wschodu należy obecnie zwrócić największą uwagę na 
kryzys migracyjny, eskalację konfliktów zbrojnych, czy stosunki polsko – izra-
elskie.  
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Summary 

Polish foreign Policy towards the Middle East in 
the 21st century 

The Middle East is undoubtedly an important direction in Polish foreign 
policy, but this is not a key direction. Due to the strategic role of this area in 
international relations, armed conflicts that have lasted for decades, the dy-
namics of recent events related to the Arab Spring, the interest of Poland in 
this region increases in the 21st century. Both in the twentieth century, asand 
in the first and second decade of the 21st century, successive Polish foreign 
ministers paid more and more attention to the sub-region of the Persian Gulf 
as part of a region with growing economic hopes for Poland. Among the Mid-
dle East countries that require special analysis in the context of Poland's for-
eign policy, it is necessary to mention primarily Saudi Arabia, Qatar, Jordan, 
Israel and the Islamic Republic of Iran. 

 






