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Przedmowa

Lata 20. XX wieku były znaczące dla historii oraz rozwoju narodu  
i państwa polskiego, zarówno w kwestiach politycznych, jak i społecznych. 
Pierwsze dekady XXI wieku przyniosły zmiany, które nieodwracalnie wpłyną 
na życie przyszłych pokoleń. 

Czy to oznacza, że "historia zatacza koło"? Epidemia, międzynarodo-
we napięcia społeczne, manifesty społeczne itd. Czy można odnaleźć inne 
porównania? Czy Polska lat 20. XXI wieku jest odbiciem Polski lat 20.  
XX wieku? Czy wręcz przeciwnie? Podobieństwa są efektem innych zjawisk,  
a obserwowane aktualne wydarzenia prowadzą do nieprzewidzianych skutków?

Monografia Polska lat 20. Między XX a XXI wiekiem. Studia histo-
ryczno-społeczno-prawne, którą oddajemy Czytelnikowi, porusza minione, 
ale wpływające na teraźniejszość i współczesne problemy, z którymi mie-
rzy się nauka. Zbiór tekstów ma charakter interdyscyplinarny. Poruszane  
w rozdziałach tematy dotyczą dziedzin prawa, nauk społecznych i humani-
stycznych. Opisują wybrane zagadnienia w ujęciu ogólnokrajowym i lokal-
nym. Zakres czasowy omawianych problemów obejmuje lata 20. XX i XXI 
wieku oraz czasy wcześniejsze, które mają znaczenie dla zjawisk w.w. stuleci. 

Redakcja pragnie podziękować autorom i recenzentom za trud w przygo-
towanie materiałów, które weszły w skład niniejszej monografii.

Z poważaniem,
Redakcja
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„Jedynka” ma znaczenie.  
Strategie konstruowania list 

wyborczych w II RP  
i ich znaczenie dla wyniku 

wyborczego – casus Częstochowy

Wstęp

W miarę kształtowania się nowoczesnego rozumienia demokracji  
i znoszenia kolejnych cenzusów, w tym cenzusów wyborczych, akt głoso-
wania urastał do rangi jednego z najważniejszych zachowań politycznych  
i w takim też kontekście był rozpatrywany przez badaczy różnych dziedzin, 
przede wszystkim politologów i socjologów. Od XIX w. wybory stały się 
także ważnym przedmiotem badań historycznych, jednak analizy te różni-
ły się od dociekań przedstawicieli nauk społecznych. Historycy skupiali się 
bowiem przede wszystkim na wynikach wyborów, na partiach, bądź kandy-
datach, a podejmując rozważania na temat prowadzonych kampanii, przed-
stawiali je z punktu widzenia ilościowego, a więc chociażby częstotliwości  
i ilości odbytych spotkań z wyborcami. Refleksji tych zazwyczaj nie wiązano 
z żadnymi teoriami naukowymi. Pomijano, istotną z punktu widzenia auto-
ra, kwestię strategii prowadzenia kampanii wyborczych i rywalizacji między 
najważniejszymi środowiskami politycznymi oraz form i narzędzi komuni-
kacji z wyborcami. Innymi słowy, wiedzieliśmy, kto zwyciężył w wyborach,  
ale nie podjęto głębszej refleksji nad tym, co determinowało ich sukcesy,  
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bądź wyborcze porażki. Jednym z istotnych elementów, który miał niewąt-
pliwie wpływ na wynik wyborczy, był sposób układania przez poszczegól-
ne ugrupowania i koalicje wyborcze list kandydatów. Tezę tą potwierdzają 
badania przeprowadzone przez autora na dostępnym materiale źródłowym, 
skonfrontowane z literaturą przedmiotu. Zagadnienie strategii konstruowania 
list w wyborach zostanie ukazane na przykładzie wyborów do Rady Miejskiej  
w Częstochowie. Wynika to, chociażby z dualizmu w postrzeganiu Często-
chowy lat 1918-1939, z jednej strony jako miasta robotniczego, z drugiej zaś 
jako miejsca kultu i silnych wpływów duchowieństwa, przy bardzo mocnym 
udziale mniejszości żydowskiej. Taka wyraźna polaryzacja światopoglądowa  
i polityczna wydaje się doskonałym polem badawczym dla sprawdzenia,  
w jaki sposób teorie politologiczne formułowane w literaturze najczęściej na 
podstawie badań i obserwacji odnoszących się do niedawnych kampanii wy-
borczych, miały odniesienie do rywalizacji politycznej w II RP i jak bardzo 
sprawdziły się w minionej rzeczywistości historycznej. 

Strategie tworzenia list wyborczych

W nauce funkcjonuje kilka strategii związanych z tworzeniem list wybor-
czych. Wymienia się strategię penetracji przestrzennej, która wykorzystywana 
była przede wszystkim w kampaniach parlamentarnych i polegała na umiesz-
czaniu na liście przedstawicieli najważniejszych miast i wsi wchodzących  
w skład okręgu wyborczego. Stosowano także strategię penetracji społecznej, 
a więc tworząc listy, starano się umieszczać na nich przedstawicieli zawodów  
i klas, które miały największą reprezentację w danym regionie. Istotna była 
także strategia penetracji wewnętrznej, która odnosiła się do list koalicyjnych 
i bloków politycznych i przejawiała się w przewidzeniu miejsc dla przedstawi-
cieli każdego ugrupowania, tak aby chociaż w minimalnym stopniu odzwier-
ciedlała jego pozycję w ramach porozumienia. Wyróżnia się także strategię 
koncesyjną, zdecydowanie mniej wykorzystywaną, a jeśli już to w odniesie-
niu do list sanacyjnych. Polegała ona na przyznaniu miejsc na liście podmio-
tom, które zadeklarowały wsparcie w prowadzeniu kampanii, nie wchodząc 
w skład koalicji. Ostatnią ze strategii, była strategia autorytetu i popularności,  
czyli umieszczania na listach osób znanych i cieszących się zaufaniem społecz-
nym (Opioła 2010, s. 9).
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Konstruowanie list wyborczych w Częstochowie 

Zauważalną tendencją, jeśli chodzi o listy kandydatów zgłaszanych  
w Częstochowie na przestrzeni lat 1918-1939, jest rosnąca liczba znajdu-
jących się na nich nazwisk, które w żaden sposób nie miała przełożenia na 
wynik wyborczy. Bardzo często duża liczba kandydatów wynikała z faktu za-
warcia koalicji wyborczych między partią, a różnymi organizacjami i stowa-
rzyszeniami, które w ramach umowy koalicyjnej chciały wystawić do wybo-
rów swoich reprezentantów. Potwierdzają to dane przywołane przez Ryszarda 
Szweda, który doliczył się 122 kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej  
w 1919 r., 306 w 1925 r., czy 435 w 1939 r. (Szwed, Palus 1995, s. 35). Żeby 
jeszcze bardziej zobrazować brak zależności pomiędzy liczbą kandydatów  
a wynikiem wyborczym, można przywołać wyniki wyborów z 1925 r., kiedy 
Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy zgłosiła 61 kandydatów, zdobywając 
zaledwie jeden mandat, a np. Zjednoczony Żydowski Komitet Wyborczy, 
który wystawił 18 kandydatów, wprowadził do Rady Miejskiej sześciu swoich 
przedstawicieli (Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta Miasta Często-
chowy, Akta dotyczące wyborów do Rady Miejskiej, sygn. 8657). 

Inną zauważalną cechą, związaną także z listami wyborczymi, jest sto-
sunkowo duża liczba list zgłoszonych w poszczególnych wyborach samorządo-
wych przez ugrupowania żydowskie, co wynikało z dużego odsetka ludności 
wyznania mojżeszowego zamieszkującego Częstochowę. W 1919 r. zgłoszo-
no 6 list, w tym dwie polskie i cztery żydowskie, w 1925 r. 11 - 6 polskich  
i 5 żydowskich, w 1927 r. 13 -7 polskich i 6 żydowskich, 1934 r. 9 - 4 polskie, 
5 żydowskich oraz w 1939 r. 7 - 5 polskich i 2 żydowskie (Szwed, Palus 1995, 
s. 34). Przytoczone liczby pokazują tym samym rozbicie polityczne środowi-
ska żydowskiego. 

Pod względem płci listy zdominowane były przez mężczyzn, co w oma-
wianym okresie było zupełnie normalnym zjawiskiem, choć kobiety w Polsce 
miały prawa wyborcze od pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
w 1919 r. (Caban i in. 2013, 351-361). Pomimo tego, że elektorat kobiecy był 
niezwykle istotny, warto wskazać, że organizacje kobiece skupiały się w swojej 
działalności przede wszystkim na podnoszeniu statusu materialnego, walce  
z wszelkimi przejawami dyskryminacji, w mniejszym stopniu na działalności 
politycznej (Łysko 2015, s. 387). Należy jednak odnotować, że na listach 
wyborczych do Rady Miejskiej w Częstochowie pojawiały się także kobiety, 
chociaż w większości nie zajmowały czołowych miejsc, niemniej jednak wie-
lokrotnie znajdowały się w pierwszej 10. Wyjątkiem była Janina Walewska, 
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która znalazła się na trzecim miejscu na liście Katolickiego Komitetu Wybor-
czego w 1927 r. (APCz, AMCz, Akta wyborów do Rady Miejskiej m. Często-
chowy 1928 r., sygn. 8668). W wyborach w 1919 r. kobiety na swoich listach 
posiadał Narodowy Komitet Wyborczy (NKW), który wystawił 4 kandydatki 
oraz Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy „Bund”, który wystawił jedną 
kobietę. Do ówczesnej Rady Miejskiej dostała się Zofia Tyszecka z NKW 
(Szwed, Mizgalski, Paluch 1994, s. 40). W 1925 r. najwięcej kandydatek wy-
stawiła Polska Partia Socjalistyczna (PPS). Na jej liście znalazło się 7 kobiet, 
z czego najwyżej na liście znajdowała się Olga Sacharówna, która znalazła się 
na 8 pozycji, co pozwoliło jej zdobyć mandat radnej. W tych samych wybo-
rach dwie kandydatki wystawił także Zjednoczony Chrześcijański Komitet 
Wyborczy (ZChKW), z czego żadna z nich nie znalazła się w pierwszej 10. 
Niemniej jednak dobry wynik listy pozwolił Zofii Wasilewskiej dostać się do 
Rady Miejskiej. Zdecydowanie bardziej sfeminizowane były listy wyborcze  
w 1927 r. Ponownie dominowała PPS, która wystawiła 8 kandydatek, z cze-
go 4 z nich startowały w poprzednich wyborach. Katolicki Komitet Wybor-
czy (KKW) z kolei wystawił 4 kandydatki, Niezależna Socjalistyczna Partia 
Pracy i Wolne Związki Zawodowe – 2 i po jednej „Bund” i Komitet Wy-
borczy Bezpartyjnej Inteligencji Żydowskiej. Do Rady Miejskiej dostały się 
Olga Sacharówna (PPS), Zofia Wasilewska z KKW – endecja (Szwed 2014, 
s. 360). W ostatnich wyborach w 1939 r. również brały udział kobiety. Tra-
dycyjnie najwięcej kandydatek wystawiła PPS – 7 (APK, UWK I, Wybory 
kadencyjne do Rady Miejskiej w Częstochowie 1939, sygn. 4137, k. 101). 
Stronnictwo Narodowe (SN) wystawiło trzy kandydatki, a Obóz Zjednocze-
nia Narodowego (OZN) cztery (APK, UWK I, Wybory kadencyjne do Rady 
Miejskiej w Częstochowie 1939, sygn. 4137, k. 102, 100). W tych wyborach 
partie wystawiły łącznie 21 kandydatek (Szwed, Palus 1997, s. 43). Wiadomo,  
że w wyborach wzięły udział także m.in. Rajza Berkensztat, wystawiona przez 

„Bund”, Klasowe Związki Zawodowe i Poalej Syjon - Lewica (APCz, AMCz, 
Plakaty wyborcze do Rady Miejskiej, sygn. 8435).

Reasumując, w latach 1919-1939 w częstochowskiej Radzie Miejskiej 
zasiadały jedynie cztery kobiety. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja, 
jeśli chodzi o listy wyborcze do Sejmu i Senatu, które były zdecydowanie 
mniej sfeminizowane. 

O mandat w Radzie Miejskiej ubiegali się także duchowni, kandydujący 
z list narodowo-katolickich, tak, jak Ks. Marian Nassalski, proboszcz parafii 
Św. Barbary, czy Ks. Wincenty Gmachowski, którzy w 1919 r. zostali wy-
stawieni przez NKW. W tych samych wyborach o mandat ubiegał się także 
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częstochowski rabin Nachum Asz, który otwierał listę Żydowskiego Komi-
tetu Wyborczego (ŻKW). Ks. Nassalski uzyskał mandat radnego, tak jak  
i rabin Asz, ten jednak zrzekł się mandatu na rzecz Zysmana Stillera (Spyra 
2013/2014, 135-151; Mizgalski, Soja 2014, s. 79-136; Mizgalska-Osowiecka 
2017). 

Dobór kandydatów znajdujących się na listach był skorelowany ze specy-
fiką danego ugrupowania. Dlatego też na listach PPS znajdowali się najczęściej 
robotnicy częstochowskich fabryk, bowiem do tego elektoratu odwoływała się 
partia, a dane na temat przemysłu w Częstochowie pokazują, że była to liczna 
i tym samym znacząca grupa społeczna. Listy żydowskie, różnych ugrupowań 
i komitetów, zawierały zazwyczaj nazwiska kupców, handlarzy, lekarzy, były 
to tym samym najmniej liczebne listy. Do środowisk kościelnych, inteligenc-
kich i rzemieślniczych odwoływały się listy endecji, która występowała pod 
różnymi nazwami. Dlatego na tych listach znaleźć można nauczycieli, lekarzy, 
osoby duchowne, rzemieślników, właścicieli nieruchomości, czy przedstawi-
cieli wolnych zawodów. W taki umowny sposób, podzielona została często-
chowska scena polityczna, a zarysowana segmentacja rynku była zachowana 
przez cały okres II RP.

Należy przy okazji zaznaczyć, że jak wskazują badania, w odniesieniu 
do wyborów na szczeblu lokalnym przeważają w zdecydowanej mierze cechy 
osobowościowe kandydata, jego wyrazistość i poziom znajomości przez grupę 
wyborców, do których kieruje swój przekaz, kosztem legitymacji partyjnej 
(Pawełczyk 2007, 281-293). Choć wspomniane badania politologiczne i so-
cjologiczne dotyczą przede wszystkim II poł. XX w., niemniej jednak można 
je odnieść w mojej ocenie także do okresu międzywojennego. Prawidłowość 
wspomnianej tezy pokazuje analiza list wyborczych i życiorysów osób, które 
się na nich znalazły. 

Analiza list wyborczych do Rady Miejskiej  
w Częstochowie

Analiza list wyborczych, pokazuje, że wielu kandydatów cyklicznie uzy-
skiwało mandat, co wskazuje na dużą popularność i niesłabnące zaufanie 
wyborców. Dowodzi to także tezy, że łatwiej jest uzyskać mandat kandyda-
towi, który sprawował już mandat lub był zaangażowany w działalność sa-
morządową, społeczną, dobroczynną, kulturalną. Także przytoczone powy-
żej badania pokazują, że wyborcy głosują na osoby, które znają. Warto więc  
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pokusić się o całościową analizę list wyborczych pod względem ilości uzyska-
nych mandatów przez poszczególnych kandydatów. 

Czterokrotnie mandat radnego uzyskali: lekarz żydowskiego pochodze-
nia Arnold Bram, Samuel Goldstein, Joachim Weksler, a z polityków chrze-
ścijańskich Jan Pluta oraz Józef Dziuba. 

Trzykrotnie mandat radnego uzyskali (w układzie alfabetycznym): 
związany z chadecją Dominik Braksator, socjalista urzędnik i kooperatysta 
Julian Bugajski, chadek Zygmunt Cardini, pepeesowiec Wacław Chojnacki, 
przedstawiciel żydowskiego skrzydła socjalistów Rafał Federman, żyd Josek 
Goldberg, przedstawiciel sanacji Wilhelm Mikulski, przedstawiciele środo-
wiska narodowo-katolickiego Stanisław Nowak, Wacław Płodowski, Wiktor 
Stanios oraz Jan Stanisław Szwedowski 

Dwukrotnie mandat radnego zdobywało 27 kandydatów różnych ugru-
powań, z czego najwięcej kandydatów PPS (6), SN (6), listy narodowo-chrze-
ścijańskie (6), przedstawiciele sanacji (3), ugrupowania żydowskie (2), NSPP 
(1) i NPR (1). Zdecydowana większość radnych sprawowała swój mandat 
tylko raz. Łącznie było to 116 kandydatów, z czego 28 z nich wywodziło się 
z list żydowskich, 18 z PPS, 15 z koalicyjnego NKW, 15 z SN, 8 z Polskiego 
Bloku Gospodarczego (PBG), 6 z Chrześcijańskiego Zjednoczenia Narodowo- 
Gospodarczego, 5 z Zjednoczonego Chrześcijańskiego Komitetu Wyborcze-
go, 3 – Chrześcijańskiej Demokracji (ChD), 3- Lewicy i Klasowych Związ-
ków Zawodowych, 2 – Chrześcijańskich Związków Zawodowych i Stronnic-
twa Pracy, 2 – Narodowej Partii Robotniczej Lewica, 2 – Narodowej Partii 
Robotniczej, 2 – KKW, 1- Bloku Demokratycznego, 1 – NSPP. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród 5 najbardziej doświadczo-
nych radnych, aż 3 było reprezentantem ludności żydowskiej. Wynikało to 
przede wszystkim z hermetyczności tej grupy społecznej, która w wyborach 
popierała swoich kandydatów i to niekoniecznie reprezentujących konkretne 
żydowskie partie polityczne. Wspomniani radni byli bowiem kandydatami 
z list wyborczych, które były pokłosiem porozumień zawartych pomiędzy 
różnymi żydowskimi środowiskami politycznymi. Nie ma wśród nich np. 
radnych „Bundu”, Poalej-Syjon, czy Ferajnigte. O wszystkich przytoczonych 
radnych, niezależnie od ich przynależności politycznej, możemy więc powie-
dzieć, że byli swoistego rodzaju liderami partyjnymi, chociaż formalnie często 
nie pełnili takich funkcji. Niemniej jednak fakt, że cieszyli się tak dużym za-
ufaniem społecznym, które owocowało powtórnym wyborem do Rady Miej-
skiej, oddawało ich silną pozycję w strukturach partyjnych. Umieszczenie ich 
nazwisk na liście wyborczej na wysokich, prestiżowych miejscach jest tego 
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najlepszym dowodem. Niestety z pomocą nie przyjdą nam wyniki sondażów 
poparcia, pierwsze bowiem profesjonalne instytuty badania opinii publicz-
nych powstały w USA w latach 1935-1936 (Dobek-Ostrowska 2009, s. 36). 

Analiza miejsc zajmowanych przez kandydatów 

Analiza miejsc na listach wyborczych, jakie w kolejnych wyborach otrzy-
mywali kandydaci, którzy w efekcie przynajmniej dwukrotnie uzyskali taki 
mandat, w jeszcze pełniejszy sposób, pokazuje, którzy częstochowscy polity-
cy cieszyli się największym zaufaniem społecznym. Z kolei obserwacja tego,  
w jaki sposób zmieniało się ich umiejscowienie na listach wyborczych, obrazu-
je mechanizmy, które rządziły przy układaniu tych list. Byli bowiem politycy, 
którzy w każdych kolejnych wyborach niezmiennie zajmowali czołowe miej-
sca, byli również kandydaci, którym z każdą kolejną elekcją dawano większy 
kredyt zaufania, czego przejawem było wyższa pozycja na liście. Nietrudno się 
domyślić, że byli również i tacy kandydaci, którzy tracili zaufanie władz par-
tyjnych i ich miejsce na liście przesuwało się w dół. W celu usystematyzowa-
nia materiału źródłowego i przejrzystości analizy, w poniższej tabeli znajdują 
się nazwiska kandydatów, którzy przynajmniej dwukrotnie otrzymali man-
dat radnego. W tabeli znajdują się także informacje na temat miejsca, jakie  
w danym roku zajmowali kandydaci, a także porównanie, o ile i czy w ogóle, 
pozycja ta uległa zmianie. Porównanie stanowi różnicę pomiędzy miejscem 
na liście podczas ostatnich wyborów i pierwszej elekcji, w jakiej wzięli udział.  
Ze względu na braki źródłowe, w analizie pominięto wybory samorządowe  
z roku 1934 (Por. Mizgalska-Osowiecka 2017, s. 91). 

Tabela 2. Porównanie miejsc na listach, jakie zajmowali kandydaci, którzy  
przynajmniej dwukrotnie uzyskali mandat radnego 

Imię i nazwisko  
kandydata

Wybory do Rady Miejskiej  
oraz miejsce na liście,  

które zajmował kandydat

Zmiana 
miejsca na 

liście  
wyborczej1919 1925 1927 1939

Braksator Dominik - 13 9 1 + 12
Bram Arnold - 2 2 1 +1
Brzozowicz Wacław - 4 4 1 – b.m. +3
Bugajski Julian 23 10 6 - +17
Cardini Zygmunt - 4 2 1 +3
Chojnacki Wacław 3 5 9 - -6
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Chrząstek Stefan - 2 3 - -1
Dąbrowski Alojzy - - - 1 -
Domański Antoni - 1 1 2- b.m. -
Dziuba Józef 2 1 2 - -
Federman Rafał 1 1 1 - -
Furmańczyk Antoni - 2 1 - +1
Geisler Hipolit - 1 1 - -
Glice Zenon - - - 4 -
Goldberg Josek - 3-b.m. 2 b.d -
Goldstein Samuel 3 6 6 - -3
Jamróz Władysław - - - 3 -
Januszewski Antoni 3 7 6-b.m. - -4
Kaźmierczak Józef - - 12-b.m 1 +11
Leśniczek Antoni - 6 7 1 – b.m. +5
Magnuski Józef - - - 2 -
Mikulski Wilhelm - - 1 1 -
Neufeld Maurycy - - 1 - -
Nowak Stanisław 15 5 1 - +14
Piątkowski Jan - - 28-b.m b.d. -
Plebanek Tadeusz - - - 1 -
Plucik Karol - 3 2 b.d. +1
Pluta Jan - 10 7 1 +9
Płodowski Wacław 5 12 6 - -1
Rumianek Stanisław - - - 1 -
Sacharówna Olga - 8 8 - -
Smólski Lech - - - 1 -
Smuga Stefan 10 11 8 - +2
Stanios Wiktor 1 17 6 - -5
Studnicki Władysław - - - 1 -
Szwedowski Jan - 2 1 1 +1
Ściegienny Jan - 8 8 - -
Weksler Joachim 7-b.m. 3 3 4 +3
Więcławski Józef - 18 2 - +16
Włosiński Aleksander 17 - 4 - +13
Zarzecki Eugeniusz - - - 1 -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie archiwalnych list wyborczych (b.d – brak 
danych, puste pola oznaczają, że kandydat nie brał udziału w tej elekcji, b.m. – brał 
udział w elekcji, ale nie otrzymał mandatu radnego).
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Z przytoczonych danych wynika, że nieudany start w wyborach nie wy-
kluczał kandydata z kolejnej elekcji, nie miał również wpływu na zmianę jego 
miejsca na liście. Jak widać, kandydaci, którzy nie uzyskali mandatu w jednej 
z elekcji, w kolejnych wyborach otrzymywali zazwyczaj lepszy numer na liście. 
Prawdopodobnie kluczem, jakim kierowały się władze partyjne, w tym przy-
padku nie była ilość zdobytych głosów, ale jego rozpoznawalność. 

Wielu kandydatów rozpoczynając swoją przygodę z polityką samorzą-
dową, sukcesywnie budowało swój wizerunek, i tym samym pozycję w partii, 
co oddają duże skoki w zajmowanych miejscach na kolejnych listach wybor-
czych. Widać w tym przypadku pragmatyzm władz partyjnych, które zabie-
gając o zdobycie jak największej ilości głosów, na czołowych miejscach umiej-
scawiało znanych i sprawdzonych działaczy. Najwyższy przyrost zanotował 
socjalista Julian Bugajski. Chociaż był jedną z twarzy częstochowskiej PPS, 
pierwszy mandat radnego uzyskał z list NKW, czyli listy narodowo-katolic-
kiej, która znajdowała się daleko od deklarowanych przez niego poglądów. 
Trudno rozstrzygać, jakie motywy kierowały Bugajskim, wielu partyjnych ko-
legów przypominało mu swoistego rodzaju „zdradę” swojego środowiska, nie 
przeszkodziło to jednak w jego szybkiej karierze. Był niezwykle popularnym 
częstochowskim politykiem, ale i działaczem społecznym, do 1930 r. pełnił 
bowiem funkcję dyrektora Stowarzyszenia Spożywców „Jedność”, a w latach 
1919-1926 piastował funkcję kierownika oddziału „Społem” w Częstochowie 
(Tych 1987, s. 350-351). Był politykiem, który cieszył się zaufaniem i popar-
ciem różnych środowisk politycznych, w tym Narodowej Partii Robotniczej  
i koła radnych żydowskich (Szwed, Palus 1997, s. 45). Pełnił funkcję prze-
wodniczącego Rady Miejskiej z ramienia PPS w dwóch kadencjach (1925-
1927 i 1927-1930). Doświadczenie polityczne i zaangażowanie na rzecz 
ruchu spółdzielczego znalazło więc odzwierciedlenie w zajmowanych przez 
niego miejscach na liście. 

Duży awans na kolejnych listach wyborczych zanotował także Józef Wię-
cławski, chociaż tylko dwukrotnie kandydował do Rady Miejskiej. Ideowo 
związany ze środowiskiem narodowo-katolickim, w 1925 uzyskał mandat  
z odległego miejsca na koalicyjnej liście ZChKW, dwa lata później znalazł się 
w czołówce listy KKW. W kadencji 1927-1930 był ławnikiem Magistratu. 
Po rozwiązaniu Rady Miejskiej w 1927 r. wszedł do rady przybocznej, która 
była organem doradczym i opiniotwórczym przy powołanym zarządzie komi-
sarycznym. Jednak jego popularność wynikała prawdopodobnie z pełnienia 
funkcji przewodniczącego cechu ślusarskiego (APCz, AMCz, Listy b. radnych,  
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członków komisji radzieckich i zarządów komisarycznych od 1919 r., sygn. 
5292, k. 23). 

Niezwykle popularnym politykiem był także dr Stanisław Nowak, któ-
ry związał się z Częstochową przez względy zawodowe. Po ukończeniu stu-
diów medycznych to właśnie tutaj postanowił się osiedlić, by rozpocząć pracę  
w zawodzie. Na listę wyborczą NKW dostał się już jako polityk z doświad-
czeniem samorządowym - od lipca 1917 r. był członkiem ówczesnej Rady 
Miejskiej, gdzie zasiadał w komisji budżetowej. Co prawda nie oceniał po-
zytywnie działalności tego gremium (Zob. Nowak 1933a; Nowak 1933b; 
Nowak 1994c) warto jednak odnotować, że był obecny na każdym posie-
dzeniu. Był również znany nie tylko jako lekarz, ale także jako społecznik, 
silnie zaangażowany w życie miasta. Pełnił funkcję Sekretarza Towarzystwa 
Lekarskiego Częstochowskiego (1904–1906) i Towarzystwa Lekarzy Polskich 
w Częstochowie był członkiem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, Towa-
rzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (jako lekarz kolonii letnich), często-
chowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, klubowego 
Stowarzyszenia Kupców Polskich, Towarzystwa Pracy Społecznej i Towarzy-
stwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Będąc prezesem zarządu częstochow-
skiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (1907–1914) 
wygłaszał odczyty o alkoholizmie, był inicjatorem budowy Muzeum Higie-
nicznego i pomysłodawcą umieszczenia w nim wystawy przeciwgruźliczej.  
Od 1910 r. pełnił funkcję zastępcy lekarza kolejowego (wcześniej był jego 
zastępcą). W latach 1906–1908 był również lekarzem, członkiem zarządu  
i nauczycielem w społecznym gimnazjum polskim w Częstochowie. Nauczał 
także na pensji. W 1906 r. z ramienia postępowców bezskutecznie startował  
w wyborach do Dumy. Był współzałożycielem (1906) i przez krótki okres 
prezesem Towarzystwa Szerzenia Wiedzy (Szwed, Palus 1996, 171-178). 
Jego pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej w Odrodzonej Rzeczypospolitej 
od razu dała mu wybór na prestiżowe stanowisko jej Prezesa, którą pełnił do 
1925 r. Kolejna kadencja to z kolei stanowisko wiceprezydenta, którym był  
w latach 1928-1930. 

Popularnym politykiem był także Aleksander Włosiński związany ze 
środowiskiem narodowo-katolickim. Pierwszy mandat uzyskał z ramienia 
NKW, a drugi z list KKW. Z zawodu był aptekarzem. W latach 1919-1925 
był jednym z sekretarzy Magistratu Częstochowy, co też prawdopodobnie 
miało wpływ na umieszczenie jego nazwiska na 4. miejscu na liście w kolej-
nych wyborach. 
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Zauważalny wzrost popularności odnotował także Dominik Braksator, 
jedna z twarzy częstochowskiej chadecji. W latach 1927-1930 pełnił funk-
cję ławnika. W ostatnich wyborach 1939 r. był liderem listy ChZZ i SP.  
Tak duży awans, w porównaniu z wyborami w 1925 r., wynikał przede 
wszystkim, z objęcia przez niego funkcji kierownika Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych. 

Innym niezwykle popularnym politykiem był przedstawiciel PPS – Józef 
Kaźmierczak. W latach 1925-1927 i 1934-1939 piastował funkcję ławnika,  
w 1939 r. był liderem listy w jednym z okręgów, nie można pominąć jego 
działalności poselskiej. Od 1903 r. był członkiem PPS i uczestnikiem rewo-
lucji 1905 r. Od 1912 r. związany z OKR PPS w Częstochowie, jako prze-
wodniczący i sekretarz, kandydat tej partii, w wyborach do Sejmu Ustawo-
dawczego i w elekcji w 1922 r. i ostatecznie wybrany posłem II kadencji.  
Nie bez znaczenia dla zwiększania jego pozycji i rozpoznawalności w mie-
ście było zaangażowanie w działalność związkową i prezesura w Radzie Kasy 
Chorych w Częstochowie. Bogate doświadczenie polityczne, a nade wszyst-
ko zaangażowanie w lokalnych strukturach partii, czyni go niejako „twarzą” 
częstochowskiego środowiska socjalistycznego i tym samym robotniczego. 
Uwiarygadniało także wypowiadane przez niego tezy w oczach członków  
i sympatyków, wypowiadał je bowiem człowiek ideowo od zawsze związa-
ny z PPS, znający trudy proletariatu - jako 14-letni chłopak rozpoczął pracę 
w Hucie Częstochowa (Rzepecki, Rzepecki 1923, s. 45; Majchrowski 1994, 
s. 315; Tych 1992, s. 136-137). Był także głównym prelegentem podczas 
spotkań „Żywych Gazetek” skierowanych do członków i sympatyków PPS 
(Por. Musiał 2020, s. 110-128). Był prelegentem podczas 19 z 30 spotkań. 
Kaźmierczak cieszył się także dużym zaufaniem społecznym, o czym świad-
czy uzyskany mandat poselski i dwukrotny mandat radnego. Na dużą aktyw-
ność działaczy PPS, a właściwie Posła Kaźmierczaka w kampanii wyborczej  
w 1928 r. zwracają uwagę sprawozdania przygotowywane przez Komendę Po-
wiatową Policji Państwowej w Częstochowie. W dokumencie z 17 VII 1928 r. 
podkreślono, że wspomniany poseł spotyka się z mieszkańcami Częstochowy 
oraz wsi i „stara się urobić masy, aby w przyszłości opanować gospodarkę sa-
morządową” (APK, KPPP, Sprawozdanie i raporty 1926-1928, sygn. 1, k. 7.)

Z przytoczonej analizy wynika, że niektórzy kandydaci w kolejnych 
wyborach utrzymywali pozycję lidera listy lub też otrzymywali takie samo 
miejsce. Na uwagę zasługują w tym zakresie Antoni Domański związany  
z NSPP, który trzykrotnie kandydował do Rady Miejskiej, uzyskując dwu-
krotnie mandat z pierwszej pozycji na liście. W 1939 r. zajmował drugie 
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miejsce, które nie pozwoliło dostać się do Rady. Liczącym się zwłaszcza wśród 
robotników był Józef Dziuba, który czterokrotnie kandydował do Rady 
Miejskiej, zawsze uzyskując mandat. Dwukrotnie kandydował z drugiej po-
zycji na liście, raz był liderem listy PPS. Niemniej jednak, jako lider PPS, 
zawsze zajmował czołowe miejsca i jak widać, jego pozycja nie było zagrożona.  
Był nauczycielem w gimnazjum Kośmińskiego i gimnazjum Towarzystwa 
Opieki Szkolnej. Warto podkreślić, że był ceniony przez oponentów politycz-
nych, którzy tak jak Stanisław Nowak zauważali, że 

„był dobrym mówcą, umiejącym argumentować mocno i dobitnie  
i przemawiać ładnym językiem, spokojnie, bez patosu i sztucznej pozy; 
był to wyjątkowy typ mówcy socjalistycznego, któremu obca była 
wszelka demagogia, tak właściwa mówcom lewicowym, przyzwyczajo-
nym do przemawiania na wiecach wobec tłumów żądnych jaskrawych 
frazesów i tanich płytkich argumentów; przemówienia Dziuby cecho-
wała powaga i umiar słowa, niepozbawiony jednak czasem pewnej 
dozy zjadliwości i ciętości” (cyt. za Nowak 1994, s. 41). 

Równie silną pozycję lidera prezentował Rafał Federman, który trzykrot-
nie brał udział w wyborach, zawsze uzyskując mandat z pozycji lidera listy, 
dwukrotnie reprezentując „Bund”, i raz Ferajnigte. W 1919 r. kandydował 
także do Sejmu Ustawodawczego z listy Ferajnigte, gdzie zajmował wysoką, 
trzecią pozycję, tuż za dwoma działaczami z Warszawy (APCz, AMCz, O spo-
rządzaniu list wyborczych do Sejmu Ustawodawczego, sygn. 5071, k. 15).  
W efekcie tego, że nie udało mu się uzyskać mandatu posła, swoich sił spró-
bował kilka miesięcy później w wyborach do Rady Miejskiej, gdzie został rad-
nym z tej samej listy. Na jego rozpoznawalność z pewnością miało wpływ za-
angażowanie w 1918 r. w Częstochowskiej Radzie Delegatów Robotniczych, 
ale także działalność związkowa i spółdzielcza – był współzałożycielem koope-
ratywy „Samopomoc”. Przejawem jego wzrastającej pozycji było m.in. spra-
wowanie w latach 1927-1930 funkcji sekretarza Rady Miejskiej. Realizował 
się także na polu wydawniczym, był bowiem współzałożycielem kilku pism 
skierowanych do ludności żydowskiej, zwłaszcza sympatyzującej z „Bundem” 
(Mizgalska-Osowiecka 2017, s. 189-190). Stanisław Nowak pisał o nim: „nie-
zmordowany mówca wiecowy i rekordzista co do ilości przemówień na posie-
dzeniach Rady Miejskiej” (cyt. za Nowak 1994, s. 41). 

Innym przedstawicielem ludności żydowskiej, który dwukrotnie był li-
derem listy Żydowskiej Resursy Rzemieślniczej i jednocześnie jej prezesem,  
był Hipolit Geisler. Był znanym częstochowskim lekarzem internistą, 
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chirurgiem oraz lekarzem wojskowym. Wchodził także w skład Powiatowej 
Kasy Chorych. Stał także na czele Żydowskiego Towarzystwa Gimnastycz-
no-Sportowego (Mizgalska-Osowiecka 2017, s. 190). Jego działalność jako 
lekarza, a także zaangażowanie w życie gminy żydowskiej pozwoliło mu dwu-
krotnie zdobyć mandat radnego. 

Dwukrotnie na czele listy zdobywając jednocześnie mandaty radnego, 
stał Wilhelm Mikulski, pułkownik Wojska Polskiego, lekarz, związany z czę-
stochowską sanacją. 

Trzykrotnie mandat radnego uzyskał z czołowych miejsc Jan Stani-
sław Szwedowski, początkowo ideowo związany z częstochowską chade-
cją. W 1927 r. był liderem listy wyborczej Chrześcijańskiej Demokracji,  
a w 1939 r. listy Chrześcijańsko-Narodowego Zjednoczenia Gospodarczego, 
czyli środowiska sanacji. W 1925 r. mandat uzyskał z drugiego miejsca na 
liście Zjednoczonego Chrześcijańskiego Komitetu Wyborczego. 

Analizując listy wyborcze pod względem kandydatów, którzy utracili wy-
sokie pozycje na listach, największy wskaźnik zanotowano w przypadku dzia-
łacza PPS – Wacława Chojnackiego, który z trzeciej pozycji w 1919 r., spadł 
na dziewiątą w 1927 r. Tendencja ta nie przeszkodziła mu jednak w trzykrot-
nym uzyskaniu mandatu radnego. Interesująco przedstawiała się natomiast 
sytuacja działacza chadecji – Wiktora Staniosa, który rozpoczął przygodę  
z miejską polityką z pierwszej pozycji na liście NKW w 1919 r., by w ko-
lejnych wyborach znaleźć się dopiero na 17 pozycji na liście ZChKW,  
a w 1927 r. awansować na szóstą pozycję na listach ChD. Spadek miejsca na 
liście zanotował także Antoni Januszewski, który był zaangażowany w orga-
nizację Doraźnej Pomocy w Częstochowie, a także członkiem zarządu Rady 
Opiekuńczej. Jak pisze o nim Stanisław Nowak, był człowiekiem inteligent-
nym, zdolnym, nie posiadał jednak umiejętności przemawiania i brakowało 
mu mimo wszystko zapału, szereg rozpoczętych projektów porzucał w pół dro-
gi. Wchodząc do Rady, miał niewielkie doświadczenie samorządowe, pełnił 
od 1918 r. stanowisko kierownika Wydziału Finansowego Magistratu (No-
wak 1994, s. 38). Niewielki spadek co do miejsca na liście odnotowano także  
w przypadku doskonale znanego w mieście Wacława Płodowskiego, dyrektora 
męskiego gimnajzum państwowego w Częstochowie. Przed wybuchem wojny 
zasłużył się jako inicjator założenia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich 
w Częstochowie. Zaangażowany był również w działalność częstochowskie-
go oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jak pisze o nim Stani-
sław Nowak, „odznaczał się wysoką inteligencją, wielką pracowitością i był 
wcale dobrym mówcą, umiejącym, myśl swoją wyłożyć w formie literackiej, 
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w sposób jasny, dobitny i logiczny” (cyt. za Nowak 1994, s. 38). Nie bez 
znaczenia dla kariery politycznej Płodowskiego było udzielenie mu poparcia 
przez dr. Władysława Biegańskiego, którego był zięciem. Funkcję radnego 
piastował już w latach 1915-1917, dzięki czemu miał doświadczenie samo-
rządowe. W kontekście jego umiejętności politycznych, w interesujący spo-
sób pisał o nim wspomniany Stanisław Nowak, który znał Płodowskiego od  
1910 r.: „był człowiekiem zimnym, wyrachowanym, nieszczerym i niezdol-
nym do opierania się tzw. duchowi czasu, płynął zawsze z prądem, unosząc się 
zręcznie na grzbiecie fali” (cyt. za Nowak 1994, s. 39). 

Analiza list wyborczych pod względem wieku, 
zawodu oraz zajmowanego przez kandydata 
miejsca

We wszystkich elekcjach do Rady Miejskiej listy, których kandydaci 
charakteryzowali się najmniejszą średnią wieku, wystawiały ugrupowania ży-
dowskie. Ponadto w każdych kolejnych wyborach średnia wieku kandydatów 
wzrastała, co było efektem naturalnych procesów demograficznych. Pokazuje 
to tym samym, że zaplecze polityczne partii stanowiły w zasadzie te same oso-
by, po które sięgano w momencie układania list. Najlepiej widać to w elekcji  
z 1939 r. kiedy próżno na listach szukać osób poniżej 30 lat, zdecydowana 
większość kandydatów ukończyła 40 i więcej lat. Bardzo często byli to po 
prostu kandydaci, którzy brali udział we wcześniejszych wyborach. Z jednej 
strony było to pragmatyczne podejście, kandydaci tacy mieli już obycie i do-
świadczenie polityczne, a sam fakt kandydowania wcześniej w jakimś stopniu 
czynił ich bardziej rozpoznawalnymi niż w przypadku nowych kandydatów.  
Z drugiej jednak strony trend ten pokazuje, że pod koniec 30. lat niewie-
lu było młodych ludzi zainteresowanych aktywnością społeczną i politycz-
ną. Kolejną istotną tezą, która znajduje odzwierciedlenie w przeprowadzonej 
analizie to fakt, że nie istniała zależność pomiędzy średnią wieku kandydatów 
na liście a ilością uzyskanych mandatów. Potwierdza to więc, że wyborcy nie 
głosowali na młodych kandydatów, wybierając przede wszystkim kandydatów 
w średnim wieku, jako tych bardziej doświadczonych i godnych zaufania. 

Jak już wspomniano wielokrotnie, kluczowym zagadnieniem przy ukła-
daniu list wyborczych było obsadzenie pierwszych trzech miejsc, które miały 
przyciągać uwagę wyborców i skłaniać ich do udzielenia poparcia dla całej 
listy. Ten mechanizm był doskonale znany liderom partyjnym, czego efek-
tem były m.in. przedłużające się dyskusje, a często ostre spory właśnie co do 
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obsadzenia tych miejsc. Żeby zaobserwować, jakimi wyznacznikami kierowa-
ły się partie polityczne w poszczególnych wyborach w obsadzaniu pierwszych 
trzech miejsc, należy pokusić się o szczegółową analizę list wyborczych pod 
względem średniego wieku liderów list i wykonywanego przez nich zawodu. 

W wyborach do Rady Miejskiej w 1919 r. „Ferajnigte”, na pierwszym 
miejscu wystawiła 27–letniego Rafała Federmana, na drugim 33–letniego  
Icka-Szyję Nierenberga i na trzecim 29-letniego Józefa Finkielstajna. Wszyscy 
kandydaci zawodowo trudnili się handlem. Średnia ich wieku wynosiła po-
nad 29 lat. PPS liderem listy uczyniła 41-letniego Romualda Jarmułowicza, 
na drugim miejscu znalazł się 30-letni Józef Dziuba, a na trzecim 38-letni 
Wacław Chojnacki. Pod względem zatrudnienia listę otwierali kolejno fel-
czer, nauczyciel i kolejarz. Średnia ich wieku to 36 lat. Listę „Bundu” otwie-
rał 31-letni Józef Aronowicz, na kolejnych miejscach znaleźli się 31-letni  
Jakób Rozenberg i 38-letni Aron Perec, a więc kolejno nauczyciel, księgo-
wy i lekarz dentysta. Średnia ich wieku to 33 lata. Najbardziej zróżnicowaną 
była lista NKW, którą do zwycięstwa poprowadził 40-letni Wiktor Stanios.  
Na kolejnych miejscach znalazły się nazwiska 38-letniego Józefa Bajdeckiego  
i 31-letniego Antoniego Januszewskiego. Pod względem zatrudnienia kandy-
daci byli kolejno robotnikiem, majstrem mularskim i właścicielem nierucho-
mości. Średnia ich wieku to 36 lat. „Poalej-Syjon” wystawiła na pierwszym 
miejscu 34-letniego Aleksandra Bema, na drugim 32-letniego Szymona Waj-
dfogela i na trzecim 29-letniego Idela Dancygera, a więc kolejno handlowca, 
krawca i cukiernika. Średnia ich wieku to ponad 31 lat. Ostatnią listę ŻKW 
otwierał 60-letni Nuchym Asz, dalej znajdowali się 68-letni Edward Kohn, 
który był jednym z najstarszych mieszkańców i jednocześnie jednym z naj-
bardziej znanych działaczy społecznych w środowisku żydowskim i 40-let-
ni Szmul Goldstein, a więc kolejno rabin, lekarz i przemysłowiec. Średnia 
ich wieku to aż 56 lat. Jak widać lista „Ferajnigte”, zawierała kandydatów  
o najmniejszym średnim wieku, zaś na liście ŻKW znajdowali się kandyda-
ci o największej średniej wieku. Pod względem struktury zawodowej widać,  
że starano się umieszczać przedstawicieli różnych zawodów, aby wyborcy mie-
li możliwość oddania głosu w ramach danej listy na interesującego kandydata. 

W wyborach do Rady Miejskiej w 1925 r. listę PPS otwierał 37-letni 
Józef Dziuba, tuż za nim znaleźli się 29-letni Stefan Chrząstek i 33-letni An-
toni Kiermas, a więc kolejno nauczyciel, włókniarz i kierownik Związków 
Zawodowych. Średnia wieku wspomnianych kandydatów wynosiła 33 lata 
(w poprzednich kandydaci tej partii mieli 36 lat). Wacław Chojnacki tym 
razem znalazł się na piątej pozycji, dla Antoniego Kiermasa był to debiut, 
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jeśli chodzi o start w wyborach, a lider listy w poprzednich wyborach - Ro-
muald Jarmułowicz nie znalazł się tym razem na liście. Listę „Bundu” otwie-
rał wcześniejszy działacz „Ferajnigte” 33-letni Rafał Federman. Na drugim 
miejscu znajdował się 44-letni Aron Perec, który awansował o jedno miej-
sce w porównaniu z wcześniejszymi wyborami, zaś na trzecim miejscu zna-
lazł się 30-letni Hersz Lederman. Kandydaci byli więc kolejno pracowni-
kiem handlu, lekarzem dentystą i szewcem. Średnia ich wieku to ponad 35 
lat. Dla Hersza Ledermana był to debiut w wyborach. Wspólną listę „Po-
alej-Syjon” i „Ceirej-Syjon” otwierali 28-letni Luzer Płockier, 34-letni Izy-
dor Wien i 32-letni Wolf Lancman, czyli kolejno biuralista i dwaj ślusarze. 
Średnia ich wieku to 31 lat. Dwaj pierwsi po raz pierwszy kandydowali do 
Rady Miejskiej, Wolf Lancman z kolei awansował z 7 na 3 miejsce na li-
ście. Część działaczy „Poalej-Syjon” wystawiła także drugą, samodzielną li-
stę, na czele, której stanął 31-letni Gerszon Prędki, tuż za nim znaleźli się 
30-letni Bajba Zajdman i 35-letni Abram Lejb Gottlieb, a więc handlowiec, 
księgowy i ślusarz. Średnia ich wieku to 32 lata. Dla dwóch pierwszych 
kandydatów start w wyborach był debiutem, a Abram Gottlieb awanso-
wał z 5 na 3 pozycję. Na czele listy wystawionej przez NPR i Zjednoczenie  
Zawodowe Polskie stanął 40-letni Antoni Piekarski, tuż za nim byli 35-letni 
Antoni Furmańczyk i 45-letni Piotr Ruciński, czyli dwaj urzędnicy i robotnik. 
Średnia ich wieku to 40 lat. Lider listy awansował z 41 miejsca, z jakiego 
startował w poprzednich wyborach z koalicyjnej listy NKW. Dla pozosta-
łych kandydatów start w wyborach był debiutem. Kolejną listę zgłosiła LKZZ, 
którą otwierał 37-letni Antoni Pietrzykowski, tuż za nim znalazł się 25-letni 
Michał Gawron i 28-letni Chaim Jankiel Flamenbaum, a więc kolejno: tkacz, 
robotnik i krawiec. Średnia ich wieku wynosiła ponad 28 lat. Warto podkre-
ślić, że dla wszystkich kandydatów start w wyborach był debiutem. Kolejna 
lista została zgłoszona przez Polską Organizację Wolności. Otwierał ją 56-let-
ni Leon Mońkowski, tuż za nim znaleźli się 26-letni Stefan Wojnar-Byczyński  
i 35-letni Kazimierz Browicz, a więc kolejno: inżynier architekt, redaktor, 
księgowy. Średnia ich wieku wynosiła 39 lat. Wszyscy kandydowali po raz 
pierwszy. Listę NSPP otwierali natomiast 40-letni Antoni Domański, 31-let-
ni Michał Szlezynger i 46-letni Jan Białek. Z zawodu byli kolejno: włóknia-
rzem, wstążkarzem i ślusarzem. Średnia ich wieku to 39 lat. Wszyscy kan-
dydowali po raz pierwszy. Żydowska Resursa Rzemieślnicza na pierwszym 
miejscu listy postawiła 39-letniego Hipolita Geizlera, tuż za nim znajdowali 
się 40-letni Abram Jarkowizna i 40-letni Józef Goldberg, czyli lekarz, szewc 
i fryzjer. Średnia ich wieku to ponad 39 lat. Wszyscy kandydowali po raz 
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pierwszy. Kolejna lista to ZChKW, którego listę otwierał 40-letni ks. Józef 
Patrzyk. Na kolejnych miejscach znaleźli się 34-letni Stanisław Szwedowski 
i 31-letni Karol Plucik. A więc pod względem struktury zawodowej na czele 
listy stali ksiądz, lekarz i budowlaniec. Średnia ich wieku to 35 lat. Wszyscy 
kandydowali po raz pierwszy. Ostatnia lista została wystawiona przez ŻKW. 
Listę otwierali 49-letni Zysman vel. Zygmunt Stiller, 38-letni Arnold Bram  
i 41-letni Joachim Weksler, a więc kupiec, lekarz i kupiec. Średnia ich wieku 
to ponad 42 lata. Zysman Stiller awansował w porównaniu z ostatnimi wybo-
rami z 6 na 1 miejsce, Joachim Weksler z 7 na 2 miejsce. Z kolei Arnold Bram 
kandydował po raz pierwszy. 

W wyborach w 1927 r. listę PPS podobnie jak w roku 1919, otwierał 
50-letni Romuald Jarmułowicz. Analogicznie zajmował 42-letni Józef Dziuba. 
Różnica pomiędzy listą z 1919 a 1927 r. odnosiła się do miejsca trzeciego, któ-
re tym razem zajmował 31-letni Stefan Chrząstek, który z kolei w wyborach 
w 1925 był na drugim miejscu. Jak widać, wszyscy kandydaci otwierali także 
wcześniej listy wyborcze PPS. Średnia ich wieku wynosiła 41 lat. Niemalże 
identyczną listę wystawił także „Bund”, na czele listy ponownie stanął Rafał 
Federman. Zmiana nastąpiła względem miejsca drugiego, które tym razem za-
jął Hersz Lederman, a jego wcześniejszą trzecią pozycję zajął dotychczas drugi 
Aron Perec. W tych wyborach średnia ich wieku wynosiła ponad 37 lat. Duże 
podobieństwo występuje również w stosunku do listy „Poalej-Syjon”. Po raz 
kolejny listę otwierał Gerszon Prędki, na drugie miejsce awansował Abram 
Gottlieb, trzecie miejsce natomiast przypadło w udziale Abramowi Kon-
sens, który awansował z 6 miejsca w 1925 r. Bajba Zajdman nie kandydował  
w tych wyborach. Średnia wieku kandydatów wynosiła 34 lata. Identyczną, 
co do trzech pierwszych miejsc listę wystawiła NSPP i Wolne Związki Za-
wodowe. Tak jak w 1925 r. listę otwierali Antoni Domański, Michał Szle-
zynger i Jan Białek. Średnia wieku kandydatów wynosiła: 41 lat. Awans  
z drugiego miejsca na pozycję lidera zanotował Antoni Furmańczyk, który 
stanął na czele listy NPR-Lewicy i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Tuż 
za nim znaleźli się 36-letni lekarz Kazimierz Parnowski, który awansował  
z wcześniejszego dziewiątego miejsca i kandydujący po raz pierwszy 27-letni 
kierownik Związku Bronisław Paradowski. Średnia wieku kandydatów wy-
nosiła Antoni Piekarski i Piotr Ruciński tym razem nie kandydowali. Cieka-
wy przykład listy stanowiła dwuosobowa lista zgłoszona przez „Poalej-Syjon”  
i CSP. Na pierwszym miejscu znalazł się 28-letni urzędnik Abraham Szcze-
kacz, a na drugim i jednocześnie ostatnim 29-letni blacharz Szapsa Haszklo-
wicz. Średnia wieku kandydatów wynosiła 28 lat. Obaj kandydowali po raz 
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pierwszy. Niewielkie zmiany zaszły również na listach Żydowskiej Resur-
sy Rzemieślniczej, gdzie na czele listy ponownie stanął Hipolit Geizler. Z 
trzeciego na drugie miejsce awansował Józef Goldberg, a na trzecim miej-
scu znalazł się 33-letni lekarz dentysta Marek Grün. Średnia wieku kandy-
datów wynosiła 38 lat. Kolejną listę wystawiła Bezpartyjna Inteligencja Ży-
dowska. Listę otwierali: 39-letni adwokat Mieczysław Konarski, 55-letni 
lekarz Ludwik Batawia i 56-letni przemysłowiec Józef Markusfeld. Średnia 
wieku kandydatów wynosiła 50 lat. Wszyscy po raz pierwszy kandydowali 
do Rady Miejskiej. Kolejną listę Komitetu Chrześcijańskiego Zjednocze-
nia Gospodarczego i Rzemieślników otwierał kandydat w poprzednich wy-
borach 53-letni lekarz Stanisław Nowak. W 1919 r. startował z 15 miejsca  
z list NKW, potem w 1925 r. z piątego miejsca z list ZChKW, by teraz zo-
stać liderem listy. Na drugim miejscu znalazł się Karol Plucik, który wcze-
śniej kandydował z trzeciego miejsca z listy ZChKW, a na trzecim miejscu 
znalazł się 43-letni kupiec Jerzy Cholewicki, kandydujący po raz pierwszy. 
Średni wiek kandydatów wynosił ponad 49 lat. Z kolei na liście ZŻKW za-
szła jedynie zmiana na pozycji lidera, na drugim i trzecim miejscu, podobnie 
jak w 1925 r. znaleźli się kolejno Arnold Abram i Joachim Weksler. Listę 
otwierał 66-letni kupiec Maurycy Neufeld, kandydujący po raz pierwszy. 
Swoją listę zgłosiła również Ch. D. Listę otwierali: Jan Szwedowski, który  
w 1925 r. kandydował z drugiego miejsca na liście ZChKW, 29-letni urzęd-
nik Zygmunt Cardini, który w 1925 r. kandydował z 4 miejsca z listy ZCh-
KW oraz 38-letni nauczyciel gimnazjum Jan Sołdrowski, kandydujący po raz 
pierwszy. Średnia wieku kandydatów wyniosła 23 lata. Na czele listy KKW 
stanął 46-letni adwokat Rajmund Zawadzki. Na kolejnych miejscach znaleźli 
się 60-letni rzemieślnik Józef Więcławski i co warte szczególnego podkreślenia 
45-letnia Janina Walewska, była przełożona pensji. Średnia wieku kandyda-
tów wynosiła 50 lat. Józef Więcławski awansował z 18 miejsca, które zajmował 
w 1925 r. na liście ZChKW, Walewska Janina awansowała z kolei z dalekiego 
35 miejsca tego samego ugrupowania, zaś Rajmund Zawadzki kandydował po 
raz pierwszy. Ostatnią listę w tych wyborach zgłosił Blok Demokratyczny (sa-
nacja). Listę otwierali: 58-letni lekarz Wilhelm Mikulski, 36-letni nauczyciel 
gimnazjum Jan Kozicki i 51-letni lekarz Kazimierz Okuszko. Średnia wieku 
kandydatów wynosiła 48 lat. Wszyscy kandydowali po raz pierwszy. 

Ze względu na brak zachowanych archiwalnych list zgłoszonych kan-
dydatów w 1934 r. nie jest możliwe przeprowadzenie tak szczegółowej 
analizy. Problematyczne jest także dokonanie charakterystyki w odniesie-
niu do ostatnich wyborów z 1939 r., gdzie listy były zgłaszane w każdym 
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z okręgów oddzielnie, a więc wielu było też liderów list. Niemniej jednak 
należy odnotować, że wielu dotychczasowych kandydatów wzięło udział 
także i w tej elekcji, tak jak związany z Chrześcijańską Demokracją Domi-
nik Braksator, który w 1939 r. stanął na czele listy, w 1925 r. kandydował  
z 13 miejsca, a dwa lata później z 9. Innym politykiem chadecji kandydują-
cym w tych wyborach był Zygmunt Cardini, który stanął na czele listy Chrze-
ścijańskich Związków Zawodowych i Stronnictwa Pracy. Dla przypomnienia  
w 1925 r. startował z czwartego miejsca z listy ZChKW, a w 1927 r. z dru-
giego miejsca z listy Ch. D. Politykiem PPS, który brał udział w trzech elek-
cjach, był także Wacław Brzozowicz, który w 1925 i 1927 r. uzyskał mandat 
z czwartej pozycji na listach PPS, w 1939 r, stanął na czele listy w jednym  
z okręgów, jednak nie udało mu się uzyskać mandatu. Innym kandydatem,  
który dwukrotnie kandydował z pierwszego miejsca na liście NSPP w 1925  
i 1927 r. był Antoni Domański. W 1939 r. kandydował z drugiego miejsca, jed-
nak nie udało mu się uzyskać mandatu. Dwukrotnie z list PPS z szóstego w 1925 r.  
i siódmego w 1927 r. kandydował Antoni Leśniczek, który w 1939 r. stanął 
na czele listy PPS w jednym z okręgów. Na czele listy ChZZ i SP w jednym  
z okręgów w 1939 r. stanął także Jan Pluta, który w 1925 r. kandydował  
z listy ZChKW z pozycji 10, a w 1927 r. z listy Ch. D. z pozycji siódmej.  
Z kolei na czele listy Chrześcijańsko-Narodowego Zjednoczenia Gospodar-
czego w jednym z okręgów w 1939 r. stanął Jan Szwedowski. W 1925 r. kan-
dydował z drugiego miejsca na liście ZChKW, a dwa lata później z pierwszego 
miejsca z listy Ch. D. Na uwagę zasługuje również Joachim Weksler, który  
w 1939 r. kandydował z czwartego miejsca z listy Zjednoczonego Żydow-
skiego Bloku Wyborczego. W 1919 r. bezskutecznie kandydował z siódmej 
pozycji z listy Żydowskiego Komitetu Wyborczego, w 1925 i 1927 r. uzyskał 
mandat z trzeciego miejsca, również kandydując z list Zjednoczonego Żydow-
skiego Komitetu Wyborczego. 

Przeprowadzona szczegółowa analiza list wyborczych pod względem wie-
ku, zawodu znajdujących się na nich kandydatów pozwala sformułować kilka 
tez:

• Przy obsadzaniu pierwszych trzech miejsc na listach wyborczych zdecy-
dowanie ważniejszym kryterium było doświadczenie kandydata, niż jego 
wiek;

• Listy zazwyczaj otwierali kandydaci, którzy brali udział we wcześniej-
szych elekcjach;
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• Chadecja oraz środowisko narodowo-katolickie wielokrotnie zawiązy-
wały różnego rodzaju koalicje, w których brało udział w wyborach, jedy-
nym polskim ugrupowaniem zawsze występującym pod swoim szyldem 
była Polska Partia Socjalistyczna;

• Często na listach wyborczych znajdowali się lekarze, co świadczy o tym, 
że zawód ten cieszył się wysokim zaufaniem społecznym. Kandydaci-le-
karze otwierali bowiem różne listy, zarówno socjalistyczne, żydowskie, 
jak i narodowo-katolickie. Na listach stronnictw odwołujących się do 
religii znajdowali się także duchowni. 
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Wacław Płodowski (1881-1939) 
w źródłach historycznych 

Częstochowy

Wacław Płodowski urodził się 20 października 1881 r. w Czyżewie  
w guberni łomżyńskiej (obecnie województwo podlaskie). Był synem Józefa 
i Lucyny Pepłowskiej (Sętowski 2003: 11-17). Edukację rozpoczął w 1892 r. 
od nauki w warszawskim IV Gimnazjum Klasycznym, gdzie działał w tajnym 
kole samokształceniowym. Krzewił oświatę wśród mieszkańców wsi, a uczęsz-
czając do czwartej klasy, brał udział w zakładaniu czytelni ludowych („Goniec 
Częstochowski” 1939 nr 74: 4). 

Po skończeniu gimnazjum w 1901 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Nieprzerwanie zajmował się pracą 
oświatową i działalnością patriotyczną, która obejmowała włościan powiatu 
warszawskiego. Czasem powodowało to przykre konsekwencje, w tym wie-
lokrotne policyjne rewizje jego mieszkania. Wkrótce też został aresztowany 
za udział w demonstracji przed konsulatem niemieckim. Przetrzymywano go 
przez kilka tygodni w Cytadeli Warszawskiej. Po opuszczeniu jej murów był 
inwigilowany. Nie przeszkodziło mu to jednak we wzięciu udziału w straj-
ku szkolnym w 1905 r., czego skutkiem był nakaz opuszczenia uczelni. Po 
przerwaniu nauki wyjechał do Zagłębia Dąbrowskiego. W latach 1906-1907 
uczył młodzież na tajnych kompletach oświatowych w Sosnowcu, na których, 
po wybuchu strajku szkolnego naukę pobierała młodzież byłego gimnazjum 
rosyjskiego. Poza uspokojeniu sytuacji politycznej w Królestwie Polskim 
wznowił studia na Wydziale Chemicznym, tyle że na Politechnice Kijowskiej. 
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W 1910 r. przyjechał do Częstochowy, gdzie podjął pracę jako nauczy-
ciel w I Polskim Gimnazjum Koźmińskiego („Goniec Częstochowski” 1910 
nr 60, 80: 2) oraz w gimnazjum ss. Nazaretanek. Oprócz tego uczył geometrii 
i rysunku technicznego na kursach prowadzonych przez Stowarzyszenie Prze-
mysłowo-Rzemieślnicze („Goniec Częstochowski” 1910 nr 60, 80: 2). Cztery 
lata później zasilił grono kuratorium szkolnego, wraz z Czesławem Bagień-
skim i Leonem Weinbergiem pełnił funkcję zastępcy kuratora – ks. Mariana 
Fulmana. W połowie 1915 r. wszedł w skład Komisji Szkolnej (przekształco-
nej z kuratorium szkolnego) utworzonej przy Radzie Miejskiej w Częstocho-
wie (Prüffer 1916: 5-6). Warto wspomnieć, iż w latach 1915-1916 był prze-
wodniczącym Kursów Samokształcenia, na których prowadził zajęcia z fizyki. 
W tym okresie przewodniczył także kursom wakacyjnym dla nauczycieli szkół 
początkowych (Prüffer 1916: 5-6).

Płodowski należał do zarządu oddziału częstochowskiego Towarzystwa 
Opieki Szkolnej. W 1915 r. współtworzył, a następnie kierował Gimnazjum 
Towarzystwa Opieki Szkolnej („Goniec Częstochowski” 1939: 4). W placów-
ce tej również nauczał. 6 sierpnia 1915 r. na pierwszym posiedzeniu Zarządu 
Towarzystwa wyłoniono Radę Opiekuńczą, której przewodniczącym, został 
znany lekarz i filozof dr Władysław Biegański (Grządzielski 1995: 83-99). 
Rada postanowiła utworzyć ośmioklasowe filologiczne gimnazjum męskie  
z oddziałami matematyczno-przyrodniczymi. Jego dyrektorem został młody 
inż. Płodowski. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie międzywojennym gim-
nazjum to zdobyło wysoką pozycję na liście placówek oświatowych i cieszyło 
się opinią jednego z dwóch najlepszych gimnazjów w Polsce, tuż po gim-
nazjum im. Stefana Batorego w Warszawie („Goniec Częstochowski” 1939  
nr 74: 4). 

W listopadzie 1916 r. gimnazjum o profilu humanistycznym z oddzia-
łami realnymi otrzymało nazwę Towarzystwa Opieki Szkolnej – Gimnazjum 
Miejskie im. Henryka Sienkiewicza. Swój dynamiczny rozwój zawdzięczało  
w dużym stopniu przejęciu majątku po byłym rosyjskim gimnazjum rządo-
wym, które cieszyło się poparciem ówczesnych centralnych władz oświato-
wych. Tym samym w stosunkowo krótkim czasie zakupiono odpowiedni 
sprzęt, pomoce szkolne, wyposażono laboratoria i sale specjalistyczne do na-
uki fizyki, chemii, rysunków i modelarstwa (Grządzielski 1995: 83-99). 

Członkami pierwszej Rady Pedagogicznej zostali m.in.: dr Wł. Bie-
gański, ks. kanonik Bonawentura Metler, Edward Mąkosza, ks. prałat Mi-
chał Ciesielski. Początkowo Płodowski występował jako właściciel szkoły,  
gdyż Rada Opiekuńcza nie posiadała osobowości prawnej („Goniec 
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Częstochowski” 1939: 4). 8 sierpnia 1918 r. pokłosiem usilnych zabiegów 
Rady Miejskiej, Rady Opiekuńczej, a także samego Płodowskiego, szkołę 
przemianowano na państwową i nadano nazwę: „Królewsko-Polskie Gimna-
zjum im. Henryka Sienkiewicza” („Goniec Częstochowski” 1916: 2). Nazwa 
ta funkcjonowała do listopada 1918 r., kiedy po rozwiązaniu Rady Regencyj-
nej otrzymała nową: „I Gimnazjum Państwowe im. Henryka Sienkiewicza  
w Częstochowie” (Grządzielski 1995: 90-99).

Podpisanie tego aktu było doniosłym wydarzeniem dla kierownictwa, 
nauczycieli i młodzieży uczącej się w tej placówce. Miasto zyskało pierw-
sze państwowe gimnazjum, wszystkie bowiem pozostałe szkoły średnie były  
w Częstochowie prywatne. To rodziło określone konsekwencje – wysokie 
czesne uniemożliwiało części społeczności pobierania nauki (APCz: sygn. 
8/952/0/-/166). Współpraca Rady Opiekuńczej z dyrektorem układała się 
pomyślnie. Zwracano uwagę na dobre wykorzystanie środków finansowych, 
w tym na zakup pomocy naukowych (zwłaszcza: przyrządów do fizyki i ko-
smografii, szkieł laboratoryjnych do badań chemicznych, map, przyborów 
rysunkowych, obrazów do nauki poglądowej w niższych klasach, przyrządów 
gimnastycznych, pomoce, eksponaty do nauk przyrodniczych) oraz zgroma-
dzenia odpowiedniej literatury. Dalej, czyniono starania w kierunku rozbu-
dowy infrastruktury szkoły. Po dokonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych 
przystąpiono do zajęć lekcyjnych (APCz: sygn. 8/1/0/-/7412).

Pomysł rozbudowy gimnazjum powstał już w 1918 r. Jednak wojna 
polsko-bolszewicka i powstania śląskie przerwały realizację tych ambitnych 
planów (AGS  t. 2: 357). Lata 1919/1921 przyniosły wiele zmian także  
w życiu szkoły (Jadczyk 2002: 3-4). Do września 1919 r. w gmachu gimna-
zjum mieściły się różne instytucje cywilne i wojskowe – urzędy ewakuowa-
ne z okręgu podolskiego oraz biura zaciągu ochotniczego. Natomiast latem  
1920 r. lokal gimnazjum został zaadoptowany na szpital wojskowy Czer-
wonego Krzyża. W związku z tym dyrektor Płodowski prosił Ministerstwo 
WRiOP o kredyt w wysokości 45 000 marek na remont pomieszczeń, by po 
opuszczeniu gmachu przez szpital jak najszybciej rozpocząć naukę. W latach 
1919-1921 gimnazjum mieściło się w prywatnym domu przy ul. Kościuszki 
19a (AGS, t. 1: 201). Do starego budynku powrócono w 1922 r., o czym do-
wiadujemy się w sprawozdaniu zamieszczonym w księdze kancelaryjnej (AGS 
t. 2: 357). 

W celu rozbudowy szkoły został powołany specjalny Komitet Rozbudo-
wy Gmachu i Gimnazjum Państwowego. W jego skład weszli: przewodniczący 
Płodowski, zastępca Otton Kuczewski, dyrektor II Gimnazjum Państwowego 
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im. R. Traugutta, członkowie zarządu: inż. Leon Monikowski – architekt po-
wiatowy, który objął nadzór budowlany oraz Dominik Klepacki – obywatel 
Częstochowy. Wszystkie uzgodnienia projektowe oraz rozliczenia zaliczek  
z przyznanego kredytu na rozbudowę gimnazjum były prowadzone z Okręgo-
wą Dyrekcją Robót Publicznych w Kielcach. Współpraca z władzami kielecki-
mi nie była jednak łatwa, dlatego też we wrześniu 1921 r. Płodowski zwrócił 
się z prośbą do Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych, by ta wypłaciła po-
trzebne sumy w celu rozpoczęcia prac. Czas naglił, ponieważ z powodu olbrzy-
miej inflacji ceny materiałów budowlanych ciągle rosły, a suma przyznanego 
kredytu pozostawała wciąż ta sama. Pismem z początku października 1921 r. 
dyrektor informował Okręgową Dyrekcję Robót Publicznych, że w dalszym 
ciągu nie otrzymał żadnego projektu, nie został także powołany kierownik 
robót. W międzyczasie Komitet Rozbudowy Gimnazjum w porozumieniu  
z architektem powiatowym zdecydował się zakupić część materiałów na kwo-
tę 3 mln marek. Szacowano, że na dokończenie budowy będzie potrzebne 
jeszcze 9 mln marek. Oprócz budowy sali gimnastycznej remontowano dachy  
i wnętrze gimnazjum, których stan był bardzo zły (AGS t. 1: 560-662).

Do 1925 r. trwała wymiana korespondencji dotyczącej zagadnień kre-
dytowych. O kwestiach rozbudowy gmachu pisano do Okręgowej Dyrekcji 
Robót Publicznych, a w kwestiach technicznych zwracano się bezpośrednio 
do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Z kolei kwo-
ty z ofiar, składek oraz występów uczniowskich spożytkowano na dokończe-
nie rozbudowy szkoły. Dzięki licznym wyrzeczeniom i wysiłkom nauczycieli, 
uczniów oraz ludzi sympatyzujących z gimnazjum rozbudowa szkoły została 
ukończona (AGS t. 2: 336). Przebudowa i remont zmieniły jej pierwotny 
wygląd. Wcześniej od strony alei znajdował się długi budynek zamykający po-
dwórze, do którego wiodła szeroka brama. Nie było jeszcze charakterystycz-
nego budynku z kolumnami mieszczącego salę gimnastyczną. Wokół placów-
ki znajdował się rozległy park, który w późniejszych latach wykorzystano na 
założenie ogrodu botanicznego i zoologicznego („Życie Częstochowy” 1997  
nr 267: 8).

Zabiegi i prośby o wsparcie finansowe kierowane przez dyrektora i Rady 
Opiekuńczej do Powiatowego Związku Komunalnego poskutkowały – uzy-
skano fundusze na pomoce szkolne i tworzenie kolejnych pracowni nauko-
wych. Placówka utrzymywała wysoki poziom nauczania, szybko też zyska-
ła uznanie w lokalnym społeczeństwie, a tym samym zainteresowanie nią 
rosło (Wójcicki 1980: 98). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w licznych  
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publikacjach choćby „Gońca Częstochowskiego”, który relacjonował niemal 
wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w murach szkoły (Czech 2007: 48).

Gimnazjum posiadało własny budynek z nowo dobudowanym pawilo-
nem, ogród szkolny oraz place zabaw szkolnych. Dysponowało pracowniami 
do nauki fizyki, chemii i przyrody. Posiadało salę rysunkową, gimnastycz-
ną i robót ręcznych. Uczniowie korzystali z kąpieli (w szkole zamontowane 
były natryski) oraz otrzymywali bezpłatnie porady lekarskie (2 razy w roku). 
Najbiedniejsi otrzymywali bezpłatnie od Samopomocy Szkolnej materiały 
piśmienne i książki. Niezamożni uczniowie korzystali również z dożywiania, 
według norm Państwowego Komitetu Pomocy Dzieciom, a koszty ponosił 
Skarb Państwa. W szkole naukę pobierało 450 uczniów. Opłata roczna waha-
ła się od 120 do 3000 marek (APCz.: sygn.8/1/0/-/7891).

Pojawiały się jednak problemy z obsadzaniem stanowisk. Brakowało 
nauczycieli języka polskiego, fizyki, chemii, przyrody, historii i łaciny (AGS 
1921: 507). Starano się ich zachęcić na różne sposoby. Dyrekcja zabiegała  
o dodatkowe wsparcie i środki finansowe na zapomogi i godziny nadliczbo-
we oraz uznanie lat pracy w szkolnictwie prywatnym podczas zaborów. Jeżeli 
było to możliwe, nauczyciele udzielali korepetycji lub zgłaszali chęć uczest-
niczenia w komisjach maturalnych w innych szkołach. Dyrektor Płodowski 
uczestniczył w maturalnej Komisji Egzaminacyjnej w Wyższej Szkole Real-
nej, w Gimnazjum Żeńskim Jadwigi Krzyżanowskiej i Gimnazjum Żeńskim 
Wandy Replińskiej w Będzinie (AGS: 500-863).

W roku szkolnym 1932/1933, na mocy reformy jędrzejewiczowskiej, 
gimnazjum przekształcono w czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. 
W omawianym okresie szkoła miała dwa kierunki: matematyczno-fizyczny  
i przyrodniczy. Uczyło się w niej 357 uczniów. W październiku 1933 r. od-
była się konferencja rejonowa, którą zorganizowała Międzyszkolna Komisja 
Porozumiewawcza Dyrektorów. Przewodniczącym Komisji został Płodowski. 

Organizacją społeczną zajmującą się sprawowaniem opieki nad dziećmi 
i młodzieżą, której w ramach realizacji celów kulturalno-oświatowych czę-
stochowskie władze miejskie udzieliły wsparcia finansowego, był zarząd Kół 
Przyjaciół Harcerstwa w Częstochowie. Na terenie miasta pierwsze próby 
utworzenia tej organizacji podjęto w 1916 r. W następnym roku powstał Pa-
tronat Harcerstwa Polskiego. W 1925 r. utworzono Powiatowe Koło Przy-
jaciół Harcerstwa, na czele z Płodowskim, a w latach 1932-1932 uroczyście 
obchodzono 20-lecie harcerstwa na terenie miasta i powiatu (Stefaniak 1995: 
293-305).
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na działalność drużyny harcerzy 
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. W okresie międzywojennym młodzież  
z drużyny brała udział w życiu społecznym Częstochowy, organizując loterie, 
konkursy i kwesty na rzecz dzieci oraz różnych dobroczynnych akcji (Czech 
2007: 51-53). Nowatorskim pomysłem częstochowskich harcerzy było zor-
ganizowanie kursów żeglarskich oraz zebranie funduszy na łódź żaglową. Po-
święcenie łodzi było ważnym wydarzeniem w Częstochowie. Na uroczystość 
przybyli: Komitet Rodzicielski gimnazjum, członkowie Zarządu Towarzy-
stwa Przyjaciół Harcerstwa, miejscowe drużyny harcerskie oraz wielu innych 
zaproszonych gości. Ceremonii poświęcenia dokonał senior prefektów szkol-
nych ks. prałat Michał Ciesielski, okolicznościowe przemówienie wygłosił 
ks. prefekt Franciszek Grylewicz. Rodzicami chrzestnymi zostali Płodowski  
i inżynierowa J. Hłaskowa (APCz: sygn. 8/1/0/-/7891).

Kilkakrotnie proponowano Płodowskiemu stanowisko wizytatora, a na-
wet kuratora, z których zawsze rezygnował. Doskonale umiał bowiem  współ-
pracować z rodzicami zorganizowanymi w Komitecie i Patronatach. Z jego 
inicjatywy komitet zaprowadził i utrzymywał ogródek zoologiczny, dobudo-
wał do gmachu głównego cztery sale, przyczynił się do powstania sali gim-
nastycznej, sali robót oraz osiedla szkolnego. Wszystko zamknęło się w kwo-
cie 300 tysięcy. Nieprzerwana troska Płodowskiego o stworzenie najlepszych  
z możliwych warunków pracy dla nauczycieli, dostarczenie pomocy nauko-
wych, dbałość o czystość estetykę gmachu sprawiały, że personel szkoły praco-
wał w atmosferze życzliwości i wzajemnego wsparcia. W celu obrony swoich 
interesów głównie płacowych i kadrowych, nauczyciele wstępowali do Związ-
ku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich i Wyższych. Pod-
stawą jego działalności była składka członkowska. W 1921 r. oddział związku 
funkcjonował także w Częstochowie (Grześ 2000: 4-5). 

Wiele znanych osobistości życia politycznego i społecznego Częstochowy 
po dojściu do władzy obozu sanacyjnego porzuciło dotychczasową przyna-
leżność partyjną, aby znaleźć się w obozie rządzącym. Należał do nich też 
Płodowski, który, do pracy samorządowej włączył się już podczas pierwszej 
wojny światowej, będąc członkiem Rady Miejskiej w latach 1915-1917 człon-
kiem Rady Miejskiej. Po odzyskaniu niepodległości uzyskał w 1919 r. man-
dat radnego z listy obozu narodowego – Narodowego Komitetu Wyborczego,  
w 1925 r. z listy chrześcijańsko-narodowej – Zjednoczonego Chrześcijańskie-
go Komitetu Wyborczego, a w roku 1934 r. z listy sanacyjnej z rekomen-
dacji Polskiego Bloku Gospodarczego. W Radzie Miejskiej był sekretarzem, 
zastępcą przewodniczącego (w 1919 r.), zasiadał też w komisjach szkolnych. 



37

WACŁAW PŁODOWSKI (1881-1939)...

W grudniu 1934 r. został powołany na członka Rady Przybocznej Kierownika 
Tymczasowego Zarządu m. Częstochowy Aleksandra Bratkowskiego (Szwed 
1997: 41-51).

Warto wspomnieć, że Częstochowscy nauczyciele byli wybierani do 
Sejmu i Senatu. W wyborach w 1935 r. senatorem na trzyletnią kadencję 
wybrany został Dominik Zbierski – dyrektor Gimnazjum Państwowego im. 
Romualda Traugutta. W wyborach do Sejmu w 1919 r. na Liście nr 2 – PPS 
wśród 9 kandydatów był Józef Dziuba – przewodniczący PPS i członek Rady 
Delegatów Robotniczych. W wyborach do Sejmu w 1922 r. na liście PSL 

„Wyzwolenie” znajdował się nauczyciel Józef Kachel. W wyborach z okręgu 
częstochowskiego kandydował także Płodowski (Grządzielski 1997: 319-
321). W 1934 r. stanął na czele zarządu koła grodzkiego Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem. Z kolei cztery lata później wszedł do zarządu koła 
Obozu Zjednoczenia Narodowego (Grządzielski 1998: 117).

Płodowski był długoletnim prezesem Koła Towarzystwo Nauczycie-
li Szkół Średnich i wyższych. Jego niepospolite cechy charakteru i zdobyta 
wiedza sprawiły, że w każdej organizacji, do której należał, piastował wła-
dzę zwierzchnią. Jego niezwykła pracowitość, siła woli i głęboki umysł wraz  
z wszechstronnym wykształceniem, prawość i sprawiedliwość jednały mu sza-
cunek i autorytet u wszystkich. Dzięki niemu Koło Częstochowskie należało 
do przodujących w Okręgu pod względem wszechstronnej i żywej działal-
ności („Przegląd Pedagogiczny” 1939: 214). Towarzystwo Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych jako organ zrzeszający nauczycieli szkół występowało  
w obronie pedagogów i proponowało nowe zasady wizytacji. Przede wszyst-
kim występowało z wnioskami o jawność wyników wizytacji i możliwość 
obrony ocenianego nauczyciela (Grządzielski 1997: 293-337).

W połowie listopada 1932 r. w Gimnazjum H. Sienkiewicza odbyło się 
zebranie Nauczycielskiego Koła LOPP. Zebranie otworzył prezes powiatowy 
LOPP ppłk Kapciuk. Głównym punktem obrad było zakładanie szkolnych 
kół Ligi we wszystkich szkołach średnich zawodowych i powszechnych. War-
to nadmienić, że w zarządzie znalazł się dyrektor Płodowski („Goniec Często-
chowski” 1932). Z kolei głównym celem Towarzystwa Opieki nad Młodzieżą 
Szkolną była praca wychowawcza z młodzieżą poza zajęciami szkolnymi. To-
warzystwo planowało zorganizowanie kina szkolnego, przedstawień dla mło-
dzieży w Miejskim Teatrze Kameralnym. W styczniu 1938 r. wybrano prezy-
dium Komitetu Założycielskiego, w skład którego wchodzili przedstawiciele 
ze wszystkich szkół średnich i powszechnych oraz komitetów rodzicielskich  
z całego miasta. Wybrano 11-osobowy komitet, w którego gronie także 
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znalazło się nazwisko Płodowski („Goniec Częstochowski”, 1938). Był on 
był także prezesem Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-
wszechnych (TPBPSP). Organizacja ta została powołana w połowie 1933 r. 
w celu gromadzenia z różnych źródeł funduszy, które następnie miały zostać 
obrócone w nieoprocentowane 20-letnie pożyczki, udzielane gminom na bu-
downictwo szkolne w wysokości 25% kosztów budowy. Na czele Towarzy-
stwa stanął Władysław Raczkiewicz, ówczesny marszałek Senatu i późniejszy 
Prezydent RP na emigracji. W 1935 r. TPBPSP zostało wpisane do rejestru 
stowarzyszeń wyższej użyteczności (Magiera 2017: 295-315).

W 1916 r. na Kursach Samokształcenia w gronie wykładowców powsta-
ła myśl zorganizowania towarzystwa, które miałoby się zająć utworzeniem  
biblioteki publicznej w Częstochowie. Powołano komisję do prac nad sta-
tutem, w której działał Płodowski (Arkabus 2005: 133-145). Warto wspo-
mnieć, że osoby angażujące się na rzecz powołania ogólnodostępnej biblioteki 
w mieście same często posiadały pokaźne zbiory (Tyras 1982: 359). W roku 
organizacji Wystawy Książki Polskiej do najbardziej znanych księgozbiorów  
w mieście należała m.in. prywatna kolekcja Płodowskiego, licząca 7000  
egzemplarzy (APCz: sygn. 8/1/-/8879).

W omawianym czasie w Częstochowie działał oddział Polskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Astronomii. Powstał w 1928 r. z inicjatywy ks. Metlera. 
Jego siedziba znajdowała się w pawilonie powystawowym ulokowanym w par-
ku im. S. Staszica. Gmach ten został przekazany organizacji przez prezyden-
ta miasta Józefa Moraczewskiego. Z czasem urządziło w nim obserwatorium 
astronomiczne. Jego długoletnim prezesem był Płodowski. Towarzystwo 
prowadziło różnorodne formy działalności. Członkowie organizowali posie-
dzenia naukowe. W obserwatorium astronomicznym w parku urządzano po-
kazy dla mieszkańców miasta i młodzieży szkolnej (Ruciński 1961: 120-121). 
Dyrektor obserwatorium ks. Metler wraz ze swym asystentem prof. Stefanem 
Słabodzianem przyjęli w ciągu jednego roku 500 osób i kilkuset uczniów  
z wycieczek szkolnych (APCz: sygn. 8/1/0/-/6377). Organizacja ta cieszyła się 
popularnością, była też wspierana finansowo przez władze miasta. Najwięk-
sze środki finansowe na rozwój działalności astronomicznej przeznaczali radni  
III kadencji (APCz: sygn. 8/1/0/-/6017). W lutym 1937 r. miały miejsce 
ostatnie przed wybuchem II wojny wybory zarządu. Prezesem został nadal 
Płodowski, wiceprezesem Józef Dziuba – ówczesny wiceprezydent miasta, se-
kretarzem ks. Metler, skarbnikiem – prof. Jan Euglewicz („Goniec Często-
chowski” 1932).
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W 1929 r. powstało częstochowskie Koło Polskiego Białego Krzyża. 
Jego celem była likwidacja analfabetyzmu wśród żołnierzy zawodowej służ-
by wojskowej miejscowego garnizonu. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 
191 nauczycieli z 19 szkół. Organizacja miała wsparcie w szkołach i gimna-
zjach Seminarium Nauczycielskim, Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli 
(Grządzielski 1996: 137-157). Do aktywnych działaczy Koła Białego Krzyża 
należeli m.in.: Józef Dziuba, Henryk Jędrusik – kierownik szkoły w Gnaszy-
nie, Kazimierz Peche – inspektor szkolny, Antoni Artymiak – dyrektor gim-
nazjum państwowego im. R.Traugutta, Roman Czarnek – nauczyciel szkoły 
ćwiczeń, Piotr Ormańczyk – inspektor sanitarny, Zofia Idzikowska – dyrek-
torka gimnazjum państwowego, Płodowski, Bolesław Stala – kierownik Od-
działu Oświaty i Kultury, Eugeniusz Zięba – nauczyciel – szkoły średniej, Ma-
ria Grabarowa – nauczycielka szkoły średniej (Grządzielski 1997: 324-325).

W Częstochowie ponownie odżyła myśl utworzenia organizacji realizu-
jącej zadania w zakresie gromadzenia i ochrony dóbr kultury. W tym celu 
podjęto dwie inicjatywy. Pomysłodawcą pierwszej był starosta częstochowski 
Kazimierz Kuhn. Pod koniec lutego 1932 r. powołano Towarzystwo Popie-
rania Kultury Regionalnej, które stawiało sobie za cel propagowanie kultury 
regionalnej. Na zebraniu organizacyjnym uchwalono statut, a także dokona-
no wyboru władz. W skład zarządu towarzystwa weszli m.in.: Kuhn - prze-
wodniczący, Płodowski, W. Matuszkiewicz, W. Felisiak – wiceprezesi (APCz: 
sygn. 8/1/0/-/8061).  

Kilka tygodni później ujawniła się druga inicjatywa. Postanowiono re-
aktywować częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Zebranie organizacyjne odbyło się w kwietniu 1932 r. w gimnazjum kiero-
wanym przez dyrektora Płodowskiego (APCz: sygn. 8/1/0/-/8061). Towa-
rzystwo Krajoznawcze działało w 6 sekcjach: historycznej, geograficzno-

-przyrodniczej, badań kultury regionalnej, badań stosunków gospodarczych, 
artystycznej oraz krajoznawczej. Podjęło badania nad dziejami Częstochowy, 
zajęło się inwentaryzacją oraz ochroną zabytków i dzieł sztuki, przygotowy-
wano projekty ochrony przyrody, m.in. przez tworzenie rezerwatów (w tym 
geologicznego przy Jasnej Górze). Pod koniec lat trzydziestych Zarząd To-
warzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie składał się z na-
stępujących osób: Płodowski – prezes, Aleksander Radłowski – wiceprezes, 
Stanisław Wieruszewski – sekretarz, Maria Kabarowska – skarbnik, Jadwiga 
Jakubowska – kustosz Muzeum, Franciszek Gollenhofer i Władysław Hyla 
(„Goniec Częstochowski” 1934, 1938).
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Przy towarzystwie zorganizowano Muzeum Przyrodniczo-Krajoznaw-
cze. Dzięki ofiarności licznych osób muzeum stale się rozwijało i pomimo 
niesprzyjających warunków, długotrwałej wojny i trudności finansowych, 
posiadało dość pokaźne zbiory. Należały do nich m.in. uporządkowane  
i sklasyfikowane zbiór: mineralogiczno-geologiczny okolic Częstochowy, 
zbiór mineralogiczno-geologiczny ogólnokrajowy, ogólny zbiór mineralogicz-
ny, monet, pamiątek wojennych, fizyko-matematyczny (złożony w muzeum 
jako depozyt), entomologiczny, ornitologiczny krajów, jajek ptaków krajo-
wych. Poza tym muzeum posiadało sporą bibliotekę przyrodniczo-krajoznaw-
czą, liczne przeźrocza, fotografie i mapy ziem polskich. Niestety, mieściło się 
w prywatnym, wynajętym lokalu, którego niedostatki pozbawiały zarząd to-
warzystwa możliwości przyjmowania nowych okazów, a nawet odpowiednie-
go konserwowania już posiadanych (APCz: sygn. 8/1/0/-/7508).

W 1926 r. dokonano reorganizacji tej placówki, otwarto stałą wystawę 
higieniczną i udostępniono eksponaty muzeum krajoznawczego, w tym oko-
ło 1300 ptaków i innych zwierząt oraz 12 gablotek motyli. Powstały także 
nowe działy: geologiczny (składający się z 18 gablot i 48 pudełek głównie  
z minerałami i przeźroczami), higieniczny (posiadający 79 eksponatów w ga-
blotach, 12 książeczek w gablotach, 220 tablic ilustrowanych i 20 eksponatów 
w słojach, które przedstawiały różne części organizmu ludzkiego, rozwój nie-
których chorób społecznych czy sposób postępowania z dziećmi), numizma-
tyczny, liczący 189 monet i medali pamiątkowych pochodzących z XIV i XX 
wieku. Ponadto muzeum posiadało własną biblioteczkę z broszurami przede 
wszystkim o treści higienicznej i krajoznawczej, w tym: „O zdrowiu dzieci”, 

„Kąpiele dla robotników”, „O trunkach”, „Jak się ludzie zarażają suchotami”  
i „Przewodnik po Częstochowie” (Jaśkiewicz 1993: 7-31). Ponadto kilka rocz-
ników czasopisma „Ziemia” i „Wszechświat”, a także różne plakaty i odezwy 
wydawane przez władze samorządowe (Sobalski 1963: 79-85).

W maju 1919 r. rozpoczął działalność oddział częstochowski Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Statut przyjęto ro później. Od 1922 r. oddział prowa-
dził działalność polegającą na przygotowaniu instytucji do niesienia pomocy 
ludności cywilnej w wypadkach klęsk żywiołowych i epidemii, nie zaniedbu-
jąc szkolenia profilaktycznego na wypadek wojny. Do priorytetowych zadań 
należało współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w zakresie 
podniesienia zdrowotności społeczeństwa w mieście. W maju 1933 r. często-
chowski PCK stał się organizatorem regionalnego zlotu kół młodzieżowych 
PCK z czterech województw – kieleckiego, łódzkiego, krakowskiego i ślą-
skiego. Z ramienia Oddziału miejscowego PCK mandat członka Komitetu 
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Honorowego sprawującego patronat nad zlotem pełnił dyrektor Płodowski 
(APCz: sygn. 8/1/0/-/7379).

W roku 1936 PCK przystąpił do organizowania kursów pielęgniarskich 
II klasy drużyn ratowniczych dla kandydatów po 6. klasach gimnazjum. Pro-
wadzono również kursy personelu pomocniczo-lekarskiego dla placówek służ-
by zdrowia, kursy przeciwgazowe i dla młodych matek („Goniec Częstochow-
ski” 1937). 

Wielu częstochowian omawianego czasu odczuwało deficyt wyda-
rzeń kulturalnych. W 1933 r. grupa działaczy sanacyjnych uznała tę sprawę  
za dobrą dźwignię swej akcji wyborczej do Rady Miejskiej. W poszczególnych 
okręgach wyborczych tworzono więc Koła Przyjaciół Częstochowy. Pomysł 
okazał się trafny, z 14 zdobytych przez sanację mandatów w maju 1934 r. 

– 5 przypadło prezesom takich kół m.in. inicjatorowi Towarzystwa Przyja-
ciół Częstochowy – Płodowskiemu (Walczak 1999: 85-120). Jednak dopiero  
w 1936 r. sanatorowie faktycznie utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Mia-
sta Częstochowy. Celem Towarzystwa był kulturalny i gospodarczy rozwój 
miasta, a szczególnie jego przedmieść. Towarzystwo miało pozyskiwać sym-
patyków spośród opozycji. Prezesem Towarzystwa był adwokat Aleksander 
Bogobowicz, wiceprezesem Płodowski, sekretarzem prof. Chłap („Goniec 
Częstochowski” 1932-1935).

Innym zadaniem z zakresu niesienia pomocy studentom w ramach reali-
zacji celów kulturalno-oświatowych, którego podjęły się finansowania władze 
miejskie Częstochowy, było wspieranie Wojewódzkiego Komitetu Pomocy 
Polskiej Młodzieży w Kielcach. Niesieniem pomocy młodzieży akademickiej 
zajmowały się w głównej mierze organizacje społeczne pn. „Bratnia Pomoc”. 
Jako dopełnienie zadań samopomocowych dla studentów zaczęły powstawać 
coraz to nowe formy wsparcia zewnętrznego. W 1922 r. uruchomiono Radę 
Naczelną do spraw Pomocy Młodzieży Akademickiej oraz Komitety Woje-
wódzkie i Koła Przyjaciół Akademika Polskiego. W celu kompleksowej re-
alizacji zadań w zakresie niesienia pomocy studentom w 1934 r. powołano 
stowarzyszenie wyższej użyteczności pn. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży 
Akademickiej (Hübner 2005: 69).

W ramach realizacji celów kulturalno-oświatowych w zakresie opieki  
i niesienia pomocy studentom władze miejskie Częstochowy postanowiły 
przeznaczyć także środki finansowe dla Towarzystwa Przyjaciół Młodzie-
ży Akademickiej. Tę organizację społeczną z dniem 28 marca 1934 r. także 
uznano za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Ustawowo nadano mu przy-
wilej wyłączności działania na obszarze całego kraju w organizowaniu pomocy 
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społeczeństwa dla młodzieży szkół wyższych. Było jedynym upoważnionym 
stowarzyszeniem do ściągania zasiłków i subwencji od instytucji państwowych  
i samorządowych we wszystkich akcjach na rzecz młodzieży akademickiej. 
Jego celem było roztaczanie opieki i niesienie pomocy materialnej ogółowi 
młodzieży studiującej w szkołach akademickich i wyższych w kraju oraz pol-
skiej młodzieży studiującej poza granicami kraju. Organizacja realizowała za-
dania w zakresie: opieki zdrowotnej i lekarskiej, sportu i wychowania fizycz-
nego, samopomocy, kolonii i obozów wypoczynkowych, zasiłków dla ubogiej 
młodzieży, zamieszkującej w Domach Akademickich (Hübner 2005: 69).

Dyrektor Płodowski został zapamiętany jako surowy, wymagający wy-
chowawca i nauczyciel. Był zwolennikiem nauczania poglądowego. Doprowa-
dził szkołę tak pod względem wychowawczym, jak i naukowym do poziomu 
stawianego przez władze szkolne za wzór placówki edukacyjnej. Wymagał od 
siebie i od innych. Był dobrym gospodarzem – organizatorem i koordynato-
rem. Odznaczał się niezwykłą pamięcią, miał rozległą wiedzę, trafnie oceniał 
każdą sytuację, czym niewątpliwie zjednywał sobie sympatię, zyskiwał auto-
rytet oraz zaufanie. Ten aktywny działacz społeczny zmarł 29 marca 1939 r.  
w Częstochowie, w wieku 58 lat. Spoczął na Cmentarzu Kule w Częstochowie 
(kwatera 21, rząd 11, grób nr 8). W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział 
młodzież wszystkich szkół częstochowskich („Przegląd Pedagogiczny” 1939). 
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Zjawisko przestępczości 
zorganizowanej w Polsce. 

Pranie brudnych pieniędzy 
- zarys problemu

Przestępczość zorganizowana -  
zagadnienia wstępne

Zjawisko przestępczości zorganizowanej od wielu lat stanowi poważ-
ny problem ekonomiczny i społeczny. W okresie transformacji ustrojowej 
nastąpił jej gwałtowny wzrost. Niełatwym zadaniem jest ujęcie go zarówno  
w ramy teoretyczne, jak i praktyczne. Trudności sprawiają bowiem kwestie 
definicyjne, jak i te związane z obserwacją i zwalczaniem naruszeń prawa na 
tym tle. Do chwili obecnej w polskim systemie karnym nie została wprowa-
dzona definicja przestępczości zorganizowanej. Wiąże się to z dynamicznością 
i szybkim rozwojem, specyficznymi dla omawianego problemu. Wskazane 
zjawisko trudno jest jednoznacznie zdefiniować ze względu na jego skompli-
kowaną naturę. Powstałe struktury dopasowują się do transformacji otoczenia, 
w którym obecnie funkcjonują. Dostosowanie do aktualnego miejsca i czasu, 
w jakich odbywa się działalność przestępcza, można uznać za jedną z cech cha-
rakterystycznych. Według H. J. Schneidera przyczyną niemożności ustalenia 
jednolitej definicji są szybko zachodzące zmiany polegające na przystosowaniu 
się do zmian struktury społeczeństwa oraz reakcja na czynności kontrolne 
(Hołyst, Kube, Schulte 1998, s. 8). Prawo reaguje bowiem z dużym opóźnie-
niem na przemiany w przedmiocie form zorganizowania. Trudności sprawia 
zarówno pojęcie przestępczości, jak i zorganizowania. Zdaniem E. Pływa-
czewskiego, trudno jest ustalić stopień nielegalności i legalności oraz zakres  
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i poziom zorganizowania (Pływaczewski 2011, s. 23). “Przestępczość zorga-
nizowana jest pewnym kontinuum; istnieją grupy przestępcze słabo, średnio  
i wysoko zorganizowane” (Pływaczewski, Świerczewski 1997, s. 54).

Nie istnieje jednorodne kryterium klasyfikacji, gdyż przedmiotowy za-
kres tego rodzaju przestępczości jawi się jako nieograniczony, a sam charakter 
struktur organizacyjnych - niejednolity (Krajniak 2011, s. 57). Pojęcie prze-
stępczości zorganizowanej może dotyczyć zbioru zachowań przestępczych lub 
organizacji przestępczych (Maltz 1970, s. 16). Cecha zorganizowania odnosi 
się do poszczególnych części składowych, tj. do sprawców przestępstw oraz do 
samych przestępstw. Aby w sposób całościowy dokonać analizy zjawiska, na-
leży koncentrować się na działalności nielegalnej oraz na organizacjach prze-
stępczych. Ważną kwestię stanowi rozróżnienie pojęcia przestępczości zorga-
nizowanej postrzeganej jako działalność zorganizowanych grup przestępczych 
od przestępczości zorganizowanej rozumianej jako zbiór czynów zabronio-
nych, które godzą w dane dobro prawne. 

To, co odróżnia przestępczość zorganizowaną od przestępczości pospo-
litej to generowanie zysków na dalszą działalność i rozwój struktur. Istnieje 
wiele przykładów grup multiprzestępczych, które zaczynały swoją działalność 
od jednego rodzaju przestępstwa. Z biegiem czasu, kiedy uzyskały odpowied-
nie środki materialne oraz umocniły swoją pozycję, rozwinęły również zakres 
swojej aktywności. “Szczytową formą przestępczego zorganizowania jest sku-
teczne «przełożenie» na struktury legalne i wejście w oficjalny obieg gospodar-
czy oraz polityczny” (Mądrzejewski 2015, s. 52).

Polski ustawodawca po raz pierwszy użył pojęcia przestępczości zor-
ganizowanej w art. 5 Ustawy o ochronie obrotu gospodarczego z dnia  
12 października 1994 r. Wspomniany przepis penalizuje obrót pieniędzmi po-
chodzącymi ze zorganizowanej przestępczości związanej z obrotem środkami 
odurzającymi lub psychotropowymi, fałszowaniem pieniędzy lub papierów 
wartościowych, wymuszaniem okupu czy handlem bronią. Jak widać, w usta-
wie zostały wskazane najbardziej charakterystyczne typy przestępstw dla prze-
stępczości zorganizowanej. Przestępstwa gospodarcze natomiast nie podlegały 
przepisom wskazanej ustawy. 

W ostateczności ustalono, że przestępczość zorganizowana to “działania 
związków przestępczych zorganizowanych z chęci zysku dla dokonywania 
różnorodnych przestępstw - zarówno kryminalnych, jak i gospodarczych -  
zakładających użycie siły, szantażu i korupcji, których celem - w zamiarze 
organizatorów - jest wprowadzenie nielegalnych zysków w oficjalny ob-
rót gospodarczy” (Pływaczewski 2011, s. 30). Ponadto, jako swoiste cechy 
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opisywanego zjawiska wskazywane są żądza władzy, podział obowiązków po-
między członkami, hierarchia w strukturach, wpływ na organy państwowe czy 
ponadnarodowy i zamknięty charakter. Zakwalifikowanie sprawy w powyższy 
sposób rozstrzyga o przyjęciu jej do rozpatrywania przez odpowiedni wydział 
Policji ds. przestępczości zorganizowanej (Pływaczewski 1999, s. 59).

Geneza i rozwój zjawiska

Przez długi czas przestępczość zorganizowana w Polsce uchodziła  
za temat tabu. Decydowały o tym kwestie ideologiczne, ale także realizowa-
na zasada propagandy sukcesu (Wójcik 2011, s. 119). W Polsce Ludowej  
z optymizmem podchodzono do nowego socjalistycznego systemu, z nadzieją,  
że ów rodzaj przestępczości przeminie. Legislator przy opracowywaniu  
w 1969 r. ustawodawstwa karnego oraz regulaminów zakładów karnych 
nie wziął pod uwagę zagrożenia wynikającego z tego rodzaju przestępczości. 
Skupiono się wówczas na zwalczaniu przestępczości politycznej związanej  
z aktywnością zgrupowań opozycyjnych. Ponadto struktury przestępcze były 
często ściśle powiązane z agendami państwowymi. Osoby biorące udział  
w przestępczym procederze zazwyczaj pełniły ważne funkcje w organach. Wy-
soko rozwinięty był także poziom korupcji, a przekaz informacji w mediach 
jawił się jako wypaczony (Pływaczewski 1997, s. 18).

Kwestia przestępczości zorganizowanej została poruszona na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wpływ na to 
miały ówczesne realia polityczne, jak i społeczne. Wówczas doszło do uka-
zania struktur, które skorzystały z przemian ustrojowych i gospodarczych.  
Do rozwoju przestępczości przyczyniły się takie czynniki jak: liberalizacja po-
lityczna, otwarcie granic czy relacje z państwami zachodnimi. Okres transfor-
macji ustrojowej zachodzącej na wielu obszarach życia wpłynął na ekspansję 
bezprawia. Zwiększeniu uległa liczba grup przestępczych, a ich aktywność 
stała się wyspecjalizowana. Przestępcy zaczęli działać grupowo, w sposób zor-
ganizowany i z góry zaplanowany (Wójcik 2011, s. 122). Kryzys polityczny  
i społeczno-gospodarczy lat osiemdziesiątych przyczynił się do ujawnienia tzw. 

“czarnego rynku”.  Doszło do stworzenia ponadnarodowych struktur przestęp-
czych, które od tej pory miały możliwość rozkwitu na szerszą skalę. Według  
A. Marka stanowiło to “swoisty «uboczny» produkt liberalizacji społeczno-po-
litycznej i rozwoju swobodnej działalności gospodarczej” (Marek 1992, s. 22). 
Obnażona została próżnia w postaci “białych plam” w systemie karnym oraz 
niewypracowanie praktyki organów ścigania w kwestii przeciwdziałania temu 
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zjawisku (Pływaczewski 1997, s. 19). Niepoprawna była ówczesna teza, jakoby 
wraz z rozwojem nowego ustroju politycznego i gospodarczego przestępczość 
zorganizowana miała ulec ograniczeniu. Błędną decyzją było zlikwidowanie  
w sierpniu 1990 r. Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komen-
dy Głównej Milicji Obywatelskiej. W tym czasie bowiem jego działalność 
miała bardzo duże znaczenie. Reaktywacja nastąpiła w 1992 r., kiedy to prze-
stępczość zorganizowana w znacznej mierze się nasiliła. Ówczesne przepisy 
prawne nie spełniały oczekiwań wobec zachodzących zmian.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku ukazały się związki struktur przestępczych z przedstawicielami instytucji 
państwowych, wymiaru sprawiedliwości czy organów ścigania. Osoby, bio-
rące udział w bezprawnych procederach były często powiązane ze struktu-
rami państwowymi. M. Biernacki, były minister spraw wewnętrznych, stał 
na stanowisku, że polską “mafię” tworzono na dwa sposoby: od góry - przez 
skorumpowanych działaczy sceny politycznej i biurokratów, którzy prz odpo-
wiednim skorzystaniu z władzy obejmowali ważne sektory gospodarki państwa,  
a także od dołu - przez odpowiednio zorganizowanych drobnych przestępców.  
Były minister wskazuje: “Można ironicznie powiedzieć, że w procesie tym 
politycy «kryminalizują się», a przestępcy «cywilizują». Obie grupy spotykają 
się zazwyczaj w połowie drogi - gdy politycy potrzebują partnerów z gotówką  
w celu przejęcia kolejnego atrakcyjnego kąska gospodarki lub gdy kryminaliści 
poszukują osłony i kontaktów dla legalizacji zasobów finansowych zdobytych 
w wyniku przestępstw” (Biernacki 2002, s. 9 i nast.). Powiązane było to z pro-
cesem tzw. kapitalizmu politycznego, charakteryzującym się porozumieniem 
członków władzy ze sferą biznesu. Dzięki swoim ważnym funkcjom politycy 
i urzędnicy mieli możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów, koncesji 
czy zdobycia poufnych informacji o dużym znaczeniu. Przedstawiciele tychże 
struktur mieli sprzyjające okoliczności do tego, aby zablokować opracowywa-
nie prawa, które byłyby dla nich niekorzystne i przeciwdziałały przestępczości 
zorganizowanej (Foks 2000, s. 9). Powiązania tego rodzaju bywają określane 
mianem triady: biznes - polityka - przestępczość (Wójcik 2008, s. 46-48). 

Etiologia przestępczości zorganizowanej  
w Polsce

Biorąc pod uwagę niejednolity charakter przestępczości zorganizowa-
nej, należy wskazać na złożoność przyczyn tego zjawiska. Za fundamental-
ną przesłankę jego rozwoju w Polsce można uznać mającą wówczas miejsce 
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transformację ustrojową, która oddziaływała na obszary życia społecznego, 
politycznego i gospodarczego. Wiele spośród przyczyn jest związanych z wła-
śnie z istotą przemian. Można zaryzykować stwierdzeniem, że rozwój i skala 
problemów przestępczości zorganizowanej były uzależnione od “tempa i głę-
bokości zmian systemowych” (Pływaczewski 1995, s. 92).

W wyniku analiz badań kryminologicznych oraz praktycznych czynności 
organów należy wyróżnić takie czynniki mające wpływ na rozwój przestępczo-
ści zorganizowanej w Polsce jak: historyczne, społeczne, ekonomiczne, praw-
ne, organizacyjne, międzynarodowe, polityczne (Pływaczewski 2011, s. 153).

Fundamentem przestępczości zorganizowanej stała się przestępczość za-
wodowa. Rozwijała się ona na przestrzeni wieków, ponieważ już w średnio-
wieczu i odrodzeniu spotykano złodziei specjalizujących się w kradzieżach.  
W okresie międzywojennym proceder ten przybrał bardziej profesjonalny cha-
rakter, a związki między członkami stały się trwałe. Ponadto działały w tym 
czasie grupy przemytników. Słaba ochrona granic pozwalała im na intensyfi-
kację ich działań. 

Trudne warunki, z którymi spotkano się w socjalistycznej rzeczywistości, 
przyczyniły się do działalności przestępczej, bowiem brano pod uwagę płyną-
ce z niej korzyści finansowe. Sytuacja w państwie nie prezentowała się dobrze 

- brakowało podstawowych produktów, a zarobki nie były wysokie. Konse-
kwencje tego stanowiły nielegalny obrót różnego rodzaju towarami oraz prze-
myt. Gospodarka reglamentowana oraz ograniczona dostępność produktów 
przysłużyły się do nasilenia przestępczości o charakterze gospodarczym. 

Podstawę rozwoju aktywności przestępczej stanowił syndrom prohibicji. 
Przestępczość rozwijała się, jeśli zapotrzebowanie obywateli na konkretne to-
wary i usługi, takie, jak alkohol, papierosy czy prostytucja, nie była zaspoka-
jana na legalnym rynku. W ten sposób ukształtował się “czarny rynek”. Spo-
wodowało to początek korupcji, spekulacji towarów, a także usług, które to 
procesy dokonywali przestępcy kierowani chęcią osiągnięcia szybkiego zysku. 
A. Marek, rozważając syndrom prohibicji, uzupełnił koncepcję o syndrom 
“spekulacyjny”, gdyż według niego obydwa syndromy tworzą “czarny rynek”  
i służą jako podłoże do rozwoju przestępczości zorganizowanej (Marek 1992, 
s. 27). Wyróżnia on także syndrom maksymalizacji zysku, ponieważ to on 
właśnie stanowi zasadniczy cel aktywności na tym tle. 

Czynnikiem społecznym, sprzyjającym działalności przestępczej, był 
kryzys autorytetów oraz uznawanych wartości. Chaos oraz brak kontroli wy-
wołany zdemokratyzowaniem życia i odzyskaniem swobód obywatelskich 
przyczynił się do dezorganizacji społeczeństwa. Pojawił się niebezpiecznie 
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wysoki poziom tolerancji dla niektórych przestępstw. Zmiany związane  
z transformacją miały wpływ na nieprzestrzeganie powszechnie uznawanych 
wcześniej norm i wartości przez społeczeństwo. Istotnymi wartością stały się 
wartości materialne. Głównym celem było osiąganie korzyści majątkowych - 
bez względu na legalność podejmowanego działania. Obecnie, również mamy 
do czynienia z dominacją idei bogacenia się i, towarzyszącym temu, popełnia-
niem przestępstw (Hołyst 2004, s. 378). 

Zachowania ludzi, będących u władzy takie, jak korupcja czy oszustwa, 
miały wpływ na wzrost aktywności przestępczej przez społeczeństwo. Często 
młodzi ludzie, mając na uwadze poprawę warunków życiowych, decydowa-
li się na członkostwo w grupach przestępczych (Czapska 2002, s. 588-589). 
Niska wykrywalność przestępstw oraz nieefektywność działalności organów 
wywoływała poczucie bezkarności przestępców.

Szkodliwy wpływ na intensyfikację przestępczości zorganizowanej miały 
środki masowego przekazu, kreujące pozytywny wizerunek przestępców. Me-
dia ukazywały gangsterów jako twardych i nieustraszonych bohaterów, pod-
dając ich w ten sposób idealizacji. W konsekwencji doprowadziło to do tego, 
że stawali się oni dla niektórych wzorami do naśladowania. 

Podłoże ekonomiczne w kraju również stanowiło kolejny istotny bo-
dziec prowadzący do ekspansji przestępczości o charakterze zorganizowa-
nym. W wyniku przemian gospodarczych w latach dziewięćdziesiątych 
nastąpiły zmiany w obszarze struktur własności. Przejście do gospodarki ryn-
kowej doprowadziło do poważnego kryzysu osób prowadzących działalności,  
a w związku z tym - do bezrobocia. Do znaczącej liczby osób pozostającej bez 
pracy przyczyniło się zlikwidowanie Państwowych Gospodarstw Rolnych czy 
restrukturyzacja gałęzi przemysłu (Pływaczewski 2011, s. 160). Trudna sytu-
acja ekonomiczna społeczeństwa była spowodowana niskim wynagrodzeniem, 
powszechnym zubożeniem oraz rozwarstwieniem społeczeństwa. “W wyniku 
transformacji gospodarczej państwo polskie straciło swą funkcję opiekuńczą” 
(Pływaczewski 2011, s. 160).

Braki w zakresie ustawodawstwa karnego znacząco sprzyjały popełnia-
niu przestępstw. Zdecydowanym czynnikiem było niedostosowanie prawa 
do panującej sytuacji społeczno-gospodarczej. Kodeks karny z 1969 r. nie 
spełniał oczekiwań ówczesnych czasów. Rozwiązania prawne dotyczące prze-
stępczości zorganizowanej jawiły się jako istotnie niewystarczające. Istniało 
wiele niedoskonałości w obszarze prawa karnego, gospodarczego oraz celnego. 
Trudności ukazywały się również w przedmiocie konfiskowania owoców prze-
stępstw. Brakowało odpowiednich rozwiązań prawnych, które zapewniałyby 
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bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz interes Skarbu Państwa. Przewi-
dziane prawem instrumenty nie były efektywnie wykorzystywane przez orga-
ny państwowe. Służby nie korzystały w odpowiedni sposób z przysługujących 
im uprawnień. 

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej pozwoliła 
osobom handlującym walutą i spekulantom na otworzenie legalnej działalno-
ści i zalegalizowanie w ten sposób pieniędzy uzyskanych w nielegalny sposób. 
Z kolei ustawa z dnia 1 stycznia 1990 r. - Prawo celne ustanowiła zasadę 
swobodnego obrotu towarowego z zagranicą, która tym sposobem sprawiła, 
że przedsiębiorcy państwowi i prywatni stali się sobie równi pod względem 
prawnym. Otworzenie się na międzynarodowe kontakty handlowe doprowa-
dziło do wielu oszustw opierających się na braku zapłaty należności dewizo-
wych i celnych, a także nadużywaniu zwolnień celnych. Wobec powyższych 
rozważań należy stwierdzić, że liberalizacja przepisów, niedostosowanie i ich 
wadliwość wpłynęła na intensyfikację zjawiska przestępczości gospodarczej. 
Polskie ustawodawstwo reagowało z dużym opóźnieniem na zmiany związane 
z rozwojem przestępczości zorganizowanej. 

W 1994 r. powołano w Polsce wyspecjalizowaną jednostkę Policji - Biu-
ro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji. 
Jako cel postawiono mu rozpoznawanie oraz zwalczanie przestępczości zor-
ganizowanej we wszelkich formach. Już na początku funkcjonowania Biura 
pojawiały się kłopoty dotyczące zakresu obowiązków i ich podziału między 
pionem przestępczości zorganizowanej a innymi komórkami policji kryminal-
nej. Konieczne było odpowiednie doprecyzowanie zadań jednostki. Ustalono 
umownie, że obszarem działań Biura będą hierarchicznie zorganizowane gru-
py i związki przestępcze, które za cel obierają czerpanie zysków z dopuszczania 
się wszelakich przestępstw poprzez korupcję, szantaż czy użycie siły (Mądrze-
jewski 2015, s. 50). 

Pobudką o charakterze międzynarodowym, która wspomogła działalność 
grup przestępczych, stało się otworzenie granic w 1989 r., znoszące obostrze-
nia w ruchu granicznym. Granice mogłoby być swobodnie przekraczane przez 
ludzi i przez różnego rodzaju towary. Skorzystali z tego zagraniczni przestępcy, 
którzy nawiązali kontakt z polskim światem przestępczym. Położenie Polski 
w centrum Europy miało duże znaczenie dla rozwoju bezprawia. Ze względu 
na umiejscowienie przez państwo polskie stało się krajem tranzytowym oraz 
szlaki przemytnicze przebiegały przez jego terytorium. 

Powyższe rozważania odnośnie przyczyn warunkujących rozwój 
przestępczości zorganizowanej w Polsce świadczą o ich niejednolitości 
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i wielopłaszczyznowości omawianego zjawiska. Zarzewiem dla jego po-
wstania i intensyfikacji były czasy PRL-u oraz następujący po nich 
okres transformacji ustrojowej wraz z towarzyszącymi mu procesami 
polityczno-społeczno-gospodarczymi. 

Formy przestępczości zorganizowanej w Polsce 

Przestępczość zorganizowana stanowi wielokierunkowe zjawisko. Jej roz-
kwit następował w różnych dziedzinach życia polityczno-społeczno-gospodar-
czego. Część nielegalnych grup była wyspecjalizowana w konkretnej kategorii 
przestępstw, a działalność innych charakteryzowała się wielokierunkowością 
(tzw. multiprzestepczość) (Pływaczewski 2011, s. 82). 

Przy rozważaniu obszarów działalności struktur przestępczych często sto-
suje się dwa kryteria. Pierwsze z nich to kryterium celu działania zorientowane 
na osiąganie korzyści majątkowych (np. nielegalny obrót towarami, przestęp-
czość powiązana z nielegalną migracją), a często także i władzy (przestępstwa 
celne, podatkowe, w obszarze przekształceń własnościowych, w obszarze ubez-
pieczeń). Drugie kryterium to sposób realizacji owego celu (przestępczość  
z użyciem przemocy lub korupcji) (Pływaczewski 2011, s. 83).

Powyższa klasyfikacja nie wyczerpuje w pełni problemu. Różnorodność 
popełnianych przestępstw oraz ich wzajemne korelacje utrudniają zakwalifi-
kowanie danego przestępstwa do określonej kategorii. Wobec podejmowa-
nych rozważań w tej kwestii i związanych z nimi trudności, Centralne Biuro 
Śledcze KGP przyjęło systematyzację, opierającą się na podziale obszaru dzia-
łalności grup przestępczych na trzy główne rodzaje przestępstw: przestępstwa 
kryminalne, narkotykowe oraz gospodarcze. Jednakże należy mieć na uwadze 
bliskie powiązania pomiędzy wymienionymi strukturami i wzajemne  przeni-
kanie się. 

Przestępczość kryminalna

Przestępczość o charakterze kryminalnym stanowi szeroko rozumianą 
kategorię. W tej kategorii można znaleźć zarówno te najcięższe czyny karal-
ne, jak i “lżejsze” przewinienia. W jej skład wchodzą takie przestępstwa jak: 
zabójstwa, porwania dla okupu, handel ludźmi, wszelkiego rodzaju kradzieże, 
przemyt oraz fałszerstwa pieniężne.

Ciekawym zjawiskiem były zabójstwa na tle porachunkowym, których 
wzrost odnotowano w latach dziewięćdziesiątych. Według policji miało to 
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na celu ułatwienie powrotu do środowiska przestępcom odbywającym karę  
w więzieniu i chcącym odzyskać dawne wpływy (Pastwa-Wojciechowska 
2008, s. 260).

Przestępczość narkotykowa

Genezy przestępczości związanej z narkomanią należy szukać już w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to miały miejsce pierwsze jej przejawy. 
Jej rozwój nastąpił jednak dopiero na przełomie lat dziewięćdziesiątych. Dzia-
łalność na tym tle nabrała zorganizowanego oblicza. Przestępny obrót nar-
kotykami obejmował ich produkcję, następnie handel, oraz przemyt. Polska,  
z uwagi na swoje geopolityczne uwarunkowania, stała się krajem tranzyto-
wym. Działalność związana z narkotykami jawiła się jako doskonale zorgani-
zowana o międzynarodowych wpływach na szeroką skalę.

Przestępczość gospodarcza

Rozszerzenie swobód demokratycznych charakterystycznych dla gospo-
darki wolnorynkowej oraz przekształcenia systemowe wywołały powstawanie 
zjawisk patologicznych. Swobodny przepływ transgraniczny ludzi i towarów 
ułatwił działalność na tle międzynarodowym. Znaczenia nabrały przestępstwa 
celne, dewizowe i podatkowe, ściśle związane z nimi fałszowanie dokumen-
tów czy koncesji, przestępstwa przemytnicze czy zagarnięcia mienia. Wzrastał 
zakres nieformalnej działalności gospodarczej, czyli tzw. szarej strefy. Aktyw-
nościom w wyżej wymienionych obszarach sprzyjały liczne luki prawne, brak 
kontroli podmiotów gospodarczych, a także nieprawidłowości w pracy orga-
nów państwowych. Ważnym elementem strategicznym działalności na tym tle 
było “«przenikanie» do legalnych struktur gospodarczych oraz korumpowanie 
ich przedstawicieli, a także pracowników sektora bankowego, administracji, 
nie wyłączając organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” (Pływaczewski, 
Świerczewski 1997, s. 26).

Pranie brudnych pieniędzy - zarys problemu

Uwagi wstępne

Za pojęciem „prania brudnych pieniędzy” stoją „wszelkiego rodzaju ope-
racje nabycia lub przeniesienia praw, za pomocą których środki finansowe 
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pochodzące z działalności przestępnej wchodzą do oficjalnego obiegu pienią-
dza (Pływaczewski 1997, s. 136). Ostatecznym celem procesu określanego 
również „czyszczeniem pieniędzy” (w ang. money laundering) jest uzyskanie 
przez nich legalnego statusu, który pozwala na oficjalny obrót, przy jednocze-
snym ukryciu ich pochodzenia. E. Pływaczewski wskazuje, że definicję warto 
byłoby wzbogacić o dwa elementy:

“a) nadużywanie rynku finansowego (bezprawne użycie środków tej 
branży) z jednej strony oraz

b) zachowanie wartości majątkowej «brudnych» środków majątko-
wych, a także swobody rozporządzalności tymi dobrami - z drugiej 
strony” (Pływaczewski 1993, s. 34).

Pranie brudnych pieniędzy jest ściśle skoreolowane z przestęp-
czością zorganizowaną. Oba wymienione zjawiska są od siebie zależne 
(Pływaczewski 1993, s. 18). Przez lata proceder ten stawał się coraz 
bardziej zorganizowany. Procesy transformacyjne stanowiły podstawę 
rozwoju zorganizowanej przestępczości na tle finansowym. Zaczęto 
wówczas podejmować działania, które miały za cel ukrycie pieniędzy 
przed opodatkowaniem, zatajenie ich rzeczywistego źródła, a w rezul-
tacie wprowadzenie ich do legalnego obrotu. Pojawienie się fundamen-
talnych zasad gospodarki rynkowej, jakimi były wolność, równość oraz 
konkurencja, a także głębokie zliberalizowanie prawa doprowadziło do 
procesów związanych z nielegalnym obiegiem pieniędzy oraz koniecz-
nością ich “legalizowania”. 

Już od końca lat osiemdziesiątych można było zauważyć wzrost 
poziomu umiędzynarodowienia procederu, zwiększały się odległości 
pomiędzy lokalizacjami, w których dochodziło do generowania zysków 
niezgodnych z prawem, a miejscami wprowadzania ich do organów  
finansowych (Jasiński 1998, s. 8). Kiedy w 1989 r. zliberalizowano 
przepisy dewizowe, zaczęto zakładać kantory wymiany walut. Spowo-
dowało to możliwość “przepuszczania” pieniędzy przez nie, następnie 
umieszczanie na rachunkach bankowych i przekazywanie za granicę  
w celu legalizacji.  

Kodeks karny 1969 r. nie odnosił się do procederu “prania brud-
nych pieniędzy”. Od 1992 r. zaczęto w Polsce tworzyć mechanizmy 
wspomagające walkę z procesem prania brudnych pieniędzy. Wprowa-
dzono je ustawą o ochronie obrotu gospodarczego, a później zostały 
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ujęte w kodeksie karnym z 1997 r. Jak podkreśla J. Wójcik, “rozmiary, 
zakres i metody prania pieniędzy wyraźnie wskazują, że jest to nie tyl-
ko problem kryminologiczny i prawnokarny, ale także istotny problem 
ekonomiczno-społeczny w wielu krajach świata” (Wójcik 1997, s. 31).

“Pięta achillesowa”

W literaturze wprowadzenie pieniędzy pozyskanych niezgodnie z pra-
wem do legalnego obiegu często określa się mianem „pięty achillesowej”.  
W celu „oczyszczenia brudnych dochodów” sprawcy przestępstw muszą do-
konać trzech fundamentalnych operacji, podczas których istnieje największe 
niebezpieczeństwo wykrycia nieuczciwego procederu. Są nimi:

1. wprowadzenie zysków do obowiązującego systemu finansowego,
2. przekazanie gotówki za granicę państwa,
3. przepływ pieniędzy przez system finansowy i uznanie ich za legalne (Wójcik 

1997, s. 137).

Systemowe procedury instytucji finansowych są stale usprawniane, 
tak, żeby zapobiec nielegalnym czynnościom. Jerzy Wójcik określił „mo-
ment zetknięcia się z legalnym, działającym  z mocy prawa czystym rynkiem  
finansowym” jako „najbardziej wrażliwe miejsce w działalności przestępców 
czyszczących pieniądze” (Wójcik 1997, s. 138). Powyższy etap nazywany jest 

„piętą achillesową” właśnie ze względu na jego ważność, a zarazem delikatność. 
Jego niebezpieczeństwo polega na tym, że istnieje wówczas wysokie ryzyko 
ujawnienia przez odpowiednie organy bądź instytucje, niezgodnego z prawem 
działania. Jak podkreśla Wójcik, znawcy przedmiotu uznają „«decydującą rolę 
okienka bankowego» w ujawnianiu różnorodnych nielegalnych machinacji, 
a przede wszystkim w trafnym typowaniu operacji podejrzanych” (Wójcik 
1997, s. 138).

Co ważne, sprawcy przestępstw do procederu „prania brudnych pienię-
dzy” wykorzystują dozwolone prawem instytucje finansowe i czynności ban-
kowe. Należy zwrócić uwagę na to, że banki są tylko jednymi z instytucji  
finansowych, dzięki którym dokonuje się „czyszczenie” pieniędzy. Oprócz 
nich można wymienić również: instytucje finansowe (np. domy maklerskie, 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych), rynki paliw płynnych, gazowych, 
rynki kapitałowe i ubezpieczeń, rynek nieruchomości (Hołyst 2009, s. 249). 
Wszelkie operacje dokonują jako poczciwi niczym niewyróżniający się klienci. 
Wykrycie przestępczych operacji stanowi zatem potężne wyzwanie. Ułatwione 
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to zostaje jedynie w sytuacjach, kiedy dochodzi do ujawnienia sfałszowanych 
dokumentów bądź skorumpowania osób zaufania publicznego. Dokonując 
analizy konkretnej transakcji, należy zatem brać pod uwagę osobowość kon-
kretnego klienta, a także typ prowadzonej przez niego działalności gospodar-
czej tak, aby móc wykluczyć ewentualne przestępne posunięcia. 

Wraz z rozwojem systemów bankowych oraz technologii, pojawiają się 
nowe metody przeprowadzania procedury „czyszczenia brudnych pieniędzy”. 
Nielegalne sposoby działania ulegają ciągłym ulepszeniom dokonywanym 
przez prawników i księgowych uległym korupcji. Ich zadaniem jest opraco-
wanie najskuteczniejszych strategii w taki sposób, aby nie zostały one wykryte 
przez organy.

Rodzaje nielegalnych dochodów

Źródłem pochodzenia nielegalnych zysków są różne formy przestępczo-
ści zorganizowanej, zwłaszcza przestępczość narkotykowa. Na początku lat 
siedemdziesiątych zaczęło w Polsce wzrastać zjawisko narkomanii. Przez kraj 
przebiegały handlowe szlaki narkotykowe. W kolejnych latach zaczęły poja-
wiać się zakłady, w których zajmowano się produkcją amfetaminy. Funkcjo-
nariusze Komendy Głównej Policji oraz Urzędu Ochrony Państwa byli zda-
nia, że tym nielegalnym procederem zajmowały się również legalnie działające 
laboratoria, działających przy instytutach naukowych (Wójcik 2001, s.52). 

Ponadto wyspecjalizowane spółki międzynarodowe pozyskiwały docho-
dy z handlu bronią. Pozornie, obszarem ich działania była działalność kon-
sultingowa, która specjalizowała się w handlu i transporcie. Przedsiębiorstwa 
często tworzono jedynie na poczet jednej transakcji. Wskutek doręczenia 
przedmiotu, jego sprzedaży oraz otrzymania odpowiedniej ilości pieniędzy, 
działalności te znikały z rynku, nie pozostawiając za sobą śladu.  

Kolejnym istotnym źródłem, niezgodnego z prawem zysku były kradzieże 
oraz przemyt samochodów. Zorganizowane grupy przestępcze, specjalizujące 
się w powyższym procederze, prowadziły działalność na szeroką skalę. Gangi 

“uruchamiały całe przedsiębiorstwa trudniące się zmianą koloru nadwozi, nu-
merów silnika i podwozia oraz wyrabianiem fałszywych dowodów rejestracyj-
nych lub rejestrowaniem samochodów przez skorumpowanych urzędników 
(Wójcik 2001, s. 55). Przestępcy samochodowi posiadali wpływy terytorialne, 
jak i społeczne, które umożliwiały im dokonywanie koniecznych czynności.

Przemyt ludzi i związany z tym handel również powodował wzrost 
bezprawnych dochodów przestępców. Międzynarodowe grupy przestępcze 
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dokonywały przerzutu kobiet poza granice kraju, a następnie zmuszały je do 
prostytucji. 

Ponadto „nieczyste” pieniądze pochodziły również z dokonywanych 
operacji spoza oficjalnej sfery aktywności ekonomicznej, czyli tzw. dru-
giego obiegu (Pływaczewski 1997, s. 136). Przestępstwa gospodarcze takie,  
jak oszustwa podatkowe, wyłudzanie kredytów bankowych czy oszustwa do-
konywane przy procesie prywatyzacji na szkodę Skarbu Państwa także dostar-
czały przestępcom potężnych pieniężnych wpływów. 

Podsumowanie

Zjawisko przestępczości zorganizowanej ulegało różnorodnym modyfi-
kacjom na przestrzeni lat. Podobnie jest obecnie - aktywność na tym obszarze 
nadal ewoluuje. Spowodowane jest to zachodzącymi stale zmianami, zarówno 
na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Przemiany o charakterze 
społecznym, politycznym i gospodarczym w wysokim stopniu oddziałują na 
poziom zachowań przestępczych obywateli. Procesy transformacyjne stwo-
rzyły okazję, którą wykorzystał świat przestępczy. Dodatkowo sprzyjały temu 
także luki w systemie prawnym. Przed organami państwowymi postawiono 
nowe zadania, z którymi nie zawsze radzono sobie w odpowiedni sposób. Mo-
tywacje związane z intensyfikacją przestępczości stanowią rezultat występują-
cych przeobrażeń ustrojowych oraz społecznych. Współcześnie zorganizowane 
grupy przestępcze działają w tych obszarach, które zapewniają im największe 
zyski. Przyczyny ekonomiczne uznaje się za decydujący czynnik popełniania 
przestępstw o charakterze zorganizowanym. 

Niewątpliwie, występowanie wskazywanego rodzaju przestępstw skut-
kuje destabilizacją społeczeństwa. Wskutek działalności przestępczej upadają 
wartości moralne i etyczne osób naruszających prawo. Działalność zorgani-
zowanych grup przestępczych i jej obszar w dalszym ciągu będą stanowić wy-
zwanie dla organów stojących na straży prawa. Przestępczość zorganizowana 
zawsze jawiła się jako wyraźne zagrożenie dla służb państwowych. Likwidacja 
struktur działających na szeroką skalę, nie tylko krajową, ale i światową, bez 
zastosowania odpowiednich narzędzi może okazać się nieefektywna. Trans-
graniczny charakter popełnianych przestępstw podkreśla wagę współpracy 
polskich służb z zagranicznymi, przede wszystkim z organami państw sąsiadu-
jących. W przeciwnym razie, zapobieganie, a także zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej będzie wysoce utrudnione.
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Projekt pustki.  
Potencjały użycia 

warszawskiego Placu Defilad

Wprowadzenie 

Powstały w centrum Warszawy w latach 50. XX wieku Plac Defi-
lad jest przykładem projektu podporządkowanego i symbolizującego ów-
czesną władzę. Plac ten w swoich założeniach został pomyślany jako pust-
ka, która stanowić miała urbanistyczną oprawę dla Pałacu Kultury i Nauki 
oraz przestrzeń dla wydarzeń o charakterze politycznym. Deyan Sudjic  
w książce Kompleks Gmachu analizując relację między architekturą i władzą, 
zauważył, że w architekturze zawsze chodzi o władzę, ponieważ budynki  
i założenia urbanistyczne stanowią najlepsze medium do opowiadania o niej 
(Sudjić 2015: s.11-26). W tworzeniu architektonicznej treści potrzeba dużej 
ostrożności bowiem znaczenie, nigdy nie jest ustalone raz na zawsze, ale zależy 
od kontekstu użycia i kształtuje się wraz z upływem czasu (Jameson 1981). 
Kluczowe przesłanie architektury formułuje się nie tylko na etapie planowa-
nia, ale także wraz ze sposobami jej użytkowania. Dlatego, aby pokazać istotę 
projektów architektonicznych i/lub urbanistycznych należy spojrzeć na nie 
z kilku wymiarów – planowania, budowania i użytkowania. Taka perspek-
tywa uświadamia bowiem, że każdy projekt jest kształtowany w toku urze-
czywistniania rozmaitych sprawczości – w ramach procesów konstruowania 
i przetwarzania. 

Dlatego, aby zrozumieć, czym w zasadzie jest projekt warszawskiego 
Plac Defilad, należy spojrzeć na niego nie tylko z perspektywy lat 50. XX 
wieku, ale także jego współczesnych losów, co pozwala zrozumieć potencjały 
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użycia tego miejsca. W artykule tym traktuję plac jako przestrzeń, której isto-
ta ujawnia się nie tylko w jej symbolicznym charakterze, ale także w tym,  
jak działa, przekształca się i łączy z innymi podmiotami, przedmiotami,  
ideami. W pierwszej części artykułu opisuję narzędzia, przy pomocy których 
można zrozumieć to, w jaki sposób kształtowana jest społeczna treść placu, 
wykraczająca poza pierwotne plany urbanistyczno-architektoniczne. Z kolei 
w drugiej części prezentuję deklarowane potencjały użycia, na których bazo-
wała pierwotna koncepcja placu oraz pokazuję wybrane sposoby funkcjonali-
zowania placu – ukryte potencjały przestrzeni. 

W tym miejscu chciałbym wskazać, że tytułowa pustka nie jest rozu-
miana przeze mnie w kategoriach abstrakcyjnego pojęcia, ale odnosi się do 
fizycznego i materialnego wymiaru placu. Pustka to zatem ogromny, ponad 
dwudziestohektarowy plac bez jakiejkolwiek stałej infrastruktury, obszar nie-
zaludniony, budzący dystans. Jednak pustka ta stanowi także przykład prze-
strzeni otwartej, zapraszającej do eksperymentowania z jej potencjałem, w ra-
mach którego plac przyjmuje różne i zmieniające się funkcje. Myślenie o placu  
w kategoriach pustki wskazuje również na jego ambiwalentny charakter, ujaw-
niający się z jednej strony w jego nienaruszalności, a z drugiej w tym, że stał 
się on punktem wyjścia dla architektonicznych i społecznych fantazji na temat 
funkcji i znaczenia przestrzeni publicznej. Dlatego to, w jaki sposób myślano 
i myśli się o placu jako pustce, i to jak próbowano, próbuje się z nią pracować, 
obrazuje jak w soczewce zmiany zachodzące w definiowaniu przestrzeni pu-
blicznej od lat 50. XX wieku po współczesność. 

Zamiast reprezentacji 

W społecznym namyśle nad przestrzeniami zabudowanymi można wy-
różnić dwie dominujące perspektywy – pierwsza koncentruje się na warto-
ści reprezentacyjnej, z kolei druga na społecznych sposobach radzenia sobie  
z projektami. W ramach pierwszego podejścia wszelkie projekty pojmowane 
są najczęściej  jako przekaz znaczeń, który stabilizuje życie społeczne i nadaje 
trwałość różnym instytucjom społecznym. Każdy projekt staje się nośnikiem in-
formacji, norm, wzorów i idei, na przykład politycznych, które dzięki material-
ności zostają wzmacniane wobec czasu i zachodzących zmian. Podejście to wiąże 
się więc z definiowaniem przestrzeni, w myśl, za którym obiekty konstytuowane 
są jako statyczne, zamknięte i materialnie stałe, rozumiane tylko w kontekście 
formy i funkcji. Szczególnie interesujące w ramach tej perspektywy wydają się 
badania Roberta Gutmana, rozwijającego od lat 70. XX wieku socjologiczne 
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analizy nad sposobami, przy pomocy których architektura tworzona jest tak,  
aby komunikowała zmiany o charakterze cywilizacyjnym (Gutman 1992, 2015). 
Punktem wyjścia dla badacza było skonfrontowanie przestrzeni zabudowanej  
z potęgą kulturową, polityczną i ekonomiczną oraz poszukiwanie w architekto-
nicznych artefaktach odbicia szerszych układów społecznych, z których się one 
wyłaniają. Wszelkie projekty, zdaniem Gutmana (1992) stają się, w takim uję-
ciu narzędziem materializującym struktury społeczne. Jednak szczególnie ważne 
dla badacza było przyjrzenie się relacji między projektami architektonicznymi 
i urbanistycznymi a panującymi nastrojami politycznymi i społecznymi (Jones 
2016: s. 467). Dlatego śledził on, jak kształtowały się budynki, takie, jak muzea, 
biblioteki, uniwersytety, parlamenty i siedziby międzynarodowych korporacji 

– które współcześnie coraz bardziej dominują w krajobrazie wielu miast. Takie 
typy obiektów stają się według niego naturalnym rynkiem dla przestrzeni zabu-
dowanych i reprezentują najważniejsze wartości przyczyniające się do kształto-
wania społecznych postaw (Gutman 1992: s.40). O ile badania te nie przyniosły 
teoretycznych rozstrzygnięć, to potwierdzają jednak, że projekty architektonicz-
ne i urbanistyczne wciągane są w szereg różnych zależności i nie można o nich 
myśleć, jak o wyizolowanych bytach. Gutman (2015) wyznaczył zatem ramę 
badawczą oraz pokazał, że spoglądając na szczególny typ budynków, można zro-
zumieć, w jaki sposób projekty stają się odzwierciedleniem szerszych trendów 
politycznych, kulturowych i ekonomicznych. W tym wypadku można mówić  
o strategii badawczej,  która śledzi to, jak polityczne projekt, których celem jest 
tworzenie nowej tożsamości, implikują i wchłaniają produkcję architektoniczną, 
jak i szeroko rozumiane środowisko architektoniczne (Delanty, Jones: 2002). 

W kontekście projektu analizowanego w tym artykule – którego założeni 
i specyfikę opiszę w dalszej części – warto także wskazać na badania Evgeny 
Dobrenko (2007), który w książce The Political Economy of Socialist Realism 
opisuje, jak produkcja architektoniczna była wchłaniana przez projekt socja-
listyczny we wschodniej Europie. Dobrenko argumentuje, że architektura so-
cjalistyczna nie była tylko estetycznym ruchem, ale raczej, zaraz obok filmu, 
fotografii, literatury i wielu innych form stanowiła narzędzie, przy pomocy 
którego komunikowano socjalistyczne idee i kształtowano na ich gruncie 
nowe społeczeństwo (Dobrenko 2007). Dobrenko pokazuje więc w swojej 
pracy praktyczne zastosowanie symbolicznego i reprezentacjonistyczngeo 
kontekstu architektury. Projekty w takim ujęciu stanowią wyraźną materia-
lizacją wartości, norm, idei oraz paradygmatów społecznych, które zostają  
literacko zapisane w kamieniu, cegle i szkle (Müller i Reichmann 2015: s.202).  
W efekcie  podstawowe zasady – czy to demokratyczne, faszystowskie, 
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kapitalistyczne, genderowe, klasowe itd. – dystrybuowane są poprzez 
architekturę.

Z kolei drugi sposób społecznego myślenia o przestrzeni zabudowa-
nej koncentruje się nie na samym projekcie jak opisane powyżej ujęcie, ale 
na społecznych sposobach radzenia sobie z nimi. Zdaniem Martiny Löw  
i Silke Steets perspektywa ta odwołuje się do dobrze znanej tezy Maxa We-
bera, zgodnie z którą każdy artefakt, jak na przykład maszyna, może być 
zrozumiany jedynie w kategoriach znaczenia, które kształtuje się w efekcie 
użycia obiektu do niezmiernie różnych celów (Löw i Steets 2014: s. 213).  
Bez odniesienia do tak zdefiniowanego znaczenia, wykraczającego poza grani-
cę tego, co przewidzieli twórcy, artefakt pozostaje całkowicie niezrozumiały.  
Ważne jest pokazanie, w jaki sposób projekt uwikłany jest w szereg codzien-
nych działań, związanych najogólniej rzecz ujmując, z użytkowaniem. Zna-
czenie nie jest osadzone w fizycznym artefakcie, ale w tym, jak materialny 
wymiar przestrzeni jest używany. Cała uwaga skupia się w tym miejscu wyraż-
nie na tym, jak obiekt wykorzystywany jest przez jednostki lub grupy społecz-
ne, ale także odwrotnie, jak aktorzy społeczni określani są poprzez budynki,  
z którymi wchodzą w relacje. Jest to perspektywa, która czerpie inspiracje  
z badań etnograficznych i myśli poststrukturalistycznej rozwijanej przez  
Michaela Foucaulta oraz Pierre'a Bourdieu. Dzięki wykorzystaniu tych po-
dejść możliwe jest zrozumienia architektury jako procesu, w ramach którego 
znaczenie jest konstruowane i przekształcane poprzez sposoby użytkowania –  
dostosowywania obiektu do zmiennych potrzeb życia codziennego. Szczególne 
ważne, w tym kontekście są badania Paula Jonesa (2006) wyrastające na grun-
cie perspektywy teoretycznej Bourdieu. Jones koncentruje się na zrozumieniu,  
w jaki sposób nadawane jest znaczenia przestrzenią zabudowanym i stara się 
pokazać, że jest ono kształtowane poprzez procesy negocjacyjne, które możemy 
obserwować w społeczeństwie. Projekty architektoniczne i urbanistyczne zda-
niem badacza stanowią symbol społeczeństwa i nadają mu formę i przyczynia 
się do jego konstytuowania. Jednak takie podejście może być dość konfliktowe, 
ponieważ nie zawsze całe społeczeństwo będzie opowiadało się za tym, co dys-
kretnie formułuje i wyraża konkretny projekt. Dlatego według Jonesa koniecz-
ne jest spojrzenie na przestrzeń zabudowaną jak na „pole kontestacji kulturowej"  
(Jones 2006, s.550). Proponuje on zatem badanie praktyk nadawania znacze-
nia podczas projektowania, planowania i użytkowania. Znaczenie nie jest stałą 
cechą, ale raczej uzależnione jest od dynamicznych i symetrycznych procesów 
społecznych. 
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W koncepcję tą wpisują się dobrze badania Daniela Millera (2008), który 
ujawnia złożoną relację pomiędzy tym, jak z jednej strony jednostki w co-
dziennych praktykach definiują przestrzeń zabudowaną, a z drugiej strony, 
jak przestrzeń ta buduje ich wizerunek. Miller przygląda się mieszkaniom  
i znajdującym się w nich przedmiotom, aby zrozumieć specyfikę i styl życia 
badanych. Posługując się dokładnym opisem mieszkań na losowo wybranej 
ulicy w południowym Londynie, pokazuje jak meble i przedmioty, takie jak 
figurki z ceramiki czy ozdoby świąteczne, odgrywają centralną rolę w kształ-
towaniu i stabilizacji tożsamości ludzi (Müller i Reichmann 2015, s.230). Ba-
danie te pokazują, jak znaczenie może być konstruowane poprzez praktyki 
użytkowania przestrzeni, które wiążą się z materialnym oswajaniem. Miller 
(2008) uwidacznia również, że aby zrozumieć, co znaczy projekt i jakie relacje 
budują z nim aktorzy społeczni, nie wystarczy tylko analizować go z zewnątrz, 
odnosząc się do stylistycznych i formalnych aspektów, ale badacze powinni 
spoglądać także na przestrzeń wewnątrz i na sposoby jej przekształcania przez 
użytkowników. 

Kategoria użyciu dobrze obrazuje zatem  przejście od koncentrowania się 
na symbolicznym i reprezentatywnym charakterze projektów architektonicz-
nych i urbanistycznych w kierunku dbałości o działanie w wyjaśnianiu spo-
łecznego wymiaru przestrzeni zabudowanych. Perspektywa potencjałów uży-
cia pozwala zatem zrozumieć, w jaki sposób zmienia się myślenie o przestrzeni, 
i jak poruszające się ciała kształtują znaczenie architektonicznych artefaktów. 
W konsekwencji przestrzeń nie jest już tylko tym, co projektanci przewiedzieli 
na etapie planowania, ale staje się także zapisem trajektorii ludzkiego dzia-
łania, reprezentacją ludzkich potrzeb i pragnień  Podstawowymi pojęciami, 
które pomagają zrozumieć, to, w jaki sposób projekt nabiera znaczenia  i jak 
ujawnia swoje potencjały, mogą być: przyszłość, otwarcie, dynamika, interak-
cje między przestrzeniami i użytkownikami, nieoczekiwana ewolucja progra-
mu i łatwość przystosowania się do nowych okoliczności. Dlatego kluczowe  
w dalszej części artykułu jest pokazanie, jak mieszkańcy Warszawy wykorzy-
stują potencjał  pustego placu i dostosowują projekt do własnych potrzeb.

Sposoby napełniania treścią 

Plac Defilad to przestrzeń w centrum Warszawy, która powstała w poło-
wie lat 50. XX wieku i stanowi efekt odbudowy Warszawy zniszczonej w cza-
sie drugiej wojny światowej. Przestrzeń placu w swoich pierwotnych założe-
niach miała być miejscem, wokół którego organizowałoby się świąteczne życie 
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mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Jednak, jak zauważa Marta Zielińska 
w książce Warszawa – dziwne miasto, plac ten powstałby służyć defiladom,  
a stał się monstrualnym sześcianem powietrza nakrytym niebem, który  
w międzyczasie był wesołym miasteczkiem i kiermaszem książkę (Zielińska: 
1995 s.5). Z kolei Anna Cymer (2017) podkreśla, że mimo zmieniających się 
ustrojów, władza i style w architekturze plac wciąż nie doczekał się spójnej 
wizji i nadal użytkowany jest w sposób przypadkowy i chaotyczny. Dlatego, 
by zrozumieć niejednorodność i niejednoznaczność Placu Defilad i sposoby 
wykorzystania jego potencjału należy spojrzeć na to miejsce, jak na przestrzeń 
relacji, pomiędzy tym, co polityczne, społeczne i architektoniczno-urbani-
styczne. Takie spojrzenie pozwala zdefiniować to, jak zmieniały się funkcje  
i wyjaśnia proces, w ramach którego plac nabierał znaczenia. Jednak, aby 
zdefiniować ten proces, kluczowe jest spojrzenie na trzy podstawowe użycia 
tej przestrzeni, które pokazują z jednej strony planistyczne i polityczne wizje,  
a z drugiej sposoby funkcjonalizowania tego miejsca. W dalszej części artyku-
łu wyróżniam trzy podstawowe potencjały użycia, w ramach których śledzę, 
to jak zmieniała się narracja na temat placu. 

Siła politycznego przekazu 

Aby wskazać, czym w zasadzie jest pierwszy potencjału użycia, należy 
odnieść się idei placu spektaklu, powstałej w byłym Związku Radzieckim 
i byłych państwach komunistycznych. Jak wskazują badacze architektury  
i urbanistyki, ogromne puste place powstawały zaraz po rewolucji, kiedy car-
ska Rosja stała się socjalistyczną Rosją Radziecką (Snopek, Świetlik: 2017). 
Przestrzenie te miały służyć jako miejsca politycznego spektaklu. Dlatego 
ich głównym zadaniem było stworzenie odpowiedniej scenerii dla wydarzeń  
o charakterze politycznym – wieców agitacyjnych i propagandowych. Funk-
cja tych miejsc ewoluowała jednak w czasach Stalina, gdy państwo radziec-
kie stawało się coraz bardziej totalitarne, a place służyły defiladom, paradom 

– wydarzeniom, których przebieg i charakter drobiazgowo zaplanowany był 
przez władzę (Snopek, Świetlik: 2017). Jednak wraz z upływem czasu miejsca 
te obsługiwały tylko wielkie święta o charakterze państwowym jak na przykład 
święto pierwszego maja i rocznica październikowej rewolucji. 

Pierwszy potencjał użycia Placu Defilad to w zasadzie odbicie planu 
funkcjonalnego, które towarzyszyły placom spektaklu. Pustka została za-
projektowana po to, aby stać się miejscem propagandy oraz komunikacji 
w życiu politycznym. Siła przekazu politycznego na placu była mierzona 
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liczbą uczestników, których można policzyć i objąć kadrem (Snopek, Świetlik: 
2017). Im więcej uczestników politycznego spektaklu mógł pomieścić plac, 
tym większe władza otrzymywała potwierdzenie dla słuszności podejmowa-
nych działań. Plac w tym kontekście wykorzystuje potencjał pustki,  zapew-
niając  możliwość zgromadzenia się dużej ilość obywateli w celu akceptacji 
politycznego projektu. Jednak w przypadku warszawskiego placu ostatnia de-
filada odbyła się tu 1956 roku, zaledwie kilka lat po oddaniu placu do użytku.  
Z kolei znacznie dłużej pojawiały się w tej przestrzeni Pochody Pierwszomajo-
we (Snopek, Świetlik: 2017). 

Wszechogarniająca pustka placu służyła nie tylko funkcji politycznej 
związanej z poparciem dla stalinizmu. Już w pierwszych latach od dodania 
placu stał się ważnym miejscem, gdzie wyrażano społeczne nastroje i organi-
zowano wydarzenia, które nie były ściśle zaplanowane przez władzę. Jednym 
z takich wydarzeń jest wystąpienie Władysława Gomułki zapowiadające de-
mokratyzację życia, które dzięki pustej przestrzeni placu mogło wysłuchać kil-
kaset tysięcy osób (Snopek, Świetlik: 2017). To z całą pewnością wydarzenie, 
które nie zostało zapisane w żadnym moskiewskim scenariuszu, ono się po 
prostu wydarzyło dzięki potencjałowi tego miejsca. Dlatego potencjał pustki 
można odczytać w tym okresie nie tylko poprzez wszelkie obchody, ceremo-
nie i propagandowe manifestacje komunistycznej władzy, dla których plac 
został zaprojektowany, ale także jako narzędzie demokratyczne. Dzięki pustej 
przestrzeni w centrum miasta obywatele mogli eksponować swoje polityczne 
niezadowolenie.

Spontaniczny bazar 

Istotne dla zrozumienia drugiego potencjału Placu Defilad są wyda-
rzenia okresu transformacji, które przyniosły ogromne zmiany w sposobie 
użytkowania tego miejsca i otworzyły przestrzeń na spontanicznie działa-
nia mieszkańców. Plac Defilad w latach 90. XX stał się przestrzenią, która 
skupiała marzenia okresu transformacji (Szcześniak: 2013 s.129). Marzenia 
te wiązały się z silną potrzebą kreowania nowej tożsamości (Stępień: 2013 
s.146), dla której podstawę stanowił dostęp do zachodniej kultury. Plac 
Defilad pełnił bowiem w tym procesie znacząca funkcję, ponieważ na pu-
stej przestrzeni szybko powstał bardziej partyzancki niż uporządkowany ba-
zar, na którym warszawiacy zaopatrywali się w dobra zachodu. Przestrzeń 
placu została zapełniona wernakularną architekturą i przekształciła się 
 



70

MATEUSZ WŁODAREK

w żywą codziennie zmieniającą się i pączkującą przestrzeń handlu i wymiany 
(Szcześniak: 2013, s.130). 

Emergentna struktura bazaru nie była jednak najlepszą reprezentacją 
ambicji modernizującego się w gwałtownym tempie społeczeństwa. Dlate-
go, aby zatrzymać planistyczną wolną myśl mieszkańców – wyrażającą się 
w poetyce horror vacui – władze miasta ogłosiły konkurs na zagospodaro-
wanie przestrzeni przed Pałacem Kultury i Nauki (Stępień: 2013). Jak za-
uważa Aleksandra Stępień (2013), na konkurs wpłynęły liczne prace, które 
dzięki pustce placu wchodziły w dialog z budynkiem Pałacu Kultury i Nauki 
(Stępień: 2013). Plac w wielu propozycjach został wypełniony gęstą i zwar-
tą zabudową. Sam zwycięski projekt zakładał zastąpienie pustki zabudową 
w formie okrągłego bulwaru i szeregu wieżowców, które całkowicie zasłonić 
miały pałac – symbol sowieckiej dominacji. Istota Plac Defilad w okresie 
transformacji ujawnia się w dwóch wymiarach. Z jednej strony plac stał się 
miejscem nieustannych oddolnych działań, prywatnych inicjatyw i interesów, 
które najlepiej opisują handlową rzeczywistość. Z drugiej strony plac był przy-
kładem niezrealizowanych ambicji i marzeń władz miejskich – związanych  
z zastąpieniem pustki nową biznesową dzielnicą, która nie wykraczała jednak 
poza architektoniczne fantazje na papierze (Stępień 2013).

Między parkingiem a muzeum 

Trzeci potencjał użycia placu wiąże się z kolei ze współczesnymi sposo-
bami funkcjonalizowania pustki, które opierają się głównie na miastotwór-
czych działaniach. Celem tych działań jest wprowadzenie na warszawski plac 
różnych funkcji, które miałby rozwinąć życie społeczno-kulturalne mieszkań-
ców. Jednak ta miastotwórcza wizja zostaje zderzona z aktualnym sposobem 
wykorzystania pustki placu jako parkingu samochodowego. Spoglądając dziś 
na plac, widzimy z jednej strony ogromny parking, który zgodnie z doraźny-
mi potrzebami mieszkańców, przemieniła się nawet w nieoficjalny dworzec 
autobusowy (Stępnik: 2015). Z drugiej strony zauważmy z kolei pnący się  
w górę w budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pomysł na usytuowanie 
na placu muzeum pojawił się w już w pierwszej dekadzie XXI wieku, jednak 
spotkał się z dużym oporem ze strony sprzedawców, dla których pustka placu 
była wciąż najlepszym miejscem do handlowania. Oddanie fragmentu pust-
ki na rzecz siedziby muzeum wiąże się jednak z nadzieją, że przestrzeń pla-
cu całkowicie zmieni swój charakter. Poza samym budynkiem zaplanowano 
także stworzenie przestrzeni publicznej, która zachęcać ma do codziennego, 
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komfortowego spędzania czasu w centrum miasta. Nowy budynek muzeum 
jest także szansą na ożywienie ulicy Marszałkowskiej sąsiadującej z placem, 
która obecnie przeżywa swój najtrudniejszy moment w historii. Obumierają 
lokale gastronomiczne, zanika handel, a wieczorem wcześniej gasną na niej 
światła. Muzeum na Marszałkowskiej stworzy nowy, żyjący do późna frag-
ment tej historycznej ulicy (Stępnik: 2015). Nowy Plac Defilad z siedzibą 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma stać się przestrzenią dla różnych miejskich 
aktywność. Jednak najważniejszym celem przebudowy jest trwała zmiana 
głównej przestrzeni publicznej stolicy w przyjazne i mądrze zaprojektowane 
miasto. 

Podsumowanie

To, czym jest Plac Defilad, jak działa i przekształca się, najlepiej pokazują, 
według mnie opisane w tym artykule trzy okresy jego społecznego funkcjo-
nowaniu. Kluczowe dla zrozumienia specyfiki tego miejsca jest podkreślenie, 
że placem tym rządzi jego ambiwalentna natura. Z jednej strony w każdym 
z tych okresów widzimy chęć stworzenia miejskiego, eleganckiego placu.  
Z drugiej strony możemy obserwować w nich sposoby działania, przy pomo-
cy których mieszkańcy spontanicznie przekształcają pustkę placu w ramach 
codziennych praktyk. W konsekwencji struktura i funkcja placu nie jest tyl-
ko odzwierciedleniem planistycznych wyobrażeń, ale wynika z codziennego 
miejskiego doświadczenia. 

Prezentowany artykuł nie opisuje z pewnością w sposób wyczerpujący 
potencjałów użycia Placu Defilad i dlatego może pozostawiać u czytelniczki  
i czytelnika pewien niedosyt. Jednak kluczowe dla tego artykułu było naszki-
cowanie spojrzenia, które obrazuje.
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Niedewolutywne środki prawne  
w postępowaniu administracyjnym 

– historia i perspektywy zmian

Wstęp

 Przysługujące stronie postępowania administracyjnego prawo do 
weryfikacji nieostatecznej decyzji administracyjnej stanowi jedną z najważ-
niejszych gwarancji procesowych przynależnych uczestnikowi procedury.  
W literaturze określa się to uprawnienie nawet jako fundamentalne (Knysiak-
-Molczyk 2004). 

O randze tej zasady świadczy, chociażby to, że o prawie do możliwo-
ści zaskarżenia decyzji i orzeczeń wydanych w pierwszej instancji stanowi 
art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1, a wyjątki od tej reguły muszą 
wynikać ze szczególnych okoliczności, które mogłyby usprawiedliwiać po-
zbawienie uczestnika postępowania możliwości wniesienia środka odwoław-
czego2. Określenie trybu zaskarżenia, na mocy decyzji ustrojodawcy, stano-
wi przedmiot rozwiązań przyjmowanych w poszczególnych ustawach. Ujęte  
w przepisie pojęcie „zaskarżenia” obejmuje swoim zakresem różne, specyficz-
ne dla danej procedury, środki prawne3. Cechą wspólną tychże środków jest 
jednak zawsze możliwość uruchomienia procesu weryfikacji nieostatecznego 
rozstrzygnięcia w wyniku aktywności podejmowanej przez stronę postępo-
wania. Ustawa zasadnicza nie przesądza jednakże o szczegółowym sposobie 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.).
2 Wyrok TK z 12.06.2002 r., P 13/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 42. 
3 Wyrok TK z 12.04.2012 r., SK 21/11, OTK-A 2012, nr 4, poz. 38.
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unormowania przysługujących stronie środków prawnych służącym kontroli 
danego orzeczenia, stąd też przyjmowane na gruncie różnych gałęzi prawa 
rozwiązania mogą (i w praktyce – muszą) różnić się między sobą. 

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmowany w ustawach szczególnych 
model zaskarżenia przybierać może różne postacie i uwzględniać musi także 
aspekt związany z określeniem organu, który rozpatrywał będzie wniesiony 
przez stronę środek prawny. Ustawodawca, rozstrzygając o tej kwestii, nie 
może zapominać o tym, że sposób określenia właściwości do rozpatrzenia 
takiego środka uwzględniać musi szereg czynników. W pierwszej kolejno-
ści, powierzenie kompetencji do rozpatrzenia środka zaskarżenia uzależnio-
ne jest od merytorycznego zakresu danej sprawy. Ponadto nie bez znaczenia 
pozostają także kwestie strukturalno-organizacyjne związane z układem or-
ganów powołanych do realizacji zadań w ramach istniejącej struktury pod-
miotów wykonujących określone czynności w ramach np. poszczególnych 
działów administracji. Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu faktu,  
że w strukturach m.in. administracji publicznej funkcjonują wysoko wyspe-
cjalizowane organy powołane do rozstrzygania niejednokrotnie skomplikowa-
nych zagadnień merytorycznych, co implikuje brak możliwości powierzenia za-
dań, w tym rozpatrywania środków odwoławczych innemu organowi (z uwagi  
na daleko posuniętą specjalizację w tym zakresie), a także biorąc pod uwagę to,  
że istniejąca struktura organizacyjna nie przewiduje organu wyższego stopnia nad 
niektórymi z organów, ustawodawca staje przed dylematem dotyczącym tego,  
w jaki sposób „zorganizować” możliwość zaskarżenia rozstrzygnięć wyda-
wanych przez tego typu podmioty. Nie działa on bowiem w prawnej i or-
ganizacyjnej próżni i nie może w sposób dowolny kształtować procedury 
odwoławczej, bez uwzględnienia powyższych czynników. Z drugiej jednak 
strony, nie powinien pokusić się na rezygnację z zagwarantowania żad-
nej możliwości zaskarżenia wydanego rozstrzygnięcia, gdyż pozostawałoby  
to w sprzeczności z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgod-
nie z którym ograniczenie w zakresie korzystania z określonych praw musi 
wynikać z konieczności ochrony szczególnie istotnych dóbr i wartości. Usta-
wodawca staje zatem przed trudnym zadaniem połączenia konieczności za-
gwarantowania stosownych uprawnień procesowych uczestnikowi postę-
powania przy jednoczesnym faktycznym braku możliwości ukształtowania 
procedury w ten sposób, aby sprawą zajął się organ, który nie rozpoznawał 
wcześniej danej sprawy. 

W związku z powyższym, w poszczególnych regulacjach z zakresu pra-
wa procesowego, w tym w postępowaniu administracyjnym, istnieją środki 
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prawne, których cechą jest niedewolutywność. Brak wywołania skutku de-
wolutywnego oznacza brak przesunięcia kompetencji do rozpoznania i roz-
strzygnięcia danej sprawy na organ wyższego stopnia (Woś 2017, s. 497),  
w wyniku czego ponowną analizą danej sprawy, na skutek wniesienia środka 
zaskarżenia, zajmuje się ten sam organ, który wydał zaskarżone rozstrzygnię-
cie. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego określonej w art. 78 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pojęcie „zaskarżalności” nie odwołu-
je się jedynie do środków dewolutywnych, w związku z czym dopuszczalne 
jest uregulowanie procedury odwoławczej przez ustawodawcę w ten sposób,  
że wskutek zaskarżenia nie dochodzi do przeniesienia kompetencji do roz-
strzygnięcia sprawy na organ drugiej instancji, a wniesienie przez stronę środ-
ka prawnego powoduje jedynie konieczność jej ponownego rozpatrzenia przez 
organ, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie4. Jednocześnie należy wskazać, 
że w orzecznictwie trybunalskim przyjmuje się, że chociaż takie rozwiązanie 
jest dopuszczalne, to niewątpliwie bardziej sprzyjającym realizacji zasady pra-
wa do zaskarżenia, określonej w art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
jest model preferujący środki odwoławcze o charakterze dewolutywnym5. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt postępowania administracyj-
nego, należy wskazać, że o ile zakładająca w swej konstrukcji dewolutywność 
klasyczna instytucja odwołania stanowi powszechnie akceptowalną formę re-
gulacji, jeśli o możliwość zaskarżenia nieostatecznej decyzji, o tyle niedewolu-
tywne środki prawne, w tym w szczególności określona w art. 127 § 3 k.p.a.6 
Instytucja wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowią od lat przed-
miot ożywionej dyskusji zarówno jeśli chodzi o możliwość ich wprowadzania 
do poszczególnych ustaw szczególnych (łącznie z poglądem, zgodnie z którym 
próby zastępowania instytucji odwołania przez wniosek o ponowne rozpatrze-
nie sprawy należy traktować jako działania niekonstytucyjne (Zimmermann 
2017, s. 197) jak też o ich skuteczność, w kontekście pojawiających się za-
rzutów dotyczących m.in. niechęci stron do korzystania z tego środka, które 
wolą skorzystać od razu z drogi sądowej niż skierować środek zaskarżenia do 
organu, który wydał niekorzystne dla nich rozstrzygnięcie (Ciesielska 2019,  
s. 73). Z drugiej strony, część przedstawicieli doktryny dostrzega w tym środ-
ku prawnym zalety, mogące przeciwdziałać problemom związanym m.in.  
 

4 Wyrok TK z 16.11.1999 r., SK 11/99, OTK 1999, nr 7, poz. 158.
5 Wyrok TK z 11.01.2012 r., K 36/09, OTK-A 2012, nr 1, poz. 3.
6 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 
r., poz. 735 ze zm.).
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z przedłużającymi się postępowaniami czy koniecznością angażowania do 
jednej sprawy administracyjnej dwóch odrębnych organów  (Kmieciak 2019,  
s. 59-60).

Z uwagi na powyższe, analiza ewolucji regulacji prawnych dotyczących 
niedewolutywnych środków prawnych na gruncie procedury administracyj-
nej, zdaje się być istotna z perspektywy aktualnie prowadzonych (oraz pla-
nowanych) prac legislacyjnych, które być może doprowadzą do poszerzenia 
zakresu stosowania alternatywnych względem odwołania środków zaskarżenia 
w postępowaniu administracyjnym.

Remonstracja na gruncie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o postępowaniu administracyjnym7

 Wskazane w tytule niniejszego podrozdziału rozporządzenie  
(z mocą ustawy) Prezydenta Rzeczypospolitej, które weszło w życie w dniu 
1 lipca 1928 r., stanowiło pierwszą polską kodyfikację normującą procedurę 
administracyjną. 

 W myśl art. 82 r.p.a., od decyzji głównej, wydanej w postępowaniu  
w pierwszej instancji, stronie służyło odwołanie tylko do jednej instancji. 
Zgodnie ze wskazanym przepisem, organem właściwym do rozpatrzenia od-
wołania był organ „bezpośrednio wyższy” nad organem, który wydał decyzję 
kończącą postępowanie. Zgodnie zaś z art. 89 ust. 1 i ust. 2 r.p.a., który re-
gulował tryb wnoszenia odwołania, środek ten należało wnieść za pośrednic-
twem organu, który wydał decyzję, który to organ zobowiązany był z kolei 
w ciągu siedmiu dni przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy do organu 
wyższej instancji, powiadamiając pozostałe strony postępowania o wniesieniu 
środka zaskarżenia. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję, mógł jednak pod-
jąć także inne działanie, do czego był upoważniony na podstawie art. 90 ust. 
1 r.p.a.

 Zgodnie ze wskazanym przepisem, jeśli organ, który wydał zaskarżo-
ną decyzję, uznał, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględ-
nienie, mógł samodzielnie zmienić zaskarżoną decyzję, pod warunkiem,  
że na mocy tej decyzji praw nie nabyły inne osoby. Uprawnienie to przysługi-
wało, na mocy ust. 2 ww. artykułu, także w razie wniesienia na decyzję skargi 
do sądu administracyjnego. Art. 90 r.p.a. ustanawiał zatem możliwość swego  

7 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu admi-
nistracyjnem (Dz. U. z 1928 r., nr 36, poz. 341 ze zm; dalej jako: „r.p.a.”).
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rodzaju autokontroli własnej decyzji przez organ, który ją wydał, co w doktry-
nie określano mianem remonstracji.

 Rozwiązanie to w ocenie ówczesnych przedstawicieli doktryny pozwa-
lało na „naprawienie” sprawy, bez konieczności angażowania organu instancji 
wyższej, a ponadto skutkowało korzyścią dla strony postępowania (oszczęd-
ność kosztów), jak i samego organu, który wydał decyzję (brak narażenia się 
na zarzut niewłaściwego prowadzenia spraw, który mógłby zostać sformuło-
wany przez organ odwoławczy) (Supiński 1933, s. 153-154). Można zatem 
stwierdzić, że regulacja ta dawała, pod warunkiem spełnienia określonych 
warunków, możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy przez ten sam organ, 
który wydał zaskarżoną decyzję, co świadczy o niedewolutywności instytucji 
remonstracji. Należy jednak zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy tego 
typu środka prawnego, które wynikają z istoty instytucji remonstracji. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dwustopniowy mecha-
nizm umożliwiający zastosowanie tej instytucji. Warunkiem otwierającym 
możliwość skorzystania przez organ z tego uprawnienia było uprzednie wnie-
sienie odwołania przez stronę postępowania. Organ nie mógł zatem z urzędu, 
bez inicjatywy strony wnoszącej odwołanie, zmienić decyzji w trybie okre-
ślonym w art. 90 r.p.a. Dopiero w wyniku aktywności podjętej przez stronę, 
która złożyła środek zaskarżenia w związku z wydaniem decyzji przez organ, 
stwarzała się okazja, aby organ mógł podjąć działania związane z „ponownym 
przyjrzeniem się” decyzji, którą wydał. Warunkiem tego, by uzyskać realny 
efekt takich działań organu, było to, że organ musiał dojść do wniosku, że żą-
danie wniesione przez stronę należy uwzględnić. Z uwagi na powyższe, trafnie 
wskazuje się, że środek ten nie miał charakteru środka samodzielnego (Szew-
czyk 2018).

Co więcej, nawet w wypadku, gdy strona w odwołaniu jasno określiła 
swoje żądanie, polegające na zwróceniu się do organu, który wydał zaskar-
żoną decyzję, o zmianę zaskarżonej decyzji, organ nie tylko nie miał obo-
wiązku takiego żądania uwzględnić, ale także nie musiał ani ponownie danej 
sprawy rozpatrywać czy też w ogóle się do takiego wniosku odnosić. Kwestia 
ta pozostawiona była w całości woli organu, a strona pozbawiona była moż-
liwości domagania się wydania rozstrzygnięcia przez organ (w trybie, który 
określilibyśmy obecnie jako autokontrolę), czy też nawet jakiegokolwiek usto-
sunkowania się do złożonej prośby. Co więcej, z literalnej wykładni art. 90 
ust. 1 r.p.a. wynikało, że nawet gdyby organ uznał, że odwołanie zasługu-
je na uwzględnienie, nie musiał zmieniać zaskarżonej decyzji. Okoliczności  
te świadczą o niedoskonałości tego środka, rozumianej jako brak obowiązku 



80

MICHAŁ WARZYCKI 

zajęcia się przez organ wnioskiem strony i to bez jakichkolwiek negatyw-
nych konsekwencji, co potwierdzały zarówno orzeczenia Najwyższego Try-
bunału Administracyjnego, jak i obecnie prezentowane przez przedstawicieli 
doktryny poglądy (Kmieciak 2008, s. 25). Instytucja ta ujmowana jest także 
jako „prawnie unormowany rodzaj prośby”, a nie realizacja prawa do czegoś,  
w szczególności zaś nie może być utożsamiana z uprawnieniem procesowym 
(Kmieciak 2011).

Remonstracja stanowiła zatem przykład niedewolutywnego, niedosko-
nałego (rozpoznanie zależało od woli organu) i niesamodzielnego (wymóg 
uprzedniego złożenia odwołania) środka prawnego, przypominającego w swej 
konstrukcji, określonej w art. 132 k.p.a. instytucję autokontroli (jeśli chodzi  
o regulację zawartą w art. 90 ust. 1 r.p.a.) czy w art. 54 § 3 p.p.s.a.8 (w zakresie 
określonym w art. 90 ust. 2 r.p.a.). Dodatkowo instytucja ta mogła znaleźć za-
stosowanie na określonym etapie postępowania, który można byłoby określić 
jako fazę międzyinstancyjną tj. po wydaniu rozstrzygnięcia przez organ pierw-
szej instancji a przed przekazaniem odwołania do organu wyższego stopnia.

Stąd też wydaje się, nawiązując do instytucji wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy, która będzie przedmiotem dalszych rozważań, że wysoce dys-
kusyjne wydaje się być, szczególnie w orzeczeniach sądowych (choć nie tylko), 
utożsamianie instytucji określonej w art. 127 § 3 k.p.a. z prawem remon-
stracji9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest co prawda środkiem 
cechującym się niedewolutywnością, ale w przeciwieństwie do remonstra-
cji stanowi środek doskonały i samodzielny. Co więcej, z uwagi na fakt,  
że w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co nie budzi wąt-
pliwości w doktrynie i orzecznictwie wyłączone jest stosowanie zarówno prze-
pisów dotyczących pośredniego trybu wnoszenia środka zaskarżenia (art. 129  
§ 1 oraz art. 133 k.p.a.), jak i instytucji autokontroli (art. 132 k.p.a.), wy-
łączona jest możliwość podjęcia przez organ aktywności w fazie międzyin-
stancyjnej, co pozostaje w sprzeczności z podstawowymi założeniami insty-
tucji remonstracji w postępowaniu administracyjnym, określonymi w art. 90  
§ 1 r.p.a. Remonstracja związana jest z prawem organu do podjęcia określo-
nych działań, a nie z obowiązkiem działania (Kmieciak 2019, s. 742). W przy-
padku remonstracji zatem po stronie uczestnika postępowania nie powstaje 

8 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329); Mówi się nawet o remonstracji „ukrytej w skardze” – por. 
Szewczyk 2018, s. 170.
9 Por. np. Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 5 listopada 1997 r., III ZP 34/97, 
OSNP 1998/4/105, LEX nr 31250 czy Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2013 r., 
IV CSK 133/13, LEX nr 1413155.
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roszczenie dotyczące rozpatrzenia wniosku, a po stronie organu – kompetencja, 
rozumiana jako uprawnienie sprzężone z obowiązkiem, nakazująca rozpozna-
nie złożonego przez stronę żądania. Można zatem stwierdzić, że remonstracja 
mogła się pojawić niejako „przy okazji” rozpatrywania odwołania, a wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowi samodzielny środek zaskarżenia, któ-
rego wniesienie implikuje konieczność podjęcia działań przez właściwy organ.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  
na gruncie k.p.a.

 W obecnie obowiązującej procedurze administracyjnej do niedewo-
lutywnych środków prawnych przysługujących stronie zalicza się, w pierwszej 
kolejności, określony w art. 127 § 3 k.p.a., wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. 

 W myśl wskazanego przepisu wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przysługuje od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra,  
lub samorządowe kolegium odwoławcze, a do wniosku tego stosuje się od-
powiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Należy wskazać, że przez 

„ministra” w rozumieniu przepisów procedury administracyjnej rozumie się, 
zgodnie z art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a., Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełnią-
cych funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, 
ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewod-
niczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników 
centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowa-
nych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, lub właściwego mi-
nistra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych.  
W związku z powyższym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje 
zasadniczo od decyzji wydawanych przez organy centralne, chyba że prze-
pis szczególny przewiduje w takich wypadkach środek zaskarżenia w postaci 
odwołania (w stosunku do niektórych decyzji wydawanych przez podmioty 
będące „ministrem” w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a. dopuszczalna jest 
taka możliwość) lub też, gdy ustawodawca przewidział inną ścieżkę odwo-
ławczą (np. powództwo do sądu powszechnego lub odwołanie rozpatrywane 
przez podmiot spoza administracji). W odniesieniu do wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od 
decyzji, stąd też za dopuszczalną należy uznać m.in. prerogatywę strony do 
zrzeczenia się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy  
w myśl art. 127a § 1 k.p.a., co skutkować będzie brakiem możliwości 
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zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego, w razie zaistnienia sy-
tuacji, o której mowa w § 2 wskazanego przepisu. Decyzja wydana w wyniku 
rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podlega zaskarżeniu do 
sądu administracyjnego na zasadach ogólnych. Na marginesie należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca, jeśli chodzi o możliwość zaskarżenia 
decyzji do sądu administracyjnego, traktuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, jako środek fakultatywny, tj. jego wniesienie nie jest warunkiem złoże-
nia skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 52 § 3 p.p.s.a.10, 
jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał de-
cyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę 
na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa (z wyłączeniem jednak sytuacji, 
gdy organem, który wydał decyzję, jest minister właściwy do spraw zagranicz-
nych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach albo konsul).

 Tytuł rozdziału 10 („Odwołania”) k.p.a., z uwagi na użycie liczby 
mnogiej, zdaje się wskazywać, że ustawodawca traktuje wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy jako szczególny podtyp szeroko rozumianego odwo-
łania, lecz o charakterze niedewolutywnym. Niekiedy wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy jest przewidywany jako środek odwoławczy przez ustawy 
szczególne, np. zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) przysłu-
guje on od decyzji wydawanych przez rektora. Zgodnie zaś z art. 141 § 1 k.p.a. 
oraz art. 144 k.p.a. w zw. z art. 127 § 3 k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy będzie właściwym środkiem do zaskarżenia postanowienia, na które 
w myśl zasad ogólnych przysługuje zażalenie, wydanego w pierwszej instancji 
przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. W takim wypadku 
istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzy-
gniętej w drodze postanowienia – wniosek będzie de facto odpowiednikiem 
zażalenia, w związku, z czym powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia lub ogłoszenia postanowienia (zgodnie z art. 141 § 2 k.p.a.) i nie 
wywoła on skutku suspensywnego (w myśl art. 143 k.p.a.).

 Należy w tym miejscu podkreślić, że przepisy dotyczące wniosku  
o ponowne rozpatrzenie sprawy ewoluowały na przestrzeni lat.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został wprowadzony do prze-
pisów k.p.a. z dniem 1 września 1980 r. na mocy nowelizacji przepisów 

10 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2022 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 329).
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regulujących procedurę administracyjną z dnia 31 stycznia 1980 r.11 W myśl 
znowelizowanego przepisu, w sytuacji, w której w pierwszej instancji decy-
zję wydał naczelny organ administracji państwowej, stronie nie przysługiwało 
prawo do wniesienia odwołania, jednakże mogła ona odtąd zwrócić się do 
tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego to środ-
ka stosowało się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Istotą 
wprowadzonej regulacji było zagwarantowanie stronie możliwości zakwe-
stionowania zapadłego rozstrzygnięcia, mimo ograniczeń mających charakter 
ustrojowy (Golęba 2019, art. 127, s. 924) - w przypadku organów naczelnych 
przepisy nie przewidują bowiem, z oczywistych względów strukturalnych, ist-
nienia organów wyższego stopnia. Stąd też nie jest możliwe skorzystanie w ta-
kich przypadkach z instytucji odwołania, nierozerwalnie związanej z prawem 
do powtórnego rozpoznania i rozpatrzenia sprawy przez inny organ, a zatem 
będącej środkiem o charakterze dewolutywnym (precyzyjniej zaś – względnie 
dewolutywnym z uwagi na określoną w art. 132 k.p.a. instytucję autokon-
troli). Ustawodawca musiał jednak w pewien sposób osadzić nową instytucję  
w obowiązującej procedurze stąd też w stosunku do wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy odpowiednie zastosowanie znajdowały przepisy dotyczące 
odwołań od decyzji. Rzecz jasna w takim wypadku część przepisów dotyczą-
cych tego rodzaju środka zaskarżenia, w szczególności, związanych z cechą 
dewolutywności (Przybysz 2021, art. 127, s. 483), nie mogło znaleźć zastoso-
wania – celem przykładu należy tu wskazać regulacje dotyczące: pośredniego 
trybu wnoszenia odwołania, możliwości zastosowania autokontroli czy prze-
kazania akt sprawy organowi odwoławczemu. 

 Na mocy nowelizacji z 24 maja 1990 r.12, która weszła w życie  
z dniem 27 maja 1990 r., ustawodawca rozszerzył katalog decyzji, od których 
przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W myśl wskazanej no-
weli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługiwał odtąd od decyzji 
wydanej w I instancji przez kolegium odwoławcze przy sejmiku (od 1994 r. 
kolegia przekształcono w samorządowe kolegia odwoławcze) w sprawach na-
leżących do zadań własnych gmin – zmiana ta nastąpiła poprzez dodanie § 4  
w art. 127 k.p.a. Na marginesie należy wskazać, że w związku z reformą ustro-
jową państwa, z dniem 1 stycznia 1999 r.13, określone w art. 127 k.p.a. wyrazy 

11 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980, nr 4, poz. 8).
12 Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 201).
13 Na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wdro-
żeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 1998 r., nr 162, poz. 1126).
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„naczelny organ administracji państwowej” zastąpiono słowem „minister”,  
a wyraz „gmin” – wyrazami „jednostek samorządu terytorialnego”.

 Aktualne brzmienie art. 127 § 3 k.p.a. obowiązuje od dnia 15 kwiet-
nia 2020 r., na mocy nowelizacji z dnia 2 marca 2000 r.14 Wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy przysługuje obecnie od decyzji wydanych w pierwszej 
instancji przez ministra albo samorządowe kolegium odwoławcze.

 O ile katalog decyzji od których przysługuje wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy nie budzi zasadniczo większych wątpliwości, o tyle charakter 
prawny tego środka, w świetle obowiązującego do dnia 11 kwietnia 2011 r.15 
brzmienia art. 16 § 1 k.p.a., budził wątpliwości doktryny i orzecznictwa. Prze-
pis ten stanowił bowiem w zdaniu pierwszym, że decyzje, od których nie słu-
ży odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Z uwagi na 
brak wymienienia we wskazanym przepisie, obok odwołania, instytucji wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy, sporny był charakter decyzji wydanych  
w pierwszej instancji przez ministra albo samorządowe kolegium odwoław-
cze, w szczególności co do tego, czy mają one charakter decyzji ostatecznych,  
czy nieostatecznych, a co za tym idzie – czy przysługujący od takich decyzji 
środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ma 
charakter środka zwyczajnego, czy nadzwyczajnego. Sąd Najwyższy w jednej  
z uchwał16 przyjął, że z jednej strony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
nie może być pojmowany, ze względu na swoją niedewolutywność i brak prze-
niesienia kompetencji do rozpatrzenia sprawy, jako środek odwoławczy w ro-
zumieniu przepisów k.p.a., z drugiej strony natomiast – nie stanowi nadzwy-
czajnego środka zaskarżenia przysługującego po wyczerpaniu toku instancji,  
w związku z czym należy przyjąć, że w istocie stanowi on szczególny środek za-
skarżenia wydanej w I instancji ostatecznej decyzji naczelnego organu admini-
stracji państwowej, który przysługuje stronie niezadowolonej z tej decyzji, który 
to środek uruchamia swoisty "ograniczony" tok instancji i zmierza do weryfikacji 
decyzji. Wątpliwości te utrzymywały się aż do wspomnianej powyżej nowelizacji  
art. 16 § 1 k.p.a. W świetle aktualnie obowiązującej regulacji określonej  
w art. 16 § 1 k.p.a., która stanowi, że ostatecznymi są decyzje, od których 
nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie budzi już wątpliwości, że w przypadku 

14 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2000 r., nr 22 poz. 268). 
15 Zmiana weszła w życie na mocy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 18).
16 Uchwała SN(7) z 13.02.1996 r., III AZP 23/95, OSNP 1996, nr 15, poz. 205.
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tego niedewolutywnego środka prawnego, należy go zaliczyć do grupy zwy-
czajnych środków zaskarżenia, przysługujących od decyzji nieostatecznych.

 Należy wskazać, że kolejnym dyskusyjnym zagadnieniem dotyczą-
cym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy była kwestia tego, w jakim stop-
niu ten środek prawny realizuje określoną w art. 15 k.p.a. zasadę dwuinstan-
cyjności. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego17, wniosek  
o ponowne rozpatrzenie sprawy, z perspektywy konstytucyjnej, należy uznać 
za środek równoważny odwołaniu administracyjnemu i znajduje do niego za-
stosowanie standard określony w art. 78 Konstytucji. 

W obecnym stanie prawnym, biorąc pod uwagę znowelizowaną treść art. 
16 § 1 k.p.a., ustawodawca zrównuje instytucję wniosku z instytucją „klasycz-
nego” odwołania, pozwalając w ten sposób na realizację tej zasady w postępo-
waniu administracyjnym w sytuacji, w której względy wynikające ze sposobu 
organizacji aparatu państwowego nie pozwalają na zastosowanie instytucji od-
wołania. Przy uwzględnieniu aspektu historycznego, związanego z motywami 
wprowadzenia tego środka do procedury administracyjnej, środek ten jawi się 
jako umożliwiający realizację tej zasady w sytuacji, gdy obiektywnie nie jest 
możliwe stworzenie innego rozwiązania, bez konieczności, albo nadmierne-
go rozrostu struktur administracyjnych albo powierzania tych zadań innym 
organom, niekoniecznie merytorycznie przygotowanym do zajmowania się 
określonymi kategoriami spraw. 

Ta perspektywa, obrazująca fakt, że instytucja ta miała być rozwiązaniem 
określonych problemów praktycznych i została „uszyta na miarę” istniejących 
uwarunkowań strukturalnych, pozwala dostrzegać w niej raczej próbę od-
miennego niż w przypadku odwołania realizowania zasady dwuinstancyjności, 
a nie jej zaprzeczania. Różnice między tymi instytucjami wynikają bowiem 
właśnie z niedewolutywnego charakteru środka prawnego, jakim jest wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, które w głównej mierze związane są ze spo-
sobem rozpatrywania takiego środka przez ten sam organ, a które nie godzą 
wprost w uprawnienia procesowe strony czy też nie prowadzą do merytorycz-
nych różnic w rozpoznaniu i rozpatrzeniu danej sprawy administracyjnej. 

Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, ustawa nie wprowadza odmien-
nych niż w przypadku odwołania rygorów dla strony (wystarczający jest sam 
fakt niezadowolenia z decyzji), organ rozpatrujący wniosek jest zobowiązany 
do przeprowadzenia postępowania w sposób analogiczny jak w postępowaniu 
odwoławczym (wymogi formalne, suspensywność środka, reguły dowodowe, 

17 M.in. wyrok TK z 6.12.2011 r., SK 3/11, OTK-A 2011, nr 10, poz. 113.
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konieczność uzasadnienia decyzji) zaś to, że w sprawie ponownie działa ten 
sam organ, nie wyłącza m.in. zastosowania zasad ogólnych postępowania ad-
ministracyjnego określonych w rozdziale 2 k.p.a. (Dyl 2014, s. 25) 

Co więcej, zgodnie z przyjmowanym w doktrynie poglądem, dwuinstan-
cyjność w postępowaniu administracyjnym może być rozpatrywana w dwóch 
wymiarach – wymiarze materialnym i proceduralnym (Kędziora 2017).  
W wymiarze materialnym oznacza ona prawo strony do dwukrotnego mery-
torycznego rozpoznania jej sprawy oraz wydania rozstrzygnięcia, a w aspekcie 
proceduralnym – na działaniu dwóch kolejno aktywizowanych instancji ad-
ministracyjnych. W mojej ocenie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
realizuję zasadę dwuinstancyjności w obu wskazanych powyżej wymiarach.  
Bez najmniejszej bowiem wątpliwości należy stwierdzić, że konstrukcja tego 
środka prawnego zapewnia możliwość dwukrotnego, pełnego rozpoznania 
sprawy (co więcej – ze względu na wyłączenie możliwości wydania decyzji ka-
sacyjnej - tj. na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. -  przez organ rozpatrujący wnio-
sek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wynikającą z tego faktu konieczność 
dogłębnej analizy sprawy i wydania należycie uzasadnionego rozstrzygnięcia, 
strona ma w takim postępowaniu większą szansę na uzyskanie rozstrzygnięcia 
merytorycznego), zatem w aspekcie merytorycznym zasada dwuinstancyjno-
ści jest w pełni zrealizowana. Z kolei zaś jeśli chodzi o wymiar proceduralny, 
to w mojej ocenie administracyjny tok instancji w przypadku wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy stanowi wciąż działanie w ramach administracji, 
lecz w układzie horyzontalnym, co nie czyni go w żaden sposób „gorszym” od 
pionowego toku instancji, a stanowi jedynie odmianę sposobu postępowania, 
swego rodzaju inną ścieżkę, pod warunkiem zachowania przysługujących stro-
nie gwarancji procesowych. W tym znaczeniu jest to inna postać tego samego 
zjawiska, które można by określić jako swego rodzaju „sprzężenie zwrotne”, 
polegające na możliwości weryfikacji przez organ własnych działań w wyniku 
działania podjętego przez niezadowoloną z rozstrzygnięcia stronę, a nie wy-
łom od zasady dwuinstancyjności postępowania. 

O wyjątkach, jeśli chodzi o zasadę dwuinstancyjności, można by zatem 
mówić w mojej ocenie w sytuacji, gdy środek odwoławczy nie jest przewi-
dziany lub też, gdy weryfikacja rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu 
administracyjnym przeprowadzana jest przez podmiot umiejscowiony poza 
strukturami administracji. Stąd też nie podzielam prezentowanego w doktry-
nie poglądu, że w przypadku, gdy od decyzji wydanej w pierwszej instancji 
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, mamy do czynienia z 
jednoinstancyjnym postępowaniem administracyjnym (Kurzawa 2018, s. 58), 



87

NIEDEWOLUTYWNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM...

gdyż sam fakt braku dewolucji kompetencji w razie wniesienia środka zaskar-
żenia nie pozbawia strony prawa do weryfikacji rozstrzygnięcia przez organ 
administracji publicznej ani też nie przenosi kompetencji do załatwienia spra-
wy na podmiot spoza struktury administracji. Niedewolutywność nie pozo-
staje w moim odczuciu w sprzeczności z zasadą dwuinstancyjności postępowa-
nia. Wydaje się, że w stosunku do tradycyjnie rozumianej dwuinstancyjności,  
w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy można by mówić,  
co najwyżej o pewnego rodzaju ograniczeniu tej zasady, z przyczyn wynika-
jących z istoty rzeczy (Kmiecik 2017, s. 104), lecz na pewno nie można trak-
tować tego środka prawnego jako wyjątku od tej zasady. Kończąc ten wątek, 
można przypomnieć prezentowane w doktrynie stanowisko, zgodnie z któ-
rym realne gwarancje procesowe dla strony daje nie to, że jej sprawa zostanie 
rozpatrzona przez dwa różnej rangi organy administracji, ale to, że będzie to 
rozpoznanie rzetelne i bezstronne, rzeczą natomiast wtórną jest to czy dokona 
tego ten sam, czy dwa osobne organy (Chróścielewski 2015, s. 14).

 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowi zatem w pełni 
równoważny odwołaniu środek prawny, z tą różnicą, że z uwagi na jego nie-
dewolutywność, w postępowaniu wywołanym jego wniesieniem, występują 
odmienności w stosunku do tradycyjnie pojmowanej procedury odwoławczej, 
jednak bez uszczerbku dla uprawnień procesowych strony.

Perspektywy zmian

 W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw18, 
którego efektem było przyjęcie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) jako podstawowy problem związany  
z rozpoznawaniem spraw administracyjnych wskazano przewlekłość tychże 
postępowań. Jak wskazano, stan ten wynika z szeregu czynników o charak-
terze konstrukcyjnym, do których zaliczono m.in. „piętrowość” procedur  
administracyjnych, zbyt częste wydawanie decyzji kasatoryjnych przez organy 
odwoławcze, mało klarowne regulacje dotyczące środków zaskarżenia czy brak 
partnerskiego podejścia administracji do obywateli.

 Niedewolutywne środki prawne mogą w mojej ocenie stanowić jedną 
z możliwych dróg przeciwdziałania opisanym powyżej dysfunkcjonalnościom 

18 Tekst dostępny na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1183. 
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działań organów administracji publicznej. W zakresie dotyczącej piętrowości 
procedur (choć w uzasadnieniu projektu rozumianej jako konieczność zaskar-
żenia decyzji przed skierowaniem skargi do sądu administracyjnego) niedewo-
lutywne środki prawne mają tę przewagę nad klasyczną instytucją odwołania, 
że sprawą ponownie zajmuje się ten sam organ, który jest w stanie w sposób 
szybki i rzeczowy odnieść się do zarzutów zawartych w środku zaskarżenia, 
gdyż, kolokwialnie rzecz ujmując, zna sprawę, w przeciwieństwie do orga-
nu odwoławczego, który musi poświęcić czas na analizę przekazanych akt.  
W praktyce działania organów administracji, instytucja autokontroli, okre-
ślona w art. 132 k.p.a. (w zw. z art. 133 k.p.a.), zakreślająca niezwykle krótki 
termin na uwzględnienie odwołania, przy jednoczesnej możliwości uwzględ-
nienia odwołania jedynie w całości, niejednokrotnie prowadzi do braku moż-
liwości jej zastosowania, stąd też rozszerzenie zakresu stosowania środków 
niedewolutywnych zdaje się mieć praktyczne uzasadnienie. Istotną wartością 
z punktu widzenia szybkości postępowania jest także brak konieczności prze-
kazywania akt sprawy do innego organu, a także, co ma miejsce w przypad-
ku rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, brak możliwości 
wydania decyzji kasatoryjnej na podstawie o art. 138 § 2 k.p.a., co zapobiega 

„wędrowaniu” sprawy z powrotem do organu pierwszej instancji. W przypad-
ku przeciągających się postępowań godzi to w prawo strony do uzyskania me-
rytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Wydaje się także, że z punktu widzenia 
strony, ze względów praktycznych, niejednokrotnie wygodniejszym byłoby, 
aby sprawą ponownie zajmował się ten sam organ. Oczywiście, rozwiązania 
takie pociągałyby za sobą konieczność większej odpowiedzialności organów za 
prowadzone postępowanie i zapewnienie stronie wszelkich możliwych gwa-
rancji procesowych wynikających z braku dewolutywności. Ponadto wyda-
je się, że niektóre kategorie spraw nie wymagają konieczności angażowania 
do ich załatwienia dwóch odrębnych organów wobec przysługujących stro-
nie uprawnień związanych z sądowoadministracyjną kontrolą wydawanych 
rozstrzygnięć. Wydaje się także, że inkorporowanie do procedury odforma-
lizowanych środków opartych o niedewolutywność, tak jak ma to miejsce w 
krajach zachodnich, mogłoby zmienić podejście obywateli do działań admi-
nistracji (i na odwrót). 

 Ponadto, zgodnie z art. 15 ww. ustawy z 7 kwietnia 2017 r., mi-
nistrowie kierujący działami administracji rządowej zostali zobowiązani do 
przeglądu obowiązujących procedur, w wyniku czego powstać miał zbiorczy 
raport dotyczący dwuinstancyjności postępowań administracyjnych, w któ-
rym zawarte miały być informacje dotyczące tego, w których postępowaniach 
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zachodzi konieczność zachowania dwuinstancyjności postępowań a w których 
zasadne jest odstąpienie od dwuinstancyjności. Niestety, do obecnej chwili 
raport taki nie został przedstawiony. Wydaje się, że możliwość zastosowa-
nia niedewolutywnych środków prawnych w postępowaniu administracyj-
nym mogłaby stanowić jeden ze sposobów modyfikacji procedur, zwłaszcza  
w odniesieniu do takich postępowań, gdzie tradycyjnie rozumiana dwuin-
stancyjność, zakładająca działanie dwóch odrębnych organów w toku instan-
cji, stanowi niczym nieuzasadniony przeżytek, co mogłoby przynieść korzyść 
zarówno jeśli chodzi o organy odwoławcze (odciążenie od konieczności zała-
twiania części spraw), organy pierwszej instancji (możliwość autonomicznego 
tworzenia praktyki orzeczniczej), jak i obywatela (możliwość szybszego uzy-
skania rozstrzygnięcia w wyniku działania jednego organu w postępowaniu). 
Taki stan rzeczy nie byłby rzecz jasna możliwy bez odpowiedniego poziomu 
profesjonalizacji i specjalizacji, w szczególności, jeśli chodzi o działania i obsa-
dę kadrową organów rozpatrujących sprawy na najniższym szczeblu.

Podsumowanie

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że niedewolutywne 
środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, przy zachowaniu 
uprawnień procesowych strony, jawią się obecnie jako równoważne klasycz-
nemu odwołaniu środki zaskarżenia nieostatecznej decyzji, o ile ich zastoso-
wanie przez ustawodawcę wynika z klarownych i uzasadnionych przyczyn. 

Co więcej, z uwagi na chęć przyspieszenia i uproszczenia postępowania, 
mogą one stanowić remedium na występujące w tradycyjnie ukształtowanej 
procedurze odwoławczej wady związane z przewlekłością prowadzonych po-
stępowań w wymiarze globalnym. Podstawowym założeniem musi być jednak 
to, by wprowadzenie takiego środka zapewniało w pełni realizację uprawnień 
uczestnika postępowania, stąd też dobór postępowań, w których może być 
on zastosowany, poprzedzony musi zostać dogłębną analizą, uwzględniającą 
charakter danych kategorii spraw, potrzeby praktyczne związane ze strukturą 
i działalnością organów administracji publicznej, a także uwzględniającą m.in. 
ilość stron postępowania (zdaje się bowiem, że zbyt nagłe rozszerzenie stoso-
wania tego typu środków na postępowania, w których dotychczas brała udział 
większa ilość stron, mogłyby spotkać się z pewnym oporem).

 Jeśli zaś chodzi o perspektywę historyczną, to należy zwrócić uwagę  
na to, że początkowo środki niedewolutywne były środkami fakultatywnymi, 
opartymi na autokontroli organu, a obecnie stanowią substytut odwołania 
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w całym znaczeniu tego słowa. Proces ewolucji, postępujący wraz ze zmie-
niającymi potrzebami zarówno obywateli, jak i organów administracji pu-
blicznej, przy uwzględnieniu także wzorców wypracowanych w obcych pra-
wodawstwach, może w mojej opinii doprowadzić w przyszłości do sytuacji,  
w której tego typu środki nie będą uważane, jak to dotąd bywało, za swego 
rodzaju procesową „atrapę”, lecz próbę znalezienia innej drogi rozpatrywania 
spraw administracyjnych, których to środków nie należy a priori odrzucać ze 
względu na ich rzekome wady, wynikające bardziej z przekonań i odczuć niż 
pogłębionej oceny opartej, chociażby na analizie rozwiązań funkcjonujących 
w zagranicznym ustawodawstwie, gdzie w przypadku takich środków stosuje 
się, chociażby określone gwarancje instytucjonalne służące zapewnieniu bez-
stronności orzekania.
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Stosunki polsko-litewskie  
na przestrzeni ostatnich 100 lat.  

Od serdecznych wrogów do 
serdecznych przyjaciół?

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na – wydaje się, że często po-
mijane w dyskusji publicznej – stosunki polsko-litewskie i ich niełatwy prze-
bieg w ciągu ostatnich 100 lat. Pisząc ten tekst w kwietniu 2022 r., można 
śmiało postawić tezę, że są one najlepsze w omawianym okresie. Natomiast 
równo 100 lat wcześniej, w kwietniu 1922 r. Polska i Litwa formalnie znaj-
dowały się w stanie wojny, elementem spajającym Litwinów była niechęć do 
Polaków, a w Polsce pojawiały się głosy o potrzebie zbrojnego zajęcia sąsied-
niego kraju. Wzajemna nieufność zwiększyła się po przyłączeniu do Polski 
Litwy Środkowej z Wilnem, do czego doszło dokładnie w przytoczonym mie-
siącu sprzed stu laty. Tak jak wówczas omawiane kraje były wrogami, teraz są 
partnerami. Polska i Litwa kooperują ze sobą w wielu dziedzinach, a szefowie 
państw wspólnie jadą do kanclerza Niemiec, aby przekonać go do swoich racji. 
Razem należą do inicjatyw takich jak: Unia Europejska, NATO, Trójkąt Lu-
belski, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Trójmorze, czy tzw. Bukaresztańska 
Dziewiątka. Na początku lat 20. XX wieku obydwa kraje przynależały razem 
do Ligi Narodów. Stanowiła ona jednak w tym przypadku bardziej platformę 
do mediacji, podejmując próby deeskalacji konfliktów, niż do współpracy. 

Warto jednakże pamiętać, że w historii już nie raz stosunki polsko- 
litewskie wspinały się na wysoki poziom, aby potem w szybkim tempie spaść 
o kilka poziomów w dół. Nieraz wydawało się, że wszystko idzie w dobrym 
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kierunku i będzie już tylko lepiej. Zawiązanie stosunków dyplomatycznych 
w 1938 r., odrzucenie sowieckiej zwierzchności na przełomie lat 80. i 90. 
XX w., wejście obydwu państw do Unii Europejskiej w 2004 r. – wszystkie 
te momenty mogły okazać się trwale przełomowe dla dziejów stosunków 
polsko-litewskich po 1918 r. Jednakże zawsze coś stawało na przeszkodzie. 
Czy obecne zbliżenie się Warszawy i Wilna, które obserwujemy od kilku lat, 
doprowadzi do długotrwałego partnerstwa opartego na przyjaźni? 

Jednakże, zanim dojdę do rozważań nad możliwą przyszłością, wrócę do 
początku lat 20., ale XX w. Tak jak teraz jesteśmy w punkcie, który moż-
na uznać za najlepszy w historii stosunków polsko-litewskich po odzyskaniu 
przez obydwa państwa niepodległości po I wojnie światowej, tak ówczesny 
okres może śmiało pretendować do miana najgorszego. 

WOJNA NIE WOJNA

Po dekadach znajdowania się pod obcym panowaniem Polska i Litwa 
powróciły na mapę Europy. Od początku stosunki pomiędzy tymi dwoma 
krajami były dalekie od przyjaznych. Punktem zapalnym okazały się kwe-
stie wytyczenia granic i przyszłości bilateralnych relacji. Polska strona pod 
przywództwem Józefa Piłsudskiego, czyli osoby pochodzącej z Wileńszczy-
zny i mającej ogromny sentyment do wschodnich sąsiadów, miała wyobraże-
nie opierające się na wspólnej historii i potrzebie bliskiej współpracy. W grę 
wchodziła koncepcja federacyjna marszałka zakładająca stworzenie na wschód 
od polskich granic bloku sojuszniczych państw oddzielających Rzeczpospolitą 
od Rosji. Polacy nie rozumieli litewskich dążeń do samodzielności, uważając 
je za szkodliwe. Natomiast Litwini postrzegali bliskie więzi z Polską jako ele-
ment zagrażający suwerenności ich kraju i litewskiej tożsamości narodowej 
jej obywateli. Elity litewskie już od XIX wieku prowadziły politykę mającą 
na celu eliminację pierwiastka polskiego w litewskim języku, czy kulturze.  
W kolejnych latach nie miało być inaczej.

Spór graniczny koncentrował się na obszarze Suwalszczyzny oraz Wilna. 
Miasto to, jako najważniejszy gród państwa od czasów panowania Giedymi-
na i historyczna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, zajmowało szczegól-
ne miejsce na liście terytorialnych roszczeń Litwinów. Jednakże Polacy nie 
zamierzali tak łatwo odpuszczać sprawy przynależności miasta, szczególnie  
że stanowili oni w nim większość mieszkańców (drugą najliczniejszą gru-
pą narodowościową byli Żydzi, Litwinów w Wilnie było zaledwie ok. 2%). 
W kwietniu 1919 r. oddziały polskie pod dowództwem gen. Edwarda 
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Rydza-Śmigłego wkroczyły do Wilna. Litwini nie zamierzali pozwolić na za-
chowanie takiego stanu sprawy – przedstawiciele władz zapowiedzieli, że dąże-
nie do przyłączenia Wilna do Litwy stanowi dla nich „najważniejszy problem 
polityki międzynarodowej” (Retka 2015). Warszawa uznała, że należy objąć 
kontrolę nad buntującym się sąsiadem. Podjęto próbę przeprowadzenia zama-
chu stanu i zastąpienia rządu litewskiego takim, który będzie współpracował  
z Polską, a nie walczył. Zamiar się nie powiódł - spisek został wykryty i na czas 
udaremniony. Po tym wydarzeniu obawy Litwy przed próbami ograniczenia 
jej suwerenności przez Polskę jeszcze bardziej wzrosły i pozostały na ponad-
przeciętnym poziomie przez następne dwie dekady, rzutując bezpośrednio na 
kształt dwustronnych stosunków. 

Niechęć do swoich zachodnich sąsiadów skłoniła Litwę do wyrażenia 
zgody na przejście Armii Czerwonej przez jej terytorium podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej. W zamian kraj ten miał otrzymać część ziem kontrolowa-
nych przez Polskę, w tym upragnione Wilno. Dążący do jak największego 
rozrostu terytorialnego Litwini chwycili za broń atakując polskie oddziały  
i wypychając Polaków z takich miast, jak: Puńsk, czy Suwałki. Można, więc 
stwierdzić, że wspólnie z bolszewikami zaatakowali Rzeczpospolitą. Zresztą 
próby dogadywania się – przeciwko Warszawie - z takimi podmiotami mię-
dzynarodowymi jak Rosja Sowiecka świadczą dobitnie o tym, jaki stosunek 
do Polski miały litewskie władze okresu międzywojennego.

Sytuacja zmieniła się dopiero po zwycięstwie sił polskich w bitwie war-
szawskiej w połowie sierpnia 1920 r. Doszło do kontrataku, który został za-
kończony podpisaniem przez obie strony tzw. umowy suwalskiej. Wprowa-
dzała ona zawieszenie broni (nie było w niej słowa o zakończeniu stanu wojny, 
na co przez kolejne lata powoływała się strona litewska) i ustalała linię demar-
kacyjną na Suwalszczyźnie. Nie rozstrzygała natomiast kwestii Wilna, które 
wciąż znajdowało się w rękach litewskich, po tym jak zostało ono przekazane 
przez Armię Czerwoną. Jednakże sytuacja ta miała się wkrótce zmienić. Od-
nosząc się do sytuacji Litwy po wojnie polsko-bolszewickiej warto przywołać 
słowa amerykańskiego historyka Alfreda E. Senna, który pisał: „Polskie zwy-
cięstwo nad Rosjanami w sierpniu 1920 roku kosztowało Litwinów Wilno, 
jednak ocaliło Litwę”. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w przypadku zwycię-
stwa komunistów kraj uległby sowietyzacji, tak jak to się stało 20 lat później. 

W następstwie wydarzeń w poprzednich miesiącach marszałek Piłsudski 
doszedł do wniosku, że nie ma możliwości, aby Litwa zaakceptowała jego ma-
rzenia związane z koncepcją federacyjną. Postanowił więc ostatecznie rozstrzy-
gnąć kwestię Wilna na korzyść strony polskiej, bez zbytniego koncentrowania 
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uwagi na reakcje władz litewskich rezydujących w Kownie (Łach 2021, s.79). 
Z jego inicjatywy doszło do buntu części polskich oddziałów na Wileńszczyź-
nie, które w krótkim czasie weszły do miasta pod przywództwem gen. Lucjana 
Żeligowskiego. Na zajętych obszarach utworzono Litwę Środkową, co miało 
zmusić władze w Kownie do zawarcia kompromisu. Litewskie władze nie wi-
działy jednak już możliwości do nawiązania jakichkolwiek stosunków z Polską. 
Wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu miesięcy nie napawały optymizmem 
w kwestii kształtu dwustronnych relacji również strony polskiej. Dlatego też 
Piłsudski zadecydował o przyłączeniu Litwy Środkowej do Rzeczypospolitej.

W 1922 r. w wyniku wyborów do Sejmu Wileńskiego posłowie zdecy-
dowali o inkorporacji Wilna i jego najbliższych okolic do Polski. Od 1923 r.  
rozpoczął się okres – nazwany tak przez Henryka Wisnera – czasem wojny 
nie wojny (Wisner 1978). Państwa nie utrzymywały ze sobą stosunków dy-
plomatycznych. Litwa nie zamierzała podejmować żadnych kontaktów bez 
oddania Wilna przez Polskę. Przejęcie tego miasta uważała za „konieczne  
i sprawiedliwe” (Łossowski 1997, s.11). Obydwa państwa różniła również 
pozycja sąsiedniego kraju w polityce zagranicznej. Litwa, uważająca Rzeczpo-
spolitą za zagrożenie dla jej suwerenności, opierała swoje bezpieczeństwo na 
sprzeczności interesów i wzajemnym konflikcie Warszawy, Berlina i Moskwy. 
Natomiast dla Polski dobre stosunki z Litwą miały strategiczne znaczenie, bo 
pozwalały na zbudowanie sojuszu z państwami bałtyckimi, który pomógłby  
w ochronie kraju od północnej strony. Jednakże nie było na to szans. W celu 
odwrócenia wzroku opinii publicznej od problemów wewnętrznych i zwróce-
nia uwagi świata zachodniego na niełatwą sytuację geopolityczną kraju, wła-
dze litewskie coraz bardziej zaostrzały swoje działania wobec Polski. Doszło 
m.in. do podpisania paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim, co zostało 
bardzo krytycznie przyjęte przez Warszawę. Napiętą sytuację dodatkowo za-
ognił zamach stanu na Litwie, do którego doszło w grudniu 1926 r. (nomen 
omen ledwie kilka miesięcy po przewrocie majowym w Polsce). W jego rezul-
tacie szefem rządu został Augustinas Voldemaras, który w swoich przemó-
wieniach zaczął wygłaszać tezę, że jego państwo oraz Polska pozostają w sta-
nie wojny. Potrzeba było rozmów pod auspicjami Ligi Narodów w Genewie,  
aby ów premier stwierdził na spotkaniu z marszałkiem Piłsudskim, że jednak 
pomiędzy państwami panuje pokój. Tymczasem stale pogarszała się też sytu-
acja Polaków na Litwie oraz Litwinów w Polsce. Podejmowano różne działania, 
które znacząco utrudniały życie tym mniejszościom. Działająca na terenach 
państw propaganda antylitewska oraz antypolska zbierały żniwa. Bez dwóch  
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zdań należy stwierdzić, że trzecia dekada XX w. była okresem niekończącego 
się konfliktu polsko-litewskiego.

Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero w drugiej połowie lat 30. Zagro-
żenie ze strony hitlerowskich Niemiec skłoniło rządy w Warszawie i Kownie 
do rozpatrzenia postulatu wzajemnego zbliżenia. I tak się stało, choć sposób, 
w wyniku którego doszło do ocieplenia wzajemnych stosunków, należy uznać 
za mocno nietypowy. W następstwie śmierci żołnierza Korpusu Ochrony 
Pogranicza w potyczce na terenach przygranicznych z Litwą, minister spraw 
zagranicznych Józef Beck wystosował w marcu 1938 r. do rządu litewskiego 
ultimatum, w którym zażądał podjęcia stosunków dyplomatycznych. Na-
gle pośród litewskich elit zniknęła antypolska retoryka. Rozpoczął się okres,  
w którym Polska i Litwa w niezwykle krótkim czasie przeszły z pozycji wrogów 
do partnerów. Ultimatum zostało spełnione i nagle pojawiły się głosy o współ-
pracy przy ochronie portu w Kłajpedzie przed Niemcami, osoby prywatne 
mogły wreszcie przekraczać polsko-litewską granicę, podpisano układ handlo-
wy, został zlikwidowany litewski Związek Wyzwolenia Wilna. Wydawało się, 
że stosunki polsko-litewskie wkroczyły nareszcie na dobrą drogę. Wszystkie 
nadzieje skończyły się jednak wraz z agresją Niemiec na Polskę 1 września 
1939 r. Tego samego dnia Litwa ogłosiła akt neutralności, a oficjalne stosunki 
polsko-litewskie uległy z oczywistych przyczyn zawieszeniu na dłuższy czas.

NIEWYKORZYSTANE SZANSE

W 1940 r. na okres 50 lat Litwa weszła w skład Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Z tego powodu nie sposób mówić o jej stosunkach 
bilateralnych z państwem polskim w tym czasie1. Kluczowym momentem 
półwiecza dla kształtu późniejszych bilateralnych relacji była masowa repa-
triacja Polaków z Litwy, do której doszło w wyniku zmiany granic po II woj-
nie światowej. W latach 1945-1947 oraz w drugiej połowie lat pięćdziesią-
tych przesiedlono na tereny polskie około 250 tys. osób (Buchowski 2013, 
s.17). Zostało, przeważnie na terenach wiejskich na Wileńszczyźnie, około 
 200-250 tys. (niecałe 10% ludności republiki). Przez dekady sowiecka propa-
ganda przekonywała, że to tylko dzięki ZSRR nie następowała polonizacja te-
renów wschodnio-południowej Litwy, a strona polska nie podnosiła roszczeń 
wobec Wilna. Utrzymywało to wśród Litwinów niechęć do sąsiadów. 

1 Warto wspomnieć, że Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka posiadała, tak samo jak 
inne sowieckie republiki, resort ministerstwa spraw zagranicznych. Trudno jednakże mówić  
w tym przypadku o jakiejkolwiek podmiotowości międzynarodowej.
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W okresie pierestrojki zainicjowanej przez Gorbaczowa doszło do litew-
skiego odrodzenia narodowego. Pojawiły się nawoływania do budowania 
prawdziwej samorządności i respektowania praw człowieka. Setki tysięcy  
Litwinów 23 sierpnia 1989 r. złapało się za ręce na całej długości od Wilna 
do granicy z Łotwą, tworząc tzw. bałtycki łańcuch. Wiatr zmian poczuli także 
zamieszkujący Litwę Polacy. Utworzono wiele organizacji kulturalnych, do 
życia został powołany również Związek Polaków na Litwie, którego głów-
nym celem miało być dbanie o prawa mniejszości polskiej. Co warto podkre-
ślić, już w pierwszych dokumentach Związku pojawiły się wyraźne deklaracje 
lojalności wobec Litwy i jej władz (por. Buchowski 2013, s.31). Pomimo 
tego faktu, działalność tego typu organizacji budziła antypatię wśród liderów  
litewskich dążeń niepodległościowych, którzy skupili się wokół Litewskiego 
Ruchu na Rzecz Przebudowy (lit. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis), znanego 
powszechnie jako „Sajudis”. Liderem tego stowarzyszenia społecznego został 
Vytautas Landsbergis – osoba władająca  biegle językiem polskim, ale też nie-
raz przejawiająca niechęć wobec Polaków. 

To właśnie nacjonalizm, przejawiający się m.in. przedwojenną retoryką 
antypolską na Litwie, a hasłami o „Polskim Wilnie” nad Wisłą spowodował, 
że wielka okazja na zbudowanie prawdziwie przyjacielskich relacji po odrzu-
ceniu sowieckiej zwierzchności została zaprzepaszczona. „Sajudis” prowadził 
politykę, w której nie było miejsca na rozszerzenie praw mniejszości narodo-
wych. Świadectwem stosunku dużej części organizacji do Polaków był fakt, 
że jej periodyki były publikowane jedynie w języku litewskim i rosyjskim, co 
motywowano tym, że Polacy i tak czytają po rosyjsku (Srebrakowski 2013, 
s.32). Nawet ciche głosy o utworzeniu autonomii na terenach zajmowanych 
przez liczną ludność polską, skupioną w okolicach Wilna, od razu napotyka-
ły na ostry sprzeciw władz republiki. Zachowanie nowych litewskich władz 
było szczególnie uderzające, biorąc pod uwagę sympatię wyrażaną dla nich 
ze strony polskich rządów wywodzących się z „Solidarności”. Przykładowo,  
w obliczu wydarzeń, do których doszło na Litwie w styczniu 1991 r., kiedy to 
radzieckie oddziały krwawo spacyfikowały protestujących pod wileńską wieżą 
telewizyjną oraz zaatakowały strategiczne obiekty w mieście, Polska zadekla-
rowała, że zgadza się na utworzenie na jej terenie litewskiego rządu na emi-
gracji (Srebrakowski 2013, s.33). Rząd Tadeusza Mazowieckiego stanowczo 
skrytykował jednostronne utworzenie przez środowisko skupione wokół de-
putowanego do Rady Najwyższej ZSRR Jana Ciechanowicza, autonomicz-
nego wobec władz Litwy tzw. Polskiego Kraju Narodowo-Autonomiczne-
go. Wywodzący się z nastawionej przyjaźnie wobec idei niepodległej Litwy 
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„Solidarności” Mazowiecki miał nadzieję, że zdecydowana i ostra reakcja War-
szawy spowoduje swoistą wdzięczność oraz złagodzenie kursu Wilna wobec 
Polski i polskiej mniejszości na Litwie. Tak się jednak nie stało.

 4 września 1991 r. Rada Najwyższa Litwy rozwiązała samorządy w za-
mieszkałych przez Polaków regionach wileńskim i solecznickim, a następnie 
powołała na ich miejsce zarząd komisaryczny. Podjęto również ciosy wymie-
rzone w obecność języka polskiego w przestrzeni publicznej. Reakcję polskich 
władz na te wydarzenia uznano za niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne 
sprawy suwerennego państwa litewskiego. Powolne ocieplenie wzajemnych 
stosunków rozpoczęło się dopiero w 1992 r., kiedy to podjęto decyzję o roz-
poczęciu bilateralnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności,  
a także gospodarki. Jednakże wciąż resentymenty historyczne odgrywały naj-
ważniejszą rolę. Wśród społeczności litewskiej nieustannie przewijał się temat 
potępienia buntu Żeligowskiego przez Warszawę. Litewskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przedstawiło nawet projekt traktatu, który miałaby 
podpisać strona polska i który zawierał passus o potępieniu akcji (Buchow-
ski 2013, s.83). Nie zamierzano iść na ustępstwa wobec Warszawy, żądając 
wzięcia przez polskie władze odpowiedzialności historycznej. Natomiast  
w Polsce rozbrzmiewały głosy o braku zdecydowania rządzących wobec dzia-
łań Wilna uderzających w ludność polską. Mimo tych przeciwności, państwa 
małymi krokami zbliżały się do osiągnięcia porozumienia regulującego wza-
jemne stosunki.

Po długich i niełatwych rozmowach 26 kwietnia 1994 r. podpisano uro-
czyście Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyja-
znych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Nie pojawiły się w nim odnie-
sienia do historii, uznano za to Warszawę i Wilno za stolice Polski oraz Litwy. 
Zawarcie umowy było z pewnością łatwiejsze dzięki zmianom politycznym 
w obydwu krajach – do władzy doszła postkomunistyczna lewica. Ten fakt 
był widoczny podczas dyskusji, które miały miejsce po podpisaniu traktatu. 
Szczególnie żywiołowa debata odbyła się w litewskim parlamencie, gdzie pra-
wica słowami Vytautasa Landsbergisa stanowczo krytykowała postanowienia 
dokumentu. Oskarżono rządzących w Wilnie o m.in. zdradę narodowych 
interesów. Nic to jednak nie zmieniło, umowa weszła w życie i wydaje się, 
że jej podpisanie można uznać za wyjątkowy moment w historii współcze-
snych stosunków polsko-litewskich. W cień odszedł wówczas okres negatyw-
nych emocji przesiąkniętych uprzedzeniami historycznymi, a rozpoczął czas 
partnerstwa i wspólnego dążenia do celu, jakim była integracja ze struktu-
rami NATO oraz Unii Europejskiej. Można powiedzieć, parafrazując hasło 
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Aleksandra Kwaśniewskiego ze zwycięskich dla niego wyborów prezydenckich 
w 1995 r., że Polacy i Litwini, spychając na bok przeszłość, wraz z dojściem do 
porozumienia „wspólnie wybrali przyszłość”.

To właśnie ten polityk był aktorem wydarzeń z następnych lat, przyczy-
niających się do polepszania wzajemnych stosunków. Swoją pierwszą podróż 
zagraniczną jako prezydent, Kwaśniewski odbył właśnie do Wilna, co spo-
tkało się z bardzo pozytywną reakcją na Litwie. Doceniono m.in. jego słowa  
w litewskim parlamencie: „już nikt nigdy nie skłóci Litwy i Polski” (Buchow-
ski 2013, s.121). Polityk utrzymywał bardzo dobre relacje ze swoim odpo-
wiednikiem Algirdasem Brazauskasem (również postkomunistą), co skutko-
wało częstymi spotkaniami na najwyższym szczeblu. Z ich wspólnej inicjatywy  
w 1997 r. w Wilnie spotkało się jedenastu szefów rządów i głów państw. Głów-
nym tematem rozmów był problem bezpieczeństwa państw Europy Środ-
kowej - Warszawa w tym okresie mocno angażowała się w integrację Litwy  
z UE oraz NATO. Państwa współpracowały ze sobą też w innych dziedzinach. 
Stworzono projekt Via Baltica – trasy drogowej szybkiego ruchu łączącej pań-
stwa bałtyckie przez Polskę z Zachodem. Wilno od połowy lat 90. właśnie 
na istnieniu dobrych stosunkach z Polską opierała swoje międzynarodowe 
ambicje, co skutkowało całkiem udanym strategicznym partnerstwem (zade-
klarowanym w 1997 r. przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Litwy 
Algirdasa Saudargasa). Następnik Brazauskasa, prezydent Valdas Adamkus 
stwierdził wręcz w 2000 r., że „obecnie stosunki polsko-litewskie są najlepsze 
w historii, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej” (Buchowski 2013, s.323). 

Nie oznacza to, że w drugiej połowie lat 90. XX w. w dwustronnych 
relacjach nie brakowało kwestii spornych. Polacy na Wileńszczyźnie spotykali 
się z oporem litewskich władz w takich kwestiach jak: utworzenie polskie-
go uniwersytetu w Wilnie, reprywatyzacja ziemi, obecność języka polskiego  
w samorządach sposób zapisu imion i nazwisk, czy dostęp do polskojęzycz-
nego szkolnictwa. Litewski minister edukacji Zigmas Zinkevičius posunął się 
wręcz do stwierdzenia, że należy zlikwidować szkoły dla mniejszości narodo-
wych, gdyż utrudniają one lituanizowanie Wileńszczyzny (ta wypowiedź stała 
się jednakże przyczyną jego dymisji) (Buchowski 2013, s.324). Z oczywistych 
względów takie działania nie podobały się polskim władzom. W latach 1998-
1999 r. trwał natomiast spór pomiędzy Litwinami mieszkającymi w polskim 
Puńsku a polską administracją o lokalizację placówki Staży Granicznej. Poja-
wiły się oskarżenia o chęć polonizacji. Regularnie też wybuchały napięcia wo-
kół pomników historycznych (nawiązujących przede wszystkim do wydarzeń  
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z okresu II wojny światowej) stawianych przez obie strony i mający wydźwięk 
antylitewski lub antypolski. 

Wydaje się, nawiązując do przywołanych wcześniej słów Adamkusa,  
że prawdziwie najlepszy (na ówczesny moment) okres w bilateralnych sto-
sunkach rozpoczął się w 2004 r. 1 maja obydwa kraje weszły do Unii Euro-
pejskiej. Ponad miesiąc wcześniej Litwa stała się również członkiem NATO.  
Z tych powodów opracowano w Wilnie nową koncepcję polityki zagranicznej,  
w której ponownie pojawił się zapis o konieczności utrzymywania dobrosą-
siedzkich relacji oraz partnerstwa strategicznego z Polską, uznaną za lidera 
Europy Środkowo-Wschodniej (Frenkel 2017, s.11). Natomiast pod koniec 
roku prezydent Kwaśniewski współdziałał z ponownie wybranym na prezy-
denta Litwy Adamkusem na rzecz Pomarańczowej Rewolucji w Kijowie. Po-
lityka Rosji, przejawiająca się niechęcią do demokratyzacji Ukrainy i stoso-
waniem szantaży energetycznych pchnęła Warszawę oraz Wilno (uzależnione 
od dostaw ropy i gazu ze wschodu) do bliższej kooperacji właśnie w kwestii 
bezpieczeństwa energetycznego. Władze obydwu państw zgodnie wsparły po-
mysł tzw. mostu energetycznego oraz zakupu rafinerii w litewskich Możejkach  
(lit. Mažeikiai) przez Polski Koncern Naftowy Orlen (Buchowski 2013, s.326). 

Dzięki tym wydarzeniom w połowie pierwszej dekady XXI w. pojawiła 
się szansa na zawarcie pomiędzy Polską i Litwą prawdziwie przyjacielskich 
relacji. Obawy, że kres tym nadziejom położy sukces wyborczy prawicowego 
ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w Polsce okazały się bezzasadne. 
Podczas pierwszych rządów tej partii w latach 2005-2007 mieliśmy do czy-
nienia z dalszym zacieśnianiem stosunków polsko-litewskich, co, podobnie 
jak dzisiaj, równoważyło w pewnym stopniu ochłodzenie relacji Warszawy 
z zachodnimi stolicami, przede wszystkim z Berlinem. Dobrym stosunkom 
sprzyjał m.in. przyjazny kontakt pomiędzy prezydentami – Lechem Kaczyń-
skim oraz Valdusem Adamkusem2, a także wspomniana już koncepcja nowej 
polityki zagranicznej przyjęta przez Litwę w 2004 r. W tym okresie dochodzi-
ło do takich gestów jak podniesienie w 2007 r. przez Litwę rangi Święta Kon-
stytucji 3 Maja do rangi święta narodowego, natomiast jego obchody zostały 
uczczone wspólnym posiedzeniem parlamentów Polski oraz Litwy, łączonych 
za pomocą telemostu. 

Tymczasem po przegranej PiS w wyborach parlamentarnych na jesieni 
2007 r. na szczyty władz wszedł Donald Tusk. Początek kadencji nowego 

2 Adamkus mówił po latach, że współczesnej Europie „brakuje takich liderów jak śp. Lech 
Kaczyński”, a pod koniec marca 2022 r. modlił się przy trumnie tragicznie zmarłego polskiego 
prezydenta.
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szefa polskiego rządu sprawiał wrażenie, że wreszcie Polska i Litwa stają się 
długotrwałymi bliskimi sojusznikami, gdyż jako miejsce pierwszej podróży 
zagranicznej wybrał on właśnie Wilno. Jednakże kwestie historyczne i naro-
dowościowe ponownie wróciły do odgrywania pierwszoplanowej roli w pol-
sko-litewskiej dyskusji. Przyczyną napięć było uchwalenie Karty Polaka, która 
weszła w życie w 2008 r. Rola dokumentu, mającego na celu potwierdzenie 
przynależności obywateli pochodzenia polskiego zamieszkałych na obszarze 
postsowieckim i przewidującego dla takich osób zakres udogodnień prawnych 
w Polsce powodowała wśród Litwinów spore wątpliwości. Wilno, odwołując 
się do treści niektórych przepisów, zaczęło wyrażać obiekcje co do domniema-
nego konfliktu lojalności, przed którym mogliby stanąć obywatele Litwy po-
siadający Kartę Polaka (Frenkel 2017, s.15). Sukcesów brakowało we współ-
pracy gospodarczej – w wyniku działań litewskich władz odłożono w czasie 
zakup przez Orlen firmy zarządzającej terminalem naftowym w Kłajpedzie. 

Natomiast na początku 2009 r. litewski Najwyższy Sąd Administracyjny 
wydał wyrok nakazujący – mimo sprzeczności z ratyfikowaną przez Litwę kon-
wencją ramową o mniejszościach narodowych z 1995 r. - usunięcie w ciągu 
miesiąca tablic z nazwami ulic w językach polskim i rosyjskim (Frenkel 2017, 
s.21). W tym samym roku po raz pierwszy w historii sesja polsko-litewskiego 
Zgromadzenia Parlamentarnego zakończyła się brakiem wspólnego komuni-
katu (a miała miejsce po raz 19.) (Buchowski 2013, s.217). Emocje związa-
ne z odwiecznymi źródłami konfliktu, takimi jak sytuacja ludności polskiej  
na Wileńszczyźnie, wzięły górę nad dialogiem i poszukiwaniem konsensusu. 
Sytuacji nie poprawiały wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława 
Sikorskiego, który stwierdził, że nie przyjedzie do litewskiej stolicy, dopóki 
Litwa nie zmieni swojej postawy wobec Polaków w tym kraju. Litwini zaczęli 
postrzegać polityka jako naczelnego litwinofoba. Na początku kwietnia 2010 r.  
(na dwa dni przed katastrofą smoleńską) do Wilna przybył natomiast pre-
zydent Lech Kaczyński. Miał on nadzieję, że jego wizyta pomoże w zebra-
niu przez litewski parlament potrzebnej ilości głosów do uchwalenia ustawy  
o pisowni polskich nazwisk. Jednakże do tego nie doszło, co było złamaniem 
zobowiązań wynikających z art. 14 traktatu polsko-litewskiego z 1994 r., 
w którym strony zapewniały swoim obywatelom prawo do używania imion 
i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodowej. 

Brak poparcia dla niezwykle ważnej dla strony polskiej ustawy stał się 
przyczyną zamrożenia stosunków polsko-litewskich. Ponownie kwestie 
sporne zaczęły przeważać nad elementami spajającymi obydwa państwa.  
Ze strony władz litewskich pojawiały się oznaki niechęci w stosunku do Polski.  
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W 2011 r. nowa prezydent Dalia Grybauskaitė podpisała nowelizację ustawy 
oświatowej. Zapewniała ona rządzącym większą swobodę w kwestii likwida-
cji placówek edukacyjnych należących do mniejszości narodowych. Nato-
miast decyzję Warszawy o wycofaniu się z międzynarodowego projektu bu-
dowy siłowni jądrowej na Litwie Grybauskaitė skomentowała jako dowód 
na przedkładanie przez Polskę partnerstwa z Rosją ponad stosunki z Litwą 
(Buchowski 2013, s.222). Partię reprezentującą interesy polskiej mniejszości 
– Akcję Wyborczą Polaków na Litwie przedstawiano jako ugrupowanie skraj-
ne i prokremlowskie. Pojawiały się również inne sytuacje, świadczące także  
o braku dobrej woli ze strony polskich władz. Początek drugiej dekady XXI w.  
był okresem, w którym bez wątpienia zabrakło wystarczających starań z oby-
dwu stron.

PARTNERZY NA TRUDNE CZASY

Symptomy wskazujące na nadchodzące ocieplenie wzajemnych relacji 
pojawiły się na początku 2014 r. W lutym litewski premier Algirdas Butke-
vičius publicznie wyraził chęć spotkania z  szefem polskiego rządu i podjęcia 
rozmów na temat poprawy stosunków polsko-litewskich (Frenkel 2017, s.26). 
Donald Tusk sceptycznie odniósł się do tej propozycji, mimo to kontakty  
z Litwą powoli ulegały poprawie. Jedną z najważniejszych przyczyn było rosną-
ce zagrożenie ze strony Rosji, która po zwycięstwie Euromajdanu w Kijowie, 
anektowała Krym i rozpoczęła wojnę w Donbasie. Po raz kolejny agresyw-
na polityka największego powierzchniowo państwa świata zbliżyła do siebie 
Polskę i Litwę. W sierpniu strona litewska poparła kandydaturę Radosława 
Sikorskiego na Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych (szefa 
unijnej dyplomacji). Biorąc pod uwagę wcześniejsze słowa polityka odnośnie 
Litwy i ich odbiór w tym kraju, fakt ten był mocno zaskakujący. Natomiast 
we wrześniu 2014 r. ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy - Tomasz 
Siemoniak, Juozas Olekas i Wałerij Hełetej - podpisali umowę o utworzeniu 
wspólnej, trójnarodowej brygady (LITPOLUKRBRIG), która niezmiennie 
stacjonuje w Lublinie i liczy 4,5 tys. żołnierzy.

Ironią historii jest fakt, że decydujący moment największej fraterniza-
cji we współczesnej historii niepodległej Polski i Litwy można datować na  
2019 r., czyli na rok, w którym mijało równo 100 lat od momentu krwawych 
walk pomiędzy tymi państwami. Zgoła inne były wówczas nastroje rządzące 
wspólnymi relacjami. Dobrym przykładem ogromnej zmiany, jaka zaszła w cią-
gu tego stulecia jest fakt, że 28 lipca 1919 r. w rejonie suwalsko-augustowskim 
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trwały starcia pomiędzy oddziałami polskimi a litewskimi. Natomiast 28 lipca 
2019 r. w Lublinie, czyli miejscu, gdzie ponad 450 lat temu zawarto porozu-
mienie pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, zna-
ne lepiej jako tzw. unia lubelska, spotkali się ministrowie spraw zagranicznych 
Polski, Litwy, a także Ukrainy, którzy podjęli decyzję o powołaniu do życia 
formatu współpracy trójstronnej – Trójkąta Lubelskiego. 

Dwa lata później, podczas spotkania w Wilnie ministrowie państw no-
wej inicjatywy podpisali deklarację o wspólnym dziedzictwie i wspólnych 
wartościach, a także Mapę Drogową rozwoju Trójkąta Lubelskiego. Doku-
ment prezentuje główne kierunki rozszerzenia współpracy trójstronnej, m.in. 
prowadzenie trójstronnego dialogu politycznego, wspólne inicjatywy Trójką-
ta podejmowane wobec partnerów międzynarodowych, działania w obszarze 
bezpieczeństwa i obrony, bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeń-
stwa, a także omawia ówczesne i przyszłe inicjatywy Litwy, Ukrainy i Polski 
na rzecz zwalczania skutków pandemii Covid-19, wsparcia gospodarczego, 
kulturalnego i akademickiego oraz działania strategiczne na rzecz zwalczania 
zagrożeń hybrydowych i dezinformacyjnych.

W ostatnim czasie podjęto również działania mające na rzecz zacieśniania 
współpracy bilateralnej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki - szef pol-
skiego resortu nauki wraz z Ministrem Edukacji, Nauki i Sportu Republiki 
Litewskiej podpisali Umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów upraw-
niających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów 
zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, a także wojskowości 

- Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada organizuje wspólne ćwiczenia dla żoł-
nierzy, natomiast ministrowie obrony regularnie się ze sobą kontaktują w celu 
wymiany doświadczeń i ustalania działań. Rozwija się dobrze także polityka 
regionalna i współpraca transgraniczna – w 2021 r. rozpoczęła się kolejna 
edycja projektu Interreg.

Sferą bliższego partnerstwa jest również polityka energetyczna. W 2018 r. 
ministrowie energetyki Polski i Litwy podpisali Memorandum w sprawie wzmoc-
nionej współpracy strategicznej w dziedzinie energetyki, która wyznaczyło ramy 
wzajemnych kontaktów. Tymczasem w maju 2020 r. Polskie Sieci Elektroener-
getyczne i litewski Litgrid, krajowi operatorzy systemów przesyłowych, pod-
pisali umowę o współpracy przy budowie podmorskiego kabla prądu stałego 
tzw. Harmony Link, łączącego Polskę i Litwę (Kwinta 2020).

W celu zacieśnienia współpracy regionalnej w zakresie morskiej energetyki 
wiatrowej Litwa we wrześniu 2020 roku przyłączyła się do Deklaracji Bałtyc-
kiej. Natomiast w styczniu 2022 r. polska minister klimatu i środowiska Anna 
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Moskwa spotkała się z wiceminister energii Litwy Daivą Garbaliauskaitė  
w celu omówienia możliwości współpracy Polski i Litwy w obszarze energety-
ki odnawialnej, w tym w zakresie rozwoju projektów offshore.

Na płaszczyźnie politycznej warto odnotować fakt, że w 2019 r. do ko-
alicji rządowej dołączyła (po raz czwarty w swojej historii) Akcja Wyborcza 
Polaków na Litwie (AWPL). Jej przedstawiciele rządzili przez parę miesięcy 
dwoma resortami – kluczowym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz 
Ministerstwem Łączności. Natomiast w tym samym roku świeżo wybrany 
litewski prezydent Gitanas Nausėda wybrał się w swoją pierwszą podróż za-
graniczną do Warszawy. Kilka miesięcy później doszło do rewizyty Andrzeja 
Dudy w Wilnie. Natomiast 15 lipca 2020 r. prezydenci wspólnie wzięli udział 
w 610. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Mówili wiele o przyjaźni, dobrych 
stosunkach i braterstwie – wydaje się, że tym razem nie były to tylko pu-
ste słowa. Do ciekawej refleksji można dojść, analizując słowa głów państw. 
Odnosząc się do manipulowania historią Nausėda, oświadczył: „To jest coś, 
czego nigdy nie akceptujemy. To kolejny zaciekły bój, który będziemy musieli 
wytrzymać z Polską w obronie naszej historycznej prawdy”. Jeszcze parę lat 
wcześniej sformułowania w ustach polityków polskich i litewskich odnoszą-
ce się do przeszłości  były skonstruowane jasno: my (Polacy, Litwini) i oni  
(Litwini, Polacy). Teraz Polacy i Litwini znaczyli jedno, staliśmy się my (Pola-
cy i Litwini) a jako „oni” objawił się ktoś inny - wspólny przeciwnik. 

Zagrożeniem dla przyszłości stosunków polsko-litewskich mogły okazać 
się konsekwencje wyników wyborów parlamentarnych na Litwie, do których 
doszło w październiku 2020 r. Wygrali je konserwatyści, co mogło wzbudzić 
pewne obawy. Okazały się one jednak niepotrzebne. Zwycięskie ugrupowa-
nie stworzyło koalicję z partiami liberalnymi. Do rządu nie weszli już repre-
zentanci AWPL, ale nie oznaczało to braku polityków polskiego pochodze-
nia na najwyższych szczeblach władzy. Stanowisko ministra sprawiedliwości  
w nowym rządzie objęła Ewelina Dobrowolska – litewska prawniczka naro-
dowości polskiej, która przez kilka lat w litewskich sądach skutecznie walczyła 
o uznawanie poprawnego zapisu polskich nazwisk. Doradcą przewodniczącej 
Sejmu został za to kolejny litewski prawnik polskiego pochodzenia Aleksander 
Radczenko. Z nowymi władzami rząd w Warszawie nawiązał dobre relacje. 
17 września 2021 r. premierzy Polski oraz Litwy Mateusz Morawiecki i In-
grida Šimonytė po spotkaniu międzyrządowym w Warszawie podpisali po-
rozumienie o współpracy dwustronnej. Rozmawiano o wzmacnianiu więzów 
gospodarczych, kulturalnych, a także o polityce zagranicznej i działaniach na  
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rzecz klimatu. Nie został pominięty również wątek bezpieczeństwa związany  
z działaniami Białorusi wokół granic z Polską i Litwą.

18 stycznia 2022 r. doszło do wydarzenia, które śmiało, można uznać 
za jedno z najważniejszych i najbardziej przełomowych w historii stosunków 
polsko-litewskich po 1991 r. 28 lat po podpisaniu bilateralnego traktatu 
przewidującego możliwość zapisu w oryginale polskich nazwisk w litewskich 
dokumentach i litewskich nazwisk w polskich dokumentach, parlament  
w Wilnie przyjął długo oczekiwaną przez stronę polską ustawę o pisowni 
nazwisk obcojęzycznych. Wraz z przyjęciem nowego prawa zrezygnowano  
z zapisu nielitewskich nazwisk w litewskim brzmieniu. Zezwolono na istnie-
nie nazwisk składających się z nieobecnych w litewskim alfabecie łacińskich 
liter, takich jak „w”, a także na używanie dwuznaków, na przykład „cz” oraz 

„sz”. 25 stycznia ustawę podpisał prezydent Gitanas Nausėda. Na razie wciąż 
zabronione jest używanie znaków diakrytycznych, takich jak „ó”, czy „ę”. Jed-
nakże istnieją szanse, że i ta kwestia zostanie pomyślnie uregulowana.

Bliską współpracę polsko-litewską można zaobserwować również w ob-
liczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wśród licznych działań podjętych wspól-
nie przez obydwa państwa można wymienić m.in. wizytę prezydentów Polski 
i Litwy w Kijowie na dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, podróż 
do Berlina Mateusza Morawieckiego oraz Gitanasa Nausėdy, która miała na 
celu przekonanie niemieckiego kanclerza do zmiany podejścia wobec konflik-
tu, marcowe spotkanie premierów państw Trójkąta Lubelskiego, kwietniowe 
spotkanie głów państw w Warszawie, czy wspólne działania zmierzające do 
blokady handlu z Rosją i Białorusią. Niezmiennie Polska i Litwa mówią jed-
nym głosem, ramię w ramię, sprzeciwiając się rosyjskim działaniom.

Oczywiście, powyższe nie oznacza, że w aktualnym stanie stosunków pol-
sko-litewskich występuje całkowity brak kwestii spornych i że stare konflikty 
znów nie odżyją. Cały czas pojawiają się obawy, np. o przyszłość polskiego 
szkolnictwa na Litwie. Jednakże należy zaznaczyć, że obecna dekada cechuje 
się w omawianych relacjach tym, że jest okresem, w którym chęć dwustronnej 
współpracy zdecydowanie góruje nad chęcią uwikłania się we wzajemne spory.

CO DALEJ?

Stosunki pomiędzy omawianymi krajami są specyficzne i trudne do 
przewidywania. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest to, że szczególne 
ocieplenie w tych relacjach występuje w okresie rządów Prawa i Sprawiedli-
wości – partii, która kojarzy się raczej z konfliktogennością w środowisku 
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międzynarodowym. Natomiast do znacznego pogorszenia kontaktów pomię-
dzy Warszawą a Wilnem doszło, kiedy Polską rządziła Platforma Obywatel-
ska, czyli ugrupowanie dążące raczej do polepszania stosunków z europejskimi 
partnerami, takimi jak Niemcy, czy nawet, jak w pierwszej fazie rządów tej 
partii – Rosja. Jednakże wydaje się, że w perspektywie trzeciej dekady XXI 
wieku możemy spodziewać się dalszej poprawy stanu stosunków polsko- 
litewskich. Wskazują za tym następujące czynniki:

- Inwazja Rosji na Ukrainę: Z oczywistych względów agresja najwięk-
szego powierzchniowo państwa na świecie, będącego członkiem Rady Bez-
pieczeństwa ONZ i posiadającym olbrzymią siłę militarną, w tym głowice 
jądrowe, stwarza poczucie zagrożenia w Polsce i Litwie – krajach, które, po-
dobnie jak zaatakowana Ukraina, sąsiadują z Rosją i są przez nią uważane  
za „państwa nieprzyjazne” (7 marca 2022 r. znalazły się na liście Kremla jako 

„dopuszczające się wrogich działań” wobec Moskwy)3. Warszawa i Wilno już 
wcześniej prowadziły wspólną linię w stosunku do Rosji, uważając Władimira 
Putina za dyktatora i za osobę zdolną do wszystkiego, próbując – z różnym 
skutkiem – przekonać do swoich racji państwa Zachodu. Dzień przed agresją, 
23 lutego 2022 r. prezydenci Duda i Nausėda odwiedzili swojego partnera 
z Trójkąta Lubelskiego w Kijowie, aby wesprzeć Ukrainę i potępić politykę 
Moskwy. Natomiast od 24 lutego Polska i Litwa przewodzą w proponowaniu 
zdecydowanych działań wobec Rosji, m.in. wzywając Unię Europejską do za-
kazu transportu z oraz do tego kraju (i Białorusi), czy do uniezależnienia się 
od rosyjskich surowców energetycznych. Mateusz Morawiecki i Gitanas Na-
usėda razem pojechali na początku inwazji do Berlina, próbując „wstrząsnąć 
niemieckim sumieniem” i naciskać na podjęcie mocniejszych kroków przez 
kanclerza Olafa Scholza. Warto też dodać, że zarówno zwykli mieszkańcy  
i mieszkanki Polski, jak i Litwy tak samo zareagowali na wydarzenia na wscho-
dzie – jednoznacznym potępieniem działań Rosji i wielką otwartością wobec 
uchodźców z ukraińskich terenów. Zauważył to m.in. prezydent Wołodymyr 
Zełeński, który stwierdził, że „największym zaufaniem naród Ukrainy darzy 
kraje bałtyckie i Polskę”. Identyczny kierunek działań – wsparcie dla Ukrainy 
i próba zatrzymania Rosji będą w najbliższym czasie z pewnością dalej scalać 
Polskę i Litwę.

- Sytuacja na Białorusi: Polityka prowadzona przez Alaksandra Łuka-
szenkę wymusza na demokratycznych Polsce i Litwie bliską współpracę. 

3 Wśród rosyjskich polityków pojawiają się nawet głosy o potrzebie „denazyfikacji” Polski  
i Litwy (AK 2022).
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Warszawa i Wilno przejawiały najaktywniejsze wsparcie wobec białoruskich 
opozycjonistów podczas wydarzeń związanych z protestami wokół wyborów 
prezydenckich w tym kraju w 2020 r. (warto przypomnieć, że to właśnie do 
stolicy Litwy wyjechała liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska). 
Także podczas kryzysu na granicy, który miał miejsce rok później, obydwa 
omawiane kraje musiały zmierzyć się ze skutkami brutalnej polityki białoru-
skiego dyktatora. Natomiast w obliczu rosyjskiej agresji Polska i Litwa przo-
dują w gronie krajów, które podkreślają, że nie tylko Moskwa powinna zostać 
objęta sankcjami, ale także państwo białoruskie, jako wierny sługa i gorliwy 
zwolennik decyzji Władimira Putina. Zdecydowana polityka przejawiająca się 
otwartą niechęcią wobec reżimu Łukaszenki powoduje reakcję białoruskiego 
polityka, który w swoich wypowiedziach odwołuje się często do dwóch sąsied-
nich państw. Regularnie pojawia się w nich wątek domniemanego „zagrożenia” 
Białorusi otoczonej przez „agresywne” państwa NATO. Wydaje się jednak,  
że w świetle ostatnich wydarzeń to te „agresywne” Polska i Litwa powinny  
zdecydowanie bardziej, obawiać się ze względu na tzw. przesmyk suwalski, 
który ma niezwykle strategiczne znaczenie. W przyszłości może stać się kata-
lizatorem niepokojów związanych z agresywną polityką Rosji, która mogłaby 
zechcieć połączyć obwód kaliningradzki z de facto kontrolowaną przez sie-
bie łukaszenkowską Białorusią. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym regionie 
wymaga bliskiej współpracy polsko-litewskiej, zarówno w strefie politycznej,  
jak i wojskowej. 

- Polityka zagraniczna Polski i Litwy: W celu omówienia tego punktu 
należy spojrzeć na stosunki polityczne obydwu omawianych krajów z ich są-
siadami w ostatnim okresie. Litwa graniczy z czterema państwami – relacje  
z Rosją i Białorusią zostały poruszone w poprzednich punktach. Widać więc, 
że zostają jedynie: tradycyjnie Wilnu przyjazna, ale jednak mniejsza po-
wierzchniowo i ludnościowo, nieodgrywająca dużej roli na międzynarodowej 
szachownicy Łotwa oraz Polska. Natomiast współczesne stosunki Warszawy 
z sąsiadami to, pisząc ogólnie - skomplikowana sprawa. Najmniej punktów 
spornych można znaleźć, przypatrując się relacjom ze Słowacją. Polityka wo-
bec Niemiec jest przepełniona nieufnością, z Czechami jesteśmy uwikłani  
w głośny, medialny spór o działalność kopalni węgla brunatnego Turów  
w Bogatyni. Co się tyczy Ukrainy, to przed pogłębianiem się kryzysu zwią-
zanym z zagrożeniem rosyjskiej agresji, mieliśmy do czynienia z etapem 
dystansowania się i doświadczania resentymentów historycznych we wza-
jemnych relacjach. Na pierwszy plan wysuwał się temat zbrodni wołyńskiej, 
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zmniejszyła się częstotliwość spotkań szefów państw, zwiększyła za to ilość sporów,  
np. o prezesa ukraińskiego odpowiednika Instytutu Pamięci Narodowej,  
jak i o nowelizację ustawy o polskim IPN. Jak wskazuje nazwa samej instytu-
cji, najważniejsza stała się nie współpraca, a właśnie „pamięć narodowa”. Na-
tomiast po zmianie władzy w Kijowie w 2019 r. prezydent Duda był nieobec-
ny na inauguracji nowego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. 
Na temat stosunków z Rosją i Białorusią nie trzeba już chyba nic dodawać. 

Należy za to zauważyć politykę zagraniczną Polski i Litwy w odniesieniu 
do innych aktorów międzynarodowych. Można stwierdzić, że Warszawa znaj-
duje się na cenzurowanym Unii Europejskiej, natomiast Litwa Chin. Wil-
no „podpadło” Pekinowi m.in. przyjęciem rezolucji potępiającej ludobójstwo  
Ujgurów w chińskim Sinciagu, opuszczeniem grupy 17+1 (która pełni rolę fo-
rum współpracy między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Pekinem), 
poparciem starań Tajwanu w kwestii uwzględnienia w obradach Światowej 
Organizacji Zdrowia, nawoływaniem członków rządu do nienabywania przez 
Litwinów i Litwinki chińskich telefonów, a przede wszystkim otwarciem 
biura reprezentacyjnego Tajwanu w stolicy kraju (jest to pierwsza placówka 
dyplomatyczna w Europie ze słowem „Tajwan” w oficjalnej nazwie). Chiny  
w ramach reperkusji odwołały wówczas swojego ambasadora w Wilnie i zażądały 
od Litwy wycofania jej ambasadora w Pekinie. Potem utrudniły także prowa-
dzenie handlu litewskim spółkom, co skłoniło Komisję Europejską do pozwa-
nia Państwa Środka do Światowej Organizacji Handlu. Można zaryzykować 
stwierdzeniem, że żaden europejski kraj nie naraził się Pekinowi tak jak Litwa. 
Uważa się, że stanowcze stanowisko tego kraju wobec Chin jest spowodowane 
chęcią zacieśnienia relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Silna proamerykańska 
polityka realizowana przez lata to kolejny punkt wspólny łączący Warszawę  
i Wilno. Biorąc to wszystko pod uwagę, zdecydowałbym się na stwierdzenie, 
że w takich warunkach geopolitycznych sojusz polsko-litewski jest nieunik-
niony i racjonalnie oczywisty. W ciężkim dla świata okresie dobrze jest mieć 
bliskich sojuszników (a najlepiej mieć ich tuż za miedzą), szczególnie kiedy  
z innymi państwami we wzajemnych relacjach przeszkadzają mniejsze lub 
większe konflikty. Co więcej, taka współpraca opłaca się obydwu stronom 
w wielu wymiarach – Polska może stać się ważnym głosem orędującym  
za interesami Litwy np. w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a Litwa, ma-
jąca dobrą opinię w strukturach europejskich i będąca członkiem strefy euro 
może stać się ważnym podmiotem mediującym w często niełatwych kontak-
tach pomiędzy Polską a Unią Europejską.
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- Potrzeba dalszego zacieśnienia współpracy politycznej, gospodarczej  
i wojskowej: Niejako podsumowując powyższe przemyślenia, mające korze-
nie w sytuacji międzynarodowej należy uwypuklić, że obydwa kraje nie mają 
innego wyjścia, niż rozwijanie strategicznego partnerstwa na wielu płaszczy-
znach. Warszawa i Wilno muszą współpracować w ramach Unii Europejskiej, 
razem próbując koncentrować wzrok państw zachodnich na sytuację w na-
szym regionie, m.in. uświadamiając im skalę zagrożenia płynącą ze strony po-
lityki Łukaszenki i Putina. W obliczu zaistniałej sytuacji są również zmuszone 
wskazywać na potrzebę wsparcia dla Polski oraz Litwy jako krajów przyjmu-
jących uchodźców ze wschodu – uciekających przed wojną z Ukrainy oraz 
tych próbujących znaleźć schronienie przed reżimem na Białorusi. Forma-
tów współpracy, w których omawiane kraje kooperują, jest więcej – Trójkąt 
Lubelski, Rada Państw Morza Bałtyckiego, czy Inicjatywa Trójmorza oraz 
tzw. Bukaresztańska Dziewiątka. Współpraca wojskowa, przede wszystkim  
w ramach NATO, jest niezbędna, biorąc pod uwagę wspomniany już przesmyk 
suwalski. Natomiast perspektywa współpracy w następnych latach na płasz-
czyźnie gospodarczej również wskazuje, że będzie dochodziło do pogłębienia 
polsko-litewskiego partnerstwa. Ograniczenia spowodowane odwracaniem się 
od rynku białoruskiego i rosyjskiego powinny stać się katalizatorem zwiększe-
nia wymiany handlowej między Polską oraz Litwą, natomiast chęć energetycz-
nego uniezależnienia się od Rosji zapewne będzie skutkować zacieśnieniem 
współpracy w tym zakresie (w maju 2022 r. ma zostać udostępniony gazociąg 
Polska-Litwa).

- Powolna marginalizacja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (lub jej 
przeobrażenie): Od lat AWPL jest partią budzącą największą niechęć wśród 
Litwinów, a jej lider Waldemar Tomaszewski regularnie zajmuje pierwsze 
miejsce od końca w rankingu zaufania do polityków. Przeciętny Litwin oglą-
dając krajowe wiadomości, mógł swoje zdanie na temat Polaków oprzeć, wła-
śnie na informacjach dotyczących tej partii. Tymczasem działalność ugrupo-
wania, ze względu m.in. na jej niektórych członków oraz bliską współpracę 
z organizacjami zrzeszającymi mniejszość rosyjską (AWPL bywa oskarżana 
o nadmierną prorosyjskość, także ze strony polskiej – Dzierżanowski, Gie-
lawska 2018) budzi niestety kontrowersje. Nawet teraz, w momencie inwazji 
Rosji na suwerenne państwo ukraińskie, ze strony osób związanych z tą par-
tią padają słowa, które nawet trudno komentować. „Polska powinna czym 
szybciej porzucić UE i NATO i założyć sojusz z Rosją. Będzie to najsilniej-
szy sojusz państw słowiańskich, opartych na wartościach chrześcijańskich  
i prorodzinnych, który będzie służył obywatelom Polski, a nie komuś tam 
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zza oceanu” – napisał na Facebooku miesiąc po rozpoczęciu wojny Zbigniew 
Jedziński, pomocnik posła na litewski Sejm Czesława Olszewskiego4. 

Wypowiedzi takie jak powyższa są przyczyną tego, że pomimo wzrostu 
poparcia dla partii, który był odnotowywany szczególnie na początku zeszłej 
dekady (w wyniku wyborów parlamentarnych w 2012 i 2016 r. AWPL udało 
się wprowadzić do parlamentu osoby również z listy krajowej, przekraczając 
próg wyborczy na poziomie 5%, a w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go ugrupowaniu udało się uzyskać nawet ponad 8% głosów w skali kraju),  
w ostatnich latach trend polegający na wzroście poparcia wyhamował, a wręcz 
zaczął spadać, o czym świadczy rekordowo niski wynik Waldemara Toma-
szewskiego w wyborach prezydenckich w 2019 r., czy brak wprowadzenia 
po wyborach w 2020 r. do parlamentu osób z list krajowych. Niewątpliwie 
dla AWPL ciosem był brak odczuwalnego poparcia ze strony partii rządzącej  
w Polsce – Prawa i Sprawiedliwości, mimo faktu, że Akcja, podobnie jak PiS 
należy do tej samej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim. Wydaje 
się, że dzięki mniejszym wpływom Akcji ewentualny strach przed „rządami 
Polaków na Litwie” zelżeje, podobnie jak skojarzenia Polaków jako sojusz-
ników Rosjan. Natomiast spadek poparcia dla AWPL może przerodzić się  
w powstanie (lub przeobrażenie istniejącej) nowej organizacji politycznej zrze-
szającej Polaków na Litwie, takiej, która już nie będzie budziła wątpliwości,  
co do stosunków łączących ją z Kremlem i swoją działalnością nie będzie ob-
niżać zaufania obywateli i obywatelek Litwy w stosunku do Polski.

- Zmiana pokoleniowa: last but not least – faktem nie do przecenienia 
w perspektywie przyszłości stosunków polsko-litewskich jest to, że do gło-
su powoli dochodzi młodzież. Nie jest ona obciążona trudnymi doświadcze-
niami historycznymi, a wydarzenia sprzed 100 lat traktuje przeważnie jako 
odległe epokowo. Dla młodego Litwina Polak nie ma już twarzy Lucjana 
Żeligowskiego, a Roberta Lewandowskiego. Otwarte granice, wymiany stu-
denckie czy krótkotrwałe wyjazdy do drugiego kraju na zakupy lub koncert 
oraz możliwość obcowania z rówieśnikami z sąsiedniego państwa, którzy  
de facto są do nich bardzo podobni, słuchają tej samej muzyki i oglądają  
te same filmy - to codzienność młodych obywateli i obywatelek Polski oraz  
Litwy. W obecnej chwili do refleksji może skłaniać m.in. obraz Litwy w oczach 

4 Zaznaczyć należy, że nie jest to stanowisko partii, a tylko jednego jej z członków (zresztą 
Jedziński niedługo potem wstrzymał swoje członkowstwo w AWPL). Odnosząc się do tych 
słów, posłanka z ramienia ugrupowania, Rita Tamašūnienė zapewniła, że jej partia kieruje się  
w swojej polityce zagranicznej zasadą, że Litwa jest pełnoprawnym członkiem Unii Europej-
skiej i NATO, a Polska jest jednym ze strategicznych partnerów w regionie (ET 2022).
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młodych znad Wisły – wydaje się, że duża część z nich postrzega ją jako kraj 
ogólnie pojętego Wschodu, kraj biedniejszy i nienowoczesny. Ten wizerunek 
się jednak z pewnością zmieni, gdyż Litwa m.in. prężnie rozwija się w sekto-
rach związanych z nowinkami technologicznymi, np. posiada coraz więcej 
szybko rozwijających się startupów i firm płatniczych, stając się jednym z eu-
ropejskich liderów w branży fintech (Osowski 2021). Podsumowując, zbliże-
nie się młodzieży polsko-litewskiej to wielka szansa na budowę bilateralnych 
relacji opartych na wspólnej przyszłości, a nie bolesnej przeszłości. 

ZAKOŃCZENIE

W obliczu wydarzeń za naszą wschodnią granicą Polska znalazła się  
w trudnym i wymagającym momencie swojej współczesnej historii. Widać 
jak trafiona okazała się często przywoływana myśl Giedroycia, mówiąca o po-
trzebie stworzenia silnego sojuszu z sąsiednimi państwami tworzącymi strefę 
buforową przed Rosją. Można przypuścić, że wydawca paryskiej „Kultury”  
z niemałym zadowoleniem oceniłby stan stosunków polsko-litewskich na po-
czątku trzeciej dekady XXI w. Władze w Warszawie i Wilnie nie uciekają 
już od wzajemnych kontaktów. Nierzadko mówią jednym głosem, tworząc 
swoisty blok stojący w kontrze do tego składającego się z Moskwy i Mińska. 
Należy przyznać, że nie po raz pierwszy w historii agresywna polityka Kremla 
przybliżyła do siebie Polaków i Litwinów. Nie ulega wątpliwości, że Rosja po-
dejmie kroki mające na celu skłócenie sojuszników. Tak jak robiła to podczas 
wojny polsko-bolszewickiej, podczas II wojny światowej, w okresie sowieckim 
i już po 1989 r. Teraz też będzie jej zależało, aby Polska i Litwa nie patrzyły 
w przyszłość, a powróciły do okresu wzajemnej nieufności i historycznych 
animozji. Należy jednak mieć nadzieję, że nowoczesne europejskie społeczeń-
stwa po obydwu stronach granicy na to nie pozwolą i przez kolejne dekady 
stosunki polsko-litewskie będą wzorowym przykładem, jak po wielu latach 
sporów można skupić się nie na tym, co dzieli, a co łączy. A Polskę z Litwą 
zawsze wiele łączyło, łączy i będzie łączyć. 
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Piotr Księżniakiewicz
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie

ZARYS DZIEJÓW SZKOŁY 
POWSZECHNEJ W ŁOCHOWIE  

W XVIII – XX WIEKU (DO 1939 ROKU)

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest ukazanie różnych aspektów działalności szkoły 
polsko – niemieckiej w Łochowie oraz przedstawienie żyjących obok siebie 
dwóch narodowości – polskiej oraz niemieckiej z uwzględnieniem dziejów 
placówki łochowskiej, spraw kulturowych, politycznych, społecznych oraz 
wyznaniowych.

Kierowałem się trzema kryteriami: chronologicznym geograficznym oraz 
problemowym.

W kryterium chronologicznym wyznaczają dwie daty, wiek XVIII –  
to początek powstania szkoły ewangelickiej, a 1939 r. – zakończenie funk-
cjonowania placówki spowodowanym wybuchem II wojny światowej.  
W kryterium geograficznym ograniczyłem się do obwodu szkolnego Łochowo, 
który składał się z kilku wsi, między innymi: Łochowo, Łochowice, Drzewce, 
leśniczówka – Łochowo oraz Murowaniec. W ostatnim kryterium omówię 
najważniejsze problemy z życia codziennego szkoły łochowskiej. 

Archiwalia podzielone zostały na pięć grup rzeczowych:

W pierwszej grupie znalazły się materiały dotyczące szkoły, składają-
ce się z trzech jednostek archiwalnych (Maciejewska, Grygier 1974, s. 39)1. 

1 Jednostka archiwalna – odrębna fizycznie jednostka materiałów archiwalnych. Jednostką ar-
chiwalną może być: teczka, poszyt, pojedynczy dokument (jeśli przechowywany jest odrębnie, 
np. dokument pergaminowy, papierowy), rysunek, wiązka, mapa (pojedynczy arkusz mapy 
wieloarkuszowej), fotografia, krążek taśmy filmowej lub magnetofonowej, kaseta magnetofo-
nowa lub magnetowidowa, płyta gramofonowa, CD.
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Archiwalia pochodzą z lat 1901 – 1939. Każdy z tomów zawiera około 600 
niepaginowanych kart – bez numeracji. W świetle tych akt odnajdujemy źró-
dła związane z działalnością szkoły do 1920, spisami nauczycieli, przekształ-
ceniem szkoły ewangelickiej w polską – niemiecką szkołę parytetyczną, odpi-
sami protokołów rad pedagogicznych, działalnością rady szkolnej miejscowej, 
budżetem szkoły, wizytacjami placówki przez władze oświatowe, sprawoz-
daniami z uroczystości i świąt państwowych, umowami między radą szkol-
ną miejscową a nowymi nauczycielami, obwodem szkolnym, spisami dzieci 
opuszczającymi placówkę oraz prośbami rodziców o zwolnienie swoich dzieci 
ze szkoły po ukończeniu 14 roku życia2. Wykorzystano materiały przechowy-
wane w Rejencji Bydgoskiej3.

Kolejną grupę stanowią akta personalne nauczycieli z Łochowa. W toku 
przeprowadzonych badań archiwalnych odnaleziono akta następujących na-
uczycieli: Gerdy Albrechtówny4, Zygmunta Dębskiego5, Fryderyka Ehmke-
go6, Maksa Henkla7, Herberta Kaschika8 oraz Kazimierza Paszkiewicza9.

Każdy z tomów zawiera od 50 do 400 kart niepaginowanych, czyli bez 
numeracji. Akta personalne stanowią dla historyka ważne materiały w pozna-
waniu życia danej osoby – nauczyciela.  W świetle akt personalnych może-
my wyczytać wiele interesujących informacji o pedagogach. Są to informacje 
związane z ukończonymi szkołami, czyli seminariami nauczycielskimi, kursa-
mi wakacyjnymi, życiem prywatnym, znajomością języków obcych, przysięgą 
urzędniczą na stanowisku nauczyciela, dekretami nominacyjnymi od władz 
oświatowych na stanowiska pracy w danej placówce oświatowej, aktami mał-
żeńskimi, aktami urodzenia dzieci, świadectwami moralności, poświadczenia-
mi obywatelstwa polskiego, przenosinami na inne stanowiska nauczycielskie 
oraz zakończeniem służby nauczyciela jako urzędnika państwowego10.

2 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [dalej cyt.: APB], Inspektorat Szkolny w Bydgoszczy  
z lat 1920 – 1939, [dalej cyt.: ISZBY 1920 – 1939], sygn. 626, Publiczna Szkoła Powszechna  
w Łochowie z lat 1901 – 1927, sygn. 627, Publiczna Szkoła Powszechna w Łochowie z lat 1920 

– 1930, sygn. 628, III Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Łochowie z lat 1930 – 1939.
3 APB, Rejencja w Bydgoszczy z lat 1815 – 1919, [dalej cyt.: RB 1815 – 1919], sygn. 2/II – 
3014 – 2/II – 3019.
4 APB, Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Bydgoszczy z lat 1920 – 1939, [dalej 
cyt.: KOSZPT 1920 – 1939], sygn. 4657, Albrechtówna Gerda 1927 – 1938, akta personalne.
5 APB, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 50, Dębski Zygmunt 1924 – 1928, akta personalne.
6 Ibidem, sygn. 58, Ehmke Fryderyk 1920 – 1927, akta personalne.
7 Ibidem, sygn. 109, Henkel Maksymilian 1901 – 1935, akta personalne.
8 APB, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 4657, Kaschik Heinrich 1923 – 1939, akta personalne.
9 Ibidem, sygn. 5598, Paszkiewicz Kazimierz 1930 – 1939, akta personalne.
10 APB, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 67– sprawy kształcenia nauczycieli w powiecie bydgoskim.



119

ZARYS DZIEJÓW SZKOŁY POWSZECHNEJ W ŁOCHOWIE...

Następne archiwalia to akta szkół, które funkcjonowały w gminie Bia-
łe Błota. Analizie poddano materiały dotyczące placówek w Białych Błotach, 
Drzewcach, Cielu, Łochowicach, Murowańcu oraz w Zielonce. Na kartach 
powyższych materiałów odnajdujemy informacje o działalności naszej pla-
cówki związane z uroczystościami i świętami. Interesującym dokumentem jest 
zachowana treść przemówienia wygłoszonego na terenie szkoły w Łochowie 
przez nauczyciela z Murowańca z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez nasze państwo11.

Następną grupę dokumentów stanowią sprawozdania roczne z lat 30. 
XX wieku, które przesyłano do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy. Tam 
odnajdujemy informacje o stanie liczby uczniów w poszczególnych klasach 
z podziałem na poszczególne roczniki. Wymieniano miejscowości należące 
do obwodu szkolnego, tj. Łochowo oraz liczbę godzin wraz z wykładanymi 
przedmiotami przez nauczycieli w danym roku szkolnym12.

W ostatniej grupie materiałów odnaleziono wiadomości o uroczystościach 
szkolnych odbywających się w placówce, składzie i budżecie miejscowej rady 
szkolnej, działalnością kół zainteresowań13.

Interesujące materiały zawierały tomy dokumentów związanych  
z Towarzystwem Budownictwa Szkół Powszechnych z lat 30. XX wieku  
w Łochowie14. Pomocne były także materiały dotyczące zlikwidowanych szkół  
w gminie Białe Błota15. Natomiast w zespole Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Bydgoszczy odnaleziono materiały związane z leśniczówką Łochowo16.

Uzupełnieniem tych badań archiwalnych były okólniki inspektoratu 
szkolnego, dotyczącego funkcjonowania placówek oświatowych17. Z ko-
lei w normatywach wydawanych przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia 

11 Ibidem, sygn. 351 – 352, Plany rejonów szkolnych powiat Bydgoszcz 1934 – 1935, sygn. 
543, Szkoła Powszechna w Białych Błotach z lat 1910 – 1939, sygn. 570, Powszechna Szkoła  
w Drzewcach z lat 1900 – 1938, sygn. 629, Powszechna Szkoła w Łochowicach z lat 1903 – 
1932, sygn. 644 – 646, Publiczna Szkoła w Murowańcu z lat 1910 – 1939, sygn. 684 – 686, 
Publiczna Szkoła w Przyłękach z lat 1910 – 1939, sygn. 766 – 768, Publiczna Szkoła w Zielon-
ce z lat 1910 – 1939, ibidem, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 1849.
12 Ibidem, sygn. 111, 1018, 1035, 1038, 1041 – 1043, 1045, 1051 – 1054, Organizacja szkół 
w powiecie bydgoskim z lat 1935 – 1939, ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 371 – 405, 
Sprawozdania z organizacji publicznych szkół powszechnych z powiatu i miasta Bydgoszcz 
1932 – 1939.
13 Ibidem, sygn. 23, 284, 290 – 295, 355.
14 Ibidem, sygn. 304 – 312 – Komitet budowy szkół powszechnych na powiat bydgoski  
w latach 1930 – 1939.
15 APB, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 1304, 1307, ibidem, ISZBY 1920 - 1939, sygn. 60 – 63, 
322 – 324.
16 Ibidem, Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy z lat [1899] 1920 – 1939, [dalej cyt. 
DLPBY 1920 - 1939] sygn. 40, 693.
17 Ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 5, 27, 31.



120

PIOTR KSIĘŻNIAKIEWICZ

Publicznego, w których możemy śledzić wszelkie zmiany prawne dotyczące 
szkolnictwa powszechnego18.

Dopełnieniem zaprezentowanych problemów są opracowania wybit-
nych historyków oświaty, którzy zajmowali się szkolnictwem elementarnym 
po 1918 roku.

Poznanie historii własnej szkoły to wymiar patriotyzmu lokalnego, przy-
wiązania do danej społeczności szkolnej oraz lokalnej. Ponadto, stanowi po-
pularyzowanie wśród uczniów dziejów placówki, do której uczęszczali. 

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA POLSKIEGO  
W POWIECIE BYDGOSKIM

Po traktacie trewirskim (16.02.1919 roku) Polsce przyznano Wielko-
polskę. Utworzono Ministerstwo do spraw Byłej Dzielnicy Pruskiej. Powo-
łano Departament Wyznań i Oświecenia Publicznego składający się z dwóch 
sekcji: Oświecenia Publicznego (Wydział Szkół Wyższych, Szkół Średnich, 
Szkół Powszechnych, Szkolnictwa Zawodowego, Wychowania Przedszkolne-
go, Oświaty Pozaszkolnej) oraz Wyznań Religijnych. W owym czasie Byd-
goszcz oraz powiat bydgoski należały administracyjnie do byłej prowincji 
poznańskiej. Jeszcze w latach 20. XX wieku kuratorium poznańskie wydawał  

18 Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim z 7 lutego 1919 roku, 
Dziennik Praw Państwa Polskiego [dalej cyt. Dz. P. P. P.] 1919, nr 14, poz. 185, Dzien-
nik Urzędowy Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego [dalej cyt. Dz. U. MWiOP], 
1919, Nr 2, poz. 3, Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 roku, Dz. P. P. P. 1919,  
Nr 14, poz. 147, Dekret o szkołach z niemieckim językiem wykładowym z dnia 7 lutego 1919, 
Dz. P. P. P. 1919, nr 21, poz. 232, Ustawa z dnia 27 maja o ustalaniu wynagrodzeń nauczycieli 
publicznych szkół powszechnych, Dz. U. MWiOP, nr 7 z dnia 1 VII 1919 roku Ustawa o raty-
fikacji traktatu pokoju z dnia 28 czerwca 1919, Dziennik Urzędowy, [dalej cyt.: Dz. U.] 1920,  
nr 35, poz. 119 – 120, Ustawa o tymczasowej organizacji zarządu byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia  
1 sierpnia 1919 roku, Dz. P. P. P. 1919, poz. 385, nr 64, Ustawa o tymczasowym ustroju władz 
szkolnych z dnia 4 czerwca 1920, Dziennik Urzędowy 1920, poz. 50, nr 304, Traktat pokoju 
i mały traktat wersalski, Dz. U. z 1920 roku, nr 110, poz. 728, Ustawa o zakładaniu i utrzy-
mywaniu publicznych szkół powszechnych z dnia 17 lutego 1922 roku, Dz. U. 1922, nr 18, poz. 
143, Ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli z 1 lipca 1926 roku, Dz. U. 1926, Nr 92, poz. 
530, Ustawa z dnia 11 marca 1932 o ustroju szkolnym, Dz. U., 1932, nr 32, poz. 389, Uchwała 
Rady Ministrów o szkołach powszechnych z niemieckim językiem nauczania, Dz. P. P. P. 1919,  
nr 21, poz. 232, Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przekazania Ministerstwa Wy-
znań religijnych i Oświecenia Publicznego spraw szkolnych i oświatowych na obszarze byłej Dzielni-
cy Pruskiej z dnia 10 stycznia 1921 roku, Dz. U. 1921, nr 46, poz. 283, Okólnik do inspektorów 
szkolnych w sprawie kwalifikacji nauczycieli z 16 XII 1920 roku, Dz. U. MWiOP 1921, nr 3, 
Okólnik Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego do Kuratoriów Szkolnych Pomorskiego  
i Poznańskiego w sprawie końcowego terminu pierwszego egzaminu nauczycielskiego dla niewy-
kwalifikowanych nauczycieli publicznych szkół powszechnych z dnia 20 VI 1927 roku, Dz. U. 
MWiOP, nr 9 z 1927 roku, Regulamin dla kierowników publicznych szkół powszechnych, Dz. U. 
MwiOP, 1923, nr 13, poz.110.
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na opisywanym obszarze okólniki w sprawie szkół przez kuratorium w Po-
znaniu. W okresie przejściowym (1920 - 1921) powołano Komisję Wyznań 
i Oświecenia dla Wielkopolski, Pomorza i Kujaw Zachodnich, która zajmo-
wała się przejmowaniem szkół ewangelickich. W 1921 roku włączono spra-
wy oświaty byłej dzielnicy pruskiej do Ministerstwa Wyznań i Oświecenia 
Publicznego. Obszar Wielkopolski i Pomorza podzielono na dwa (okręgi) 
kuratoryjne, które podlegały dwóm kuratoriom: poznańskiemu oraz pomor-
skiemu. Na czele kuratorium stał kurator, który był odpowiedzialny za szkol-
nictwo na wyznaczonym terenie19.

Na czele inspektoratu stał inspektor, który był nominowany przez kura-
tora. Wśród zadań inspektora szkolnego było wprowadzanie nowego nauczy-
ciela na placówkę oświatową, wizytowanie szkół podległych inspektorowi.

W największym w ośrodku powiatu bydgoskiego – Bydgoszczy powoła-
no odrębny inspektorat szkolny miejski bydgoski. Oprócz Bydgoszczy włą-
czono do niego okoliczne wsie. Sam powiat podzielono na dwa inspektoraty 
północny i południowy. Do pierwszego należały następujące miasta i wioski: 
Aleksandrowo, Borówno, Dobrcz, Fordon, Jarużyn, Jastrzębie, Koronowo, 
Kotomierz, Maksymilianowo, Mariampol, Mirowice, Sienno, Strzelce Dolne, 
Trzebień, Trzeciewiec, Włóki, Zła Wieś Wielka, Żołędowo. Wieś Łochowo 
przynależała do inspektoratu południowego20.

DZIEJE ŁOCHOWA XVI - XVIII

Zdaniem Franciszka Żmidzińskiego wieś Łochowo powstała przed 1520 
roku. W 1520 roku została, wspominana jako wieś należąca do parafii byd-
goskiej. Villa Lochowo płaciła na rzecz parafii bydgoskiej 36 groszy. Nie 
wiadomo, jak rozwijała się wieś po 1520 roku, gdyż źródła milczą. Łocho-
wo swoje losy złączyło ze starostwem i wójtostwem bydgoskim aż do 1772 
roku. Kolejne wiadomości pochodzą po potopie szwedzkim (1655 – 1660),  
gdzie napisano o zniszczeniu folwarku. W juramencie, czyli przysiędze sądo-
wej spisanej w 1673 roku czytamy, że: „We wsi Łochowo do starostwa bydgo-
skiego należący, włóki żadnej nie masz osiadłej, półwłóczka żadnego osiadległo,  

19 APB, ISZBY 1920 - 1939, sygn. 27, Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego  
w sprawie używania języka polskiego, jako urzędowego z dnia 27 lutego 1924 roku, k. 211, 
Ustawa o tymczasowej organizacji zarządu byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 sierpnia 1919 roku, 
Dz. P. P. P. 1919, poz. 385, nr 64.
20 Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych, Dz. U. 1920, poz. 
50, nr 304, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1921 roku w przedmiocie przeka-
zania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spraw szkolnych i oświatowych 
na obszarze byłej Dzielnicy Pruskiej, Dz. U. 1921, nr 46, poz. 283.
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ani z kopczyny kwarty nie masz, tylko zagrodników 5, co rolę sieją, bartnik 
ogród mający bez roli 1, komornika, żadnego ani karczmy nie masz”. Po-
wyższy tekst wspomina nam, że po 12 latach po potopie szwedzkim w naszej 
wsi nie było nowych mieszkańców. Wymieniono jedynie pięcioro zagrodni-
ków, zajmujących się uprawą roli. We wsi mieszkał bartnik, który zajmował 
się bartnictwem. Nie funkcjonowała żadna karczma oraz nie było żadnego 
komornika. Dopiero po 1673 roku zachował się opis Łochowa, w którym 
wymieniono pięcioro chałupników, bartnika oraz owczarza. Wspomniano  
o działającej karczmie łochowskiej, która mieszkał kołodziej. Prawdopodob-
nie zajmował się także wyszynkiem i sprzedażą piwa. Każdy z nich musiał 
płacić hibernę, pogłówne, gajowe – podatek od użytkowania lasu należącego 
do właściciela (starosty bądź wójta bydgoskiego). Lata rozwoju wsi zostały 
zahamowane przez III wojnę północną. W latach 1712 – 1717 dowiadujemy 
się, że wieś była całkowicie zniszczona. W celu zagospodarowania wsi sprowa-
dzono nowych osadników olęderskich. Wójtowie bydgoscy osiedlali olędrów, 
którzy zajmowali się hodowlą i rolnictwem na tych obszarach. Przygotowane 
kontrakty osadnicze podpisywano nawet na 50 lat. Olędrzy przyczynili się 
do zaludnienia Łochowa. W opisie Łochowa z 1744 roku dowiadujemy się, 
że mieszkało czworo zagrodników. Jeden z mieszkańców nie trudnił się ni-
czym. Spotykamy owczarza i kołodzieja. Każdy z mieszkańców musiał płacić 
czynsz, hibernę oraz pogłówne. Więcej informacji otrzymujemy w 1753 roku, 
gdzie wymieniono folwark i karczmę. Wspomniano o kontrakcie osadniczym  
z 1 grudnia 1744. Także wymieniono dwie nazwy topograficzne pól: Zawa-
da i Karłowo, które ciężko dzisiaj zlokalizować. W następnym opisie z 1765 
roku zaprezentowano, że wieś była lokowana na 11 włókach, gdzie mieszkało  
13 gospodarzy. Płacili gajowe – czyli podatek od użytkowania lasu należącego 
do pana i pozostałe podatki wymienione we wcześniejszych wizjach. Powyż-
sze opłaty uiszczano dwa razy do roku na świętego Michała – 29 września 
bądź na świętego Marcina – 11 listopada. Rok później wymieniono jedynie  
12 gospodarzy. Zaprezentowano również nowy kontrakt zatwierdzony  
w 1756 roku przez króla Augusta III Mocnego. Mieszkańcy otrzymali prawa 
hodowania zwierząt, korzystania z lasów oraz innych praw. Wśród pozostałych 
praw dotyczyły tworzenia samorządu, zakładania szkoły, zboru i cmentarza. 
W tym samym opisie wymieniono granice Łochowa. Rozpoczynały się od fol-
warku Chwała Bogu i kończyły się u granic z Pawłówkiem. Następnie granice 
wsi dotarły do Gorzenia, Murowańca aż do wsi krajeńskich. Powyższa granica 
przez kolejne lata całkowicie zmieniła się. Można ją odtworzyć na podstawie 
mapy Łochowa z 1849 roku. Reasumując na podstawie zachowanym opisów 
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można odtworzyć procesy społeczno – gospodarcze Łochowa. Ukazują nam 
zniszczenia wsi spowodowane wojnami w XVII oraz XVIII wieku. Następnie 
odbudowa Łochowa w latach 40. XVIII wieku poprzez kolonizację olęder-
ską. W świetle zachowanych opisów wsi wymieniono zawody mieszkańców 
Łochowa, czyli: bartnika, dranicarza, owczarza, karczmarza, kołodzieja oraz 
chałupników i zagrodników, którzy dzierżawili od właściciela ziemię. Pro-
ces zmian zapoczątkowanych w II połowie XVIII wieku został zahamowany 
przez I rozbiór polski. Łochowo znalazło się w granicach zaboru pruskiego,  
gdzie wprowadzono nowy system oświatowy pruski.

ZARYS DZIEJÓW SZKOLNICTWA W ŁOCHOWIE  
W XVIII – XX WIEKU

 Placówka w Łochowie została założona w 1756 roku. Był to budynek 
jednoizbowy, w którym nauczał jeden nauczyciel. Szkoła łochowska nie do-
czekała się reformy oświaty z dnia 14 października 1773 roku, gdyż Łocho-
wo znalazło się pod panowaniem króla pruskiego Fryderyka II Wilhelma.  
Po I rozbiorze (1772 roku) zniesiono wszystkie polskie urzędy. Wprowadzo-
no język urzędowy niemiecki. Powołano nową instytucję – Deputację Kamery 
Wojennej i Domen, którą siedzibę wyznaczono w Bydgoszczy. Kamerze pod-
porządkowano wszystkie sprawy, w tym szkolnictwo elementarne. Na przeło-
mie XVIII/XIX wieku wspomina się o nauczycielach pracujących w Łochowie. 
Nie przekazano nam kompetencji pierwszych pedagogów. Można domyślać 
się, że nauczyciele uczyli dzieci pisania, czytania oraz rachunków. To znaczy 
podstawowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu21.

Pod polskim panowanie, czyli w czasach Księstwa Warszawskiego (1807 
- 1815), w Łochowie spotykamy kolejnego nauczyciela. Był nim Daniel Scha-
acz, który pełnił swoją funkcję do roku 1818 (Kallas, Wojciak 1972, s. 26 

– 27, tab. 15, s. 51)22.
W 1815 roku doszło do podziału Księstwa Warszawskiego na kongre-

sie wiedeńskim. Z ziem Wielkopolski, Kujaw oraz części ziemi chełmińskiej 
utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. Nasza wieś została przyłączona do 
nowego tworu administracyjnego. W Łochowie dominującym językiem był 
język niemiecki i polski. Z kontraktu dla nauczyciela łochowskiego z 1818 
roku wspomina się, iż pedagog musiał posiadać umiejętność posługiwania się 
językiem polskim oraz niemieckich. To znaczy, że w Łochowie była jeszcze 

21 APB, Deputacja Kamery Wojen i Domen w Bydgoszczy, sygn. 275, 4.
22 APB, Rejencja w Bydgoszczy, [dalej cyt. RB], 2/II – 3015, b.p.
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grupa rodzin polskich, którzy chcieli nauczać swoje dzieci w tym języku.  
W kolejnych latach dominował jedynie język niemiecki23.

Z 1821 roku zachowały się spisy dzieci, które uczęszczały do placówki 
w Łochowie. Wymieniono wiek dzieci, imię ojca, jego zawód oraz miejsco-
wość, w której mieszkali. Wśród zawodów odnajdujemy kolejnego nauczycie-
la łochowskiego, czyli Johanna Daniela Wiesego. Mieszkał razem z rodziną 
w Łochowie. Miał dwie córki: Henriettę (13,5 lat) oraz Fryderykę Wilhel-
mę (7,5), które również uczęszczały do placówki. Pozostali ojcowie byli wła-
ścicielami ziemskimi. Mieszkali w Chwale Bogu, Karolewie, Lisim Ogonie  
i Łochowie. Możemy sądzić, że już od I połowy XIX wieku Łochowo po-
siadało własnego nauczyciela, którego utrzymywała lokalna społeczność.  
Obwód szkolny składał się z następujących miejscowości: Chwała Bogu24,  
Karolewo (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego... 1880 – 1914, t. 3,  
s. 850)25, Lisi Ogon, Drzewce, Łochowo, Łochowo – leśniczówka i Łochowi-
ce. Po wzroście liczby dzieci podjęto budowę szkół w Drzewcach oraz Łocho-
wicach. Utworzyły odrębne obwody szkolne.

Warto zastanowić się, kiedy powstała murowana szkoła? W świetle ar-
chiwaliów dowiadujemy się, że pierwszą część murowanego budynku oddano 
do użytku w dniu 21 stycznia 1855 roku. Ten budynek nie wystarczył dla 
społeczności szkolnej. Pod wpływem silnej germanizacji w latach 70. oraz 
80. XIX wieku, osiedliły się nowe rodziny niemieckie. Rozpoczęto rozbu-
dowywać placówkę. W dniu 27 lutego 1892 roku oddano do użytku nowy 
gmach szkolny. Był to gmach piętrowy z poddaszem. Do budowy budynku 
szkolnego użyto cegły palonej czerwonej. Placówka posiadała mieszkania dla 
nauczycieli. W pobliżu szkoły znajdowało się boisko oraz ogród dzierżawiony 
przez pedagogów26.

Uczono w języku niemieckim. Do najważniejszych przedmiotów zali-
czono: religię (naukę katechizmu, historię biblijną, piosenki religijne), ra-
chunki (dzisiejsza matematyka), pisanie, czytanie w języku niemieckim, śpiew 
(dzisiejsza muzyka), prace ręczne dla dziewczynek, gimnastyka dla chłopców, 

23 APB, RB, 2/II – 3015, b.p.
24 Chwała Bogu – osada powstała w 1744 roku. Położona była przy potoku Prądy, gdzie spro-
wadzono osadników olęderskich. Osada miała 1 włókę powierzchni (włóka chełmińska = 30 
mórg ~ 18 ha, gdzie lokowano dwóch gospodarzy olęderskich. Miejscowość została wymienio-
na na mapie Schrötera z lat 1798 – 1802. Wyniku połączenia Lisiego Ogona, Lubawy (dawnej 
Chwała Bogu), Karolewa, folwarków Czersko i Nowej Erekcji powstał Lisi Ogon. W 1911 
roku zamieniono nazwę na Steinholz (Guldon 1966, s. 40, 45, Kabaciński 1977, s. 22, 66.
25 Karolewo – była to osada z jednym domem i ośmioma mieszkańcami. Należała do osady 
Chwała Bogu. W II połowie XIX wieku weszła w skład Lisiego Ogona.
26 APB, UKwBY, sygn. 357.
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nauka o ojczyźnie (dzisiaj wiedza o społeczeństwie) i historię naturalną (dzi-
siejsza biologia oraz geografia). Stosowano kary cielesne takie jak „rózgi” dla 
niedyscyplinowanych uczniów, którzy nie podporządkowali się rygorom pru-
skim (Mauersberg 1988; Ruta 1980, Trzebiatowski 1980; 1986, s. 13 – 27, 
28 – 35, 52 – 56; Michalski 1988; Sieciński 2016, s. 79 – 97; Chamot 2018)27.

Do 1920 roku w szkole łochowskiej uczyli wyłącznie nauczyciele nie-
mieccy. Zachowały się informacje o takich nauczycielach jak: Heinrich Beier, 
Podewils, Bruno Prigann, Adolf Semrau, Franz Schildbach oraz Gottlieb 
Sohn28. Czas germanizacji powoli kończył się.

POWSTANIE SZKOŁY PARYTETYCZNEJ W 1924 ROKU

W latach 1923 – 1924 rozpoczął się proces przekształcenia się szkół 
ewangelickich w szkoły parytetyczne w całym południowym inspektoracie 
szkolnym. Podobnie przystąpiono ze szkołą w Łochowie, co przedstawimy 
poniżej (Falęcki 1970, Hauser 1981, Iwanicki 1978, Mauersberg 1968, s. 142 

– 148)29.
Na kartce kalendarza widniał dzień 6 maja. Można było odnieść wra-

żenie, że miał on być kolejnym normalnym dniem, jednak nie dla szkoły  
z Łochowa i jego mieszkańców. Było majowe przedpołudnie, kiedy to do 
szkoły przybyli przedstawiciele polskich oraz niemieckich mieszkańców. 
Wśród nich znajdowali się Izydor Piasek – sołtys Łochowa, Emil Krienke 

27 APB, RB 1815 - 1919, sygn. 2/II – 3014 – 2/II – 3019, ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 626 
28 APB, RB, sygn. 2/II – 6275, 2/II – 6287, 2/II – 6404, 2/II – 6476, 2/II – 6492.
29 Dekret o szkołach z niemieckim językiem wykładowym z dnia 7 lutego 1919, Dz. P. P. P. 1919, 
nr 21, poz. 232, Uchwała Rady Ministrów o szkołach powszechnych z niemieckim językiem na-
uczania, Dz. P. P. P. 1919, nr 21, poz. 232, APB, ISZBY, sygn. 31, Okólnik nr 36 Komisji do 
spraw wyznaniowych województwa poznańskiego w sprawie przekształcenia szkół ewangelic-
kich z dnia 22 czerwca 1920, b.p., ibidem, Tezy do referatu o szkolnictwie niemieckim, k. 2 – 
2v, 3 – 3v, ibidem, Tezy dotyczące struktury szkolnictwa powszechnego, k. 4, ibidem, Okólnik 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego [dalej cyt. KOSZP] w sprawie komasacji szkół 
z dnia 3 X 1928 roku, k. 27 – 27v, ibidem, Sprawozdanie z komasacji szkół powszechnych na 
terenie inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w roku szkolnym 1927/1928, k. 28 – 29, sygn. 
32 Okólnik KOSZP w sprawie przesyłania sprawozdań zlikwidowanych gmin szkolnych z dnia 
12 listopada 1924, b. ., Pismo KOSZP w sprawie szkoły parytetycznej w Wypaleniskach z dnia 
3 października 1923, b.p., Pismo KOSZP w sprawie szkoły parytetycznej w Pieckach z dnia  
24 września 1923 roku, b.p., Pismo KOSZP do inspektoratu szkol ego w Bydgoszczy w sprawie 
powołania parytetycznej rady szkolnej w Pieckach z dnia 19 września 1923 roku, b.p., Pismo  
w sprawie przepisania własności szkolnej na własność katolicką w Pieckach z dnia 3 lutego 
1923 roku, b.p., i idem, Protokół zebrania rady szkolnej miejscowej w Pieckach z dnia 7 marca 
1924 roku, b.p., Odpis protokołu rady szkolnej miejscowej w szkole parytetycznej w Pieckach 
z dnia 7 marca 1924 roku, b.p., Pismo KOSZP w sprawie przekształcenia szkoły parytetycznej 
w Przyłękach z dnia 25 sierpnia 1924 roku, b.p., Pismo w sprawie własności szkolnej w Mu-
rowańcu z dnia 17 marca 1925 roku, b.p., Pismo KOSZP w sprawie przekształcenia szkoły  
w dniu 7 czerwca 1925 roku, b.p., ibidem, sygn. 543, 644 – 646, 766 – 768.
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– przewodniczący ewangelickiej Rady Szkolnej Miejscowej oraz przedstawi-
ciele niemieckich mieszkańców wsi: Gustaw Guderian, Gustaw Draheim oraz 
Zankield. Jednogłośnie podjęto decyzję o przekształceniu szkoły w paryte-
tyczną, czyli polsko – niemiecką. Co to oznaczało? W takiej szkole odbywały 
się lekcje dla uczniów polskich oraz niemieckich. Ponadto zatrudniano na-
uczycieli niemieckich oraz polskich. Szkoła funkcjonowała do 1939 roku30.  
Na pewno placówka przejęła majątek po byłej W świetle akt dowiadujemy 
się, że szkoła parytetyczna w Łochowie przejęła cały majątek byłej szkoły 
ewangelickiej. Na ten stan składały się grunty orne o powierzchni 4,83 ha, 
w tym ziemia uprawna, łąki, ogród. Ogród był otoczony płotem drewnia-
nym, oddzielającym od innych gruntów. Budynki szkolne ubezpieczono na 
28 380 złotych polskich od ognia. Gmach placówki był ceglany i posiadał trzy 
izby szkolne. Mieszkanie dla nauczycieli składało się z trzech pokoi i kuch-
ni. Ponadto na placu przed szkołą znajdowały się budynki gospodarcze kryte 
papą. Wśród nich można było wyróżnić: oborę, chlew, stodołę, ustęp i pralnię.  
Na podwórku znajdowała się pompa żeliwna do wody. Natomiast, na boisku 
szkolnym młodzież miała drążki i sztaby do ćwiczeń31.

Przejęto całe wyposażenie placówki ewangelickiej. Inwentarz szkolny 
składał się z 51 ławek, w których znajdowały się kałamarze. 3 katedry z trzema 
krzesłami, 1 tablica ścienna, 2 tablice stojące, 2 maszyny do liczenia, 1 maszy-
na do czytania, para skrzypiec, 2 globusy, 1 steroskop, 6 ciał geometrycznych, 
3 linijki, jeden cyrkiel, 6 obrazów narodowych, 28 obrazów dydaktycznych, 
15 do historii biblii, 18 do historii powszechnej, 40 do historii naturalnej,  
22 do geografii, 2 wieszaki do map, 125 wieszaków na ubrania, 4 splu-
waczki, 3 piece kaflowe, 3 koszyki do papieru, 1 blaszanka do picia, naczy-
nie do oliwienia podłóg, 2 chorągiewki, 60 książek szkolnych, 141 książek 
bibliotecznych. Całą wartość inwentarza szkolnego wyceniono na kwotę  
33 207,00 złotych32.

W latach 1932 – 1933 na ziemiach polskich wprowadzono pierwszą 
ważną reformę ministra w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego  
w Warszawie - Jędrzejewicza, która dzieliła szkoły powszechne na trzy stopnie. 
Do pierwszego stopnia należały placówki, w których nauczano do czterech 

30 APB, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 627, Zmiana majątku szkoły w Łochowie z dnia 12 XII 1925 
roku, b.p., ibidem, Pismo sądu powiatowego w Bydgoszczy informujące o zmianie własności 
gruntów na rzecz parytetycznej szkoły powszechnej w Łochowie z dnia 12 XII 1925 roku, b.p.
31 Ibidem, sygn. 627, Protokół zdawczo – odbiorczy majątku szkolnego w Łochowie z dnia  
30 IX 1926 roku, b.p., Przasmycka, Miłkowska 2011, s. 168 – 176.
32 APB, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 627, Spis majątku szkolnego z dnia 20 września 1926 
roku, b.p.
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klas, do drugiego stopnia – posiadające pięć klas oraz trzeciego stopnia –  
mające pełne prawa szkoły powszechnej, czyli siedem klas (Grabowska 1976; 
Sadowska 2010)33. Szkoła parytetyczna w Łochowie należała do I grupy, czy-
li miała cztery oddziały klasowe. Przez cały okres w szkole były prawie za-
wsze podwójne roczniki dzieci polskich oraz niemieckich. Trzeba też dodać,  
że dzieci niemieckie, uczyły się w oddzielnych pomieszczeniach uczyły się 
dzieci niemieckie Lekcje były prowadzone przez niemieckich nauczycieli za-
twierdzanych przez inspektorat szkolny w Bydgoszczy. Dzieci polskie uczyły 
się pod okiem polskich nauczycieli34.

OBWÓD SZKOLNY 

W świetle akt normatywnych każde dziecko musiało pokonywać odle-
głość do szkoły aż do około 3 kilometrów, dlatego do placówki uczęszczała 
młodzież z okolicznych wsi. Okoliczne miejscowości tworzyły obwód szkolny. 
W skład obwodu szkolnego wchodziły następujące miejscowości: Łochowo, 
Łochowice, Lisi Ogon oraz leśniczówka Łochowo35. Zmiany przynależności 
okolicznych wsi były prezentowane w sprawozdaniach rocznych czy budże-
tach szkoły36.

Warto zaznaczyć, że podzielono się kosztami utrzymania szkoły łochow-
skiej, które kształtowały się pomiędzy wsiami w następujący sposób: Łocho-
wo 48,42%, Łochowice – 19,61%, Lisim Ogonem – 24,16%, Drzewce – 
7,31% oraz leśniczówka Łochowo – 0,50%. W tym spisie można zauważyć,  
że wszystkie miejscowości, które wchodziły w skład obwodu szkolnego, musiały 
wpłacać datki na rzecz szkoły. Do kasy łochowskiej najwięcej wpłacało Łocho-
wo bo prawie 50% ogólnych kosztów utrzymania. W kolejnych latach rada  
 

33 Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnym, Dz. U. 1932, nr 32, poz. 389; APB, 
ISZBY, sygn. 626 – 628.
34 Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych z dnia 17 lutego 1922 
roku, Dz. U. 1922, nr 18, poz. 143, art. 6, APB, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 1849, Pismo 
inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie powstania szkoły pierwszego stopnia z dnia  
15 października 1937 roku, b.p.
35 Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych z dnia 17 lutego 1922 
roku, Dz. U., 1922, nr 18, poz. 143, art. 3, 4, APB, ISZBY 1920 - 1939, sygn. 351 – 352, 
Plany rejonów szkolnych w powiecie bydgoskim za lata 1934 – 1935, ibidem, sygn. 627,  
Wykaz stosunków szkolnych w Łochowie z 1925 roku, b.p, ibidem, sygn. 628, Wykaz stosunków  
w szkole powszechnej w Łochowie z 1931 roku, b.p., ibidem, sygn. 627, Budżet szkoły  
w Łochowie z dnia 1926 roku, b.p., ibidem, DLPBY 1920 - 1939, sygn. 40, 693.
36 Ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 27, Spis szkół powszechnych mający służyć za podstawę 
przy opracowaniu sieci szkolnej Inspektoratu Bydgoszcz – Południe, k. 334, ibidem, sygn. 628, 
Budżet szkoły w Łochowie z 1936 roku, b.p.



128

PIOTR KSIĘŻNIAKIEWICZ

szkolna miejscowa musiała ściągać od sołtysów poszczególnych wsi należności 
na utrzymanie placówki, gdyż powyższe miejscowości zalegały z zapłatą37.

RADA SZKOLNA MIEJSCOWA

Do zarządzania placówki szkolnej powoływano radę szkolną miejscową. 
W skład każdej rady wchodzili: inspektorzy szkolni, przedstawiciele duchow-
nych ewangelickich, oraz katolickich, nauczyciele pracujący w danej placówce 
oraz przedstawiciele miejscowości wchodzących w skład obwodu szkolnego. 
Kompetencje rad szkolnych miejscowych obejmowały przeznaczanie środ-
ków finansowych na utrzymanie szkół, zapewnianie mieszkań oraz gruntów 
rolnych dla nauczycieli oraz nawiązywanie i rozwiązaniem stosunków pracy  
z nauczycielami38.

W roku 1923 odbyło się pierwsze posiedzenie ewangelickiej rady szkol-
nej miejscowej w szkole w Łochowie. Rozmawiano o nowych nauczycielach 
dla placówki, ponieważ nauczycielka niemiecka Emilia Casper nie nadawała 
się na to stanowisko. Rada prosiła inspektora o przesłanie męskich nauczy-
cieli do placówki, gdyż w szkole znajdowało się 100 uczniów. Zauważono, 

37 Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych z dnia 17 lutego 1922 
roku, Dz. U. 1922, nr 18, poz. 143, art. 5, 10, 11, 13 – 16, APB, ISZBY 1920 - 1939, sygn. 
627, Pismo w sprawie podziału kosztów utrzymania w szkole powszechnej w Łochowie z dnia 
24 września 1926 roku, b.p., ibidem, Pismo do PRSZ w sprawie zaległości z dnia 24 IV 1931 
roku, b.p, ibidem, Pismo do Kasy Gminnej w Łochowie w sprawie zaległości kasowych z dnia 
23 IV 1931 roku, b.p., ibidem, Pismo do RSP w sprawie zmian w budżecie szkolnym z dnia  
4 VIII 1931 roku, b.p., ibidem, Pismo do RSP w sprawie budżetu szkolnego z dnia 16 XI 1931 
roku, b.p., ibidem, Pismo inspektoratu szkolnego z Bydgoszczy w sprawie zaległości szkoły  
w Łochowie z dnia 27 IV 1931 roku, b.p., ibidem, Pismo Zarządu Gminy w Łochowie do 
wójtostwa w Bydgoszczy w sprawie zaległości z dnia 14 V 1931 roku, b.p., ibidem, Pismo 
Wójtostwa do Sołtysa Łochowa z dnia 20 VI 1931 roku, b.p., ibidem, Pismo do RSP w sprawie 
zaległości z dnia 4 VIII 1931 roku, ibidem, Pismo w sprawie zapłaty zaległości na rzecz szkoły 
z dnia 19 IX 1931 roku, ibidem, Pismo w sprawie dochodów szkoły w Łochowie z dnia 7 XI 
1931 roku, b.p., ibidem, Odpis zaległości na rzecz szkoły w Łochowie z dnia 2 XI 1931 roku, 
ibidem, Pismo do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie budżetu szkolnego z dnia  
16 XII 1931 roku, b.p., ibidem, Oświadczenie sołtysa Łochowa Izydora Piaska z dnia  
18 II 1932 roku, b.p., ibidem, Pismo w sprawie uiszczenia zaległości wpłat na szkołę z dnia  
4 III 1932 roku, ibidem, Pismo do RSP w sprawie zaległości kasowych z dnia 24 III 1932 roku, 
b.p., Odpis budżetu szkoły z dnia 7 VI 1933 roku, b.p., ibidem, Spis dzieci opuszczających 
szkołę z dnia 22 V 1933 roku, b.p., ibidem, Pismo do KOSZP w sprawie uczęszczania dzieci 
niemieckich z dnia 11 XII 1937 roku, b.p., ibidem, Pismo rodziców do inspektoratu szkolnego 
w sprawie dzieci ewangelickich w Łochowie z dnia 9 XI 1937 roku, b.p., Pismo do inspekto-
ratu szkolnego w sprawie oddania dzieci do obwodów szkolnych z dnia 5 XI 1937 roku, b.p., 
ibidem, Odpowiedź inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy z dnia 22 X 1937 roku, b.p., ibidem, 
Pismo w sprawie remontu szkoły z dnia 30 VIII 1937 roku, b.p., ibidem, Pismo Gminnej Ko-
misji Szkolnej w sprawie budżetu szkolnego Łochowa z dnia 14 II 1938 roku, b.p. 
38 Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych z dnia 17 lutego 1922 
roku, Dz. U. 1922, nr 18, poz. 143, art. 1, 17, APB, ISZBY 1920 - 1939, sygn. 58 – 63, ibi-
dem, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 1304 - 1305.
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że wszelkie remonty budynku będą przeprowadzane w okresie wakacji.  
Nie wiadomo czy remont został wykony. Akta na ten temat milczą. Mówiono 
o podziale gruntów rolnych oraz budynków gospodarczych, które musiały 
zostać rozparcelowane pomiędzy nauczycielem ewangelickim a katolickim39.

Pierwsze wybory do parytetycznej rady szkolnej miejscowej w Łochowie 
odbyły się 26 X 1924 roku, w których wybrano następujących przedstawicieli: 
Dominika Buczyńskiego, Gustawa Guderiana, Emila Krienkego, Stanisława 
Olszewskiego, Jana Karpińskiego oraz Maksa Cichockiego40. Wśród człon-
ków byli zatem przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz Polacy.

Kolejnych wyborów dokonano w 1927 roku. W miejscowości Łocho-
wo wybory przeprowadzono 6 III 1927 roku, które wygrał Ernie Krienke 
oraz Tomasz Wiatr41. Następne wybory odbyły się w Drzewcach, gdzie wy-
brani zostali Otto Dominik oraz Herman Staks42. Kilka dni później takie 
wybory nastąpiły w Lisim Ogonie, gdzie do rady wszedł pan Józef Owedyka43.  
W tym samym dniu miały miejsce wybory w Łochowicach, gdzie wybrano 
panów Marcina Szwaja oraz Jana Langego44.

Po wyborach do rady zorganizowano pierwsze posiedzenie. Na posie-
dzenie przybyli wszyscy członkowie wybrani w wyborach. W czasie obrad 
zaprzysiężono nową radę. Ponadto, wybrano sekretarza rady w osobie kie-
rownika placówki łochowskie - Herberta Kaschika oraz Gustawa Guderia-
na, który sprawował funkcję rendanta, czyli prowadzącego rachunki szkolne.  

39 Ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 626, Sprawozdanie RSM z dnia 12 IV 1923 roku, b.p, 
ibidem, Pismo Augustyna Połomskiego do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie od-
prawiania mszy w szkole w Łochowie z dnia 22 XII 1922, b.p., ibidem, Odpis pisma Komisarza 
Obwodowego do emerytowanego kierownika szkoły w Łochowie w sprawie odprawiania mszy 
w szkole w Łochowie z dnia 29 I 1923 roku, b.p.,
40 Ibidem, sygn. 626, Protokół wyborów do RSM w Łochowie z dnia 26 XI 1924 roku, Pro-
test do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy przeciwko wyboru do RSM z dnia 25 X 1924 
roku, b.p., Protokół wyborów z dnia 26 X 1924 roku, b.p., ibidem, Pismo w sprawie rozwią-
zania ewangelickiej RSM i powołania RSM szkoły parytetycznej z dnia 26 X 1924 roku, b.p., 
ibidem, Pismo w sprawie wyborów w Lisim Ogonie do RSM z dnia 23 X 1924 roku, b.p., 
ibidem, Pismo w sprawie wyborów do RSM z Drzewiec z dnia 23 X 1924 roku, b.p., Pismo 
w sprawie wyborów do RSM w łochowie z dnia 18 X 1924 roku, b.p, ibidem, Pismo w spraw 
ie wyborów do RSM z Łochowic z dnia 25 X 1924 roku, b.p., ibidem, Pismo w sprawie wybo-
rów do RSM z Łochowic z dnia 18 X 1924 roku, b.p., ibidem, Protokół wyboru członków do 
RSM w Łochowicach z dnia 5 X 1924 roku, b.p., ibidem, Pismo do komisarza Obwodowego 
w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia powtórnych wyborów do RSM z Łochowic z dnia 
9 X 1924 roku, b.p., ibidem, Pismo Starostwa Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia skła-
du RSM z dnia 6 XII 1924 roku, b.p., ibidem, Pismo inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy  
do sołtysa Izydora Piaska z Łochowa w sprawie zatwierdzenia składu członków RSM z dnia  
3 I 1925 roku, b.p. ,
41 Ibidem, sygn. 627, Wybory do RSM w Łochowie z dnia 6 III 1927, b.p.
42 Ibidem, Wybory do RSM w Drzewcach z dnia 11 III 1927, b.p.
43 Ibidem, Wybory do RSM w Lisim Ogonie z dnia 11 III 1927, b.p.
44 Ibidem, Wybory do RSM w Łochowicach z dnia 11 III 1927, b.p.
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Na tym obrady zakończono45. Na kolejnym spotkaniu rady dyskutowano  
o naprawie okien szkolnych, podłóg, oraz wybieleniu w klasach oraz pokoju 
nauczycielskim, a także zmniejszeniu wpłat na rzecz szkoły w Łochowie46. Pod 
koniec roku 1927 odbyły się kolejne wybory do rady, w których wybrano 
zastępcę przewodniczącego, czyli pana Izydora Piaska z Łochowa, sekretarza  
w osobie pana Jana Karpińskiego z Lisiego Ogona oraz skarbnika pana Her-
berta Kaschika47. W tym samym roku rada w Łochowie informowała inspek-
torat szkolny w Bydgoszczy o naprawach na terenie placówki. Pisano, że po-
malowano i wybielono ściany w klasie pierwszej, zmieniono wszystkie podłogi  
w całej szkole i w mieszkaniach nauczycieli usunięto ubytki w dachu szkol-
nym, naprawiono wszystkie okna znajdujące się w placówce, zreperowano 
płot szkolny. W każdej klasie znajdowały się spluwaczki. Na zakończenie 
sprawozdania zauważono, że fundusz przeznaczony na remont nie pokrył 
ogrodzenia na boisko48. W 1928 roku wyremontowano podłogę, wymalo-
wano klasę ewangelicką i polską49. W dniu 2 czerwca 1929 roku dyskutowa-
no o remoncie szkoły. Nie wiadomo, jakie podjęto decyzje, gdyż akta o tym 
milczą50.W roku szkolnym 1931/1932 przeznaczono większa część budżetu 
szkolnego na remonty w placówce51.

Reasumując, wśród wymienionych problemów rady szkolnej były cią-
głe remonty placówki, na które przeznaczano większą część budżetu obwodu 
szkolnego. Z analizowanych materiałów wiemy, że nie wszystko naprawiono 
na terenie placówki z powodu braku funduszy na realizację wyznaczonych 
celów.

KADRA SZKOŁY

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzone stanowisko 
przyczyniać się będę w mym zakresie działania, ze wszystkich sił do ugruntowania 
wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej [podkreślenie – P.K.], 
której zawsze wiernie służyć będę, wszystkich obywateli kraju równem [sic!] 

45 Ibidem, Protokół pierwszej nowej RSM z dnia 25 maja 1927 roku, b.p.
46 Ibidem, Pismo w sprawie RSM z dnia 6 lipca 1927 roku, b.p.
47 Ibidem, Pismo do RSP w sprawie RSM z dnia 4 października 1927 roku, b.p.
48 Ibidem, Sprawozdanie RSM w Łochowie z remontów szkolnych z dnia 4 października 1927, 
b.p.
49 Ibidem, Pismo RSZP w Bydgoszczy w sprawie napraw w placówce z dnia 16 VIII 1928 
roku, b.p.
50 Ibidem, Pismo do inspektoratu szkolnego w sprawie RSM z dnia 29 V 1929 roku,  
b.p., ibidem, sygn. 626, Pismo inspektoratu szkolnego w sprawie przyłączenia dzieci z Łochowic  
z dnia 3 IX 1929 roku, b.p.
51 Ibidem, Pismo do RSP w Bydgoszczy w sprawie budżetu szkolnego na rok 1931/1932, b.p.
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mając zachowania, przepisów gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych 
wykonywać dokładnie, a tajemnicę urzędową dochowam. Tak mi Panie Boże 
dopomóż”52 - powyżej zacytowałem tekst roty ślubowania, który obowiązywał 
każdego nauczyciela przed podjęciem pracy w placówkach oświatowych, nie-
zależnie od tego, czy był Niemcem bądź Polakiem. Wielu Niemców nauczyło 
się biegle mówić oraz pisać po polsku, przez co mogli pracować w szkole po-
wszechnej w Łochowie (Cierzniewska 1995, s. 183 – 195, Cierzniewska 2008, 
Kulpa 1963, Pyter 2016, s. 783 – 795; Szafrański 1980)53.

W zachowanych materiałach archiwalnych dowiadujemy się o kilku na-
uczycielach pracujących w opisywanej placówce. Zaprezentujmy ich biogramy.

Gerda Albrechtówna (urodzona 25 kwietnia 1908 roku, w Grudziądzu) 
– była absolwentką Państwowego Seminarium Nauczycielskiego z wykłado-
wym językiem niemieckim w Grudziądzu i tam zdała egzamin maturalny 
w dniu 8 czerwca 1926 roku. Ukończyła szereg kursów: polonistyczny  
w Wejherowie oraz pedagogiczny w Grudziądzu. W dniu 31 marca  
1931 roku zdała egzamin praktyczny z przedmiotów pedagogicznych. 
Przystąpiła do egzaminu praktycznego dla szkół z wykładowym językiem pol-
skim, ale tego egzaminu nie zaliczyła. Na początku pracowała jako nauczyciel-
ka tymczasowa w szkole w Trylu. Następnie została przeniesiona do szkoły  
w Odrach. W świetle spostrzeżeń inspektora szkolnego z dnia 23 listopada 
1931 roku napisano, że: „praca pani Gerdy była bardzo pilna, ale mało skutecz-
na. Brakowało jej rygoru w klasie oraz bacznej uwagi na lekcjach”. Od 1 grudnia 
1932 roku rozpoczęła swoją pracę w szkole powszechnej w Łochowie. Następ-
nie na swoje życzenie przeniosła się do szkoły w Fordonie. Od 18 do 30 czerw-
ca 1934 roku uczestniczyła w wakacyjnej konferencji dla nauczycieli szkół 
powszechnych. Konferencja obejmowała zagadnienia dotyczące arytmetyki  
z geografią, zajęcia praktyczne oraz śpiew. Pani Gerda brała udział w opraco-
waniu oraz przygotowaniu referatu na temat powyższych zagadnień. Stam-
tąd przeniesiono ją do Łobżenicy. Uzyskała prawo uczenia w publicznych 
szkołach powszechnych. W sprawozdaniach rocznych, kierownicy szkoły  
w Trylu pisali, że: „utrzymuje przyjazne stosunki z ludnością niemiecką w szcze-
gólny sposób z hakatystą Franciszkiem Luerbekiem”. Kierownik szkoły stwierdził, 

52 Ibidem, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 4657, Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej Her-
berta Kaschika z dnia 23 stycznia 1923 roku, b.p.
53 Ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 109, Pismo KOSZP w sprawie stałej posady nauczy-
cielskiej dla Maksa Henkla z Łochowa z dnia 9 sierpnia 1929 roku, b.p., ibidem, ISZBY 1920 

– 1939, sygn. 441, Poświadczenie obywatelstwa polskiego dla nauczycielki z Łochowa Gerdy 
Albrechtówny z dnia 2 lipca 1927 roku.
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że: „nie chce, ażeby nauczycielka przyjaźniła się z takim mieszkańcem”. W świe-
tle zachowanych pism inspektoratu szkolnego o pani Gerdzie stwierdzono, 
że jej stosunek do dzieci oraz poza służbą jest odpowiedni. Pracowała bardzo 
pilnie oraz była miła dla uczniów. W dniu 31 października 1937 roku sama 
zrezygnowała ze służby w szkolnictwie. Powodem takiej decyzji było zawarcie 
małżeństwa54.

Zygmunt Dębski – urodzony 25 kwietnia 1904 roku w Stanisławo-
wie, wyznanie rzymskokatolickie. Ukończył seminarium nauczycielskie  
w Stanisławowie oraz złożył egzamin dojrzałości w dniu 9 czerwca 1924 roku. 
Od 1 września 1924 roku pełnił funkcję nauczyciela tymczasowego w szkole  
w Łochowie. Po dwóch latach pracy w placówce łochowskiej wystąpił z grona 
nauczycielstwa. Nie wiadomo, jaki był powód jego odejścia. Akta tego nie 
wskazywał55.

Fryderyk Ehmke – urodzony 1 września 1900 roku, w Sierpcu koło 
Torunia. Ukończył seminarium nauczycielskie w Bydgoszczy, gdzie zdał eg-
zamin. Był Niemcem, wyznania ewangelickiego oraz Niemcem. Pierwszą po-
sadą nauczycielską była szkoła ewangelicka w Zacharzynie. Od 16 maja 1923 
roku skierowany do pracy w szkole ewangelickiej w Łochowie, gdzie pełnił 
funkcję nauczyciela tymczasowego. Zdał egzamin z języka polskiego. Był ab-
solwentem kursów geograficznego i przyrodniczego oraz rysunkowego i robot-
niczo – ręcznego. Następnie od 1 października 1926 roku został przeniesiony 
na posadę nauczycielską do Osowej Góry. W dniu 30 listopada 1927 roku  
 
 

54 Ibidem, Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu z lat 1920 – 1939, [dalej 
cyt. KOSZPT 1920 – 1939], sygn. 441, Akta personalne Gerdy Albrechtówny, Pismo KOSZP 
w sprawie przeniesienia pani Gerdy Albrechtówny do szkoły parytetycznej w Łochowie z dnia 
17 listopada 1932 roku, Metryka urodzenia z dnia 23 listopada 1934, b.p., Poświadczenie 
obywatelstwa polskiego z dnia 2 lipca 1927 roku, b.p., Świadectwo dojrzałości z dnia 21 grud-
nia 1926 roku, b.p., Świadectwo praktycznego egzaminu na nauczyciela publicznych szkół 
powszechnych z dnia 22 lutego 1932 roku, b.p., Zaświadczenie o kursie dla nauczycieli szkół 
powszechnych z dnia 30 czerwca 1934 roku, b.p.
55 Ibidem, ISZBY 1920 - 1939, sygn. 50, Wykaz osobisty służbowy dla sił nauczycielskich, 
Pismo KOSZP w sprawie mianowania na nauczyciela tymczasowego w szkole łochowskiej  
z dnia 24 lipca 1924 roku, b.p., Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z dnia 21 październi-
ka 1924 roku, b.p., CV Zygmunta Dębskiego z dnia 12 III 1925 roku, b.p., Uwierzytelniony 
odpis świadectwa dojrzałości z Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Sta-
nisławowie, b.p., Pismo KOSZP w sprawie zakończenia pracy w szkole w Łochowie z dnia  
21 lipca 1924 roku, b.p., Pismo Zygmunta Dębskiego do inspektoratu szkolnego w Byd-
goszczy w sprawie urlopu z dnia 9 kwietnia 1926 roku, b.p., Pismo Zygmunta Dębskiego do 
inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie zwrotu dokumentów aplikacyjnych z dnia  
26 listopada 1928 roku, b.p.
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został zwolniony z funkcji nauczyciela. Powodem odejścia ze służby było za-
łożenie własnej szkoły prywatnej56.

Maks Henkel – urodzony 2 wrzenia 1881 roku w Biskupicach. Ukoń-
czył ewangelickie seminarium nauczycielskie w Koźminie w 1901 roku. Żona-
ty z Anną z domu Fischer. Ślub zawarł w dniu 1 czerwca 1909 roku. Posiadał 
dwoje dzieci: Oskara – urodzonego 27 marca 1912 oraz Urszulę – urodzona 
29 marca 1915 roku. Zdał drugi egzamin nauczycielski praktyczny dla szkół 
powszechnych w dniu 29 listopada 1904 roku w Bydgoszczy. W opiniach 
inspektora szkolnego bydgoskiego czytamy, że był przeciwnikiem państwa 
polskiego. Całą dokumentację prowadził w języku niemieckim, pomimo 
upomnień ze strony wizytatora. Będąc nauczycielem w szkole parytetycznej 
w Łochowie wizytator pisał, że: „Henkel, stary nauczyciel uczy według starych 
metod, krzyczy wiele, ale jest obowiązkowy i dokładny. Języka polskiego nie zna  
i nie poznaje, politycznie zadeklarowany german, ale cichy.” Jednak w zachowa-
nych aktach personalnych Henkla odnajdujemy zaświadczenie o ukończeniu 
egzaminu z język polskiego na ocenę dostateczną. W kolejnej charakterysty-
ce Maksa Henkla czytamy, że: „Pan Henkel przy dzisiejszej rewizji wykazał 
mniej, jak dotychczas sprężystości i dokładności w pracy. Narodowo należy do 
cichych przeciwników Polski, chociaż nie dał dotychczas uchwytnych dowodów. 
W pracy nauczycielskiej wyczuwa się tego germańskiego ducha w klasie. Dotych-
czas tak kronikę, jak tygodnik lekcyjny prowadzi w języku niemieckim, chociaż  
w ubiegłym roku na ten sam błąd zasadniczy zwracałem uwagę”. Pracował, jako 
nauczyciel w szkole powszechnej w Nowej Wsi, następnie w Trzemiętowie 
oraz we Włókach. Od 1 października 1929 roku został mianowany nauczy-
cielem stałym w Łochowie. Otrzymał medal dziesięciolecia niepodległości.  
 
 
 
 

56 Ibidem, sygn. 58, Wykaz osobisty dla sił nauczycielskich, b.p., Odpis świadectwa dojrzałości, 
b.p., Świadectwo z egzaminu z języka polskiego z dnia 24 maja 1923 roku, b.p., Pismo Frydery-
ka Ehmkego w sprawie odbywania kursów dla nauczycieli z dnia 9 maja 1924 roku, b.p., Pismo 
Fryderyka Ehmkego do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie egzaminu kwalifikacyj-
nego z dnia 5 maja 1925 roku, b.p., Pismo KOSZP w sprawie posady nauczycielskie w Osowej 
Górze z dnia 24 1926 roku, b.p., Pismo Fryderyka Ehmkego w sprawie udzielenia urlopu na 
czas egzaminu z dnia 16 marca 1927 roku, b.p., Odpis pisma KOSZP w sprawie egzaminu 
kwalifikacyjnego z dnia 7 marca 1927 roku, b.p., Pismo Fryderyka Ehmeego w sprawie udziele-
nia urlopu z dnia 16 sierpnia 1927 roku, b.p., Pimo KOSZP w sprawie zwolnienia nauczyciela 
Fryderyka Ehmkego z dnia 18 lipca 1927 roku, b.p., Odpis pisma KOSZP w sprawie założenia 
szkoły prywatnej przez Fryderyka Ehmkego z dnia 24 listopada 1927 rok, b.p.
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Funkcję nauczyciela w placówce łochowskiej pełnił do 1932, gdzie przeszedł 
na emeryturę57.

Herbert Kaschik – urodzony w dniu 19 marca 1903 roku w Toruniu. 
W latach 1923 – 1926 pełnił funkcję nauczyciela tymczasowego w szkole  
na Osowej Górze. Następnie został mianowany kierownikiem oraz nauczycie-
lem stałym w Łochowie, gdzie funkcję sprawował do 1938 roku. Sam wstąpił 
ze służby i przeszedł jako kierownik do szkoły prywatnej w Gnieźnie. Znał 
biegle język niemiecki oraz polski. Był absolwentem Państwowego Semina-
rium Ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy. Zdał eg-
zamin uprawniający do nauczania w szkołach powszechnych. W charaktery-
styce Kaschika napisano, że: 

„Pan Kaschik należy do nauczycieli bardzo statecznych, obowiązko-
wych, spokojnych, lojalnych, zna pedagogikę i jej najnowsze prą-
dy – w klasie pracuje metodycznie – jest dobrym administratorem”.  
W kolejnej charakterystyce z lat 1930 – 1931 oraz 1932 napisano, 
że: „Posiada zupełną znajomość literackiego języka polskiego. Kieru-
je cała szkołą. Używa pięknego języka polskiego – jest lojalny i przy-
jacielsko dla Polski usposobiony, żonę Niemkę nauczył częściowo 
języka polskiego, utrzymuje dobre stosunki z wszystkimi”. W okre-
sie pełnienia funkcji kierownika stwierdzono, że: „Pan Kaschik wy-
konuje swe obowiązki na ogół sumiennie. W szkole są 2 klasy: jed-
na z językiem wykładowym niemieckim, druga polskim. Metoda  
na ogół właściwa, wyniki w pracy wychowawczo – dydaktycznej na 
ogół dostateczne. Stosunek do rodziców, przełożonych poprawny, 
przygotowanie do zawodu, znajomość programu, przepisów szkol-
nych dostateczna, jest autorem podręcznika języka polskiego do I klasy 
szkół z językiem wykładowym niemieckim. Zachowanie się w służbie  
 
 

57 Ibidem, sygn. 109, Wykazy stanu służby, b.p., Wykaz kwalifikacyjny, b.p., Świadectwo 
dojrzałości z dnia 19 czerwca 1902 roku, b.p., Odpis świadectwa egzaminu z języka polskiego 
z dnia 15 września 1922 roku, b.p., Pismo KOSZP w sprawie przeniesienia na inną posa-
dę nauczycielska z dnia 11 stycznia 1926 roku, b.p., Pismo KOSZP w sprawie przeniesienia 
Maksa Henkla na posadę w Łochowie z dnia 9 sierpnia 1929 roku, Pismo KOSZP w sprawie 
przeprowadzenia badania lekarskiego z dnia 26 sierpnia 1931 roku, b.p., Pismo KOSZP do in-
spektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie zaświadczenia lekarskiego Maksa Henkla z dnia  
18 września 1931 roku, b.p., Odpowiedź komisji lekarskie I stopnia na temat stanu zdrowia 
Maksa Henkla z dnia 16 listopada 1931 roku, b.p., Pismo KOSZP w Poznaniu do Maksa 
Henkla w sprawie badań lekarskich z dnia 17 maja 1932 roku, b.p., Pismo KOSZP do Maksa 
Henkla w sprawie przeniesienia w stan spoczynku z dnia 17 września 1932 roku, b.p., Pismo 
KOSZP w sprawie dokumentów do emerytury nauczyciela Maksa Henkla z dnia 23 września 
1932 roku, b.p., ibidem, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 1849, Pismo inspektora szkolnego  
w Bydgoszczy do KOSZP w sprawie vacatu na posadę nauczycielską z dnia 18 października 
1932 roku, b.p.
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i poza służbą właściwe. Nauczyciel inteligentny, pod względem 
ideowości nie dał się poznać, energja [sic!] widoczna”58.

Z analizowanych przeze mnie dokumentów wynika, że zachowało się 
wiele materiałów, które przygotowywał i podpisywał pan Kaschik. Pismo miał 
czytelne, pochyłe i zrozumiałe dla wszystkich. Pisał poprawną polszczyzną  
z leksyką stosowaną dla tamtych czasów. Herbert Kaschik był lojalny wobec 
władz polskich. Nie wykazywał swoich zainteresowań ideologią Adolfa Hitle-
ra. Kierowanie placówką wykonywał sumienie. W czasie swojej służby odno-
sił się z szacunkiem do nauczycieli polskich. W 1938 roku zakończył służbę 
w szkolnictwie państwowym. Od 1 kwietnia został dyrektorem prywatnej 
placówki w Gnieźnie.

Kazimierz Paszkiewicz – od 1 sierpnia 1926 roku został nauczycielem 
tymczasowym w placówce łochowskiej. Od 1 lipca 1930 roku stał się nauczy-
cielem stałym publicznych szkół powszechnych. Od 1 kwietnia 1938 roku 
został kierownikiem szkoły w Łochowie. Przekazano mu gmach szkolny oraz 
budynki gospodarcze. Został spisany cały majątek szkoły wraz z całym ar-
chiwum placówki i bibliotekami uczniowską oraz nauczycielską. Następnie 
otrzymał mieszkanie służbowe składające się z czterech pokoi oraz kuchni. 
Ponadto posiadał grunty rolne o powierzchni 2,25 ha. Funkcję kierownika 
pełnił do 1939 roku oraz po zakończeniu II wojny światowej59.

Zaprezentowane powyżej sylwetki nauczycieli placówki łochowskiej 
skłaniają nas do kilku interesujących wniosków.

58 Ibidem, KOSZPT 1920 – 1939, sygn. 4657, Wykaz kwalifikacyjny, b.p., Wykaz stanu służ-
by, b.p., Dokument urodzenia, b.p., Poświadczenie obywatelstwa polskiego z dnia 1931 roku, 
b.p., Deklaracja, b.p., Dokument ślubu z dnia 1926, Dokument urodzenia córki z dnia 1931 
roku, b.p., Odpis świadectwa dojrzałości z dnia 13 kwietnia 1923 roku, b.p., Odpis świadectwa 
drugiego egzaminu nauczycielskiego z dnia 1926 roku, b.p., Odpis Pisma KOSZP w Pozna-
niu w sprawie tymczasowej posady nauczyciela z dnia 1923 roku, Odpis pisma KOSZP na 
tymczasową posadę nauczyciela oraz kierownika w Łochowie z dnia 1926 roku, b.p., Protokół 
odbioru przysięgi urzędniczej z dnia 1923 roku, b.p., Odpis książeczki wojskowej z dnia 1927 
roku, b.p., Pismo KOSZP w sprawie nadania medalu dziesięciolecia Polski z dnia 27 grud-
nia 1929 roku, b.p., Świadectwo lekarskie z 1926 roku, b.p., Curriculum Vitae z dnia 1923 
roku, b.p., Odpis kursu wakacyjnego dla nauczycieli szkół powszechnych z dnia 7 lipca 1935 
roku, b.p., Pismo KOSZP w sprawie zatwierdzenia na kierownika szkoły prywatnej w Gnieźnie  
z dnia 30 grudnia 1937 roku, b.p.
59 Ibidem, sygn. 5598, Pismo inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie Kazimierza 
Paszkiewicza dnia 12 czerwca 1930 roku, ibidem, Pismo KOSZP w sprawie stałej posady na-
uczyciela w szkole w Łochowie z dnia 5 lipca 1930 roku, ibidem, Pismo inspektora szkolnego 
w Bydgoszczy w sprawie przejęcia inwentarza powołania na kierownika szkoły z dnia 24 marca 
1938 roku, b.p.
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W okresie czasów Polski Odrodzonej nauczyciele placówki łochowskiej 
zmieniali się, gdyż otrzymywali propozycje pracy w innych szkołach. Wielu  
z nich było absolwentami seminariów nauczycielskich, gdzie przygotowywa-
no ich do pracy z dziećmi oraz z młodzieżą. W czasie wakacji kończyli dodat-
kowe kursy i szkolenia (Cierzniewska 2008, Szafrański 1980).

Po kilku latach pracy w danej placówce nauczyciele byli przenoszeni do 
innych szkół. Po rozwiązaniu umowy o pracę w Łochowie nauczyciel musiał 
rozliczyć się z radą szkolną miejscową. Czasami nauczyciele przechodzili do 
szkół prywatnych, gdzie przed objęciem nowego stanowiska musieli oddać 
legitymację państwową 60.

Dopiero, w 1926 roku wydano ustawę o nauczycielach, która regulowała 
sprawy związane ze stosunkami służbowymi, oceną pracy, obowiązkami i pra-
wami pedagogów czy zawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunków służbowych. 
Wszystkim nauczycielom przyznano prawa urzędników państwowych. Posia-
dali 50% zniżki na przejazdy kolejowe61.

Czasami dochodziło do sytuacji, w której trudno było usunąć z mieszka-
nia byłych nauczycieli. Powodem było to, że rada szkolna miejscowa pozwo-
liła takiemu nauczycielowi pozostać w placówce. Dochodziło do niszczenia 
mienia polskich nauczycieli, zaboru inwentarza żywego62.

Nauczyciele przybywający na posadę do Łochowa, po kilku miesiącach 
rezygnowali z pracy. Warto zastanowić się dlaczego? Powód był bardzo proza-
iczny. W prośbach do władz szkolnych pisali, iż mieszkania były za małe dla 
ich rodzin. Warunki mieszkaniowe nie odpowiadały standardom życia peda-
gogów. Wielu z nich kontynuowało swoje kariery w placówkach prywatnych63.

Na zakończenie warto odnotować, że powiatowe władze oświatowe nie 
chciały nauczycieli Niemców. W swoich pismach do placówek oświatowych 
zapewniały, że tacy pedagodzy, nie umożliwiali odpowiedniego przygotowa-
nia patriotycznego uczniów szkół powszechnych.

60 Ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 627, Pismo w sprawie przeniesienia na inną posadę 
nauczycielską nauczycieli Zofii Irlówny z dnia 7 IV 1922 roku, b.p., ibidem, Odpis dekretu 
przeniesienia pani Zofii Irłówny, b.p., ibidem, Pismo KOSZP w Poznaniu w sprawie zmiany 
posady nauczycielskiej dla Marii Kurekowej z dnia 8 VIII 1929 roku, b.p., ibidem, sygn. 626, 
Pismo KOSZP w Poznaniu w sprawie przeniesienia nauczyciela Fryderyka Ehmego z dnia  
24 IX 1926 roku, b.p., Pismo do inspektoratu szkolnego w sprawie dzierżawy gruntów rolnych 
dla innych nauczycieli z dnia 11 X 1926 roku, b.p.
61 Ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli z dnia 1 lipca 1926 roku, Dz. U. z 1926 roku,  
nr 92, poz. 530.
62 Ibidem, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 626, Pismo do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy  
w sprawie nauczyciela Schneidra z dnia 9 IX 1921 roku, b.p.
63 Ibidem, sygn. 627, Pismo do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie nauczycielki 
Marii Kurekowej z dnia 28 I 1927 roku, b.p.
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OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH  
ORAZ UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWYCH

W każdej szkole w Rzeczypospolitej również w placówce łochowskiej 
upamiętnianie były rocznice świąt oraz uroczystości państwowych. Był to 
sposób na wychowanie patriotyczne młodego pokolenia w duchu umiło-
wania własnej historii, ojczyzny, postaci historycznych oraz ważnych wyda-
rzeń z dziejów Polski. Przedstawmy kilka przykładów ze szkoły w Łochowie  
na podstawie materiałów źródłowych (Jaworski, Juśko, Niedojadło 2019; Juś-
ko, Niedojadło 2018, Załęczny 2017; Ziółkowski 2018, s. 9 – 28).

Z okazji przypadającej kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę przygotowano oddzielnie dla klasy katolickiej oraz ewangelickiej. Roz-
poczęto je w klasie polskiej o godzinie 09:00. Na początku śpiewano pieśni 
patriotyczne, takie jak: „Boże coś Polskę”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Patrz 
Kościuszko”, „O siwy kraju Nasz”. Recytowano wiersze patriotyczne między 
innymi: „Matka Polska”, „Orlę lwowskie”, „Kresy Zachodnie”, „Budujmy 
miłej ojczyźnie dom”, „Polaka cel”, „Śmierć Józefa Poniatowskiego”. Na za-
kończenie wszyscy odśpiewali „Rotę”. Następnie odbył się wykład nauczyciela 
zatytułowany „Odzyskanie niepodległości Polski”. W wykładzie podkreślono 
znaczenie wybuchu wojny światowej. Zaprezentowano przebieg działań wo-
jennych, klęskę Rosji, powstanie legionów polskich pod wodzą Józefa Piłsud-
skiego. Omówiono uwięzienie Józefa Piłsudskiego oraz przegraną Niemców  
w 1918 roku. Wykład zakończono informacją o powstaniu Rzeczypospolitej 
w dniu 11 listopada 1918 roku oraz oddaniu rządów Józefowi Piłsudskiemu. 
W podsumowaniu przedstawiono znaczenie 11 listopada dla całego społeczeń-
stwa. W klasach ewangelickich omówiono odzyskanie niepodległości przez 
Polskę, gdzie wskazano kierunki rozwoju ku niepodległości, czyli: znaczenie 
dnia dzisiejszego jako święta państwowego, utrata niepodległości przez Rzecz-
pospolitą pod koniec XVIII wieku. Wreszcie, zaprezentowano los Polaków  
w dzielnicach zaborczych. Omówiono walki o odzyskanie niepodległości Rze-
czypospolitej, gdzie wskazano rolę Napoleona I, legionów, powstania listopa-
dowego, styczniowego, Mówiono o udziale Polaków w wojnie światowej. Za-
prezentowano pokój wersalski, dzięki któremu wskrzeszono państwo polskie. 
Omówiono znaczenie Józefa Piłsudskiego jako pierwszego naczelnika pań-
stwa. Wykład został zakończony okrzykiem ku czci: „Rzeczypospolitej” oraz 

„Prezydenta Ignacego Mościckiego”. Dzieci niemieckie śpiewały pieśni polskie 
(„Jeszcze Polska nie zginęła”, „Boże, coś Polskę”) jak niemieckie („Groper Got”, 
„Wir loben dich”, „Lobe den Herren”). Deklamowano wiersze („O Stasieńku 
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– ułanie ochotniku”) oraz chór zaśpiewał pieśń „Grzeszni ludzie”. Młodzież 
szkolna zebrała 7,14 złotych, które zostały przeznaczone na zakup książek do 
biblioteki szkolnej. Odprawiono uroczystą mszę polową przed budynkiem 
szkoły. Cała szkoła brała udział w pochodzie patriotycznym do Łochowic.  
Na zakończenie pochodu głos zabrał pan Kazimierz Paszkiewicz, który mówił  
o przypadającym święcie. Na zakończenie pochodu odśpiewano hymn naro-
dowy. Po powrocie wszyscy udali się do sali prowadzonej przez gospodarza 
pana Bettina. Do mieszkańców wsi przemawiał nauczyciel z sąsiedniej placów-
ki, który podkreślał znaczenie przypadającego święta. Uczniowie deklamowali 
wiersze. Na zakończenie prezes lokalnego komitetu organizacyjnego wzniósł 
okrzyk ku czci Rzeczypospolitej. Wszyscy odśpiewali „Rotę”. Po zakończeniu 
uroczystości uczniowie polscy oraz niemieccy wraz z rodzinami powrócili do 
swoich domów64.

W 1930 roku w szkole w Łochowie obchodzono 10. rocznicę wojny pol-
sko – bolszewickiej. Na początku odśpiewano „Boże, coś Polskę”. Następnie 
nauczyciel zaprezentował dzieciom wykład na temat cudu nad Wisłą oraz 
znaczenia tego zwycięstwa dla Polski i Europy. Wzniesiono wspólnie okrzyki 
na cześć Rzeczypospolitej i marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie 
odśpiewano hymn: „Jeszcze Polska nie zginęła”65.

Z okazji 30. rocznicy śmierci Adama Asnyka przeprowadzono pogadan-
ki z uczniami w klasach polskich, jak i niemieckich. Zaprezentowano życie, 
twórczość i działalność poety. Omówiono najważniejsze wiersze poety, które 
zostały przeczytane przez nauczyciela66.

Również, w 1930 roku przypadała 77. rocznica śmierci generała Jó-
zefa Bema. W związku z tym zaprezentowano życiorys bohatera w klasach 
polskich oraz niemieckich, gdzie przybliżono postać i jej znaczenie postaci  
w dziejach ojczyzny67.

Każdego roku odbywało się święto ku czci Konstytucji 3 Maja. Uroczy-
stości majowe przygotowało Towarzystwo Powstańców i Wojaków z Łocho-
wa wraz z kółkiem kulturalno – oświatowym działającym w szkole. Cała 
społeczność szkolna przybyła przed placówkę, skąd razem ze stowarzysze-

64 APB, ISZBY 1920 – 1939, sygn. 628, Sprawozdanie z obchodów 11 listopada 1927 roku  
w klasach polskich oraz niemieckich, b.p., ibidem, sygn. 627, Sprawozdanie z przebiegu uroczy-
stości szkolnej z okazji rocznicy 10 lecia odzyskania niepodległości z dnia 16 XI 1928 roku, b.p.,
65 Ibidem, sygn. 627, Sprawozdanie z obchodów 11 listopada oraz 10. rocznicy wojny polsko 

– bolszewickiej z dnia 17 XI 1920 roku, b.p.
66 Ibidem, sygn. 628, Sprawozdanie z 30. rocznicy śmierci Adama Asnyka w Szkole Powszech-
nej w Łochowie z dnia 12 listopada 1927 roku, b.p.
67 Ibidem, Sprawozdanie z 77. rocznicy śmierci generała Bema z dnia 18 XII 1927 roku, b.p.
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niami łochowskimi przemaszerowali na były plac do szkoły w Łochowicach.  
Tam przemawiał nauczyciel z Łochowa Kazimierz Paszkiewicz. W swoim 
krótkim wystąpieniu omówił znaczenie Konstytucji dla narodu polskiego. 
Ponadto, chór szkolny składający się z dzieci polskich oraz ewangelickich 
odśpiewał pieśń patriotyczną: „Witaj majowa Jutrzenko”. Po zakończonych 
uroczystościach młodzież szkolna powróciła przed szkołę w Łochowie. Od-
były się defilady ze sztandarem Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz 
pozostałych członków towarzystwa z Bydgoszczy. Dalsza część miała miejsce 
w sali pana Bettina, gdzie wygłaszano kolejne przemówienia. Młodzież dekla-
mowała wiersze takie jak: „Ziemia rodzinna”, „Katechizm dziecka polskiego”, 

„Ojczyzna moja”, „Trzeci maj”, „Radosny dzień” oraz „W dniu 3 maja”. Chór 
szkolny śpiewał pieśni patriotyczno – kościelne takie jak: „Ojcze z niebios”, 

„Witaj majowa jutrzenko”, „Kochajmy się, braci mili”, „Polonez Kościuszki”, 
„Przylecieli Sokoli”, Na zakończenie wzniesiono okrzyk na cześć Prezyden-
ta oraz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Oczywiście, wszyscy zgromadzeni  
na uroczystościach zaśpiewali wspólnie hymn polski: „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła”68. W czasie uroczystości zebrano pieniądze na rzecz Towarzystwa Czy-
telni Ludowych - 3 złote i 25 groszy. W 1931 roku w zbiórce zgromadzono 

– 1,20 złotych. Cały dochód przeznaczono na zakup i wyposażenie bibliotek 
gminnych69.

W 1930 roku obchodzono 100. rocznicę wybuchu powstania listopado-
wego. W szkole łochowskiej uroczystości przebiegały tak samo dla wszystkich 
klas. Na początku zaśpiewano pieśń: „Boże, coś Polskę”. Przeprowadzono 
wykłady o genezie, przyczynach, przebiegu i konsekwencjach powstania 
listopadowego. W międzyczasie młodzież deklamowała wiersze o powstaniu. 
Uczczono urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Ignacego 
Mościckiego. Na zakończenie odśpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła”70.

W szkole w Łochowie przeprowadzono pogadanki z okazji „Miesiąca 
Morza”, gdzie omówiono znaczenie Bałtyku dla państwa oraz społeczeństwa71.

We wszystkich szkołach polskich oddawano cześć marszałkowi Józe-
fowi Piłsudskiemu. Rok rocznie odbywały się uroczystości z okazji imienin 

68 Ibidem, sygn. 627, Sprawozdanie z przebiegu uroczystości 3 maja w Łochowie z dnia 1 VI 
1926 roku, b.p., ibidem, Sprawozdanie z przebiegu uroczystości 3 maja z dnia 11 maja 1928 
roku, b.p., ibidem, sygn. 628, Sprawozdania z przebiegu 3 maja w Łochowie z dnia 12 maja 
1931 roku, b.p.,
69 Ibidem, Składaka na rzecz Towarzystwa Czytelni Ludowych ze Szkoły Powszechnej  
w Łochowie z dnia 11 maja 1928 roku, b.p.
70 Ibidem, Sprawozdanie z uroczystości 100. rocznicy wybuchu powstania listopadowego z dni 
9 XII 1930 roku, b.p.
71 Ibidem, sygn. 627, Sprawozdanie na temat przebiegu miesiąca Pomorza z 9 XII 1930 roku, b.p.
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marszałka. W analizowanych materiałach źródłowych znajdujemy informa-
cję na ten temat. Przygotowano w placówce szkolnej wieczornicę, na którą 
przybyła cała społeczność szkolna. Na początku wspólnie odśpiewano „Boże,  
coś Polskę”. Dalej młodzież deklamowała wiersze („Co to jest ojczyzna”, 

„Katechizm dziecka polskiego”, „W dzień imienin Piłsudskiego”, „Ku czci 
Marszałka Piłsudskiego”, „O Stasieńku – ułanie ochotniku”. Chór wykony-
wał pieśni, takie jak: „Polonez Kościuszki”, „Grzeszni ludzie zapomniani”. 
Wreszcie, przemówił kierownik szkoły, który przypomniał życiorys Józefa 
Piłsudskiego. Dalej omówił kształtowanie się Rzeczypospolitej w 1918 roku.  
Na zakończenie wzniesiono okrzyk ku czci Pana Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Cała uroczystość trwała do 19:00. Brali w niej udział przedstawiciele miej-
scowej rady szkolnej oraz organizacje łochowskie. Sala posiadała wystrój od-
powiedni do obchodzonych okazji. Po uroczystościach cała społeczność brała 
udział w pochodzie zorganizowanym przez Towarzystwo Powstańców i Wo-
jaków. Cały budynek mienił się w przeróżnych iluminacjach. Dzieci ewange-
lickie przygotowały własną uroczystość. Na początku zaśpiewano „Pod twoją 
Obronę”. Przemówił kierownik, gdzie wspomniał o roli Józefa Piłsudskiego 
w dziejach Polski. Zadeklamowano wiersz pt.: „Miłość Ojczyzny”. Na za-
kończenie wzniesiono okrzyk na cześć Marszałka Polski i Rzeczypospolitej.  
Na zakończenie odśpiewano hymn polski oraz odmówiono modlitwę. Na-
stępnego dnia wszystkie dzieci wysłuchały audycji muzycznej związanej z Jó-
zefem Piłsudskim, którą nadawano z Warszawy72.

We wszystkich klasach w Łochowie odbywały się lekcje na temat 300. 
rocznicy zwycięstwa floty polskiej pod Oliwą w 1627 roku. Omówiono 
znaczenie bitwy w wojnie polsko – szwedzkiej w I połowie XVII wieku73.

Zorganizowano dla uczniów „Tydzień Dziecka”. Cała młodzież szkolna 
uczestniczyła w wycieczce do lasu, gdzie przygotowano dla niej najróżniej-
sze gry oraz zabawy na świeżym powietrzu. Uczniowie mieli do dyspozycji 
ognisko, na którym piekli kiełbaski. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie 
niespodzianki. Przed świętami Bożego Narodzenia odbywały się spotkania  
 
 
 

72 Ibidem, Sprawozdanie z uroczystości ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w szkole  
w Łochowie z dnia 20 marca 1929 roku, b.p., ibidem, Sprawozdanie z uroczystości Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w placówce łochowskiej z dnia 19 marca 1930 roku, b.p.
73 Ibidem, Pismo do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie uroczystości 300. rocz-
nicy zwycięstwa floty polskiej nad Oliwą w szkole łochowskiej z dnia 29 XI 1927 roku, b.p.
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gwiazdkowe dla dzieci. W ich trakcie deklamowano wiersze oraz śpiewano 
kolędy. Na zakończenie każde dziecko otrzymywało mały upominek74. 

Z okazji przypadającej 150. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego, 
przypomniano sylwetkę oraz znaczenie postaci dla Rzeczypospolitej, oraz Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki75.

Na terenie szkoły odbywał się miesiąc Śląska. Deklamowano wiersze, 
np.: „Z ziemi śląskiej” „Śląski powstaniec”, „Na górnośląskiej ziemi”. Na-
uczyciel zaprezentował pogadankę dotyczącą znaczenie Śląska dla ojczyzny.  
Na zakończenie odśpiewano „Rotę”. Ponadto, z okazji tej uroczystości sprze-
dano 18 znaczków z wizerunkiem Śląska. Wszystkie zebrane pieniądze prze-
znaczono na rzecz Związku Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu76.

Reasumując, szkoła wychowywała młodzież na światłych i świadomych 
obywateli. Uczniowie otrzymali staranne wychowanie patriotyczne, religij-
ne oraz moralne. Wspólnie z całą społecznością szkolną obchodzono święta  
i uroczystości polskie oraz niemieckie. Do wspólnego świętowania zapraszano 
mieszkańców Łochowa, organizacje społeczne, przedstawicieli innych szkół  
z gminy Białe Błota. Młodzież szkolna została wychowana w duchu umiło-
wania do dziejów ojczystych, bohaterów narodowych oraz wydarzeń roczni-
cowych. Nie zapomniano o kulcie współczesnych wielkich synów ojczyzny 

– Józefa Piłsudskiego czy Ignacego Mościckiego. Pamiętano o imieninach, 
urodzinach, rocznicy prezydentury oraz śmierci wybitnych bohaterów. Uczo-
no młodzież pieśni patriotycznych oraz religijnych. Nie zapomniano o dekla-
mowaniu wierszy naszych polskich poetów.

ZAKOŃCZENIE

Szkoła funkcjonowała od II połowy XVIII wieku. W wyniku I rozbioru 
Polski, rozpoczął się pruski rozdział placówki. Pod koniec XVIII wieku wy-
mienieni zostali imienia i nazwiska pierwsi nauczyciele. Na początku XVIII 
wieku mamy kolejnych pedagogów, pracujących w szkole łochowskiej. Akta 
milczą o wykształceniu. Po 1815 roku można ustalić wykształcenie nauczycieli 

74 Ibidem, sygn. 626, Pismo do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie tygodnia 
dziecka w szkole łochowskiej z dnia 22 czerwca 1927 roku, b.p., ibidem, Pismo do inspek-
toratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie gwiazdki dla dzieci łochowskich z dnia 12 paź-
dziernika 1926 roku, b.p., ibidem, Program uroczystości gwiazdkowej w szkole parytetycznej  
w Łochowie z dnia 21 grudnia 1926 roku, b.p., ibidem, 627, Pismo do inspektoratu szkolnego 
w Bydgoszczy w sprawie tygodnia dziecka w Łochowie z dnia 9 XI 1929 roku, b.p.
75 Ibidem, sygn. 627, Pismo do inspektoratu szkolnego w Bydgoszczy w sprawie 150. rocznicy 
śmierci Kazimierza Pułaskiego z dnia 14 X 1929 roku, b.p.
76 Ibidem, sygn. 628, Sprawozdanie z miesiąca Śląska z dnia 7 XII 1931 roku, b.p.



142

PIOTR KSIĘŻNIAKIEWICZ

w świetle zachowanych akt personalnych. W II połowie XIX wieku pobu-
dowano murowany budynek. W latach 90. XIX rozbudowano szkołę, która 
funkcjonowała bez większył zmian do II wojny światowej.

Przemiany zachodzące na terenie Pomorza i Kujaw po 1920 roku do-
prowadziły do powstania placówki polsko – niemieckiej. Obok siebie uczyły 
się dzieci polskie oraz niemieckie. Do roku 1939 zatrudniano trzech nauczy-
cieli, a potem tylko dwoje pedagogów, którzy wykładali w klasach polsko 

– niemieckich.
Analizowane dokumenty dowodzą, że nauczyciele z placówki łochow-

skiej byli absolwentami niemieckich i polskich seminariów nauczycielskich. 
W kolejnych latach dokształcali się na kursach letnich z różnych przedmiotów 
organizowanych przez władze oświatowe. Wielu z nich było Niemcami, któ-
rzy optowali za nową rodzącą się władzą w Republice Weimarskiej w latach 
30. XX wieku. Byli przeciwnikami nowej władzy polskiej. Nie wykonywali 
swoich obowiązków szkolnych. Uczyli jedynie po niemiecku. Pisali prośby do 
organów szkolnych tylko w tym języku, pomimo że umieli pisać oraz czytać 
po polsku. Wielu z nich wręczono od władz polskich medale przyznawane  
z okazji 10. lecia niepodległej Rzeczypospolitej.

Wszystkie sprawy nauczycieli oraz szkoły musiały zostać zatwierdzone 
przez inspektorat szkolny w Bydgoszcz – Południe. Każda decyzja kierownika 
była akceptowana bądź odrzucana przez władze oświatowe.

Ważnym organem, w każdej placówce była rada szkolna miejscowa.  
W skład rady szkolnej miejscowej wchodzili przedstawiciele polskich oraz nie-
mieckich mieszkańców. Wybierano ich w czasie wyborów organizowanych 
w poszczególnych miejscowościach obwodu szkolnego. Do najważniejszych 
spraw rady szkolnej należało zarządzanie oraz opieka nad gmachem szkolnym. 
Zatrudniano oraz zwalniano nauczycieli.

Po czasach zaborów odradzające państwo polskie potrzebowało obywa-
teli wychowywanych w duchu miłości do swojej ojczyzny. Uczniowie otrzy-
mywali staranne wychowanie obywatelskie oraz patriotyczne. Z całą szkołą 
obchodzono święta i uroczystości polskie oraz niemieckie. Do wspólnego 
świętowania zapraszano rodziców, społeczność łochowską, organizacje spo-
łeczne oraz przedstawicieli innych szkół z terenu Białych Błot.

Obwód szkolny Łochowo składał się z kilku okolicznych wsi, z których 
dzieci uczęszczały do szkoły. Wsie wchodzące w skład obwodu musiały wpła-
cać środki na rzecz rozwoju placówki. Zanalizowanych dokumentów archi-
walnych, wynika, że najważniejszym problemem był bardzo zły stan gmachu 
szkolnego. Powodem był brak regularnych opłat z miejscowości wchodzących 
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w skład obwodu. Ponadto istniały zaniedbania wynikające jeszcze z czasów 
niemieckich.

Problematyka poruszana w pracy zasługuje w niedalekiej przyszłości  
na pogłębienie przedstawionych problemów. Warto podjąć trud przygoto-
wania pełnego rysu historycznego szkoły na tle dziejów historyczno – spo-
łecznych w Łochowie, który będzie hołdem dla wszystkich absolwentów, kie-
rowników, dyrektorów i nauczycieli. Istnieje potrzeba przebadania wszelkich 
zachowanych oraz nieodkrytych źródeł dotyczących placówki łochowskiej,  
w szczególności zanalizowanie prasy lokalnej, spisanie relacji żyjących uczniów 
oraz pedagogów, wreszcie, wydobycie z archiwów domowych, wszelkich pa-
miątek o szkole.

BIBLIOGRAFIA

Źródła rękopiśmienne

Archiwum państwowe w bydgoszczy

Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy [1899] 1920 - 1939

Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu 1920 – 1939

Inspektorat Szkolny w Bydgoszczy [1866] 1920 – 1939

Akta Prawne Rangi Ustawowej

Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim z 7 lu-
tego 1919 roku, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 14, poz. 
185, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Pu-
blicznego, 1919, nr 2, poz. 3.

 Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 roku, Dziennik Praw Państwa 
Polskiego 1919, nr 14, poz. 147.

Dekret o szkołach z niemieckim językiem wykładowym z dnia 7 lutego 1919, 
Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 21, poz. 232.

Ustawa o ustalaniu wynagrodzeń nauczycieli publicznych szkół powszechnych  
z dnia 27 maja 1919 roku, Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919, 
nr 44, poz. 311.

Ustawa o ratyfikacji traktatu pokoju z dnia 28 czerwca 1919, Dziennik Urzędo-
wy 1920, nr 35, poz. 119, poz. 120.



144

PIOTR KSIĘŻNIAKIEWICZ

Ustawa o tymczasowej organizacji zarządu byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia  
1 sierpnia 1919 roku, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 64, 
poz. 385.

Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych, 
Dziennik Urzędowy, 1920, nr 304, poz. 50.

Traktat pokoju i mały traktat wersalski, Dziennik Urzędowy,1920 roku,  
nr 110, poz. 728.

Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych z dnia  
17 lutego 1922 roku, Dziennik Urzędowy, 1922, nr 18, poz. 143.

Ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli z 1 lipca 1926 roku, Dziennik 
Urzędowy, 1926, nr 92, poz. 530.

Ustawa z dnia 11 marca 1932 o ustroju szkolnym, Dziennik Urzędowy 1932, 
nr 32, poz. 389.

Akta Prawne Niższego Rzędu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1921 roku w przedmiocie 
przekazania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego spraw szkolnych i oświatowych na obszarze byłej Dzielnicy Pru-
skiej, Dziennik Urzędowy 1921, nr 46, poz. 283.

Uchwała Rady Ministrów o szkołach powszechnych z niemieckim językiem na-
uczania, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 21, poz. 232.

Okólnik do inspektorów szkolnych w sprawie kwalifikacji nauczycieli z 16 XII 
1920 roku, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań i Oświecenia 
Publicznego, 1921 roku, nr 3.

Okólnik Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego do Kuratoriów Szkol-
nych Pomorskiego i Poznańskiego w sprawie końcowego terminu pierw-
szego egzaminu nauczycielskiego dla niewykwalifikowanych nauczycieli 
publicznych szkół powszechnych z dnia 20 VI 1927 roku, Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego, nr 9  
z 1927 roku.

Regulamin dla kierowników publicznych szkół powszechnych, Dziennik Urzę-
dowy Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego 1923, nr 13, 
poz. 110.



145

ZARYS DZIEJÓW SZKOŁY POWSZECHNEJ W ŁOCHOWIE...

Źródła drukowane

Guldon Z. 
1966 Opisy starostwa bydgoskiego z lat 1661 – 1765, Bydgoszcz.

Kabaciński R.
1977 Inwentarz starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753 – 1766 roku, 

Bydgoszcz.

Kallas M., Wojciak J.
1972 Statystyka departamentu bydgoskiego ułożona w miesiącu kwietniu 

1812 roku,Warszawa – Poznań.

Opracowania

10 – lecie 
2009 10-lecie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, red. K. Niciejewska,  

M. Donarski, Łochowo.

Chamot M.
2018 „Polacy – naród jednością silny”, [w:] Szkice z dziejów bydgoskiej 

oświaty i wychowania w niepodległej II RP, red. W. Jastrzębski,  
F. Sikora, P. Ziółkowski, Bydgoszcz.

Cierzniewska R.
2008 Kształtowanie umiejętności zawodowych w seminariach nauczyciel-

skich Drugiej Rzeczypospolitej,

1995 Nauczyciele i oświata w myśli politycznej ruchu ludowego w latach 
1919 – 1931, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły pedagogicznej  
w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, 1995, z. 20.

1997 Seminaria nauczycielskie w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, 
1997, z. 30.

Falęcki T.
1970 Niemieckie szkolnictwo mniejszościowe na Górnym Śląsku w latach 

1922 – 1939, Katowice. 

Grabowska W.
1976 Szkolnictwo Powszechne w Polsce w latach 1932 – 1939, Wrocław.



146

PIOTR KSIĘŻNIAKIEWICZ

Guldon Z.
1999 Zarys dziejów osad miejskich oraz miejscowości przyłączonych do Byd-

goszczy do 1939 roku, [w:] Historia Bydgoszczy 1920 – 1939, red.  
M. Biskup, t. II, cz. I, Bydgoszcz.

Hauser P.
1981 Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim a latach 1920 – 

1939, Wrocław.

Iwanicki M.
1978 Polityka oświatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918 

- 1939, Warszawa.

Jaworski P., Juśko E., Niedojadło A.
2019 Ideowa rola wychowania religijnego uczniów szkół ludowych auto-

nomicznej Galicji oraz powszechnych II Rzeczypospolitej w Okręgu 
Szkolnym Krakowskim, Toruń.

Juśko E., Niedojadło A.
2018 Uroczystości w szkołach okręgu szkolnego krakowskiego jako element 

kształtowania świadomości narodowej, patriotycznej, moralno-religij-
nej i obywatelskiej w II Rzeczypospolitej, Toruń. 

Kulpa J.
1963 Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918 – 

1939, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Maciejewska W., Grygier T.,
1974 Polski słownik archiwalny, PWN.

Mauersberg S.
1988 Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej? Społeczne uwarunko-

wania dostępu do oświaty, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
– Łódź.

1968 Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 
1918-1939, ZN im. Ossolińskich.

Michalski S.
1988 Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej. Studium pedagogiki 

porównawczej, Warszawa.



147

ZARYS DZIEJÓW SZKOŁY POWSZECHNEJ W ŁOCHOWIE...

Przasmycka E., Miłkowska E.
2011 Wzorcowe szkoły wiejskie jedno- i dwuklasowe z okresu międzywojen-

nego w Polsce, „Teki Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów 
Krajoznawczych”, t. 7:2011.

Pyter M.
2016 Prawne zasady kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w okresie II 

Rzeczypospolitej. Zagadnienia wybrane, „Studia Iuridica Lublinien-
sis”, t. 25:2016, nr 3.

Sadowska J.
2010 Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932 – 1933, Białystok.

Sieciński W.
2016 Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego, „Studia Admi-

nistracyjne”, 2016, nr 8.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...
1880 - 1914 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880 
– 1914.

Ruta Z.
1980 Szkolnictwo powszechne w okręgu szkolnym krakowskim w latach 

1918-1939, Ossolineum.

Szafrański F.
1980 Przygotowanie zawodowe nauczycieli w czasach II Rzeczypospolitej  

w świetle ustaw, dekretów oraz aktów normatywnych Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wrocław.

Trzebiatowski K.
1967 Drogi rozwoju szkolnictwa powszechnego w latach 1918 – 1922 na 

polskich ziemiach zachodnich, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, 
1967, z. 2.

1966 Problemy unarodowienia i unifikacji szkolnictwa powszechnego w wo-
jewództwie pomorskim w latach 1919 – 1923, „Gdańskie Zeszyty 
Humanistyczne”, nr 3.

1980 Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918 – 1939, Wrocław.

1986 Szkolnictwo powszechne w województwie pomorskim w latach 1920 – 
1939, Wrocław.



148

PIOTR KSIĘŻNIAKIEWICZ

Załęczny J.
2017  Tradycje patriotyczne elementem kształtowania zbiorowej świadomości 

w II Rzeczypospolitej.

Ziółkowski P.
2018 Wychowanie moralne, katolickie, państwowe, narodowe i obywa-

telskie w regionie bydgoskim w II RP (1918 – 1939), [w:] Szkice  
z dziejów bydgoskiej oświaty i wychowania w niepodległej II RP, red.  
W. Jastrzębski, F. Sikora, P. Ziółkowski, Bydgoszcz.



149

Monika Krupa-Potoczny
Uniwersytet Rzeszowski

„MAŁA SZKOŁA”-  
WPÓŁCZESNOŚĆ OPARTA 

NA TRADYCJI

Wprowadzenie

Szkoła stanowi jednocześnie podmiot i przedmiot ogólnie rozumianej 
oświaty. Należy do epicentrum wszystkich działań edukacyjnych, których 
celem jest jednakowo dobry oraz adekwatny rozwój intelektualno-psycho-
społeczny każdego dziecka. To właśnie w szkole dzieci i młodzież poznają 
niezbędne umiejętności: liczenia, czytania, pisania oraz wykorzystania ich  
w życiu praktycznym. Następnie uczą się zasad i reguł rządzących w naszym 
świecie, na równi, poznając jednocześnie kulturę polską oraz światową. Choć 
przytoczone pojęcia mogą wydawać się nad wyraz patetyczne w ujęciu „małej 
szkoły” wiejskiej, to jednak szkoła jako miejsce kształcenia oraz wychowywa-
nia młodych ludzi uwrażliwia na wzniosłe idee w placówkach szkolno – oświa-
towych jednakowoż  w mieście, jak i na wsi.

„Mała szkoła” stanowi jedną „z ważniejszych instytucji w wiejskim środo-
wisku lokalnym”(Uryga, 2013, s.15), o czym wspomina D. Uryga – propaga-
torka powstawania „małych szkół” na wsi.

K. Szafraniec wspomina także, iż szkoła „daje wykształcenie, jest miej-
scem ważnych kontaktów społecznych, uczy […] wiary we własne możliwości” 
(Uryga, 2013, s.16).

Rozważając zadania oraz cele istnienia szkoły nieistotny jest podział na 
szkoły duże bądź małe, miejskie czy wiejskie, gdyż fundament i misja szkoły 
jest taka sama w każdym miejscu i czasie. 



150

MONIKA KRUPA

Szkoła – rys pozytywny i negatywny

Podejmowane pojęcie „małej szkoły” pozostaje zagadnieniem niezwykle 
szerokim, a jednocześnie odnosi się do wielu dziedzin z kręgów pedagogicz-
nych, socjologicznych oraz politycznych. Choć wielu  znanych naukowców 
oraz ludzi nauki zauważyło i opisało proces likwidacji bądź powstawania nie-
wielkich szkół, to jednak temat zasadności ich istnienia, pozostaje często za-
pomniany i odsuwany na dalszy plan polskiego rozwoju w dziedzinie edukacji.

Na wstępie rozważań należy zauważyć, iż „mała szkoła” to nie tylko 
 liczebność klasy szkolnej bądź całego rocznika, ani nawet ilość nauczycieli  
w odniesieniu jedynie do szkół wiejskich. Termin ten nie posiada jednolitej 
definicji, co nie oznacza, iż nie można sklasyfikować tego pojęcia. R. Pęczkow-
ski w książce pt.: „Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwanie” będącej 
częścią cyklu publikacji pt.: „Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie”, po-
daje holistyczne rozumienie pojęcia „mała szkoła”, czyli autor definiuje jako:

• „szkołę o pełnej strukturze organizacyjnej, w której funkcjonuje co naj-
mniej po jednym oddziale klasowym na każdym poziomie kształcenia, 
lub szkołę  o niepełnej strukturze organizacyjnej;

• szkołę, do której uczęszcza nie więcej niż 150 uczniów;
• szkołę, w której kadrę pedagogiczną tworzy nie więcej niż piętnastu 

nauczycieli, w tym trzech nauczycieli, specjalistów w zakresie edukacji 
wczesnoszkolnej;

• szkołę, w której oddział klasowy liczy nie mniej niż 8 uczniów” (Pęcz-
kowski 2017, s.17-18). 

Warto zwrócić uwagę na wspomnianą powyżej liczbę „150 uczniów”.  
Nie jest to przypadek, iż w przytoczonej definicji Pęczkowski powołał się na 
tę właśnie „magiczną liczbę 150”. Według M. Gladwella liczba 150 stanowi 
wartość sugerowaną, odnoszoną do optymalnej wielkości grupy społecznej. 
Formalne grupy typu: zakłady pracy bądź jednostki bojowe oraz  grupy nie-
formalne jak choćby: grupy plemienne czy grupy kulturowe, przyjmuję war-
tość swojej struktury w granicach do 150 członków.  Przy tak maksymalnym 
natężeniu zbiorowości ludzi nadal istnieją stabilne relacje społeczne. Prze-
kroczenie tej umownej granicy może zachwiać wewnętrzną spójnością grupy 
(Pęczkowski 2017, s.18). Mała szkoła rozumiana, jako niewielka zbiorowość 
młodych ludzi (dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat) stanowi grupę 
adekwatną dla procesu rozwojowego w dziedzinie intelektualnej, emocjonal-
nej i społecznej tych osób. W tym momencie nasuwa się jasne porównanie 



151

„MAŁA SZKOŁA”- WPÓŁCZESNOŚĆ OPARTA NA TRADYCJI

pomiędzy dużą a „małą szkołą”.  W dużej szkole oddziały klasowe są bardzo 
często przeludnione, pojawia się dezyindywidualizacja, anonimowość oraz 
podatne podłoże do rozwoju różnorodnych patologii społecznych. Słusznie 
zauważa Z. Kwieciński, iż, „szkoła jako instytucja i jednocześnie element 
struktury systemu edukacji stała się instytucją dysfunkcjonalną” (Pęczkowski 
2017, s.19). Badacz wspomina o rytualizmie, formalizmie oraz stereotypo-
wych działaniach pedagogicznych, zaburzających relacje interpersonalne na 
poziomie: uczeń – nauczyciel. „Mała szkoła” stanowi dokładną odwrotność 
tych zjawisk. Nauczyciele kierują się personalną postawą oraz empatią w kon-
taktach z uczniami, a zatem znika anonimowość (Pęczkowski 2017, s.19-20). 
Można zaryzykować stwierdzenie, iż szkoła dostosowuje się do uczniów, a nie 
uczniowie do wygórowanych standardów edukacyjnych.

Podobne wnioski wyciąga S. Nelson, który w swoim artykule opisuje 
unikatowe cechy małych wiejskich szkół funkcjonujących w północnych 
regionach Stanów Zjednoczonych typu: Alaska, Idaho, Montana, Oregon  
i Waszyngton. Autor tekstu wspomina, iż każdy uczeń posiada ogromne 
możliwości udziału w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Co więcej, małe 
szkoły wiejskie są szansą na innowacyjność działań edukacyjnych, które często 
nie są dostępne w szkołach miejskich (Nelson 2009, s. 2).

Z kolei w Anglii A. Tuck, zauważa, iż w wielu wiejskich szkołach dy-
rektorzy szkół uczą także jako zwykli nauczyciele, co daje możliwość moni-
torowania postępów i osiągnieć uczniów oraz ułatwia komunikację z innymi 
nauczycielami (Tuck, 2009, s. 2). Badaczka zauważa również, iż dyrektorzy 
małych, wiejskich szkół zmagają się z poczuciem izolacji, a więc wsparcie od-
powiednich (większych) organizacji jest zawsze wskazane i pomocne (Tuck, 
2009, s. 3). 

Na polskim gruncie działa Federacja Inicjatyw Obywatelskich, która po-
siada ogromny dorobek merytoryczny (spora liczba publikacji i artykułów na-
ukowych) oraz wspomaga prawnie i organizacyjnie „małe szkoły” zagrożone 
likwidacją (Federacja Inicjatyw Oświatowych 2006).

R. Piwowarski wspomina w swojej książce pt.: „Szkoły na wsi – eduka-
cyjne wyzwanie”, iż sprawa istnienia „małych szkół” (szczególnie widocznych 
w polskiej wsi) od lat była sporna, posiadając tyle przeciwników co zwolen-
ników. Sztandarowym argumentem optującym za powstawaniem „małych 
szkół” (nie tylko na wsi) jest dostępność szkolnictwa, szczególnie na tere-
nach o niskim współczynniku zaludnienia. Co więcej, znika problem dojaz-
du dzieci do szkoły, gdyż z reguły dzieci docierają na zajęcia na piechotę (są 
to niewielkie odległości liczone w metrach). Z kolei przeciwnicy, zauważają,  
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iż pozbawianie dzieci dostępu do edukacji miejskiej, pozbawia się dostępu do 
jakoby wyższej „jakości szkolnictwa” czy kształcenia (Piwowarski 2000, s. 43). 
Warto tutaj wspomnieć, iż wyniki badań amerykańskich potwierdzają zbli-
żony poziom zdolności edukacyjnych wśród uczniów aplikujących do szkół 
ponadpodstawowych, którzy ukończyli duże szkoły miejskie oraz małe szkoły 
wiejskie. Jedyna obserwowalna różnica odnosiła się  do samooceny uczniów, 
która była zaniżona wśród uczniów szkół wiejskich. Co nie zmienia faktu,  
iż wśród uczniów ze szkół peryferyjnych „zaobserwowano […] istotny jako-
ściowo rozwój osobowości, poczucie niezależności, pomysłowości, sensu war-
tości personalnych (jednostka jako członek wspólnoty), umiejętność pracy  
w zespole, silne więzi ze środowiskiem oraz lepszy stosunek do świata przyro-
dy” (Piwowarski 2000, s. 43-44). Z powyższego cytatu rozumie się korzystny 
rozwój młodzieży ze szkół wiejskich.

Piwowarski dodaje, że stałym elementem przemawiającym za likwidacją 
„małych szkół” są koszty utrzymania przewyższające „zyski” płynące z funkcjo-
nowania niewielkich szkół wiejskich. Sprawy natury finansowo – kosztowej 
pozostają jednakowoż sprawami wymiernymi i można je regulować już na 
poziomie samorządowym ( Piwowarski 2000, s. 44). Biorąc pod uwagę funk-
cję kulturotwórczą oraz cywilizacyjną „małych szkół” (szczególnie wiejskich),  
kwestie ekonomiczne stają się możliwe do uregulowania na płaszczyźnie spo-
łeczno – politycznej. 

Klasy łączone – atrybut „małej szkoły”? 

Charakterystyczną cechą „małych szkół” wiejskich są tak zwane „klasy łą-
czone”. Zjawisko „klas łączonych” powstaje wówczas, gdy w danej organizacji 
nauczania, jeden nauczyciel prowadzi zajęcia z dwoma rocznikami uczniów  
w jednej sali (Szmid 2015). Według badań prowadzonych przez R. Pęczkow-
skiego, o czym wspomina J. Miśkowicz, nauczyciele podejmujący trud na-
uczania w klasach łączonych są osobami wszechstronnie uzdolnionymi, odpo-
wiednio przygotowanymi do zawodu, a dodatkowo zdecydowana większość 
z nich (około 80%) posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego 
przedmiotu szkolnego (Miśkowicz, Wojnarowska, 2015, s. 5). 

Wśród zalet szkół wiejskich z klasami łączonymi można wyróżnić:

• dobra znajomość społeczności lokalnej (do szkoły uczęszczają: rodzeń-
stwo, kuzynostwo, sąsiedzi);

• łatwiejsza indywidualizacja pracy edukacyjnej;
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• grono pedagogiczne stawi małą, spójną grupę nauczycieli wzajem-
nie współpracujących na poziomie międzyprzedmiotowym oraz 
międzyklasowym;

• większa łatwość we wprowadzaniu zmian organizacyjnych;
• postrzeganie szkoły jako „własność wsi” - mieszkańcy często budowa-

li szkołę lub oddali teren pod tę inwestycję (Miśkowicz, Wojnarowska, 
2015, s. 6).

J. Miśkowicz zauważa, iż edukacja w klasach łączonych sprzyja przede 
wszystkim najmłodszym uczniom, którzy bez oporów pytają starszych kole-
gów o kwestie niejasne bądź sporne. Ponadto, środowisko szkolne przypomi-
na naturalne, rodzinne grupy. Jednak najważniejszym aspektem tego zjawi-
ska jest szansa powtórzenia materiału, dla dzieci starszych rocznikowo oraz 
pierwsze zapoznanie się z tematem dzieci młodszych od pozostałych uczniów. 
Warto dodać, iż zajęcia w klasach łączonych wpływają na większą kreatywność 
pedagogiczną nauczycieli. Prowadzenie takich zajęć wymaga dużych umiejęt-
ności organizacyjnych oraz dobrego planowania (Miśkowicz, Wojnarowska, 
2015, s. 9).

Prognoza demograficzna  
w województwie podkarpackim 

We wspomnianej już wcześniej  książce R. Pęczkowskiego, badacz doko-
nuje analizy prognozy edukacyjnej na poziomie wojewódzkim. Województwo 
podkarpackie (na którego terenie mieściła się szkoła wiejska opisana w następ-
nym podrozdziale) to region kraju najbardziej zagrożony niżem demograficz-
nym. W okresie 2015 – 2020 liczba uczniów szkół podstawowych zdecydo-
wanie zmalała w porównaniu do średniej krajowej. Jednak od 2 lat zauważa 
się pogłębienie tej tendencji, co ilustruje poniższa tabela (Pęczkowski, 2017, 
s.77-78):

Tabela nr 1. Prognozowane zmiany liczebności populacji uczniów szkół podstawo-
wych w województwie podkarpackim w okresie: 2020-2050

Rok
Ogółem Miasto Wieś

N % N % N %
2020 133 000 100,00 51 200 100,00 81 800 100,00
2025 116 900 87,83 43 700 85,35 73 200 89,49
2030 111 000 83,39 40 400 78,91 70 700 86,43
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2035 102 700 77,16 36 300 70,90 66 400 81,17
2040 94 100 70,70 32 800 64,06 61 300 74,94
2045 88 900 66,79 31 000 60,55 57 900 70,78
2050 86 200 64,76 30 300 59,18 55 900 68,33

Żródło: Pęczkowski 2017, s.78.

Z analizy tabeli nr 1 jasno wynika, iż liczebność populacji uczniów szkoły 
podstawowej znacząco spadnie do 2050 r., nawet do niecałych 65%. W zesta-
wieniu: miasto-wieś, zdecydowanie mniej uczniów będzie uczęszczać do szkół 
miejskich (niecałe 60%), natomiast na wsi wskaźnik populacji będzie prawie 
o 10 punktów procentowych wyższy. 

Przewidywania edukacyjne zostały oparte na ogólnej tendencji zmian 
demograficznych. Zmiany populacji zostały przedstawione na wykresie nr 1.

Wykres nr 1. Zmiany w populacji uczniów szkół podstawowych przedstawione w ty-
siącach, w województwie podkarpackim w latach 2020-2050

Żródło: Pęczkowski 2017,  s.78.

Na wykresie nr 1. zauważa się zmiany tendencji spadkowej aż do roku 
2050. Ogólna wartość populacji spadnie od około 130 tys. uczniów do nie-
wiele ponad 80 tys. dzieci uczęszczających do klas podstawowych. Stanowi 
to prawie dwukrotny spadek liczby uczniów w porównaniu do 2015 roku.  
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Z kolei tendencja zmian demograficznych w mieście wśród uczniów klas 
I-VIII spadnie o 23 tysiące. Podobnie sytuacja przedstawia się na wsi, gdzie 
w 2050 roku przewiduje się spadek liczby uczniów o 20 tysięcy.

Zilustrowane dane, choć mogą sprawiać wrażenie „czarnego scenariusza” 
na przyszłość, stanowią dobry punkt wyjścia do rozważań nad zasadnością ist-
nienia i podtrzymywania „małych szkół” wiejskich. Zmiany demograficzne na 
wsi są mniej drastyczne niż w mieście, stąd wnioskuje się, iż wsie, w całkowi-
cie zasadny sposób mogą, a nawet powinny, zabiegać o powstawanie małych 
szkół oraz starać sięo ich utrzymanie na swoim terenie.

Likwidacja „małej szkoły”-  
krótkie studium przypadku 

Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru  
w Pawłosiowie istniał od 1944 roku na terenie wioski Pawłosiów znajdującej się  
w gminie miejskiej Jarosław. Szkoła powstała jeszcze w trakcie II Wojny Świa-
towej, a podczas 68 lat funkcjonowania przyjmowała następujące postacie: 

• Państwowe Gimnazjum Gospodarki Wiejskiej w Jarosławiu;
• Państwowe Technikum Weterynaryjne w Pawłosiowie;
• Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Pawłosiowie, Pruchniku  

i Muninie;
• Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Pawłosiowie i Pełkinach;
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Pawłosiowie, Pełkinach, Szówsku, Pruch-

niku i Bobrówce;
• 3-letnie Wieczorowe Średnie Studium Zawodowe w Pawłosiowie  

i Pruchniku;
• Liceum Zawodowe w Pawłosiowie;
• Technikum Ogrodnicze w Pawłosiowie;
• Technikum w Pawłosiowie;
• Liceum Ogólnokształcące w Pawłosiowie;
• Liceum Profilowane w Pawłosiowie;
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pawłosiowie;
• Szkoła Policealna w Pawłosiowie.

Dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu Jarosławskiego zdecydowała 
o likwidacji ZSOiL im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie. Jako przyczynę 
likwidacji podaje się motywy ekonomiczno – finansowe. Podczas jawnego 
zebrania ówczesny Starosta Jarosławski Jerzy Batycki rozmawiał z dyrektorem 



156

MONIKA KRUPA

placówki Tomaszem Lichtarskim, Przewodniczącym Rady Rodziców 
Tomaszem Jędruchem oraz wysłuchał próśb i zażaleń uczniów, oraz ich rodzi-
ców  dotyczących możliwej likwidacji szkoły (Kijanka 2011). Starosta Jaro-
sławski zapewniał o dalszej kontynuacji nauki przez uczniów, którzy pozostają 
w trakcie danego etapu kształcenia. Jednakże, zostało zaprzestane prowadze-
nie procesu rekrutacyjnego do 1 klasy szkoły średniej ZSOiL w Pawłosiowie 
od roku szkolnego 2012/2013. Dodatkowo każdy nauczyciel oraz pracownik 
administracyjny bądź fizyczny otrzymali gwarancję zatrudnienia na podob-
nych stanowiskach w różnych ośrodkach oświaty. 

Ten stan rzeczy potwierdzają dokumenty uzyskane dzięki życzliwości 
Archiwum CKZiU w Jarosławiu oraz Archiwum Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie – filia w Tarnobrzegu. Załącznik numer 1 (zawierający dwa doku-
menty) stanowi treść Uchwały Rady Jarosławskiego Starostwa Powiatowego, 
stwierdzającego ostateczną likwidację ZSOiL. 

Z kolei załącznik nr 2 to zanonimizowany Protokół posiedzenia Rady 
Pedagogicznej ZSOiL w Pawłosiowie z dnia 19 stycznia 2012 r. Pismo trak-
tuje o przyczynach likwidacji szkoły oraz dotyczy obietnic złożonych przez 
ówczesnego Starostę Jarosławskiego Pana Jerzego Batyckiego.

Zakończenie

Temat „małych szkół” wiejskich nadal pozostaje tematem otwartym 
na dyskusję naukową. Rzeczą bezsprzecznie dobrą jest ratowanie „małych 
szkół”, które w większości ulegają likwidacji z przyczyn ekonomiczno – finan-
sowych, powstających w wyniku działań społeczno-politycznych. Niejedno-
krotnie, tego typu szkoły posiadają bogatą historię nie tylko wewnątrzszkolną 
ale także regionalną. Warto chronić i wspierać to, co określa naszą polskość. 
Niniejszy artykuł dowodzi, iż nawet szkoły (wiejskie) mocno ulokowane 
w historii danego regionu oraz posiadające bogatą ofertę edukacyjną mogą 
ulec zamknięciu. Co więcej, „małe szkoły” wiejskie istniały już od wieków  
w społeczeństwie polskim, wpływając na zwiększenie samoświadomości naro-
dowej oraz wyprowadzając najuboższych mieszkańców Polski z analfabetyzmu.  
Warto kontynuować tę tradycję, zwiększając jej zasięg oraz możliwości eduka-
cyjne (nawet przy zwiększonych kosztach utrzymania) co będzie owocowało 
wyższym poziomem wykształcenia uzdolnionej polskiej młodzieży.
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Załącznik nr 1
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Uchwała Nr XIX/185/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r 
w sprawie likwidacji szkół  oraz Uchwała Nr XIX/184/2012 Rady Powiatu Jarosław-
skiego z dnia 11 kwietnia 2012 r w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie.
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Załącznik nr 2

Protokół Nr VI/2012 z posiedzenia Rady Pedagogicznej ZSOiL im. Zesłańców Sybi-
ru w Pawłosiowie z dn. 19 stycznia 2012 r.
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Rozwój skargi pauliańskiej  
w prawie polskim  

– czy historia zatoczyła koło? 

Uwagi wprowadzające

Skarga pauliańska jest klasyczną instytucją prawa cywilnego o rzymski 
rodowodzie, której celem jest ubezskutecznianie czynności, które zostały do-
konane z pokrzywdzeniem wierzycieli (Fermus-Bobowiec 2013, s. 119-120). 
Stanowi ona wyjątek od konstytucyjnej zasady swobody umów, gdyż stro-
ny dokonujące czynności prawnej muszą liczyć się z tym, że jeżeli dokona-
na przez nich umowa przyniosła szkodę wierzycielom, będzie, mogła zostać 
podważona w drodze skargi pauliańskiej (Pyziak-Szafnicka 2017, s. 501 – 
504). Oczywiste jest, że wierzyciel, który będzie zagrożony niewypłacalnością, 
będzie dążył do pomniejszenia swojego majątku, zwłaszcza na rzecz swojej 
najbliższej rodziny, tak, by z tego majątku móc w przyszłości korzystać, kosz-
tem wierzycieli, z którymi wcześniej zawarł umowy (Pyziak-Szafnicka 1995,  
s. 22-23). Prawo cywilne nie może chronić takiego zachowania dłużnika, któ-
re jest nielojalne i którego celem jest pokrzywdzenie innego podmiotu.

Skarga pauliańska pojawia się w ustawodawstwach niemal wszystkich 
krajów rzymskiej kultury prawnej (Huber 2021, s. 7)1. Występuje także  
w krajach systemu common law (Parry, Ayliffe, Shivji 2011, s. 7 i nast.)2. 

1 W Niemczech skarga pauliańska występuje jako anfechtungsgesetz i poświęcono jej osobną 
ustawę. 
2 W krajach systemu common law występuje odpowiednik skargi pauliańskiej nazywany avo-
idance actions.  
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Skarga pauliańska pojawiła się także w ustawodawstwie polskim okresu mię-
dzywojennego, gdzie została recypowana z systemów państw zaborczych.  
Na ten okres przypada znaczący rozwój instytucji skargi pauliańskiej, któ-
rej poświęcone zostały liczne publikacje oraz orzeczenia sądów. Następnie  
w okresie powojennym skarga pauliańska trafiła do kodeksu cywilnego  
1964 r.3, choć jej rozwój w okresie gospodarki uspołecznionej był niewielki, 
gdyż w ówczesnych realiach za nie do pomyślenia uważano sytuację, gdy je-
den podmiot dokonuje czynności, której celem jest pokrzywdzenie innego 
podmiotu. Po upadku komunizmu, w warunkach gospodarki rynkowej skar-
ga pauliańska ponownie zaczęła zyskiwać na znaczeniu. 

Pomimo tego, że obowiązujące w okresie międzywojennym przepisy do-
tyczące skargi pauliańskiej nie różniły się znacząco od przepisów obowiązują-
cych obecnie, to jednak poglądy doktryny i judykatury na skargę pauliańską, 
a zwłaszcza na sposób, w jaki miałoby następować zaspokojenie wierzyciela 
z przedmiotu czynności fraudacyjnej uległo zdecydowanej zmianie. Przed-
miotem prowadzonych rozważań będzie omówienie poglądów doktryny i ju-
dykatury dotyczących skargi pauliańskiej oraz przedstawienie w jaki sposób 
poglądy te ewoluowały. 

Skarga pauliańska w okresie międzywojennym 

Jak już było wspomniane, skarga pauliańska przeżywała prawdziwy roz-
kwit w okresie międzywojennym. Postulat jej wprowadzenia do polskiego 
porządku prawnego pojawił się już we wstępnych projektach kodeksu zobo-
wiązań (Till 1923, s. 41). Ostatecznie skarga pauliańska uregulowana zosta-
ła w art. 288 do 293 kodeksu zobowiązań4. Zgodnie z treścią art. 288 k.z. 
wierzyciele mogą żądać, aby czynności prawne dłużnika dokonane z ich szko-
dą były uznane w stosunku do nich za bezskuteczne. Już w tamtym okre-
sie nie pozostawiało wątpliwości, że przepisy skargi pauliańskiej ustanawia-
ją sankcję w postaci bezskuteczności względnej czynności (Łomnicki 1934,  
s. 70). Oznacza to, że w przypadku wydania prawomocnego wyroku ze skar-
gi pauliańskiej czynności prawna dokonana przez dłużnika z osobą trzecią 
jest bezskuteczna wyłącznie w relacji pomiędzy dłużnikiem, wierzycielem  
i osobą trzecią, natomiast pozostaje skuteczna wobec wszystkich pozostałych 
podmiotów (Korzonek 1936 s. 768). Takie ukształtowanie skargi pauliańskiej 

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08. 
4 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobo-
wiązań Dz.U.1933.82.598 z dnia 1933.10.28.
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pociąga za sobą oczywiście liczne konsekwencje prawne, zwłaszcza związane 
ze sposobem zaspokojenia się przez wierzyciela pauliańskiego. 

Kwestię możliwości zaspokojenia się wierzyciela pauliańskiego regu-
lował art. 292 k.z., zgodnie z którym w razie uznania czynności dłużnika  
za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, korzystającego z prawa zaskarże-
nia, wierzyciel ten z wyłączeniem innych wierzycieli mógł poszukiwać swego 
zaspokojenia na tym, co skutkiem zaskarżonej czynności wyszło z majątku 
dłużnika lub do niego nie weszło. Przepis ten dawał wierzycielowi pauliań-
skiemu pierwszeństwo zaspokojenia się z przedmiotu czynności fraudacyjnej 
przed wierzycielami osobistymi osoby trzeciej. W doktrynie jednak zauwa-
żono, że sankcji w postaci bezskuteczności względnej nie sposób pogodzić  
z możliwością dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu czynności fraudacyjnej, 
który nie znajduje się w majątku dłużnika, lecz w majątku osoby trzeciej. Pro-
blem ten próbowano rozwiązać na dwa sposoby. W pierszej kolejności można 
przytoczyć pogląd L. Domańskiego, który przyjmował, że tytułem egzekucyj-
nym do poszukiwania zaspokojenia z przedmiotu czynności fraudacyjnej jest 
wyrok zasądzający wierzytelność od dłużnika, gdyż wyrok uznający czynność 
dłużnika za bezskuteczna w stosunku do wierzyciela ma jedynie ten skutek,  
że wierzyciel może dokonać zajęcia u osoby trzeciej na ruchomościach, wie-
rzytelnościach i innych prawach majątkowych dłużnika, które skutkiem czyn-
ności fraudacyjnej wyszły z jego majątku lub do niego nie weszły (Domański 
1936, s. 984). W doktrynie okresu międzywojennego wyrażony został także 
inny pogląd, którego treść opierała się na tym, że wierzyciel pauliański zaskar-
żając czynność prawną dokonaną przez dłużnika z osobą trzecią poza żądaniem 
uznania czynności za bezskuteczną wobec niego, powinien wystąpić również 
z żądaniem zasądzenia na jego rzecz świadczenia5. Przedstawiciele doktryny 
nie byli jednak zgodni, co do tegon na czym to świadczenie miałoby pole-
gać, choć za dominujące należy uznać poglądy, że przedmiotem świadczenia  
w takiej sytuacji miałby być obowiązek osoby trzeciej ścierpienia egzeku-
cji prowadzonej z jego majątku (Korzonek 1937, s. 1391-1392). Przykła-
dowo można wskazać, że J. Fiema uważał, że prawo zaskarżenia czynności 

5 Rozwiązanie to zostało zaaprobowane przez judykaturę, która wskazała, że wierzyciel, zwal-
czając czynność prawną swego dłużnika, mocą której tenże przeniósł na osobę trzecią własność 
nieruchomości, nie może w przypadku, gdy prawo jego zostało już naruszone przez czynność 
dłużnika, ograniczyć się do żądania uznania zaskarżonej czynności prawnej dłużnika za bezsku-
teczną w stosunku do niego, lecz winien równocześnie żądać zezwolenia na zaspokojenie się  
w drodze egzekucyjnej z tego majątku dłużnika, który skutkiem zaskarżonej czynności prawnej 
przeszedł na osobę trzecią. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1937 r., C.II. 
1334/37, OSN(C) 1938/8/375.
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dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli można traktować jako prawo pod-
miotowe, którego celem jest uznanie czynności za bezskuteczną, jak i żądania 
od trzeciego świadczenia w postaci ścierpienia egzekucji dotyczącej przedmio-
tu zaskarżonej czynności (Fiema 1935, s. 220). Zdaniem tego autora prawo 
zaskarżenia czynności fraudacyjnej nie mogłoby być ograniczone wyłącznie do 
żądania uznania bezskuteczności tej czynności, gdyż nie przynosiłoby to wie-
rzycielowi zbyt wielkich korzyści, z tego względu, że nie usuwałoby przeszkód 
prawnych i faktycznych władztwa osoby trzeciej nad przedmiotem czynności 
fraudacyjnej, a zatem nie dawałoby możliwości zaspokojenia (Fiema 1935,  
s. 220). Kwestia ta była przedmiotem rozważań Komisji Kodyfikacyjnej, któ-
ra przyjęła, że to jakie żądania pozwu wierzyciel powinien postawić, aby wy-
rok umożliwił mu prowadzenie egzekucji, zależy od przepisów prawa egzeku-
cyjnego oraz od rodzaju zaskarżonej czynności (Komisja Kodyfikacyjna 1936, 
s. 472 - uwagi do art. 292)6. Pogląd ten zyskał niemal powszechną aprobatę  
w doktrynie, która przyjęła, że aby wyrok umożliwił wierzycielowi prowa-
dzenie egzekucji na przedmiocie zaskarżonej czynności, musi on wypowiadać 
pewien obowiązek trzeciego, że ma dozwolić egzekucji na rzeczy, która się  
u niego znajduje albo, że musi tę rzecz wydać (Longchamps de Berier 1948,  
s. 446; Fiema 1939, s. 174).

Z przeprowadzonych wyżej rozważań wynika, że zaspokojenie wierzycie-
la pauliańskiego z przedmiotu czynności fraudacyjnej nie budziło większych 
wątpliwości w sytuacji, gdy przedmiot ten nadal znajdował się w majątku 
osoby trzeciej. Osoba trzecia nie jest jednak w żaden sposób ograniczona w 
rozporządzaniu swoim majątkiem, a zatem mogła zdarzyć się sytuacja, kie-
dy doszłoby do rozporządzenia przedmiotem czynności fraudacyjnej jeszcze 
przed wydaniem przez sąd prawomocnego wyroku w przedmiocie skargi 
pauliańskiej. Kwestię tą regulował art. 290 k.z. zgodnie, z którym wierzyciel 
mógł wystąpić z roszczeniem o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 
także przeciwko następcy szczególnemu osoby trzeciej (osoba czwarta), jeżeli 
ta osoba czwarta uzyskała korzyść pod tytułem darmym lub jeżeli wiedziała 
o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dokonanej pomiędzy 
dłużnikiem pauliańskim, a osobę trzecią za bezskuteczną. Oznacza to, że w sy-
tuacji odpłatnego rozporządzenia przez osobę trzecią przedmiotem czynności 
fraudacyjnej na rzecz osoby, która nie ma wiedzy, że czynność pomiędzy dłuż-
nikiem pauliańskim, a osobą trzecią miała charakter fraudacyjny, wierzyciel 

6 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1937 r., C II 1334/37, Zb. Orz. 1938/8 
poz. 375. 
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pauliański nie będzie mógł wystąpić z roszczeniem przeciwko tej osobie czwartej,  
jak również jego zaspokojenie z majątku osoby trzeciej nie będzie możliwe, 
gdyż w majątku tym nie będzie już przedmiotu czynności fraudacyjnej. Wska-
zany mankament został dostrzeżony przez niektórych przedstawicieli doktryny 
okresu międzywojennego, dlatego też w jednym z projektów kodeksu zobo-
wiązań pojawiły się rozwiązania, których celem było rozwiązanie wskazanego 
problemu (Till 1923, s. 43)7. Ostatecznie rozwiązania te nie znalazły aprobaty 
Komisji Kodyifkacyjnej i nie zostały wprowadzone do kodeksu zobowiązań. 

Skarga pauliańska współcześnie

Współcześnie skarga pauliańska uregulowana jest w art. 527 i nast. k.c.  
a jej regulacja w zasadniczym zakresie nie odbiega od tej, która funkcjonowała 
na gruncie kodeksu zobowiązań. Zgodnie z treścią art. 527 k.c. gdy wskutek 
czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba 
trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania 
tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze 
świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub 
przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Kwestię zaspo-
kojenia z przedmiotu czynności fraudacyjnej reguluje art. 532 k.c., zgodnie 
z którym wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została 
uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby 
trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek 
czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego 
nie weszły.

Pomimo tego, że podstawy normatywne skargi pauliańskiej nie uległy 
zasadniczej zmianie, to doktryna dość jasno opowiedziała się za zmianą zasad 
dochodzenia roszczenia pauliańskiego. Współcześnie, większość przedstawi-
cieli doktryny odrzuca koncepcję polegającą na konieczności zawarcia w po-
wództwie, oprócz roszczenia o uznanie czynności za bezskuteczną w stosun-
ku do wierzyciela, także żądania w zakresie obowiązku wierzyciela spełnienia 
świadczenia polegającego przykładowo na znoszeniu egzekucji. Obowiązek 
zawarcia w treści powództwa także roszczenia o zasądzenie świadczenia wyni-
kał przede wszystkim z tego, że w okresie międzywojennym kodeks postępo-

7 Propozycję wprowadzenia takiej odpowiedzialności zawierał opracowany przez E. Tilla projekt 
kodeksu zobowiązań. W projekcie kodeksu zobowiązań przedstawiono art. 214, który miał na-
stępujące brzmienie: Gdy na przedmiocie, który wierzyciel ma prawo użyć na swe zaspokojenie, 
trzecie osoby nabyły prawa, których skuteczności zwalczać nie można, ten, kto przedmiot w czasie 
nabycia takich praw miał w swem posiadaniu, winien wierzycielowi wynagrodzić szkodę.
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wania cywilnego nie zezwalał na zajęcie ruchomości dłużnika znajdujących się  
we władaniu osoby trzeciej bez jej zgody (Łubkowski 1972, s. 1250).  
We współcześnie obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego8 pro-
blem ten miałby być rozwiązany ze względu na treść art. 845§2 k.p.c., który 
pozwala na dokonanie zajęcia także w innych przypadkach przewidzianych  
w ustawie (Bączyk 1982, s. 177).

Przyjęcie powyższych tez oznacza, że wierzyciel pauliański nie musi obok 
roszczenia o uznanie czynności dokonanej przez dłużnika pauliańskiego z oso-
bą trzecia za bezskuteczną w stosunku do niego, dochodzić także zasądzenia 
na jego rzecz świadczenia niezależnie od tego, na czym to świadczenie miałoby 
polegać. Nie uległ jednak zmianie pogląd, że skutkiem wyrok pauliańskiego 
jest powstanie stanu bezskuteczności względnej, a wyrok pauliański ma cha-
rakter wyroku konstytutywnego, który zmienia istniejący pomiędzy stronami 
stosunek prawny poprzez jego zniesienie (Gutowski 2013, s. 95-96)9. Wyrok 
pauliański powodujący powstanie stanu bezskuteczności względnej pomiędzy 
wierzycielem pauliańskim a osobą trzecią nie nadaje się jednak do wykonania, 
a cechuje się wyłącznie skutecznością. Jak już to było powyżej wskazane, kwe-
stię zaspokojenia się wierzyciela pauliańskiego z przedmiotu czynności frauda-
cyjnej reguluje art. 532 k.c. 

Ze względu na fakt, że wyrok pauliański nie nadaje się do wykonania, 
możliwe byłoby przyjęcie dwóch podstawowych koncepcji, które określały-
by, w jaki sposób powinno nastąpić zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego. 
Pierwsza ze wskazanych koncepcji znajduje oparcie w sankcji bezskuteczności 
względnej i służy jej jak najpełniejszej realizacji. Zgodnie z tą koncepcją wie-
rzyciel pauliański nie musi sięgać do majątku osoby trzeciej w celu uzyskania 
zaspokojenia, gdyż przedmiot czynności fraudacyjnej w stosunkach pomiędzy 
dłużnikiem, wierzycielem i osobą trzecią jest traktowany w taki sposób, jak 
gdyby nigdy nie opuścił majątku dłużnika (Szanciło 2012, s. 19). Wierzyciel 
prowadzi zatem egzekucję wobec dłużnika i to w ramach tej egzekucji nastę-
puje jego zaspokojenie z przedmiotu czynności fraudacyjnej. W celu zaspo-
kojenia się z przedmiotu czynności fraudacyjnej wierzyciel nie musi posiadać 
tytułu wykonawczego przeciwko osobie trzeciej, a wystarczy, iż posiada tytuł 
wykonawczy przeciwko dłużnikowi. Rozwiązanie to aprobuje I. Kunicki, któ-
ry wskazuje, że stanowisko to zasługuje na aprobatę przede wszystkim dlatego, 

8 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U.2021.1805 t.j.  
z dnia 2021.10.04. 
9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2017 r., I ACa 234/17, LEX  
nr 2362213.
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że nie ma innej możliwości realizacji uprawnień wierzyciela, który uzyskał 
wyrok uwzględniający skargę pauliańską. Gdyby to stanowisko nie zostało 
zaaprobowane, wierzyciel pauliański powinien dysponować tytułem wyko-
nawczym przeciwko nabywcy przedmiotu. Takiego tytułu wykonawczego nie 
może zaś uzyskać, gdyż nabywca przedmiotu, który wyszedł z majątku dłuż-
nika, nie ma obowiązku spełnienia świadczenia przysługującego wierzycielowi 
dłużnika (Kunicki 2014, s. 124)10. Pogląd ten jest jednak poddawany krytyce 
w doktrynie (Grzegorczyk 2019, s. 12). Jego przyjęcie oznaczałoby jednak, 
że zawarte w art. 532 k.c. sformułowanie dotyczące możliwości zaspokoje-
nia się przez wierzyciela pauliańskiego z przedmiotu czynności fraudacyjnej  
z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej, w istocie oznacza, że wie-
rzycielowi pauliańskiemu przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem  
o zwolnienie przedmiotu czynności fraudacyjnej spod egzekucji na podstawie 
art. 841 k.p.c, jeżeli egzekucję z tego przedmiotu prowadzą wierzyciele osoby 
trzeciej. Koncepcja ta powoduje jednak nieproporcjonalne uprzywilejowanie 
wierzyciela pauliańskiego w stosunku do wszystkich innych wierzycieli osoby 
trzeciej. Co więcej jej, użyteczność jej wątpliwa w sytuacji, gdy wartość przed-
miotu czynności fraudacyjnej jest wyższa niż wysokość wierzytelności, która 
przysługuje wierzycielowi pauliańskiemu. Jeżeli do zajęcia dochodzi w ramach 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi, a nie oso-
bie trzeciej, to środki pozostałe po wykonaniu planu podziału powinny zo-
stać zwrócone dłużnikowi. Wierzyciele osoby trzeciej w stosunku do których 
przedmiot czynności fraudacyjnej nadal znajduje się w majątku osoby trzeciej, 
nie mieliby możliwości sięgnięcia do majątku dłużnika pauliańskiego, w celu 
uzyskania zaspokojenia, choćby ze środków pozostałych po planie podziału 
sumy uzyskanej z egzekucji. 

Między innymi z tego względu większość polskiej doktryny opowiedziała 
się za drugą koncepcją – wierzytelności kreowanej ustawą (Pyziak-Szafnicka 
1984, s. 132). Zgodnie z tą koncepcją na skutek wydania wyroku pauliań-
skiego pomiędzy wierzycielem pauliańskim a osobą trzecią ex lege powstaje 
stosunek prawny (Lutkowski 2019, s. 40). Treścią tego stosunku prawnego 
jest uprawnienie wierzyciela pauliańskiego do zaspokojenia się z majątku oso-
by trzeciej oraz obowiązek osoby trzeciej znoszenia prowadzonej wobec niego 
egzekucji (Ożóg 1984, s. 609). Wydanie przez sąd prawomocnego wyroku 
uwzględniającego skargę pauliańską jest więc przesłanką, od której spełnienia 

10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2020 r., I ACa 626/19, LEX 
nr 3116060. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 lutego 2013 r., I ACz 
167/13, LEX nr 1344102.
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zależy aktualizacja normy ustanawiającej stosunek prawny pomiędzy wierzy-
cielem pauliańskim a osobą trzecią (Szumbarski 2013). Autorzy tej koncepcji 
zakładają, że w takiej sytuacji egzekucja prowadzona będzie z majątku osoby 
trzeciej, a jej podstawą będzie posiadany przez wierzyciela tytuł wykonawczy 
przeciwko dłużnikowi oraz prawomocne orzeczenie w postępowaniu ze skargi 
pauliańskiej. 

Wydaje się, że założenie oparte na konieczności prowadzenia egzeku-
cji wobec osoby trzeciej jest słuszne i zasługuje na aprobatę. Przedstawio-
na powyżej koncepcja została jednak poddana krytyce, ze względu na fakt,  
że nie sposób stwierdzić, na czym miałby polegać obowiązek osoby trzeciej 
znoszenia egzekucji prowadzonej przez wierzyciela pauliańskiego11. Drugi za-
rzut, który został sformułowany wobec tej koncepcji, związany jest z brakiem 
tytułu wykonawczego przeciwko osobie trzeciej. Nie sposób bowiem stwier-
dzić, że wierzyciel pauliański może przeprowadzić egzekucję w stosunku do 
składnika majątkowego znajdującego się w majątku osoby trzeciej, w sytuacji, 
gdy wierzyciel dysponuje wyłącznie tytułem wykonawczym przeciwko dłużni-
kowi oraz prawomocnym orzeczeniem w postępowaniu ze skargi pauliańskiej 
(Grzegorczyk 2019, s. 12). 

Kwestia rozbieżności, co do tego, w jaki sposób powinno przebiegać 
zaspokojenie z przedmiotu czynności fraudacyjnej, była również przedmio-
tem wypowiedzi Sądu Najwyższego, który w Uchwale 7 sędziów przesądził,  
że możliwość zaspokojenia się przez wierzyciela z przedmiotu czynności frau-
dacyjnej powinna mieć wyraz wprost w sentencji wyroku uwzględniającego 
powództwo pauliańskie, na równi z uznaniem zaskarżonej czynności praw-
nej za bezskuteczną, jeżeli przy uwzględnieniu treści bezskutecznej czynno-
ści prawnej konsekwencją wyroku ma być możliwość prowadzenia egzekucji  
z przedmiotów znajdujących się w majątku osoby trzeciej. W typowej sytuacji 
to właśnie ten skutek stanowi istotę konsekwencji wyroku uwzględniające-
go powództwo pauliańskie i sprawia, że realizowany jest rzeczywisty cel tego 
powództwa, polegający na rozszerzeniu możliwości egzekucyjnych wierzy-
ciela o przedmioty, które w przeciwnym razie byłyby dla niego niedostępne  
ze względu na brak przynależności do majątku dłużnika. Okoliczność, że sku-
tek ten wynika z normy prawnej, której elementem hipotezy jest uwzględnienie 

11 Za niedopuszczalne należy uznać przyjęcie tezy, że treścią obowiązku dłużnika w takiej 
sytuacji byłoby powstrzymanie się od korzystania ze środków zaskarżenia przewidzianych 
przepisami prawa procesowego. Korzystanie z nich jest prawem podmiotowym publicznym, 
przyznanym dłużnikowi w stosunku do organów państwa, a nie wierzycieli cywilnoprawnych 
(Romańska 2017, s. 700-704).
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powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 532 k.c.),  
nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu i wskazaniu go już w sentencji wyroku. 
Wyrok uwzględniający powództwo pauliańskie, z którego wynika, że powód 
może dochodzić zaspokojenia oznaczonej w sentencji wierzytelności z ozna-
czonych tam przedmiotów majątkowych, implicite stwierdza powinność po-
zwanego i w dostateczny sposób precyzuje granice jego odpowiedzialności.  
W tym zakresie spełnia on wymagania tytułu egzekucyjnego i może stanowić 
samodzielną podstawę egzekucji z majątku osoby trzeciej po nadaniu prze-
ciwko niej klauzuli wykonalności, pod warunkiem jednak uzyskania przez 
wierzyciela tytułu wykonawczego w stosunku do dłużnika. Okoliczność, że 
powstający w ten sposób tytuł egzekucyjny przeciwko osobie trzeciej, inaczej 
niż zazwyczaj, nie wyraża wprost nakazu spełnienia świadczenia podlegającego 
egzekucji, lecz powinność biernego zachowania dłużnika, jest wynikiem szcze-
gólnej sytuacji materialnoprawnej osoby trzeciej, która nie będąc zobowiąza-
na do spełnienia świadczenia pieniężnego, musi znosić egzekucję tego świad-
czenia ze swojego majątku, co uzasadnia umiejscowienie jej w pozycji strony 
biernej postępowania egzekucyjnego12. W doktrynie pojawia się również po-
stulat de lege lata ukształtowania skargi pauliańskiej w taki sposób wprost  
w przepisach kodeksu cywilnego (Pisuliński 2017, s. 373). Wyrażony 
przez Sąd Najwyższy pogląd powinien zostać uznany za trafny i zasługuje  
na aprobatę. 

Opisane powyżej koncepcje dotyczące zaspokojenia się z przedmiotu 
czynności fraudacyjnej dotyczą oczywiście sytuacji, gdy przedmiot ten nadal 
znajduje się w majątku osoby trzeciej. W sytuacji, gdy osoba trzecia rozpo-
rządzi przedmiotem czynności fraudacyjnej na rzecz osoby czwartej, w takiej 
sytuacji zastosowanie znajdzie art. 531 k.c., który podobnie jak art. 290 k.z. 
uzależnia możliwość bezpośredniego wystąpienia z roszczeniem przeciwko 
osobie czwartej od spełnienia jednej z dwóch przesłanek – nieodpłatności 
rozporządzenia przedmiotem czynności fraudacyjnej na rzecz osoby czwartej 
lub posiadania przez osobę czwartą wiedzy o okolicznościach uzasadniających 
uznanie czynności dłużnika pauliańskiego za bezskuteczną. W doktrynie obec-
nie dominuje jednak zapatrywanie, że jeżeli wierzyciel pauliański rozporządzi 
przedmiotem czynności fraudacyjnej w sposób odpłatny i gdy osoba czwarta 
nie ma wiedzy o tym, że rozporządzenie tym przedmiotem przez dłużnika  
na rzecz osoby trzeciej nastąpiło w sposób fraudacyjny, to wierzycielowi pau-
liańskiemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze lub roszczenie z tytułu 

12 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2021 r., III CZP 60/19, OSNC 2021/10/62.
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bezpodstawnego przeciwko osobie trzeciej (Bednarz 2011, s. 259; Kisielińska 
2017, s. 54; Wilejczyk 2017, s. 35)13. 

Podsumowanie

Z przeprowadzonych powyżej rozważań wynika, że przepisy dotyczące 
skargi pauliańskiej w polski systemie prawnym na przestrzeni lat nie uległy 
znaczącym zmianom. Znacząca jest natomiast ewolucja poglądów doktryny  
i judykatury na kwestię powództwa oraz wykonania wyroku zapadłego w po-
stępowaniu ze skargi pauliańskiej. W okresie międzywojennym dominował 
pogląd, że w powództwie ze skargi pauliańskiej poza roszczeniem o uznanie 
czynności prawnej za beskuteczną powinno zostać zawarte również roszczenie 
o zasądzenie na rzecz wierzyciela pauliańskiego świadczenia w postaci obo-
wiązku znoszenia egzekucji. Po wojnie doktryna opowiedziała za odrzuceniem 
konieczności zawierania w treści powództwa dwóch roszczeń, na rzecz kon-
cepcji powstającego na skutek wydania wyroku pauliańskiego ex lege stosunku 
prawnego pomiędzy wierzycielem. Ze względu jednak na krytykę tego po-
glądu Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że skarga pauliań-
ska obok roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną powinna 
zawierać również roszczenie o zasądzenie świadczenia. Można zatem uznać,  
że w tym zakresie historia zatoczyła koło, gdyż przyjęcie tego rozwiązania 
oznacza powrót do tez, które były prezentowane w okresie międzywojennym. 
Pomimo istnienia drobnych różnic w poglądach doktryny, w odniesieniu do 
skargi pauliańskiej, to należy stwierdzić, że zdecydowany wpływ na obecne 
zapatrywania miały właśnie poglądy doktryny okresu międzywojennego. 
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Zgwałcenie małżeńskie  
w międzywojennej Polsce -  

analiza prawno-karna  
i kryminologiczna  

na tle porównawczym 

Wprowadzenie

Przestępstwo zgwałcenia małżeńskiego stanowi współcześnie jedno z naj-
cięższych oraz najokrutniejszych czynów zabronionych przeciwko wolności 
seksualnej jednostki popełniane przez jednego małżonka na drugim, zarówno 
żonie, jak i mężu. Specyfika tej konkretnej przestępczości rodzinnej i małżeń-
skiej obecnie nie budzi żadnych wątpliwości, co nie potwierdza tego, że jesz-
cze przed kilkoma dekadami takie problemy interpretacyjne zjawiska pojawia-
ły się i były szerokim polem dyskusji pomiędzy uczonymi ówczesnego prawa 
penalnego na terenie ziem polskich pod zaborami, w okresie międzywojen-
nym, a nawet w okresie powojennym aż do współczesnych czasów. Obecnie 
przestępstwo zgwałcenia małżeńskiego w polskim prawie karnym jest tożsa-
me z ogólnie stypizowanym przestępstwem zgwałcenia z art. 197 k.k. z 1997 
roku, co wskazuje, że zachowania wykraczające poza dopuszczalne współżycie 
małżeńskie jest wówczas niedopuszczalne, a wtem karalne, społecznie nieak-
ceptowane oraz posiadające przymiot i zachowania jednostki, które realnie 
narusza podstawowe, konstytucyjne prawa jednostki co do jej wolności seksu-
alnej oraz nietykalności cielesnej (Traczyk 2021, s. 259). 

W okresie międzywojennej Polski przestępczość seksualna, jak również 
obowiązujące przepisy prawa nie były jednolite (Koredczuk 2019, s. 152-161). 
Nie można zapominać, że bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości przez 
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polski Naród w dalszym ciągu na terenach ziem polskich, składających się up-
rzednio z różnych ziem pod zaborami (austriackim, rosyjskim oraz pruskim) 
to właśnie zaborcze przepisy prawa karnego były jedyną formą funkcjonowa-
nia ówczesnego wymiaru sprawiedliwości, mając na celu egzekwowanie  
za wyrządzane czyny zabronione, do których należało dodać również gwałtow-
ne porubstwo, jak też inne formy ówczesnego określenia aktualnie obowiązują-
cego przestępstwa zgwałcenia czego przykładami terminologicznymi z czasów 
zaborów były również usilstwo, violentia, stuprum, rapt, raptus, czy oppressio 
feminæ (Wrzyszcz 2012, s. 9). Seksualność człowieka, choć była wówczas spe-
cyficzną konstrukcją zachowań kryminogennych zależna jednak była od ziem, 
gdzie w różny sposób interpretowana była przez przepisy prawa dzielnico-
wego, a wstępne ujednolicenie było możliwe dopiero po wprowadzeniu jed-
nego, obowiązującego na całym terytorium ziem polskich kodeksu karnego, 
co miało miejsce dopiero w 1932 roku (Wrzyszcz 2012, s. 10). Warto więc 
prześledzić jak kwestia przestępczości seksualnej oddziaływała na zachowania 
nadużycia pożycia małżeńskiego między mężem a żoną, co obecnie określane 
jest mianem zgwałcenia małżeńskiego (Adamczak, Filar 1985, s. 70). 

Zgwałcenie małżeńskie  
w przepisach prawa polskiego do 1932 roku 

Przestępstwo zgwałcenia małżeńskiego, tak jak już zostało uprzednio 
wspomniane, zależne było od postrzegania samego przestępstwa obecnie 
określanego mianem zgwałcenia w różnych przepisach dzielnicowego prawa 
karnego, które obowiązywało na terenie ziem polskich pod zaborami pod 
postacią różnych aktów prawnych, a dokładnie rzecz ujmując, w formie ko-
deksów karnych rosyjskiego, austriackiego oraz niemieckiego (pruskiego), 
ustaw wprowadzających je na tereny ziem polskich przez danego zaborcę,  
a także siedmiu przepisów karnych austriackich i czterech niemieckich w in-
nych ustawach szczególnych, które były w mocy aż do 1932 roku (Budziń-
ski 1883, s. 129-131). Prawo obowiązujące w Polsce pod zaborami było  
w znacznym stopniu formą egzekwowania takich zachowań, które w ówcze-
snym społeczeństwie było nieakceptowane i stanowiło przykład demoraliza-
cyjnego zachowania sprawcy. Stąd też bardzo ważną przesłanką w typizowa-
niu form czynów zabronionych odgrywała religia, honor, tradycja oraz inne 
cechy szeroko pojmowane wówczas jako przejaw zbioru cnót i moralności 
człowieka prawego. Małżeństwo zatem jako instytucja naturalnie przeznaczo-
na do współżycia pomiędzy ludźmi była w znacznym stopniu tabuizowana,  
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gdy pomiędzy małżonkami dochodziło do kontaktów fizycznych, które 
wykraczałyby poza normalne spółkowanie małżeńskie (Makarewicz 1938,  
s. 483-484). Miało to aspekt religijny, gdyż tylko małżonkowie w oczach Boga 
mogli legalnie płodzić swoje potomstwo, co sugeruje ponadto, iż małżeństwo 
posiadało w okresie pod zaborami oraz wczesnym okresie międzywojennym 
status instytucji zmierzającej tylko do wydania na świat potomstwa, a nie 
zaspokajenia swojego popędu seksualnego, który wówczas był jedynie ubocz-
nym elementem trwale zawartego małżeńskiego węzła (vincullum). Aspekt 
religijny małżeństwa był zawarty również w sferze związanej z samą przysię-
gą małżonków oraz przepisami wynikającymi w ówcześnie obowiązującego 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z dnia 27 maja 1917 r., pośrednio ukazując 
oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego jako strażnika tych wartości, które  
w oczach Boga stanowią kluczową, niepodważalną wartość (Pelczar 1890,  
s. 34-37). Na pierwszym miejscu prawodawca kanoniczny wskazał w kań. 1013 
§ 1, że głównym celem i założeniem małżeństwa dwójki ludzi jako sakramentu 
jest wydanie na świat i wychowanie w wierze katolickiej potomstwa a w dalszej 
części obowiązek pomocy względem siebie oraz wypełniania innych powinno-
ści, co przykładowo stanowiło zaspokajanie seksualnych potrzeb małżeńskich. 
Hierarchia ta nie ograniczała się jednak tylko do celów związku małżeńskiego, 
ponieważ w tamtejszej przysiędze małżeńskiej można dostrzec kolejną hierar-
chizację, w której głównym małżonkiem, decydującym o wszystkim jest mąż, 
a żona jest mu wierna, kochająca go oraz uległa względem niego. Przysięga  
w takiej formie inna dla mężczyzny i dla kobiety obowiązywała jeszcze 
przez kolejne dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości aż do  
1928 roku, kiedy to papież Pius XI na mocy dekretu z 24 września 1928 roku 
usunął z treści przysięgi małżonki zapis o tym, że przysięga ona uległość wzglę-
dem swojego męża (Sitek 2002, s. 25). Kolejnym istotnym aspektem była 
zależność współżycia seksualnego od honoru jednostek. Można to dostrzec  
w § 251 Księgi ustaw o ciężkich przestępstwach policyjnych z 1803 roku, 
zwaną powszechnie w doktrynie tzw. Franciscaną. W tym akcie prawnym 
zaborczy prawodawca wskazał, że „uwiedzenie i pozbawienie honoru jakiej 
osoby pod niedopełnionym przyrzeczeniem małżeństwa, będzie [...] aresz-
tem od jednego miesiąca do trzech ukarane”. Kwestia obietnicy małżeńskiej,  
która nie została spełniona, pomimo tego, iż partnerzy ze sobą w ramach 
obietnicy współżyli fizycznie, świadczy o tym, że ówczesne społeczeństwo 
kładło szczególny nacisk na kwestię związaną z cnotliwością niewiasty wyda-
wanej za mąż. Gdy nupturizentka miałaby być kobieta niebędąca już dziewi-
cą, jej atrakcyjność wśród mężczyzn diametralnie malała, często powodując 
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nawet nie tyle utrudnione zamążpójście, co pozostanie do końca życia samot-
ną, stygmatyzowaną wówczas jako żyjącą z mężczyznami niczym nierządnica  
(Janicki 2018, s. 39-42). 

Podobne stanowisko można odnaleźć również w innych aktach praw-
nych, które obowiązywały na ziemiach polskich pod zaborami, a ściślej Ko-
deksu Karzącego dla Królestwa Polskiego z 1818 roku oraz Kodeksu Kar 
Głównych i Poprawczych z 1845 roku. W przepisach prawa dla tych ustaw 
w art. 454 Kodeksu Karzącego, jak i art. 1008 Kodeksu Kar można odnaleźć, 
że działanie sprawcy, które analogicznie „do lubieżności uwiedzie” kobietę, 
jak również doprowadzi do zachowań pozbawiających ją wstydu i cnotliwości 
popełnia przestępstwo ścigane na mocy tych aktów prawnych. Kwestia współ-
życia seksualnego, jako czynnik cnotliwości płci żeńskiej ówczesnych czasów 
wskazywał, że niebagatelne znaczenie odgrywa zatem dziewictwo kobiety oraz 
jej godności i szacunku co do zwyczaju czystości przedmałżeńskiej. 

Choć ówczesne stanowisko zaborczych karnistów jednoznacznie wskazy-
wało, że współżycie małżeńskie, nawet wykraczające poza zachowania spółko-
wania płciowego sensu stricto było zachowaniem całkowicie normalnym oraz 
akceptowanym przez społeczeństwo, a to z kolei powodowało całkowitą bez-
karność jakichkolwiek nadużyć ze strony partnerów, którzy byli wobec siebie 
małżonkami (Krajewski 2009, s. 132). Wartym zauważenia jest jednak spo-
strzeżenie zaborczego prawodawcy co do innych artykułów wskazanej uprzed-
nio ustawy, jaką był Kodeks Kar Głównych i Poprawczych. W art. 1003 oraz 
1005 tego aktu prawnego prawodawca wskazał ewentualność pociągnięcia 
do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa na kobiecie zamężnej,  
lecz sam sprawca nie mógł być jej mężem. Taki pogląd był jednak w tamtej-
szej doktrynie kwestią drugorzędną, gdyż kładąc nacisk na moralność i cno-
tliwość ówczesnych kobiet - ważniejszym dla ustawodawcy była gwarancja za-
pewnienia ochrony kobietom samotnym, przeznaczonym jeszcze do ożenku, 
niż kobietom, które już znajdowały się w związku małżeńskim. Zgwałcenie 
kobiety niezamężnej, zwłaszcza współtowarzyszące pozbawieniu jej dziewic-
twa wiązało się z tym, że praktycznie traciła ona możliwość wyjścia za mąż. 
Prawodawca akceptował zatem możliwość swoistego kontratypu takiego za-
chowania sprawcy, gdy ten wyrażając swoją skruchę, sam poślubi kobietę, któ-
rą wcześniej zgwałcił. Takie stanowisko, choć w znacznej mierze wydawać by 
się mogło jako kontrowersyjne, stanowiło swoistą karę dla sprawcy zgwałcenia  
i powzięcia odpowiedzialności za to, że pozbawił honoru kobietę, która osta-
tecznie albo stawała się jego żoną, albo pokrzywdzoną obciążającą go w toku 
procesu karnego (Adamczak, Filar 1985, s. 70). 
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Zgwałcenie małżeńskie  
w przepisach prawa po 1932 roku

Kwestia zgwałcenia unormowana w przepisach dzielnicowych państw 
zaborczych, które obowiązywały wówczas na ziemiach polskich, jak już wska-
zano, trwała aż do poddania kodyfikacji nowego, już wtedy wspólnego dla 
wszystkich ziem polskich pod zaborami kodeksu karnego, który regulowałby 
w jeden sposób odpowiedzialność za zachowania, mogące świadczyć o tym,  
że przestępstwo na wolności seksualnej i nietykalności cielesnej jednostki zo-
stało popełnione w sposób bezprawny (Maciejowski 1848, s. 423-448). Wszel-
kie akty prawa penalnego ziem polskich pod zaborami obowiązywały zatem aż 
do 1932 roku, gdy wszedł w życie nowy akt prawny, jakim był kodeks karny, 
zwany w doktrynie polskiego prawa karnego jako tzw. Kodeks Makarewicza 
(Rappaport 1920, s. 333-334). Juliusz Makarewicz - ceniony ówcześnie kar-
nista był jednym z głównych twórców tej ustawy i to właśnie dzięki jego oso-
bie polskie prawo karne stało się swego rodzaju ponadczasowe, nowatorskie  
i konsekwentne wobec przepisów penalnych, obowiązujących w innych usta-
wodawstwach. Podjął się on w niniejszej ustawie również kwestii związanej  
z przestępstwami seksualnymi, które niejako zapożyczył z prawodawstwa 
germańskiego, a dokładniej z § 183 Kodeksu karnego Rzeszy Niemieckiej  

z 15 maja 1871 r. oraz § 132 ustawy karnej austriackiej o zbrodniach, występ-
kach i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852 r. Właśnie w tych aktach praw-
nych tamtejsi, sąsiedni prawodawcy posługiwali się równolegle terminem un-
ziichtliche Handlungen, wykorzystanym później przez Juliusza Makarewicza 
na gruncie polskiego prawa karnego, który przekształcony został w sposób 
dosłowny w czyn nierządny (Chmielińska 2021, s. 37). Stąd też polski kodeks 
karny z 1932 roku posiadał rozdział XXXII, zatytułowany jako „Nierząd”. 
Zgodnie jednak z przedmiotem niniejszych badań warto podkreślić również, 
czym same czyny nierządne były. W powszechnym rozumieniu normatyw-
nym określano je jako czyny dolus directus coloratus, świadczących o tym,  
że sprawca przestępstwa nierządnego dopuszcza się go jedynie w celu zaspokoje-
nia swojego popędu seksualnego i właśnie ten cel jest jedynym, który przyświe-
ca mu co do sprawstwa przestępstwa. Juliusz Makarewicz przekładając termin  
z sąsiedniego prawodawstwa podjął się, jednak rozwinięcia tej definicji, wska-
zując, że nierządem jest takie działanie człowieka, mające na celu zaspokojenie 
jego popędu seksualnego, który nie jest nieakceptowany, nieprzyjęty przez 
społeczeństwo, w którym sprawca żyje. Stąd też przestępstwem nierządu były 
ówczesne homoseksualne zachowania seksualne, heteroseksualne zachowania 
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perwersyjne, zoofilia, czy pedofilia (Makarewicz 1938, s. 483-484). Do kręgu 
tego katalogu typizacyjnego czynów nierządnych nie uznano jednak zacho-
wań mających miejsce, jako przekraczanie granic spółkowania małżeńskiego, 
ponieważ w tamtejszej doktrynie uważano, że małżeństwo jest jedyną, swoistą 
instytucją prawa zakładającą możliwość zaspokojenia swojego popędu seksu-
alnego przez oboje małżonków względem siebie, a zatem małżeństwo było 

„lekarstwem pożądliwości” (matrimonium est remedium concupiscentiæ) (Czer-
wiński 1934, s. 454-455). Czyny nierządne były zatem, w przeciwieństwie do 
pozycji ówczesnego pożycia małżeńskiego, zjawiskiem społecznie sprzecznym 
i właśnie z tego powodu - stypizowaną formą przestępczości co do obyczajo-
wości, seksualności oraz szeroko pojętej cielesności. Małżeństwo i współżycie 
seksualne między mężem i żoną świadczyły swoisty kontratyp zachowań, któ-
ry pomimo swojej nagannej formuły, jaka mogła powstać w chwili kontak-
tów seksualnych, tak też stanowiła czyny niepodlegające odpowiedzialności 
karnej sprawcy, choć mógł nim być tak samo mąż, jak i żona (Glaser 1925,  
s. 644-646).  

Warto zauważyć, że choć powyższe stanowisko co do tego, że zgwałce-
nie małżeńskie jest niemożliwą do zrealizowania formą przestępczości sek-
sualnej oraz przemocy wewnątrzrodzinnej, oraz wewnątrzmałżeńskiej było 
w międzywojennej Polsce dominujące, tak w tamtejszym świecie nauki po-
jawiały się stanowiska przeciwne. Głównym przeciwnikiem takiej tezy był 
znany, międzywojenny medyk sądowy - Wiktor Grzywo-Dąbrowski, który 
zaprezentował nie tylko pogląd, że przy ocenie zgwałcenia należy szczególny 
nacisk kłaść na to, że w sytuacji przestępstwa seksualnego bez zgody ofiary, 
udowodnieniem tego faktu ma być „wyraźny, niebudzący żadnych wątpli-
wości” (Grzywo-Dąbrowski 1924, s. 928-932), jak również to, że pomiędzy 
małżonkami może dojść do różnego rodzaju nadużyć, które mogą świadczyć 
o tym, że są przejawem przemocy seksualnej. W takim wypadku - zdaniem 
Grzywo-Dąbrowskiego - małżonek nie mogąc stać się pokrzywdzonym prze-
stępstwem ze strony swojego współmałżonka, jako sprawcy, ma prawo do 
uznania nadużyć jako, choć nie prawnego, co faktycznego przestępstwa i na 
tej podstawie może ofiara opuścić swojego partnera ze związku małżeńskiego, 
nie zwracając uwagi na to, jakie konsekwencje związane są z opuszczeniem 
małżonka (Chwalewik 1926, s. 518-519). 
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Wpływ międzywojennego stanowiska  
co do zgwałcenia małżeńskiego  
na dalsze kodyfikacje polskiego prawa karnego 

Zgoda współmałżonka na odbycie współżycia seksualnego w związku 
małżeńskim, jak również kwestia nadużyć z tym związanych, jak i zgwałcenia 
małżeńskiego w ogóle była analizowana również w późniejszych latach przez 
badaczy polskiego prawa karnego oraz innych nauk penalnych, co finalnie po-
zwoliło na zmianę stanowiska co do takich zachowań, przekształcając brak od-
powiedzialności karnej ze względu na status bycia małżonkiem własnej ofiary 
przemocy seksualnej do częściowej, a ostatecznie (co uznawane jest na gruncie 
obowiązujących przepisów polskiego prawa karnego) do pełnej odpowiedzial-
ności karnej i przypisywania winy za popełnienie zgwałcenia małżeńskiego. 
Nie można jednak zapominać, że wielu praktyków, pamiętających okres mię-
dzywojennych argumentacji prawno-karnych zachowań również i później po-
dzielała pogląd zaprezentowany przez adwokata Stefana Glasera, który wprost 
uważał, że naturalnym przeznaczeniem małżonków jest ich „naturalne spół-
kowanie”, co stanowi istotę związku małżeńskiego, a zatem niemożliwe jest 
zgwałcenie pomiędzy mężem i żoną. I choć główny autor kodeksu karnego 
z 1932 roku - Juliusz Makrewicz, jak i inni karniści, wśród których można 
wymienić także Mieczysława Siewierskiego, Henryka Rajzmana oraz Pawła 
Horoszowskiego - tak pogląd Stefana Glasera był w pełni uznany przez Ma-
karewicza, odrzucając całkowicie pogląd, że zgwałcenie małżeńskie jest kiedy-
kolwiek możliwe (Glaser 1925, s. 644-646). Pozostali uczeni stali jednak na 
stanowisku podobnym, lecz nie identycznym, dodając, że małżonek winien 
być sprawcą przestępstwa nierządu, gdy dopuściłby się względem drugiego 
małżonka takich zachowań, które mogłyby mieć przymiot lubieżności, cze-
go przykładem są różnego rodzaju zachowania sprzeczne z naturą człowieka, 
jak również zachowania perwersyjne pomiędzy mężem oraz żoną (Adamczak,  
Filar 1985, s. 71). 

Sytuacja ta nie oznaczała jednak, że małżonek dopuszczający się prze-
mocy względem swojego partnera seksualnego w związku małżeńskim był 
całkowicie bezkarnym sprawcą przestępstw seksualnych oraz innych form 
przemocy fizycznej (Rajzman 1948, s. 94-95). Wręcz przeciwnie, brak moż-
liwości pociągnięcia współmałżonka za popełnienie zgwałcenia małżeńskiego 
nie niwelowało żadnych przesłanek do odpowiedzialności karnej z innych ty-
pów przestępstw, ściganych na gruncie polskiego kodeksu karnego (Krajewski 
2009, s. 131). Najczęściej stosowaną, a przy tym w pełni uznawaną formą 
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przemocy wewnątrzmałżeńskiej była przemoc fizyczna, która polegała w dużej 
mierze na zmuszaniu małżonka do zachowań przez niego nieakceptowanych 
lub całkowicie odrzucanych, tym samym dając możliwość udowodnienia 
sprawstwa małżonka za takie czyny zabronione. I choć zgwałcenie małżeńskie 
jako realnie mogące wystąpić zagrożenie przeciwko wolności seksualnej mał-
żonków stało się faktem w latach 80. oraz 90. XX wieku, kwestie związane  
z nadużywaniem stosunków zależności małżeńskiej powodowało liczne kon-
trowersje oraz dyskusje co do tego, kiedy pożycie pomiędzy mężem i żoną jest 
jeszcze legalną, prawno-rodzinną metodą prawidłowego życia pomiędzy nimi, 
a kiedy jest nadużyciem wolności seksualnej poszczególnej jednostki (Bardach, 
Leśnodorski, Pietrzak 2010, s. 558).

Podsumowanie

Przestępstwo zgwałcenia małżeńskiego w Polsce okresu XX-lecia mię-
dzywojennego było zjawiskiem w pełni niedostrzeganym, a nawet akcepto-
wanym na gruncie społecznego poczucia moralności i obyczajowości, a przez 
to, na gruncie prawno-rodzinnym oraz prawno-karnym. I pomimo tego,  
iż przedmiotowa problematyka stanowiła, że małżonkowie są obowiązani do 
wspólnego pożycia na gruncie obowiązku, a nie zobowiązania dostrzega, że 
kwestią kluczową była uznaniowość konkretnych praw i obowiązków mał-
żeńskich, które w ówczesnej Polsce, w wyniku hierarchii patriarchalnej ro-
dziny oraz małżeństwa, stanowiła niejako spór pomiędzy zgodą na odbycie 
stosunku płciowego, domniemaniem owej zgody, działaniem pod wpływem 
szeroko pojmowanego błędu ze strony jednego albo obojga małżonków, koń-
cząc na aspekcie całkowitego braku zgody na jakiekolwiek formy współżycia 
fizycznego pomiędzy mężem a żoną. I choć międzywojenne przepisy prawa 
wskazywały liczne sankcje za naruszenie wolności cielesnej każdej jednostki, 
tak kwestia wykorzystywania seksualnego jednego małżonka przez drugiego 
stanowiła wtedy zjawisko tabuizowane nie tylko na gruncie opinii publicznej, 
jak również w sferze naukowej oraz wymiaru sprawiedliwości, który pozosta-
wiał sprawców takich zachowań praktycznie bezkarnymi, dokonując tym sa-
mym bezpodstawnego usprawiedliwiania sprawców takich czynów zabronio-
nych jako podmiotów wypełniających jedynie swoje prawa, które otrzymano  
w chwili zawarcia związku małżeńskiego. W społeczeństwie zjawisko przemo-
cy fizycznej, w tym seksualnej pomiędzy małżonkami również znajdował swo-
je miejsce w powszechnie panującej opinii publicznej, która nie tyle akcepto-
wała to zjawisko, co dodatkowo zezwalała na nie pod pretekstem swoistych 
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„powinności” małżeńskim, które spoczywają głównie na osobie żony. Ośmie-
szanie, krytykowanie ofiar takiego typu przestępstw, porównywanie pozy-
cji małżeństwa patriarchalnego  z dominacją jednej płci nad drugą w sferze 
erotycznej ukazywały, że tamtejsze społeczeństwo błędnie pojmowało zjawi-
sko małżeństwo sensu stricto. Zmiany interpretacyjne, które miały miejsce 
na terenie ziem polskich dopiero w późniejszych kodyfikacjach zniwelowały 
częściowo „ciemną liczbę” tych typów przestępstw, niemniej kwestia ta do 
dziś budzi liczne kontrowersje, spory oraz dyskusje, zaprzeczając wielu nauko-
wym tezom. Zgwałcenie małżeńskie w okresie międzywojennej Polski było 
zatem uznawane nie, jako przestępstwo, a okrutny obowiązek małżonków,  
którzy decydując się na zawarcie związku, już jako nupturienci, podjęli decyzję 
z kim, gdzie i na jakich zasadach będą współżyć w związku małżeńskim. I choć 
pogląd ten stał się w pełni archaiczny w świetle nauk prawnych, głównie penal-
nych, tak do dziś polski prawodawca pozostawia „obowiązanie” małżonków  
w treści art. 23 k.r.o., tworząc dwojako dalszą kontrowersję wokół tego 
zjawiska.
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