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Oddajemy	do	Państwa	lektury	kolejny	22 tom	
„Studiów	 i	 Materiałów	 Lubelskich”.	 Zgodnie	
z  utrwalonym	 już	 podziałem	 czasopismo	 składa	
się	 z	 trzech	 zasadniczych	 części,	 w	 których	 pre-
zentujemy	 artykuły	 odnoszące	 się	 do	 odrębnych	
tematów.	Tym	razem	w	pierwszej	części	–	„Tematy	
i	problemy”	–	prezentujemy	materiały	dotyczące	
Muzeum	Ziem	Wschodnich	Dawnej	Rzeczypospo-
litej,	nowej	filii	Muzeum	Narodowego	w Lublinie.	
Opracowanie	 programowe	 działalności	Muzeum	
odnosi	 się	 zarówno	 do	 koncepcji	 wystawienni-
czych,	jak	i	do	historycznej	i kulturowej	spuścizny	
Kresów.	 Owe	 dwa	 aspekty	 określają	 rozważania	
prowadzone	w tej	części	pisma.
Drugi,	 spójny	 korpus	 artykułów	 stanowią	

teksty	 zawarte	 w	 części	 „Miscellanea”.	 Konse-
kwentnie	prowadzone	badania	nad	działalnością	
edukacyjną,	wychowawczą	i	kulturotwórczą	szkół	
lubelskich	 w	 okresie	 międzywojennym	 znajdu-
ją	 swoje	 odzwierciedlenie	 w	 artykułach	 poświę-
conych	oświacie.	Dwa	 z	 tekstów	odnoszą	 się	do	
losów	wychowanków	szkół	Staszica	i	Zamoyskie-
go	 –	 przedstawicieli	 pokolenia	 ukształtowanego	
poprzez	doświadczenia	 z	 czasów	 I	wojny	 świato-
wej	oraz	wojny	polsko-bolszewickiej.	Kolejny	ar-
tykuł,	 poświęcony	 międzyszkolnemu	 czasopismu	

„W	Słońce”,	stanowi	próbę	pokazania	fenomenu	
pisma	aspirującego	do	roli	głosu	młodej	generacji	
twórców,	 dojrzewających	 w	 okresie	 poprzedza-
jącym	 wybuch	 II	 wojny	 światowej.	 Biograficzny	
artykuł	o	harcerce	Marii	Walciszewskiej	ukazuje	
zaś	 dramatyczne	 losy	 jednostki	 na	 tle	 wydarzeń	
okupacji	hitlerowskiej.
W	 ostatniej	 części	 publikujemy	 sprawozda-

nia	z bieżącej	działalności	Muzeum	Narodowego	
w Lublinie	w 2019	roku,	dokumentując	różne	for-
my	aktywności	edukacyjnej,	konferencyjnej	i	wy-
stawowej.	Tę	część	wzbogaca	także	recenzja	waż-
nej	publikacji	Ośrodka	„Brama	Grodzka	–	Teatr	
NN”	na	temat	lubelskiej	fotografii	i	jej	twórców.
Opracowując	 ten	 tom,	 chcieliśmy	 przede	

wszystkim	 podkreślić	 wielostronną	 aktywność	
Muzeum	Narodowego	w	Lublinie	 jako	 instytucji	
dającej	 przestrzeń	do	 spotkań	przeszłości	 z	 przy-
szłością	oraz	tego,	co	tradycyjne,	z	tym,	co	stano-
wi pewne novum.	Na	kartach	kolejnego	już	tomu	
muzealnego	 czasopisma	 znalazły	 się	 zarówno	
wątki	dotyczące	dziejów	regionu	lubelskiego,	jak	
i	tematy	poruszające	zagadnienia	z	zakresu	kultu-
rowego	dziedzictwa	innych	obszarów.
Serdecznie	zapraszamy	do	lektury!!!
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I.	Zakres	geograficzny	pojęcia	Ziemie	Wschodnie	
Dawnej	Rzeczypospolitej

Uzasadnienie	wprowadzenia	zagadnienia	śred-
niowiecznego	pogranicza	polsko-ruskiego,	w	tym	
Grodów	 Czerwieńskich,	 do	 programu	 planowa-
nego	Muzeum	Ziem	Wschodnich	Dawnej	Rzeczy-
pospolitej	zdecydowano	się	rozpocząć	od	uwag	na	
temat	zakresu	geograficznego	i	rzeczowego	pojęć:	
Ziemie	Wschodnie	czy	 też	Kresy.	W	nazwie	pla-
nowanego	muzeum	nie	pojawia	się	termin	Kresy	
(i	słusznie!),	oczywiste	jest	jednak,	iż	placówka	ta	
kojarzona	będzie	właśnie	z	tym	pojęciem.
Określenie	Kresy	pojawiło	się	w	połowie	XIX	

wieku	i	dotyczyło	pierwotnie	wschodnich	peryfe-
rii	 I	 Rzeczypospolitej.	 Szybko	 pojęcie	 to	 zaczęto	
odnosić	do	wszystkich	ziem	dawnej	Rzeczypospo-
litej,	które	zostały	wcielone	bezpośrednio	do	Im-
perium	Rosyjskiego,	a	nie	do	utworzonego	w	trak-
cie	Kongresu	Wiedeńskiego	Królestwa	Polskiego.	
Bardzo	szybko	nabrało	emocjonalnego	zabarwie-
nia,	 jako	 nazwa	 części	 utraconej	 przez	 Polaków	
ojczyzny1.

*	 Tekst	powstał	na	podstawie	ekspertyzy	dotyczącej	
prezentacji	 tematyki	 średniowiecznego	 pogranicza	 pol-
sko-ruskiego,	w	 tym	Grodów	Czerwieńskich,	w	 ramach	
planowanego	Muzeum	 Ziem	Wschodnich	Dawnej	 Rze-
czypospolitej.	 Postać	 Kmicica	 i	 Skrzetuskiego	 wykorzy-
stano	 już	 we	 wcześniejszych	 publikacjach:	 Ch.	 Lübke,	
M. Wołoszyn,	Zanim Skrzetuski poznał Bohuna – archeolo-
gia o pograniczu polsko-ruskim,	„Archeologia	Żywa”,	nr	6	
(58;	2011),	s.	40–45;	Ch.	Lübke,	M.	Piotrowski,	M.	Woło-
szyn,	Bevor Skrzetuski Bohun kennenlernte. Die Archäologie 
und das mittelalterliche Grenzgebiet zwischen Polen und der 
Alten Rus´,	Mitropa.	Jahresheft	des	Geisteswissenschaftli-
ches	Zentrums	Geschichte	und	Kultur	Ostmitteleuropas	
(GWZO),	Jahrgang	2012,	s.	8–15.

1	 Na	temat	pojęcia	Kresy	zob.	J.	Kolbuszewski,	Kresy,	
Wrocław	1996;	W.	Benecke,	Die Kresy – ein Mythos der 
polnischen Geschichte,	[w:]	H.	Hein-Kircher,	H. Henning	
Hahn	(red.),	Politische Mythen im 19. und 20. Jahrhundert 
in Mittel- und Osteuropa,	 Tagungen	 zur	 Ostmitteleuro-
pa-Forschung	 24,	 Marburg	 2006,	 s.	 257–278;	 por.	 też	
M. Aust,	Polen und Russland im Streit um die Ukraine. Kon-
kurrierende Erinnerungen an die Kriege des 17. Jahrhunderts 
in den Jahren 1934 bis 2006,	Forschungen	zur	osteuropäi-

Jak	wiadomo	II	wojna	światowa	przyniosła	kres	
Kresów nie	tylko	jako	obszaru	stanowiącego	część	
terytorium	RP,	ale	także	jako	ziem	zamieszkanych	
przez	 Polaków.	 Oczywiście	 niecała	 ludność	 pol-
ska	 została	 z	 tych	 obszarów	 wysiedlona	 (zwarte	
grupy	 pozostały	 przede	 wszystkim	 na	 Białorusi	
i	 na	 Litwie),	 niemniej	 jednak	 wydarzenia	 z  lat	
1939–1945,	 a	 więc	 współdziałanie,	 a	 następnie	
konfrontacja	 dwóch	 systemów	 totalitarnych	do-
prowadziły	do	przekształcenia	wschodniej	połowy	
dawnej	monarchii	 Jagiellonów	 (I	Rzeczypospoli-
tej)	w „skrwawione	ziemie”	(bloodlands)2.
Fizycznej	 likwidacji	wielokulturowej	mozaiki3 

–	 dziedzictwa	 I	 Rzeczypospolitej	 –	 towarzyszyło	
wypieranie	jej	istnienia	ze	świadomości,	żyjących	
w	 –	 zasadniczo	 monoetnicznych	 –	 państwach	
powojennych	pokoleń	Polaków,	Ukraińców,	Bia-
łorusinów	czy	Litwinów.	Dziedzictwo	dotychcza-
sowych	 sąsiadów	 stać	 się	 miało	 „niechcianym	
dziedzictwem”4.
Trafnie	–	koncentrując	się	na	Polsce	–	opisuje	

to	zjawisko	Rafał	Stobiecki:

Po	1945	 r.	 pojęcie	Kresy niejako	wchłonęło	 tere-
ny,	 których	wcześniej	 do	 nich	 nie	 zaliczano.	Na-
stąpiło	 przesunięcie	 przestrzeni	 Kresów	 do	 linii	
wyznaczonej	 przez	 decyzje	 konferencji	 w	 Jałcie	
i Poczdamie.	W	tym	kontekście	np.	Lwów	stał	się	
miastem	kresowym.	Oznaczało	to	początek	długiej	
mentalnej	przemiany,	która	zaowocowała	z	czasem	
ostatecznym	pogodzeniem	się	Polaków	z	utratą	tej	

schen	Geschichte	74,	Wiesbaden	2009;	A.	V.	Wendland,	
Stadtgeschichtskulturen. Lemberg und Wilna als multiple 
Erinnerungsorte,	[w:]	M.	Aust,	K.	Ruchniewicz,	S.	Troebst	
(red.),	Verflochte Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn 
im 19. und 20. Jahrhundert,	Visuelle	Geschichtskultur,	3,	
Köln–Weimar–Wien	2009,	s.	31–60;	zob.	także	artykuły	
w	tomie:	B.	Tracz	(red.),	Pamięć Kresów – Kresy w pamięci,	
Katowice–Gliwice–Warszawa	2019.

2	 T.	Snyder,	Skrwawione ziemie. Europa między Hitle-
rem a Stalinem,	Warszawa	2015.

3	 Por.	Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. 
Atlas ziem Polski,	Warszawa	2008.

4	 H.	Silverman,	Contested cultural heritage. A selective 
historiography,	[w:]	H.	Silverman	(red.),	Contested Cultu-
ral Heritage. Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion 
in a Global World,	New	York	2011,	s.	1–49.

Marcin Wołoszyn
uniwersytet rzeszowski, Leibniz – instytut Historii i kultury europy Środkowej i wschodniej (Gwzo) w Lipsku

zanim skrzetuski poznał bohuna. Grody czerwieńskie, 
pogranicze polsko-ruskie w wiekach średnich. 
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części	 ich	dawnego	państwa	 i	 terytorium	narodo-
wego,	które	znajdują	się	na	wschód	od	linii	Bugu.	
Jednocześnie	 po	 II	 wojnie	 światowej	 słowo	Kresy 
praktycznie	 zniknęło	 z	 oficjalnego	 dyskursu	 poli-
tycznego	i	historycznego	w	kraju,	jako	mające	wy-
raźną	wymowę	 antyradziecką	 i	 antyrosyjską.	Było	
to	 związane	 z	 krytyką	 i	 stopniową	marginalizacją	
idei	 Polski	 Jagiellońskiej,	 na	 której	 miejsce	 poja-
wiła	się	koncepcja	Polski	Piastowskiej,	przesuwają-
ca	centrum	ziem	polskich	ze	wschodu	na	zachód,	
o silnym	ostrzu	antyniemieckim5.

Fakt,	iż	polska	historiografia	po	1945	roku	„za-
pomniała”	o	Kresach,	dostrzegali także	naukowcy	
działający	poza	Polską,	polscy	emigranci,	tacy	jak	
np.	Marian	Kukiel6,	czy	badacze	niemieccy7.
Zależna	 od	 ZSRR,	 pozbawiona	 terenów	 na	

wschód	od	Bugu	i	Sanu	PRL	trwała	wystarczająco	
długo,	by	zapytać,	czy	próba	wymazania	tych	ziem	
z	polskiej	świadomości	powiodła	się.
Dobrze	ilustruje	to	tekst	Magdaleny	Zowczak,	

antropologa	 kultury	 z	 Warszawy,	 zajmującej	 się	
pograniczem	polsko-ruskim.	We	wstępie	do	 jed-
nego	z	tomów	na	temat	antropologii	Wołynia	pi-
sze	ona	m.in.:

Ów	 raj	ukrainny,	utracona	Arkadia,	 to	może	wy-
obrażenie	kraju	lat	dziecinnych	najstarszego	poko-
lenia	polskich	emigrantów,	którzy	wydawali	w	po-
wojennym	Londynie	Pamiętniki kijowskie. Podzielali	
je	też	zapewne	niektórzy	przesiedleńcy	i uchodźcy,	
i	 może	 wizje	 te	 przekazali	 swoim	 dzieciom.	 Mit	
jest	 zawsze	 ambiwalentny,	 ale	 dla	 pokolenia	 wy-
chowanego	 w	 PRL-u,	 bez	 rodzinnych	 związków	
z Polakami	zza	Zbrucza,	historia	tamtych	obszarów	
kojarzyła	 się	 raczej	 z	piekłem	niż	 z	 rajem.	Obrazy	
rajskie	czy	arkadyjskie	najsilniej	koncentrowały	się	

5	 R.	Stobiecki,	Historia narodowa wobec historii impe-
rialnej. Z dziejów polsko-rosyjskich sporów historiograficz-
nych w XIX i XX wieku,	 „Czasopismo	Naukowe	Kultura	
i	 Historia”	 (https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
archives/3018)	 [dostęp:	 20.12.2017],	 s.	 128;	 por.	 tenże,	
National History and Imperial History: A Look at Polish-
-Russian Historiographical Disputes on the Borderlands in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries,	[w:]	T.	Frank,	F. Ha-
dler	(red.),	Disputed Territories and Shared Pasts. Overlap-
ping National Histories in Modern Europe,	Writing	the	Na-
tion	6,	Basingstoke 2011,	s. 125–151.

6	 M.	Kukiel,	Polskie nauki historyczne w niewoli,	„Teki	
Historyczne”,	t.	7,	1955,	s.	39–50.

7	 H.	 Ludat,	 Die polnische Wissenschaft im Sog Mo-
skaus,	Osteuropa	2	(1952),	s.	86–93;	H.	Ludat,	Das sow-
jetische Geschichtsbild Polens,	Zeitschrift	für	Ostforschung	
1	 (1952),	 s.	 371–387;	 G.	 Rhode,	 Literaturbericht über 
polnische Geschichte, I, Veröffentlichungen 1945 bis 1958,	
Historische	Zeitschrift.	Sonderheft	1	(1962),	s.	158–211;	
K.	Zernack,	Schwerpunkteund Entwicklungslinien der polni-
schen Geschichtswissenschaft nach 1945,	Historische	Zeit-
schrift.	Sonderheft	5	(1974),	s.	257.

wokół	Litwy,	promieniowały	na	Białoruś	(Mickie-
wiczowski	Nowogródek),	ale	już	nikły	i	przygasały,	
aby	 na	 południu,	 niejako	wbrew	 naturze,	 ustąpić	
miejsca	 mrocznym	 wizjom	 rzezi	 i	 śmierci.	 Nazwa	
Ukrainy	wywoływała	niejasne	uczucie	grozy,	trwo-
gę	jak	z powodu	daremnego	upływu	krwi,	uwikła-
nia	w	pułapkę	bez	wyjścia.	W	 latach	 siedemdzie-
siątych,	w	epoce	mojej	szkolnej	edukacji,	dramaty	
Słowackiego	czy	Trylogię	Sienkiewicza	odbierałam	
jako	twory	fantastyczne,	romantyczne	baśnie	bądź	
powieści	 przygodowe.	 Zgodnie	 z	 konwencją	 tych	
gatunków	 parametry	 czasowo-przestrzenne	 wy-
dawały	mi	 się	umowne	 i	nieistotne,	podobnie	 jak	
w komiksie.	Tereny	na	wschód	od	polskiej	granicy	
postrzegaliśmy,	zgodnie	z	mapą,	jako	wielką	zieloną	
przestrzeń	 z  rozrzuconymi	 literami	 ZSRR,	 a	w	 jej	
obrębie	identyfikowaliśmy	tylko	kilka	największych	
miast	 (mapy	 były	 wszak	 pozbawione	 szczegółów,	
a i nazwy	się	zmieniły).	Zresztą	o	wiele	chętniej	wę-
drowało	się	wówczas	palcem	po	mapie	na	zachód,	
toteż	 ze	wstydem	wyznaję,	 że	nieraz	myliły	mi	 się	
Litwa,	Białoruś	 i	Ukraina	 jako	 trzy	 siostrzane	 re-
publiki radzieckie8.

Wypowiedź	Magdaleny	Zowczak	dobrze	odda-
je	losy	Kresów	w	polskiej	kulturze	pamięci	drugiej	
połowy	XX	wieku:	polska	obecność	na	wschód	od	
linii	Curzona	to	jedna	wielka	pomyłka,	która	przy-
niosła	jedynie	rozproszenie	sił,	a	z	czasem	i	wielkie	
tragedie,	takie	jak	rzeź	wołyńska.	Pomyłka,	której	
pamięć	ulega	zatarciu,	m.in.	wobec	cywilizacyjnej	
(materialnej)	 atrakcyjności	 Zachodu	 w	 latach	
1945–1989.
Po	 roku	 1989	 następuje	 stopniowa	 odbudo-

wa	polskiej	pamięci	historycznej	dotyczącej	Kre-
sów	 czy	 ziem	 wschodnich	 Rzeczypospolitej.	 Po	
pierwszej,	 euforycznej	 (i	 chaotycznej)	 fazie	 z	 lat	
90.	XX wieku	warto	usystematyzować	te	starania.	
Istotne	 są	 adresowane	 do	 szerszego	 czytelnika	
opracowania,	 takie	 jak	 np.	 Kresowy kalejdoskop 
Włodzimierza	 Mędrzeckiego9,	 czy	 też	 inicjatwy	
takie	właśnie	jak	idea	Muzeum	Ziem	Wschodnich	
Dawnej	Rzeczypospolitej.
Postawić	 można	 jednak	 pytanie	 o	 zasadność	

prezentacji	w	 takiej	 placówce	 zagadnień	 związa-
nych	z	wiekami	średnimi.	Kresy	to	w	dużej	mie-
rze	kraina	mityczna,	a	poza	tym	kojarzona	przede	
wszystkim	z	okresem	nowożytności	i	wiekami	póź-
niejszymi.	Czy	można	więc	mówić	o	Kresach	od-
nośnie	do	epoki	„zanim”	Skrzetuski	poznał	Bohu-

8	 M.	Zowczak,	O długim trwaniu Polaków na Podolu. 
Imponderabilia tożsamości,	 [w:]	 Ł.	 Smyrski,	M.	 Zowczak	
(red.),	 Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne,	 Warszawa	
2003,	s.	9–10.

9	 W.	Mędrzecki,	Kresowy kalejdoskop: wędrówki przez 
ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939,	War-
szawa	2018.

https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3018
https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3018
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na?10	Jako	o	krainie	mitycznej	oczywiście	nie,	ale	
przecież	planowane	Muzeum	ma	być	poświęcone	
nie	 (mitycznym)	Kresom,	ale	Ziemiom	Wschod-
nim	Dawnej	Rzeczypospolitej.
Co	to	są	Ziemie	Wschodnie,	gdzie	się	zaczyna-

ją	i	kiedy	się	formują?
Wydaje	się,	że	jedyną	logiczną	odpowiedzią	na	

to	pytanie	jest	przyjęcie,	iż	chodzi	tutaj	o	obszary,	
które	stały	się	w	sposób	trwały	częścią	Polski	(do-
minium	 Piastów)	 dopiero	 w	 okresie	 panowania	
Kazimierza	Wielkiego	 (tradycyjna	 data:	 1340)11 
i później.
Pomijając	 złożone	 rozważania	na	 temat	 świa-

domości	 etnicznej	mieszkańców	 średniowiecznej	
Europy	 Środkowo-Wschodniej	 i	 Wschodniej12,	
podkreślić	wypada,	iż	dziś	nie	mówi	się	już	o Sło-
wiańszczyźnie	 Wschodniej	 i	 Zachodniej	 jako	
prastarych,	 odwiecznych	 grupach	 o	 jasno	 zde-
finiowanych	 cechach	 i	 zasięgu	 geograficznym13.	
Należałoby	więc	unikać	wykorzystywania	terminu	
Słowiańszczyzna	 Wschodnia	 przy	 definiowaniu	
terminu	Ziemie	Wschodnie	Dawnej	Rzeczypospo-
litej.
Dziś	 także	 nie	 mówimy	 o	 Polakach	 czy	 Ru-

sinach	 dla	 okresu	 sprzed	 schyłku	 X	 wieku,	 nie	
mówimy	 już	 np.	 o	 podboju	 wewnętrznym	 „pra-
polskich”	czy	„praruskich”	plemion	odpowiednio	
przez	Piastów	czy	Rurykowiczów14.
Jak	podkreśla	Aleksander	Gieysztor,	w	X	wie-

ku	ogromne	obszary	między	Łabą	a	Dnieprem	były	
po	 prostu	 „szarą	 strefą”15.	Być	może	 zręczniejsze	

10	 Pozwoliłem	 sobie	 na	 to	 przywołanie	 bohaterów	
Sienkiewiczowskiej	powieści,	uznając	–	z	oczywistych	po-
wodów	–	wkład	pisarza	w	formowanie	się	mitu	Kresów.

11	 Por.	 klasyczne	 studium:	 H.	 Paszkiewicz,	 Polityka 
ruska Kazimierza Wielkiego, Kraków	2002	(reprint);	A. Ja-
neczek, Ruś w Koronie: stara nazwa i nowa tożsamość regio-
nalna (po aneksji w połowie XIV wieku),	[w:]	A.	Janeczek,	
M.	Parczewski,	M.	Dzik	(red.),	Pogranicza w polskich ba-
daniach mediewistycznych (Materiały z V kongresu Mediewi-
stów Polskich,	t.	3),	Rzeszów	2019,	s.	149–176.

12	 Por.	 artykuły	 w:	 S.	 Gawlas,	 P.	 Żmudzki	 (red.),	
Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w śre-
dniowieczu,	Warszawa	2017;	 zob.	 też	A.	 Janeczek,	Zróż-
nicowanie etniczne wobec integracji państwowej i stanowej 
w późnośredniowiecznej Polsce,	 [w:]	S.	Gawlas	(red.),	Hi-
storia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania,	War-
szawa	2011,	s.	359–386.

13	 Wiele	 do	 badań	 nad	 tym	 zagadnieniem	 wniosły	
ustalenia	 Michała	 Parczewskiego;	 por.	 M.	 Parczewski,	
Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej 
w Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam 
wschodni i zachodni,	Kraków	1991.

14	 Por.	jw.
15	 A.	Gieysztor,	L’Europe chretienne autour de l-an mille 

et ses nouveraux adherents,	[w:]	P.	Urbańczyk	(red.),	Early 

jest	 określenie	 Młodsza	 Europa	 zaproponowane	
przez	 lubelskiego	historyka	Jerzego	Kłoczowskie-
go16.	 Dopiero	 transformacja	 związana	 z	 powsta-
niem	 monarchii	 Arpadów,	 Piastów,	 Przemyśli-
dów	 czy	Rurykowiczów	 oraz	 przyjęciem	 przez	 te	
dynastie	chrześcijaństwa	spowodowała	stopniowe	
różnicowanie	 religijne,	 etniczne,	 cywilizacyjne	
ziem	Młodszej	 Europy.	Wydaje	 się,	 że	 kluczowe	
znaczenie	miała	 tu	 recepcja	modelu	 łacińskiego	
(Imperium Romanum)	 przez	 Arpadów,	 Piastów,	
Przemyślidów	 oraz	 bizantyńskiego	 (Basileia tōn 
Rhōmaiōn)	przez	Rurykowiczów.	Swego	czasu	za-
proponowaliśmy	 z	 Aleksandrem	 Musinem	 opi-
sywanie	 recepcji	 obu	modeli	 jako	 „romanizacji”	
oraz	„rhomaizacji”	Europy	Środkowo-Wschodniej	
i	Wschodniej17.
Reasumując,	 należy	 stwierdzić,	 iż	 Ziemie	

Wschodnie	 RP	 to	 obszary,	 które	 znalazły	 się	 na	
trwałe	w	orbicie	polskiej	państwowości	w	połowie	
XIV	wieku	i	później,	a	które	wcześniej	stanowiły	
obszary	 pogańskie	 (np.	 ziemie	Bałtów,	 zwłaszcza	
Litwa)	lub	podlegały	chrystianizacji	w	rycie	bizan-
tyńskim,	 stanowiły	 peryferie	Rusi	 czy	 też	 szerzej	
Bizantyńskiej	 Wspólnoty	 Narodów.	 Choć	 rzecz	
jasna	 tzw.	 Ziemie	Wschodnie	 zamieszkiwali	 tak-
że	wyznawcy	innych	konfesji	(zwłaszcza	judaizmu	
i  islamu)	 oraz	 przedstawiciele	 innych	 (niż	 Pola-
cy	i	Rusini)	nacji	(np.	Ormianie),	to	wydarzenia	
roku	 1340	 otworzyły	 Polskę	 na	 kontakty	 przede	
wszystkim	z	prawosławiem	i	wydaje	się,	że	w	defi-
niowaniu	pojęcia	Ziemie	Wschodnie	najważniej-
sze	 są	właśnie	 interakcje	 pomiędzy	wyznawcami	
Kościoła	łacińskiego	i	prawosławnego.
Szczegółowy	przebieg	granic	między	dominium	

Piastów	 i	 ich	wschodnich	 sąsiadów	możliwy	 jest	
do	 odtworzenia	 dopiero	 dla	 XIV	 wieku,	 prze-
bieg	granicy	polsko-ruskiej	wyznaczała	ówczesna	
wschodnia	granica	ziem:	krakowskiej,	sandomier-
skiej	 oraz	 Mazowsza	 i	 odpowiednio	 zachodnia	

Christianity in Central and East Europe,	Warszawa	1997,	
s.	13–20.

16	 J.	Kłoczowski,	Młodsza Europa. Europa Środkowo-
-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowie-
cza,	Warszawa	1998.

17	 A.	Musin,	M.	Wołoszyn,	Newly-Converted Europe – 
Digging In. An archaeological afterword,	[w:]	M.	Salamon,	
M.	Wołoszyn,	A.	Musin,	P.	Špehar,	M.	Hardt,	M. P. Kruk,	
A.	 Sulikowska-Gąska	 (red.),	 Rome, Constantinople and 
Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical 
Evidence,	t.	2, Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa	2012,	
s.	683–711;	por.	też	M.	Wołoszyn,	Europa środkowa a cywi-
lizacja bizantyńsko-ruska w X–XIII w. – próba interpretacji 
źródeł archeologicznych, „Prace	Komisji	Środkowoeuropej-
skiej	PAU”,	t.	14,	2006,	s.	7–48.
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ziem:	 sanockiej,	 przemyskiej,	 chełmskiej	 i	 Pod-
lasia.	 O	 przebiegu	 owej	 granicy	 pisał	 przed	 laty	
Władysław	Semkowicz:

Poczyna	się	ona	u	źródeł	Jasiołki,	tworzącej	grani-
cę	aż	do	okolicy	Krosna,	pod	którym	przerzuca	się	
w dolinę	Wisłoka,	pozostawiając	Krosno	po	stronie	
ruskiej,	 lecz	 zaraz,	 pod	 Odrzykoniem,	 przechodzi	
na	prawy	brzeg	Wisłoka,	wrzynając	się	klinem	pod	
Domaradz	 i	 ścinając	 tym	 sposobem	 kolano,	 jakie	
tworzy	Wisłok	pod	Frysztakiem	i	Strzyżowem.	Do-
piero	poniżej	Czudca	powraca	granica	polsko-ruska	
do	Wisłoka,	ale	na	to,	aby	zaraz	przejść	na	jego	lewy	
brzeg,	 pozostawiając	 Rzeszów	 po	 stronie	 ruskiej,	
ściąć	znów	cały	kąt,	jaki	tworzy	dolny	bieg	Wisłoka	
z	Sanem	i	w	kierunku	pn.-wsch.,	między	Krzeszo-
wem	a	Rudnikiem	dotrzeć	do	Sanu18.

Dalej	 granica	przecina	dolny	odcinek	Tanwi,	
biegnie	wzdłuż	środkowego	Wieprza,	skąd	kieruje	
się	na	północ	poprzez	górną	Krznę	do	Bugu,	po-
zostawiając	Drohiczyn	po	ruskiej	 stronie,	z	kolei	
dociera	do	górnej	Narwi,	z	grodem	Wizna	po	stro-
nie	polskiej	 i	do	górnej	Biebrzy,	dalej	na	północ	
rozdziela	ona	Mazowsze	od	Jaćwieży,	a	następnie	
Litwy19.
Powyższa	propozycja	ma	bardzo	ważne	konse-

kwencje,	 które	 chciałbym	wyeksponować.	Choć	
jesteśmy	 przyzwyczajeni,	 by	 do	 Ziem	 Wschod-
nich	RP	zaliczać	 terytoria	na	wschód	od	dzisiej-
szej	wschodniej	granicy	Polski	(opisywanej	często	
jako	tzw.	linia	Curzona),	to	zaliczyć	do	nich	należy	
także	obszary	stanowiące	dziś	część	terytorium	RP,	
z  najważniejszymi	 ośrodkami	 w	 Sanoku	 (grodzi-
sko	w	Trepczy),	Przemyślu,	regionie	tzw.	Grodów	
Czerwieńskich	 (grodziska	 w	 Czermnie,	 Gródku,	
Sąsiadce),	Chełmie,	Drohiczynie	i	Białymstoku.
Obszary	 te	 w	 X–XIV	 wieku	 pozostawały	 za-

sadniczo	poza	terenami	rządzonymi	przez	Piastów,	
a ich	chrystianizacja	dokonała	się	w	ramach	od-
działywania	Kościoła	wschodniego	(bizantyńskie-
go,	ruskiego).
Choć	z	Wielkopolski	czy	Śląska	znamy	zabyt-

ki	 pochodzenia	wschodnioeuropejskiego,	 jednak	
dopiero	w	Przemyślu	czy	Czermnie	średniowiecz-
ni	„Polacy”	mogli	zetknąć	się	ze	„Wschodem”	par 

18	 W.	Semkowicz,	Geograficzne podstawy Polski Chro-
brego,	„Kwartalnik	Historyczny”	1925,	nr	39/1,	s.	302.

19	 W.	 Makarski,	 Pogranicze polsko-ruskie do połowy 
wieku XIV. Studium językowo-etniczne,	Lublin	1996,	mapa	
nr	 5;	 por.	 także	 J.	 Natanson-Leski,	 Rozwój terytorialny 
Polski do roku 1572. Od czasów najdawniejszych do okresu 
przebudowy państwa w latach 1569–1572,	Warszawa	1964,	
mapy	po	s.	40,	64	i	88;	zob.	także	G.	Rhode,	Die Ostgrenze 
Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und ge-
istige Auswirkung, Köln–Graz	1955,	t.	1:	Im Mittelalter bis 
zum Jahre 1401.

exellence.	Od	wieku	XIV	coraz	bardziej	wyraźne	są	
tu	ślady	polskości	(łacińskiej	Europy),	ale	tereny	
te,	podobnie	 jak	Lwów,	Kijów,	Mińsk	czy	Wilno	
zawsze	były	„ojczyzną	nie	tylko	Polaków”20.
Uważam	 więc,	 że	 dla	 zrozumienia	 dziejów	

Ziem	Wschodnich	 konieczne	 jest	 uwzględnienie	
wczesnośredniowiecznej	 (X–XIV	 wiek)	 historii	
ziem	od	Sanoka	po	Drohiczyn.
W	szczególny	sposób	dotyczy	to	Grodów	Czer-

wieńskich.	 Już	 od	 czasów	 Adama	 Naruszewicza	
(który	 operował	 takimi	 terminami	 jak:	 Czer-
wieńsk,	Chrobacya	Czerwona)21	określenia	Gro-
dy	 Czerwieńskie	 używa	 się	 jako	 wcześniejszego	
wariantu	 późnośredniowiecznego	 pojęcia	 Ruś	
Czerwona	 (którego	 związku	 z	Kresami/Ziemiami	
Wschodnimi	tłumaczyć	nie	muszę).	Założenie	to,	
choć	najpewniej	mylne22,	umożliwia	postrzeganie	
Grodów	Czerwieńskich	jako	swego	rodzaju	syno-
nimu	(prefiguracji)	Kresów.

ii. pogranicze polsko-ruskie, Grody 
czerwieńskie w Muzeum ziem wschodnich 

dawnej rzeczypospolitej

ii.1. aktualność tematyki

Należy	wyraźnie	 podkreślić,	 iż	 pojęcie	Grody	
Czerwieńskie,	 mimo	 iż	 na	 kartach	 Powieści lat 
minionych	 pojawia	 się	 tylko	 dwukrotnie,	 to	 jest	
przy	opisie	wydarzeń	z	 lat	1018	i	103123	 i	należy	
do	 bardzo	 dobrze	 znanych	 zarówno	 polskiemu,	
jak	i	wschodnioeuropejskiemu,	zwłaszcza	ukraiń-
skiemu	czytelnikowi.	Pojawia	się	nie	tylko	w	opra-
cowaniach	 naukowych,	 natrafiamy	 na	 nie	 np.	

20	 Nawiązuję	tutaj	do	tytułu	znanej	książki	J.	Toma-
szewskiego,	Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodo-
we w Polsce w latach 1918–1939,	Warszawa	1985.

21	 K.	Błachowska,	Cherven’ Towns: ‘gold apple’ of ar-
chaeology – ‘gordian knot’ of historiography. The region’s 
history up to 1340 in the perspective of Polish, Russian and 
Ukrainian historians, 18th–20th century = Grody Czerwień-
skie: „złote jabłko archeologii” – „węzeł gordyjski” historiogra-
fii. Dzieje regionu do roku 1340 w ujęciu historyków polskich, 
rosyjskich i ukraińskich, XVIII–XX w.,	 [w:]	M. Wołoszyn	
(red.),	From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on 
the Middle Bug during the Middle Ages and the historiogra-
phic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 
18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. 
Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrze-
ganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiogra-
fii XVIII–XXI w.,	vol.	II,	Kraków–Leipzig–Rzeszów–War-
szawa	2017,	s.	17–594.

22	 Por.	A.	Janeczek,	Ruś Czerwona – perypetie z nazwą,	
[w:]	V.	Nagirnyy	(red.),	Ruś w epoce najazdów mongolskich,	
„Colloquia	Russica”,	t.	3,	2013,	s.	227–229.

23	 F.	Sielicki	(red.), Powieść minionych lat,	Wrocław–
Warszawa–Kraków	1968,	s.	313,	317.
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w polskich	podręcznikach	do	szkoły	podstawowej	
oraz	szkół	średnich24,	podobnie	jest	na	Ukrainie25.
Odwołanie	 do	 pojęcia	 Grody	 Czerwieńskie	

znaleźć	można	 w	 publicystycznych	 tekstach	 po-
święconych	 współczesnym	 relacjom	 Polski	 i	 jej	
wschodnich	sąsiadów,	tytułem	przykładu	wskazać	
tu	można	na	teksty	księdza	Tadeusza	Isakowicza-
-Zalewskiego26,	 pisarza	 podróżnika	 Ziemowita	
Szczerka27	i	historyka	Andrzeja	Nowaka28.
Grody	Czerwieńskie	–	podobnie	jak	np.	Świa-

towid	–	przyciągają	także	pasjonatów	historii,	nie-
rzadko	dość	kontrowersyjnych29.	Zainteresowanie	
tym	 regionem	 (pojęciem)	 przejawiają	 także	 tzw.	
grupy	rekonstruktorskie;	nazwa	co	najmniej	kilku	
z	nich	zawiera	odwołanie	do	grodów	w	Czerwie-
niu30.
Wydaje	 się,	 iż	 Grody	 Czerwieńskie	 zawdzię-

czają	swą	atrakcyjność	przede	wszystkim	temu,	iż	
wzmianki	na	ich	temat	pojawiają	się	wśród	opisów	
wydarzeń	związanych	z	pierwszymi	historycznymi	
przedstawicielami	 rodu	 Piastów	 oraz	 Rurykowi-
czów.
Istotne	 jest	 tutaj	 także	 –	 jak	 już	 wspomnia-

no	powyżej	 –	 powszechne	 traktowanie	w	Polsce	

24	 Por.	np.	R.	Lolo,	A.	Pieńkowska,	R.	Towalski,	Hi-
storia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Podręcznik dla 
szkoły podstawowej, klasa 5,	Warszawa	2009,	s.	126;	S. Ro-
szak	 (red.),	 Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla 
klasy pierwszej gimnazjum,	Straszyn	2009,	 s.	205;	R. Ku-
lesza,	 K.  Kowalewski,	 Zrozumieć przeszłość. Starożytność 
i  średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólno-
kształcącego i technikum,	Warszawa	2013,	s.	322–323.

25 Р. Д. Лях, Н. Р. Темірова, Історія України. 
З най  дав нішіх часів до XV ст. Підручник для 7-го кла-
су середніх шкіл, Київ 2000, s. 126; В. Я. Бі ло цер ків
ський, Історія України, Київ 2007,	s.	32.

26	 T.	 Isakowicz-Zalewski:	 http://www.klubinteligen-
cjipolskiej.pl/2015/08/ks-tadeusz-isakowicz-zaleskinie-
bedzie-pojednania-bez-prawdy	[dostęp:	20.12.2017].

27	 Z.	 Szczerek, Tatuaż z tryzubem,	 Wołowiec	 2015,	
s. 55.

28	 Por.	 A.	 Nowak,	 Początek sporu o Europę wschod-
nią,	 „Gość	 Niedzielny”	 20	 (2014);	 http://gosc.pl/doc/	
1999421.Poczatek-sporu-o-Europe-Wschodnia	 [dostęp:	
20.12.2017].	 Andrzej	 Nowak	 jest	 rzecz	 jasna	 autorem	
wielu	publikacji	stricte	naukowych	poświęconych	Europie	
Wschodniej,	świadomie	przywołano	tutaj	artykuł	adreso-
wany	do	szerszego	odbiorcy.

29	 Por.	 np.:	 https://slowianowierstwo.wordpress.
com/2014/10/02/grody-czerwienskie-monumentalne-
falszerstwo-historii	[dostęp:	20.12.2017].

30	 Por.	 Drużyna	 Grodów	 Czerwieńskich:	 https:// 
www.facebook.com/Drużyna-Grodów-Czerwieńs-
kich-296891560354574/	 //	 http://woje.pl	 [dostęp: 
20.12.2017];	zob.	także	Drużyna	Grodu	Czerwień:	https: 
//www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rekonstrukcyj- 
no -H i s t o r y c z n e -D r u ż y n a - G r o du - C z e rw i e ń - 
-1806045523058675/	[dostęp:	20.12.2017].

terminu	Grody	Czerwieńskie	jako	wcześniejszego	
wariantu	 pojęcia	 Ruś	 Czerwona.	 Umożliwia	 to	
postrzeganie	 Grodów	 jako	 swego	 rodzaju	 prefi-
guracji	 Kresów.	W	 takim	 ujęciu	 Czerwień	 staje	
się	bastionem	kultury	polskiej,	broniącym	Polski	
przed	 barbarzyńskim	Wschodem.	 Chyba	 najlep-
szym	przykładem	takiego	rozumienia	tego	pojęcia	
jest	 wystąpienie	 Adama	 Szczerbowskiego,	 na-
uczyciela	języka	polskiego	w	Hrubieszowie,	który	
w	1925	roku	na	łamach	„Przeglądu	Lubelsko-Kre-
sowego”	pisał	o	wydarzeniach	z	981	roku	w	nastę-
pujący	sposób:

Nie	 znamy	 [...]	 imion	 wojów	Mieszkowych,	 któ-
rzy	tu	walczyli,	polskim	obyczajem	wojennym	idąc	
w  setkę	 na	 dziesięć	 setek	 nieprzyjacielskich,	 by	
krwią	 swoją	 po	 raz	 pierwszy	w	 czasach	 historycz-
nych	 zasilić	 wiecznie	 żywą	 pierś	 tej	 ziemi;	 nigdy	
też	dokładniej	nie	dowiemy	się	szczegółów	z	bojów	
tych	 jasnowłosych	 olbrzymów,	 których	 kości	 śpią	
dzisiaj	pod	grubą	warstwą	czarnoziemu	w	wielkiem	
uciszeniu	tysiącletniego	odpoczywania31.

Wydaje	się	więc,	iż	bez	cienia	przesady	stwier-
dzić	można,	że	Grody	Czerwieńskie	zaliczyć	moż-
na	do	polskich	tzw.	miejsc	pamięci	 (lieux de mé-
moire)32.

ii.2. problem politycznej wymowy źródeł 
archeologicznych

Należy	 jasno	 przyznać,	 iż	 uznanie	 pogranicza	
polsko-ruskiego	 w	 obecnych	 granicach	 RP	 za	
część	Ziem	Wschodnich	RP	może	mieć	pewne	ne-
gatywne	konsekwencje.
Jak	stwierdza	Włodzimierz	Mędrzecki,	„w	ak-

sjologii	ukraińskiej	 [...]	Chełmszczyzna,	Podlasie	
łącznie	 z	 Bielskiem	 Podlaskim,	 Łemkowszczyzna	
po	Krynicę	w	 sposob	 niepodlegający	 dyskusji	 są	
częścią	Ukrainy,	nawet	jeśli	pozostają	poza	jej	gra-
nicami”33.

31	 A.	Szczerbowski,	Grody Czerwieńskie w ziemi nad-
bużańskiej. (W dziewięćsetną rocznicę śmierci Bolesława 
Chrobrego),	„Przegląd	Lubelsko-Kresowy”	1925,	nr	9,	s.	4.

32	 Na	 temat	 tego	 terminu	 zob.	 P.	Nora,	Między pa-
mięcią i historią. Les lieux de Mémoire, „Tytuł	 Roboczy: 
Archiwum”	2009,	nr	2;	por.	też	Z.	Wóycicka,	Pamięć spo-
łeczna. Aktualne dyskusje i nurty badawcze,	[w:]	S.	Gawlas,	
P. Żmudzki	(red.),	Symboliczne i realne podstawy tożsamości 
społecznej w średniowieczu,	Warszawa	 2017,	 s.	 102–120;	
w  kontekście	 Kresów:	 A.	 Karwińska,	Małe ojczyzny – 
między pamięcią a mitem. Przykład Kresów,	 [w:]	B.	Tracz	
(red.),	Pamięć Kresów. Kresy w pamięci,	Katowice–Gliwi-
ce–Warszawa	2019,	s.	11–25.

33	 W.	 Mędrzecki,	 Język dialogu historyków polskich 
i ukraińskich na przełomie XX i XXI wieku,	[w:]	M.	Zow-
czak	(red.),	Na pograniczu ‘nowej Europy’. Polsko-ukraiń-
skie sąsiedztwo,	Warszawa	2010,	s.	45–52,	47.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/ks-tadeusz-isakowicz-zaleskinie-bedzie-pojednania-bez-prawdy
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/ks-tadeusz-isakowicz-zaleskinie-bedzie-pojednania-bez-prawdy
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/ks-tadeusz-isakowicz-zaleskinie-bedzie-pojednania-bez-prawdy
http://gosc.pl/doc/1999421.Poczatek-sporu-o-Europe-Wschodnia
http://gosc.pl/doc/1999421.Poczatek-sporu-o-Europe-Wschodnia
https://slowianowierstwo.wordpress.com/2014/10/02/grody-czerwienskie-monumentalne-falszerstwo-historii
https://slowianowierstwo.wordpress.com/2014/10/02/grody-czerwienskie-monumentalne-falszerstwo-historii
https://slowianowierstwo.wordpress.com/2014/10/02/grody-czerwienskie-monumentalne-falszerstwo-historii
https://www.facebook.com/Dru%C5%BCyna-Grod%C3%B3w-Czerwie%C5%84skich-296891560354574/
https://www.facebook.com/Dru%C5%BCyna-Grod%C3%B3w-Czerwie%C5%84skich-296891560354574/
https://www.facebook.com/Dru%C5%BCyna-Grod%C3%B3w-Czerwie%C5%84skich-296891560354574/
http://woje.pl
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rekonstrukcyjno-Historyczne-Dru%C5%BCyna-Grodu-Czerwie%C5%84-1806045523058675/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rekonstrukcyjno-Historyczne-Dru%C5%BCyna-Grodu-Czerwie%C5%84-1806045523058675/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rekonstrukcyjno-Historyczne-Dru%C5%BCyna-Grodu-Czerwie%C5%84-1806045523058675/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rekonstrukcyjno-Historyczne-Dru%C5%BCyna-Grodu-Czerwie%C5%84-1806045523058675/
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Prezentacja	na	wystawie	zabytków	prawosław-
nych	z	terenu	dzisiejszej	Polski	Wschodniej	może	
być	 uznana	 za	 dowód	 na	 „praukraińskość”	 tych	
ziem,	zwłaszcza	w	zestawieniu	z	faktem,	iż	w	Kroni-
ce Halicko-Wołyńskiej	pojawia	się	termin	Ukraina	
w	 odniesieniu	 do	 dzisiejszej	 Polski	 Wschodniej.	
Na	przykład	pod	rokiem	1217/1218	autor	Kroniki 
donosi:

Daniel	 powrócił	 do	 domu	 i	 pojechał	 z	 bratem	
i  przejął	 Brześć,	 i	 Uhrusk	 i	Wereszczyn	 i	 Stołpie	
i Kumów	i	całą	ukrainę34.

Nie	 należy	 lekceważyć	 wspomnianego	 faktu.	
Józef	 Kostrzewski	 –	 twórca	 polskiej	 archeologii	
jako	dyscypliny	naukowej	–	wykreował	Biskupin	
na	 stolicę	 prasłowiańskiej,	 antyniemieckiej	 Pol-
ski35.	Od	roku	1989	archeolodzy	starają	się	wyma-
zać	z	polskiej	pamięci	to	mylne	wyobrażenie	–	jak	
dotąd	raczej	bezskutecznie36.
Odwrotna	 (proukraińska	 i	 antypolska)	 inter-

pretacja	zabytków	z	Polski	Wschodniej	może	być	
równie	skuteczna	co	nadanie	Biskupinowi	wymo-
wy	antyniemieckiej.
Z	tego	powodu	uważam,	że	w	części	wystawy	

dotyczącej	 wczesnego	 średniowiecza	 konieczne	
będzie	 podkreślenie,	 iż	 w	 przypadku	 tego	 okre-
su	 trudno	mówić	 o	 etniczności,	 o	 narodach	 we	
współczesnym	tego	słowa	rozumieniu.	Samo	sło-
wo	 „ukraina”	 z	Kroniki	 rozumieć	 należy	 tak	 jak	
polski	termin	„skraj”37.
Trzeba	również	koniecznie	podkreślić,	iż	zabyt-

ków	archeologicznych	nie	powinno	się	postrzegać	
w	prostych	etnicznych	kategoriach38.

34	 Por.	 D.	 Dąbrowski,	 A.	 Jusupović	 (red.), Kronika 
halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów,	 Kraków–War-
szawa	2017,	s.	114.

35	 D.	Piotrowska,	Biskupin – ideologie – kultura,	 [w:]	
Archeologia, kultura, ideologie.	Biskupińskie Prace Archeolo-
giczne,	B.	Gediga,	W.	Piotrowski	(red.),	Biskupin–Warsza-
wa	2004,	s.	91–155.

36	 A.	Grossman,	Biskupin w ‘międzyczasach’. Katalog 
powinności,	 [w:]	 J.	 Kolendo,	 A.	 Mierzwiński,	 S.	 Moź-
dzioch,	L.	Żygadło	(red.),	Z badań nad kulturą społeczeństw 
pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszo-
wa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiem-
dziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów,	
Wrocław	2013,	s.	751,	przyp.	8.

37	 Por.	Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowi-
czów,	D.	Dąbrowski,	A.	 Jusupović	(red.),	Kraków–War-
szawa	 2017,	 s.	 114,	 przyp.	 195	 (komentarz	 wydawców	
i tłumaczy).

38	 S.	 Brather,	 Ethnische Interpretationen in der früh-
geschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und 
Alternativen,	Ergänzungsbände	zum	Reallexikon	der	Ger-
manischen	 Altertumskunde	 42,	 Berlin	 2004;	 A.	 Buko,	
Identyfikacja etniczna w archeologii wczoraj i dziś: nadzieje 

Z	 kolei	 warto	 będzie	 przedstawić	 pogranicze	
polsko-ruskie	 jako	 jedno z wielu pograniczy 
średniowiecznej	 Europy.	 Temat	 ten	 posiada	 ob-
szerną	literaturę	przedmiotu39.	Chciałbym	wyeks-
ponować	dorobek	niemieckiego	historyka	Klausa	
Zernacka,	który	zaproponował	stosowanie	–	obok	
terminu Germania Slavica	 odnośnie	 do	 Słowian	
Połabskich	 –	 terminu	 Polonia Ruthenica w kon-
tekście	pogranicza	polsko-ruskiego40.	Warto	także	
wprowadzić	obok	pojęć	„ruski”,	„Ruś	Kijowska”,	
także	termin	„Bizantyńska	Wspólnota	Narodów”	
(The Byzantine Commonwealth), który zapropono-
wał	Dymitr	Obolensky41.	Badacz	 ten	wskazał	na	
pięć	elementów	wyróżniających	państwa	tworzą-
ce	ową	wspólnotę:
1)	 ich	mieszkańcy	 byli	 wyznawcami	wschod-

niego	chrześcijaństwa;
2)	miejscowy	Kościół	uznawał	prymat	patriar-

chy	Konstantynopola;
3)	władcy	uznawali	(przynajmniej	zwyczajowo,	

nominalnie)	prymat	cesarza	bizantyńskiego;
4)	 społeczeństwa	 tych	 państw	 akceptowały	

normy	prawa	rzymsko-bizantyńskiego;
5)	społeczności	te	postrzegały	Bizancjum	jako	

swego	rodzaju	wzorzec	kulturowy,	kultura	bizan-
tyńska	była	najważniejszą,	jedyną	godną	naślado-
wania.
Wspólnota	 obejmowała	 teren	 Bałkanów	

wzdłuż	Dunaju	aż	po	Serbię,	południowo-wschod-
nią	część	Italii	oraz	Ruś.	Ukazanie	pogranicza	pol-
sko-ruskiego	jako	peryferii	świata	łacińskiego	oraz	
Bizantyńskiej	 Wspólnoty	 Narodów	 ułatwi	 odej-
ście	od	prostej	etnicznej,	narodowej	interpretacji	
znalezisk	z	Czermna	czy	Przemyśla.

i rozczarowania,	[w:]	H.	Taras	(red.),	Myśl badawcza Alek-
sandra Gardawskiego,	Lublin	2015,	s.	203–217.

39	 Por.	 np.	 D.	 Abulafia,	 N.	 Berend	 (red.),	 Medie-
val Frontiers: Concepts and Practices,	 Cambridge	 2002;	
O. Merisalo,	P.	Pahta	(red.),	Frontiers in the Middle Ages,	
Louvain-la	Neuve	 2006;	 K.	Herbers,	 N.	 Jaspert	 (red.),	
Grenzräume und Grenzüberschreitung im Vergleich. Der 
Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuro-
pa, Berlin	 2007;	U.	Knefelkamp,	K.	 Bosselmann-Cyran	
(red.),	Grenze und Grenzüberschreitung im Mittellater. 11. 
Symposium des Mediävistenverbandes vom 14. bis 17. März 
2005 in Frankfurt an der Oder,	Berlin	2007.

40	 K.	 Zernack,	 ‘Ostkolonisation’ in universalgeschich-
tlicher Perspektive,	 [w:]	 G.	 Hübinger	 et	 al.	 (red.),	Uni-
versalgeschichte und Nationalgeschichten,	 Freiburg	 1994,	
s. 105–116;	Ch.	Lübke,	„Germania Slavica” und „Polonia 
Ruthenica”,	[w:]	K.	Herbers,	N.	Jaspert	(red.),	Grenzräu-
me und Grenzüberschreitungen im Vergleich,	 Berlin	 2007,	
s. 175–190.

41	 D.	Obolensky,	The Byzantine Commonwealth. Eas-
tern Europe, 500–1453,	Suffolk	1971,	s.	1.
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Warto	 będzie	 także	 przedstawić	 historię	 ba-
dań	na	terenie	Grodów	Czerwieńskich42.	Zwłasz-
cza	prace	z	lat	1940	oraz	1952–1955	realizowane	
były	z	powodów	politycznych:	w	1940	roku	miały	
uzasadniać	ukraińskie	aspiracje	do	tych	terenów,	
a	w	latach	1952–1955	stanowić	dowód	trwałości	
przyjaźni	polsko-radzieckiej.	W	oczywisty	sposób	
podporządkowanie	 działań	 naukowców	 celom	
politycznym	 na	 lata	 zablokowało	 opracowanie	
znalezisk	z	tego	rejonu.	Stąd	należy	nie	tylko	uka-
zać	 sylwetki	 badaczy	 zaangażowanych	 w	 prace	
nad	 Grodami	 Czerwieńskimi	 (m.in.	 Aleksander	
Gieysztor,	Henryk	Łowmiański,	Konrad	Jażdżew-
ski,	w	tym	kontekście	także	słynny	eseista	Paweł	
Jasienica)43,	ale	także	przekonać,	iż	realizacja	ba-
dań	 archeologicznych	 zgodnie	 z	 „zapotrzebowa-
niem	politycznym”	ostatecznie	obraca	się	przeciw-
ko	tym	badaniom.

II.3.	Nawiązanie	do	tradycji	II	RP

Z	 oczywistych	 powodów	 w	 tworzeniu	 naro-
dowych	wizji	przeszłości	ogromną	rolę	odgrywały	
studia	nad	początkami	danej	wspólnoty,	przy	czym	
owe	–	znów	z	oczywistych	powodów	–	chwalebne,	
bohaterskie	początki	cofano	w	odległą	przeszłość,	
najlepiej	w	wieki	średnie44.
W	tym	kontekście	interesujące	jest,	 iż	polska	

archeologia	 bardzo	 długo	 była	 przede	wszystkim	
pre-	 czy	 prahistorią.	 Jednoznacznie	 przyznawał	
to	Józef	Kostrzewski,	który	we	wstępie	do	pisanej	
w	 trakcie	 II	wojny	 światowej	Kultury prapolskiej,	
pisał,	iż	„ostatni	okres	naszych	pradziejów	[wieki	
średnie	–	M.W.]	długo	 traktowany	był	u	nas	po	
macoszemu”45.

42 M.	 Wołoszyn,	 Polish-Ruthenian borderland, inclu-
ding Cherven’ Towns, in the research of Polish, Ukrainian, 
Russian, and German archaeologists and historians in 19th 

–21st centuries = Pogranicze polsko-ruskie, w tym Grody 
Czerwieńskie w badaniach polskich, ukrańskich, rosyjskich 
i niemieckich archeologów i historyków w XIX–XXI w.,	[w:]	
M. Wołoszyn	(red.),	From Cherven’ Towns to Curzon Line. 
The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and 
the historiographic perspective on the formation of Poland’s 
eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do 
linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich 
oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski 
w  historiografii XVIII–XXI w.,	 vol.	 II,	 Kraków–Leipzig–
Rzeszów–Warszawa	2017,	s.	443–534.

43	 W	wypadku	prac	z	lat	50.	XX	wieku	dysponujemy	
ogromną	liczbą	zdjęć	(ponad	1300!!!),	co	ułatwi	prezen-
tację	tego	tematu	na	wystawie.

44	 R.	J.	W.	Evans,	G.	P.	Marchal	(red.),	The uses of the 
middle Ages in modern European states. History, Nationhood 
and the Search for Origins, Basingstoke	2011;	I.	Wood,	The 
Modern Origins of the Early Middle Ages,	Oxford	2013.

45	 J.	 Kostrzewski,	Kultura prapolska,	 Prace	 Instytutu	
Zachodniego	11,	Poznań	1947,	s.	7.

Próby	 systematycznych	 badań	 nad	 wieka-
mi	 średnimi	 podjęte	 zostały	 właściwie	 dopiero	
u schyłku	okresu	międzywojennego.	Zdecydowa-
nie	prym	wiódł	 tutaj	ośrodek	poznański,	 zasługa	
to	 Józefa	Kostrzewskiego,	 ale	 i	Romana	 Jakimo-
wicza,	 który	 –	 habilitowawszy	 się	 w	 Poznaniu	
w 1934	roku	–	zobowiązany	był	prowadzić	w	sto-
licy	Wielkopolski	zajęcia	z	zakresu	swojej	specja-
lizacji,	a więc	wieków	średnich.	W	latach	1936–
1939	rozpoczęto	prace	wykopaliskowe	na	terenie	
grodzisk	w	Gnieźnie,	Kłecku	oraz	Poznaniu,	które	
miały	 fundamentalne	 znaczenie	 dla	 wyobrażeń	
o Polsce	pierwszych	Piastów46.
Na	 uniwersytecie	 w	 Krakowie	 nie	 podjęto	

wówczas	 podobnych	 badań,	 wspomnieć	 jednak	
należy	 o	 eksploracji	 kopca	 Kraka	 pod	 koniec	
okresu	międzywojennego47.
W	Warszawie	w	1936	roku	Zakład	Archeolo-

gii	Przedhistorycznej	Uniwersytetu	Warszawskie-
go	został	przemianowany	na	Zakład	Archeologii	
Przedhistorycznej	i	Wczesnodziejowej48,	w	tym	też	
roku	 –	 pod	 kierunkiem	Włodzimierza	Antonie-
wicza	i	Zofii	Wartołowskiej	–	podjęto	studia	nad	
grodziskiem	w	miejscowości	Sąsiadka.	Z	faktu,	iż	
stanowisko	to	jest	istotne	dla	studiów	nad	pogra-
niczem	polsko-ruskim,	zdawano	sobie	oczywiście	
sprawę,	 jednak	 Zofia	Wartołowska	 interesowała	
się	 tym	 obiektem	 przede	wszystkim	 jako	 grodzi-
skiem.	Jego	„pograniczność”	miała	tu	raczej	dru-
gorzędne	znaczenie49.

46	 M.	 Brzostowicz,	Osiągnięcia Józefa Kostrzewskiego 
w badaniach nad wczesnym średniowieczem w Polsce,	„Fon-
tes	 Archaeologici	 Posnanienses”	 2014,	 nr	 50/1,	 s.	 89–
100;	A.	Buko,	Czy Józef Kostrzewski był badaczem wczes-
nego średniowiecza? „Fontes	Archaeologici	Posnanienses”	
2014,	 nr	 50/1,	 s.	 101–110;	 S.	K.	Kozłowski,	Archeologii 
wczesnodziejowej polskie początki,	 „Fontes	 Archaeologici	
Posnanienses”	2014,	nr	50/1,	s.	199–203.

47	 R.	 Jamka,	Wyniki badań wykopaliskowych na kop-
cu Krakusa w Krakowie,	 „Slavia	Antiqua”	 1965,	 nr	 12,	
s. 183–233.

48	 S.	 K.	 Kozłowski,	Archeologii wczesnodziejowej pol-
skie początki,	„Fontes	Archaeologici	Posnanienses”	2014,	
nr 50/1,	s.	199–203.

49	 Badaczka	ta	poświęciła	swoją	–	obronioną	w	1935	
roku	–	pracę	magisterską	grodziskom	(na	obszarze	między	
Sanem,	Wisłą,	Bugiem	i	Narwią).	Za	inicjatora	badań	nad	
Sąsiadką	[Sutiejskiem]	należy	uznać	krakowskiego	etno-
loga	 Kazimierza	Moszyńskiego,	 wypowiadającego	 się	 na	
temat	tego	stanowiska	już	od	1919	roku.	Z	jego	inicjatywy	
przeprowadzono	analizy	językoznawcze	samej	nazwy	gro-
du,	podjęto	także	pierwsze	„wycieczki	terenowe”	na	teren	
grodziska;	o	początkach	badań	tego	założenia	zob.	J.	Ka-
laga,	Historia i stan badań,	[w:]	J.	Kalaga	(red.),	Sutiejsk. 
Gród pogranicza polsko-ruskiego w X–XIII w. Studium inter-
dyscyplinarne, Warszawa–Pękowice	2013,	s.	17–19.
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Również	 badania	 nad	 archeologią	 wieków	
średnich	 wschodnich	 ziem	 II	 RP	 pozostawały	
w stadium	początkowym.	Przypomnieć	tu	należy	
o	 badaniach	 wykopaliskowych	 osady	 w	 Gródku	
na	Wołyniu,	prowadzonych	w	latach	1926–1927	
przez	Michała	Drewko50,	z	kolei	przez	Józefa	Jod-
kowskiego,	a	następnie	Zdzisława	Durczewskiego	
na	terenie	Starego	Zamku	w	Grodnie	w	latach	30.	
XX	wieku51.
Na	terenie	Kryłosu	nieopodal	Halicza	badania	

prowadził	ukraiński	archeolog	Jarosław	Pasternak	
(Яросла́в Іва́нович Пастерна́к)52.
W	 roku	 1933	 wspomniany	 już	 Roman	 Jaki-

mowicz	opublikował	 studium	na	 temat	wyprawy	
kijowskiej	 Bolesława	 Chrobrego.	 Opracowanie	
to	–	powstałe	bez	wątpienia	w	duchu	tzw.	ekspe-
rymentu	 wołyńskiego,	 w	 ramach	 którego	 stara-
no	 się	 przekonać	 ukraińskie	 elity	 do	 akceptacji	
państwa	polskiego,	oferując	w	zamian	dość	dużą	
swobodę	w	zakresie	życia	kulturalnego	i	gospodar-
czego	–	pozostaje	wartościowym	studium	kultury	
materialnej	wczesnośredniowiecznego	Wołynia53.
We	 Lwowie	 lat	 20.	 i	 30.	 ubiegłego	 stulecia	

wiodącymi	archeologami	byli	Tadeusz	Sulimirski	
i	 Leon	 Kozłowski,	 a	 więc	 prehistorycy54.	 War-

50	 D.	 Piotrowska,	Z działalności instytucji II Rzeczpo-
spolitej chroniących zabytki archeologiczne na zachodniej 
Ukrainie,	„Przegląd	Archeologiczny”	2006,	nr	54,	s.	74.

51	 Z.	Durczewski,	Stary Zamek w Grodnie w świetle wy-
kopalisk dokonanych w latach 1937–1938,	Grodno	1939.

52	 D.	 Piotrowska,	Z działalności instytucji II Rzeczpo-
spolitej chroniących zabytki archeologiczne na zachodniej 
Ukrainie,	„Przegląd	Archeologiczny”	2006,	nr	54,	s. 76–
80;	J. Pasternak,	Katedra halicka w Kryłosie,	„Biuletyn	Hi-
storii	Sztuki	i	Kultury”	1938,	nr	6/1,	s.	57–65.

53	 R.	 Jakimowicz,	 Szlak wyprawy kijowskiej Bolesła-
wa Chrobrego w świetle archeologji (próba ujęcia zagadnień 
wczesnohistorycznych Wołynia), Równe	1933;	D.	Piotrow-
ska,	Z działalności instytucji II Rzeczpospolitej chroniących 
zabytki archeologiczne na zachodniej Ukrainie,	 „Przegląd	
Archeologiczny”,	 2006,	 nr	 54,	 s.	 80;	M.	Wołoszyn,	Die 
frühmittelalterlichen orthodoxen Devotionalien in Polen und 
die Entstehung der ältesten Ostgrenze Polens. Forschungs-
geschichte und Forschungsperspektiven,	 [w:]	M.	 Salamon,	
M. Wołoszyn,	A.	Musin,	P.	Špehar,	M.	Hardt,	M.	P.	Kruk,	
A.	 Sulikowska-Gąska	 (red.),	 Rome, Constantinople and 
Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical 
Evidence,	t.	2,	Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa	2012,	
s.	257–258.

54	 J.	 Chochorowski,	Tadeusz Sulimirski (1898–1983) 
– patriota i uczony,	 [w:] B.	 Chudzińska,	 M.	 Wojenka,	
M. Wołoszyn	(red.),	Od Bachórza do Światowida ze Zbru-
cza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznaw-
czym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskie-
go, Kraków–Rzeszów	 2016,	 s.	 783–806;	 K.	 Kozłowski,	
O. Sytnyk	=	С. К. Козловский, О. Ситник	(red.),	Pro-
fesor Leon Kozłowski = Професор Леон Козловський,	
Lwów–Warszawa	= Львів–Варшава 2010.

to	w	 tym	kontekście	 podkreślić,	 iż	w	 latach	 30.	
XX	wieku	obserwujemy	w	 tym	ośrodku	wyraźny	
wzrost	 zainteresowania	 pograniczem	 polsko-rus-
kim,	w	tym	archeologią	tego	regionu.
Od	 roku	 1935	 staraniem	 m.in.	 Stanisława	

Zakrzewskiego55 wydawano we Lwowie czasopi-
smo	 „Ziemia	 Czerwieńska”56.	 Pod	 pojęciem	 tym	
rozumiano	ogólnie	południowo-wschodnie	woje-
wództwa	II	Rzeczypospolitej,	w	tym	także	region	
nad	 środkowym	 Bugiem,	 np.	 w	 wydrukowanej	
ok.	1939	roku	książeczce	Lwów i ziemia czerwień-
ska	 wzmiankowane	 są	m.in.	 grody	w	Czermnie-
-Czerwieniu	oraz	Gródku-Wołyniu	jako	najstarsze	
części	składowe	ziemi	czerwieńskiej57.
Należy	podkreślić,	 iż	sam	termin	ziemia	czer-

wieńska	–	jak	ustaliła	Katarzyna	Błachowska	–	zo-
stał	wprowadzony	i	był	lansowany	świadomie	jako	
ekwiwalent	terminu	Galicja	Wschodnia	–	chodzi-
ło	 tu	 tak	 o	wymazanie	 dziedzictwa	 zaborów,	 jak	
i ukraińskiego	terminu	Hałyczyna58.

55	 S.	Zakrzewski	przez	cały	okres	międzywojenny	in-
teresował	 się	 zagadnieniem	 pogranicza	 polsko-ruskiego,	
w	 tym	 problematyką	 Grodów	 Czerwieńskich;	 por.	 na	
ten	 temat:	 K.	 Błachowska,	Dzieje Rusi w badaniach hi-
storyków lwowskich dwudziestolecia międzywojennego,	[w:]	
J.	Maternicki,	 L.	 Zaszkilniak	 (red.),	Wielokulturowe śro-
dowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.,	t.	3,	Rzeszów	
2005,	s. 380–391;	J.	Tyszkiewicz,	Uwagi o działalności po-
litycznej St. Zakrzewskiego, [w:] J.	Pisulińska,	P.	Sierżęga,	
L.  Zaszkilniak	 (red.),	 Historia–Mentalność–Tożsamość. 
Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu pol-
skiego i  ukraińskiego w XIX i XX wieku,	 Rzeszów	 2008,	
s. 459–470;	M. Wołoszyn,	Die frühmittellaterlichen ortodo-
xen Devotionalien in Polen und die Entstehung der ältesten 
Ostgrenze Polens. Forschungsgeschichte und Forschungsper-
spektiven,	 [w:]	 M.	 Salamon,	 M.	 Wołoszyn,	 A.	 Musin,	
P.	 Špehar,	M.	Hardt,	M.	 P.	Kruk,	A.	 Sulikowska-Gąska	
(red.),	Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: 
Archaeological and Historical Evidence,	t.	2, Kraków–Leip-
zig–Rzeszów–Warszawa	2012,	s.	256–257.

56	 P.	 Sierżęga,	 Kazimierz Tyszkowski (1894–1940). 
Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie,	Rze-
szów	2011,	s.	236–243.

57	 K.	 Maleczyński,	 T.	 Mańkowski,	 F.	 Pohorecki,	
M. Tyrowicz,	Lwów i ziemia czerwieńska, Lwów	1939,	s. 16.

58	 K.	Błachowska,	Cherven’ Towns: ‘gold apple’ of ar-
chaeology – ‘gordian knot’ of historiography. The region’s 
history up to 1340 in the perspective of Polish, Russian and 
Ukrainian historians, 18th–20th century = Grody Czerwień-
skie: „złote jabłko archeologii” – „węzeł gordyjski” historiogra-
fii. Dzieje regionu do roku 1340 w ujęciu historyków polskich, 
rosyjskich i ukraińskich, XVIII–XX w.,	 [w:]	M. Wołoszyn	
(red.),	From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on 
the Middle Bug during the Middle Ages and the historiogra-
phic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 
18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. 
Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrze-
ganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiogra-
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Istotne	 jest	 to,	 iż	 w	 „Gazecie	 Lwowskiej”	
z  2  grudnia	 1936	 roku	 zamieszczono	 informację	
o  planach	 powołania	 do	 życia	 we	 Lwowie	Mu-
zeum	Pradziejów	Ziemi	Czerwieńskiej59.
Otwarcie	 placówki	 planowano	 na	 rok	 1940.	

Z	oczywistych	powodów	nie	doszło	do	 tego.	We	
wrześniu	 1939	 roku	 pracujący	 na	 rzecz	 działu	
prehistorycznego	 planowanego	 muzeum	 Leon	
	Kozłowski	 został	 aresztowany	 i	 wywieziony	 do	
Moskwy60,	z	kolei	zbiory	lwowskie	zostały	świado-
mie	przemieszane	przez	okupantów61.
Zapewne,	 gdyby	 nie	wybuch	wojny,	 podjęto-

by	we	Lwowie	 szersze	badania	nad	południowo-
-wschodnimi	 województwami	 II	 RP,	 w	 tym	 ar-
cheologiczne.	Stało	się	jednak	inaczej,	planowane	
Muzeum	Pradziejów	Ziemi	Czerwieńskiej	nie	po-
wstało,	a	Ewa	i	Karol	Maleczyńscy	angażujący	się	
w	badania	tego	regionu	znani	są	dziś	jako	badacze	
Śląska62.
Po	 II	wojnie	 światowej	badania	nad	wiekami	

średnimi	 zostały	 całkowicie	 skoncentrowane	 na	
terenie	Wielkopolski,	Śląska	i	Pomorza.	Od	roku	
1945	 –	 w	 rezultacie	 utraty	 Lwowa	 oraz	 Wilna	
–	brakuje	w	Polsce	na	wschód	od	Wisły	dużych	
ośrodków	naukowych	 i	muzealnych.	 Intrygujące	
jest	pytanie,	dlaczego	w	okresie	PRL	nie	stworzo-
no	tu	ani	jednego	ośrodka	Instytutu	Historii	Kul-
tury	Materialnej	PAN.
Badania	 podejmowane	 w	 regionie	 Grodów	

Czerwieńskich	w	latach	50.	XX	wieku	zakończyły	
się	całkowitą	porażką.	Jak	wspominała	na	przeło-
mie	 tysiącleci	 ich	 uczestniczka,	 historyk	 Teresa	
Dunin-Wąsowicz:

Zmarnowane	 są	 prace	wykopaliskowe,	 rozpoczęte	
przed	wojną	w	Sąsiadce	 [...],	 bezpowrotnie	 zmar-
nowano	 część	 badań	 pochodzących	 z	 Grodów	
Czerwieńskich,	które	mogły	być	„złotym	jabłkiem”	
dla	archeologów	polskich63.

fii XVIII–XXI w.,	t.	2,	Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warsza-
wa	2017,	s.	17–594.

59 Dwie nowe placówki kulturalne m. Lwowa,	„Gazeta	
Lwowska”,	R.	129	(2	XII	1936),	s.	2.

60	 J.	 Lech,	 Z badań polsko-ukraińskich związków 
w archeologii do II wojny światowej,	 „Przegląd	Archeolo-
giczny”	 2006,	 nr	 54,	 s.	 46;	 S. K.	Kozłowski,	O.	 Sytnyk	
= С. К. Козловский, О. Ситник (red.),	Profesor Leon 
Kozłowski = Професор Леон Козловський,	Lwów–War-
szawa = Львів–Варшава	2010.

61	 M.	Matwijów,	Walka o lwowskie dobra kultury w la-
tach 1945–1948,	Wrocław	1996,	s.	20–23.

62	 K.	J.	Matwijowski,	Lwowscy historycy współtwórcami 
wrocławskiego ośrodka badań historycznych, [w:] W kręgu 
myśli Władysława Czaplińskiego,	Wrocławskie	Prace	z	Hi-
storii	 Nowożytnej	 1,	 F.	Wolański,	 L.	 Ziatkowski	 (red.),	
Wrocław	2016,	s.	15–25.

63	 T.	Dunin-Wąsowicz,	Głos w dyskusji,	[w:]	H.	Sam-
sonowicz	 (red.),	Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie 
w  kształtowaniu się nowej mapy Europy,	 Kraków	 2000,	
s. 251.

Reasumując,	należy	podkreślić,	iż	prezentacja	
w	powstającym	Muzeum	Ziem	Wschodnich	zabyt-
ków	archeologicznych,	w	tym	zwłaszcza	z	regionu	
Grodów	Czerwieńskich,	 stanowiłaby	 nawiązanie	
do	tradycji	II	RP.

II.4.	 Konieczność	 sformułowania	 popularno-na-
ukowej	narracji	na	temat	pogranicza	polsko-ruskiego

Upadek	 systemów	 totalitarnych	 w	 Europie	
Środkowo-Wschodniej	 i	 Wschodniej	 w	 latach	
1989–1991	 oraz	 fakt,	 iż	 modernizacja	 tej	 części	
Europy	dokonywała	 się	w	duchu	neoliberalnym,	
miały	 oczywiście	 wiele	 konsekwencji.	 Należy	
wskazać	na	dwa	zjawiska	istotne	z	punktu	widze-
nia	badań	nad	przeszłością64:
1)	państwo	w	znacznym	stopniu	wycofało	się	

z	roli	mecenasa	kultury	–	w	dużej	mierze	na	tym	
obszarze	zastąpił	je	wolny	rynek;
2)	choć	starające	się	o	akces	do	Unii	Europej-

skiej	 kraje	 tzw.	Grupy	Wyszehradzkiej	 przygoto-
wały	wystawę	poświęconą	wiekom	średnim,	któ-
rej	tytuł	jasno	wskazywał	na	europejskie	aspiracje	
mieszkańców	 regionu	 (Europas Mitte um 1000 
= Střed Evropy okolo roku 1000 = Európa közepe 
1000 körül = Europa środkowa około roku 1000 = 
Stred Európy około roku 1000)65,	to	generalnie	od-
legła	przeszłość	przestała	 być	 istotna	dla	państw	
tego	regionu.
Po	 roku	 1989	ważna	 stała	 się	 przede	wszyst-

kim	historia	XX	wieku,	stąd	w	badania	tego	okre-
su zainwestowano znaczne sumy66.	Oznaczało	to	
poważną	zmianę	roli	archeologii,	która	od	drugiej	
połowy	XIX	wieku	dla	mieszkańców	Europy	Środ-
kowej	 była	 czymś	 niezwykle	 ważnym.	W Niem-
czech	 stanowiła	 jeden	 z	 filarów	 Heimatkunde,	
a  z  czasem	 –	 m.in.	 dzięki	 Gustawowi	 Kossinie,	
stała	się	eine hervorragend nationale Wissenschaft67.	

64	 Szerzej	 na	 ten	 temat:	 M.	Wołoszyn,	Wie betreibt 
man Archäologie in einem Land, in dem es nur um „warmes 
Wasser aus dem Wasserhahn” geht? Zur frühgeschichtlichen 
Archäologie in Polen nach der Wende,	 [w:]	 J.	Drauschke,	
R.	Prien	(red.),	Quo Vadis Frühgeschichtliche Archäologie?, 
Studien	zu	Späta	ntike	und	Frühmittelalter	9,	Hamburg	
2020,	s.	185–267.

65	 Por.	A.	Wieczorek,	H.	M.	Hinz	(red.),	Europas Mit-
te um 1000,	vol.	I–III,	Stuttgart	2000;	por.	Z.	Kurnatow-
ska,	Archeolodzy wobec politycznej wymowy swoich źródeł,	
[w:]	J.	Olko	(red.),	Dawne kultury w ideologiach XIX i XX 
wieku, Warszawa	2007,	s.	46.

66	 C.	 Lau,	Erinnerungsverwaltung, Vergangenheitspolitik 
und Erinnerungskultur nach 1989: Institute für nationales 
Gedenken im östlichen Europa im Vergleich,	Göttingen	2017.

67	 Por.	 H.	 Steuer	 (red.),	Eine hervorragend nationale 
Wissenschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen 1900 und 
1995,	Berlin–New	York	2001.
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Paradoksalnie	 uczeń,	 a	 następnie	 zaciekły	 wróg	
Kossiny	 –	 polski	 archeolog	 Józef	 Kostrzewski	 –	
pojmował	 archeologię	 i	 jej	 zadania	 podobnie,	
z  tą	 jednak	 różnicą,	 że	 zamiast	 chwały	dawnych	
Germanów	 miała	 ona	 opiewać	 dzieje	 Słowian.	
Odległa	 przeszłość	 miała	 być	 argumentem	 na	
rzecz	współczesności,	przede	wszystkim	przebiegu	
granic,	 ale	 i	 budowania	narodowej	dumy.	Bada-
nie	 przeszłości	miało	 stać	 się	 ogólnonarodowym	
zadaniem.	Najlepszym	przykładem	są,	wspomnia-
ne	 już,	a	 zorganizowane	właśnie	przez	Kostrzew-
skiego	wykopaliska	w	Biskupinie	–	stolicy	prasło-
wiańskiej	Polski	–	realizowane	dzięki	publicznym	
składkom,	a	 także	odwiedzane	przez	najważniej-
szych	dostojników	państwowych68.
W	 przypadku	 Polski	 i	 innych	 krajów	 Europy	

Środkowo-Wschodniej69	 pojmowanie	 archeologii	
jako	nauki	w	służbie	(chwały)	narodu,	dyscypliny	
stojącej	na	straży	jego	odwiecznych	siedzib,	stało	
się	po	II	wojnie	światowej	dominujące.	Wskazać	
można	choćby	na	badania	nad	Słowianami	i	Da-
kami w Rumunii70	 czy	nad	Wielkimi	Morawami	
w Czechosłowacji71.	 Podkreślanie	 wagi	 dziedzic-
twa	słowiańskiego	w	realizowanych	po	1945 roku	
badaniach	 nad	 dziejami	 Węgier	 czy	 NRD	 nie	
było	rzecz	jasna	przypadkiem.	Tendencje	te	osiąg-
nęły	 jednak	największe	 rozmiary	w	Polsce,	 gdzie	
archeologia	 stała	 się	 ważnym	 argumentem	 za	

68	 D.	Piotrowska,	Biskupin – ideologie – kultura,	 [w:]	
B. Gediga,	W.	Piotrowski	(red.),	Archeologia, kultura, ideo-
logie,	Biskupińskie	Prace	Archeologiczne	nr	3,	Biskupin–
Warszawa	2004,	s.	91–155.

69	 F.	Hadler,	Drachen und Drachentöter. Das Problem 
der nationalgeschichtlichen Fixierung in den Historiogra-
phien Ostmitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg,	 [w:]	
Ch. Conrad,	S.	Conrad	(red.),	Die Nation schreiben. Ge-
schichtswissenschaft im internationalen Vergleich, Göttingen	
2002,	s.	137–164;	Z.	Kurnatowska,	S.	Kurnatowski,	Der 
Einfluss nationalistischer Ideen auf die mitteleuropäische 
Urgeschichtsforschung, [w:] J. Piskorski,	 J.	 Hackmann,	
R.	 Jaworski	 (red.),	Deutsche Ostforschung und polnische 
Westforschung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Po-
litik. Disziplinen im Vergleich,	 Osnabrück–Poznań	 2002,	
s.  93–103;	 S.	 Brather,	Slawenbilder. ‘Slawische Altertum-
skunde’ im 19. und 20. Jahrhundert,	[w:]	S.	Brather,	V.	Spi-
nei,	G. Bilavschi	(red.),	Archaeology and Identity. Central 
and East Europe in the Early Middle Ages,	Bucureşti	2008,	
s. 87–128.

70	 F.	Curta,	The changing image of the Early Slavs in the 
Rumanian historiography and archaeological literature. A cri-
tical survey,	[w:]	F.	Curta,	V.	Spinei	(red.),	Text, context, 
history, and archaeology: studies in Late Antiquity and the 
Middle Ages, Bucureşti	2009,	s.	131–216.

71	 F.	 Hadler,	 Der Magna-Moravia-Mythos zwischen 
Geschichtsschreibung und Politik im 19. und 20. Jahrhundert,	
[w:]	E.	Behring,	L.	Richter,	W.	Schwarz	(red.),	Geschich-
tliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und 
Südosteuropas, Stuttgart	1999,	s.	275–289.

słusznością	 granicy	 na	Odrze	 i	 Nysie	 Łużyckiej,	
za	 polskością	 Szczecina	 czy	Wrocławia72,	 a	 pra-
słowiański	 Biskupin	 –	 jednym	 z	 polskich	miejsc	
pamięci.
Wielu	z	nas	uważało,	iż	w	1989	roku	ta	epoka	

w	dziejach	archeologii	odeszła	w	cień.	Chyba	naj-
dobitniej	wyraził	tę	myśl	Krzysztof	Pomian,	pisząc	
w artykule Archeologia, historia, naród:	„Na	szczęś-
cie	 tę	 dyskusję	 [o	 początkach	 Słowian	 –	M.W.]	
mamy	już	za	sobą”73.
Przeszłość	w	 „naszej”	 części	 Europy	 przestała	

być	 częścią	 „patriotycznego	 obowiązku”,	 a	 stała	
się	 jednym	 z	 elementów	przemysłu	 rozrywkowe-
go.	Może	najbardziej	wyrazistym	na	to	dowodem	
jest	ewolucja	wspomnianego	 już	Biskupina,	któ-
ry	z	narodowej	pamiątki	o	wspaniałej	przeszłości	
stał	 się	miejscem	–	mocno	 skomercjalizowanego	
–	„show”74.	Ta	tendencja	widoczna	jest	także,	gdy	
obserwujemy	 ewolucję	 placówek	 muzealnych,	
które	ze	statecznych	(i	statycznych)	skarbnic	na-
rodowych	 (czy	 też	 regionalnych)	 pamiątek	 stały	
się	miejscami	 interaktywnej	komunikacji	 z	prze-
szłością,	która	w	coraz	większym	stopniu	postrze-
gana	 jest	 jako	 źródło	 przyjemności75.	 Świadczą	
o tym	także	wystawy	archeologiczne,	gdzie	zabytki	
zastępują	atrakcyjne	dla	dzieci	gadżety76.
Od	pewnego	czasu	obserwujemy	jednak	zjawi-

sko	odmienne,	w	którym	pielęgnuje	się	lokalność,	
regionalność,	tradycyjnie	pojmowany	patriotyzm.	
Po	części	 jest	 to	uzasadniona	 (a w każdym	 razie	
zrozumiała)	 reakcja	na	globalizację	 i	komercjali-
zację	współczesnego	świata.	Równocześnie	jednak	
coraz	 silniej	widoczne	 są	m.in.	w	Europie	 Środ-
kowo-Wschodniej	ruchy	nacjonalistyczne	czy	po-

72	 Z.	 Kobyliński,	 G.	 Rutkowska,	 Propagandist use of 
history and archaeology in justification of Polish rights to the 
‘Recovered Territories’ after World War II,	„Archeologia	Po-
lona”	2005,	nr	43,	s.	51–124.

73	 K.	 Pomian,	 Archeologia, historia, naród,	 [w:]	
B.  Wawrzykowska	 (red.),	Archeologia toruńska. Historia 
i  teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorgani-
zowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeolo-
gicznych w Toruniu. Toruń 16–17 maja 2002,	Toruń	2004,	
s. 14.

74	 Por.	http://www.biskupin.pl/wydarzenie/xxv-jubile-
uszowy-festyn-archeologiczny	[dostęp:	06.06.2019].

75	 M.	 Pawleta,	 Przeszłość jako źródło przyjemności,	
„Przegląd	Archeologiczny”	2001,	nr	59,	s.	27–54;	F.	Ma-
tassa,	The Role of the museum in the 21st Century,	 [w:]	
M. Wysocki	(red.),	I Kongres Muzealników Polskich,	War-
szawa	2015,	 s.	 272;	 S.	Czopek,	 J.	Górski	 (red.),	Między 
nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne,	Kra-
ków	2016.

76	 M.	 Pawleta,	Przeszłość we współczesności. Studium 
metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w prze-
strzeni społecznej, Poznań	2016.

http://www.biskupin.pl/wydarzenie/xxv-jubileuszowy-festyn-archeologiczny/
http://www.biskupin.pl/wydarzenie/xxv-jubileuszowy-festyn-archeologiczny/
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pulistyczne,	które	wykorzystują	przeszłość	do	 in-
scenizacji	swego	patriotyzmu	czy	raczej	–	jedynie	
stylizowanego	 na	 patriotyzm	 –	 nacjonalizmu77.	
Tendencja	 ta	 nabrała	 na	 sile	 dzięki	 Interneto-
wi,	 który	 umożliwiał	 i	 umożliwia	 formułowanie	
i  wypowiadanie	własnych	 sądów.	Wydawało	 się,	
iż	łatwość	wyrażania	samego	siebie	spowoduje,	że	
stanie	się	on	kolejnym	filarem	demokracji,	społe-
czeństwa	otwartego,	 że	 jest	 to	medium,	 którego	
opresyjne	 państwa	 nie	 będą	 w	 stanie	 kontrolo-
wać.	Dziś	stosunek	do	Internetu	jest	dużo	bardziej	
sceptyczny.	Oczywiście	od	dawna	istnieją	gazety,	
stacje	telewizyjne	o	wyraźnie	zdefiniowanym	pro-
filu	politycznym,	obyczajowym	etc.	Dopiero	 jed-
nak	 Internet	 spowodował	 możliwość	 stworzenia	
całkowicie	zamkniętego	świata	w	całości	dostoso-
wanego	do	własnych	potrzeb,	gustów,	wyobrażeń.	
Zjawisko	 to	 nazywane	 jest	 –	 żartobliwie	 –	 „The	
Daily	Me”	[Moją	Gazetą]	albo	też	kokonami infor-
macyjnymi	/	bankami filtrujacymi78.
Ma	także	ogromne	znaczenie	dla	naszych	wy-

obrażeń	o	przeszłości	 (i	 będzie	mieć	 coraz	więk-
sze!).	 Już	 od	 dawna	 nie	 kreują	 ich	 (jedynie)	
naukowcy	 czy	 też	 osoby	 współpracujące	 z  na-
ukowcami,	 np.	 dziennikarze.	 Tak	 było	 zawsze.	
Wystarczy	przypomnieć	postać	Ericha	von	Däni-
kena79.	A	 jednak	Internet	przyniósł	dalszą	zmia-
nę.	Stosunkowo	tanim	kosztem	zbudować	można	
kokony informacyjne	 /	banki filtrujace dla zwolen-
nika	odpowiednio:	prasłowiańskiego,	pragermań-
skiego	czy	też	prailiryjskiego	Biskupina.	Znakomi-
tym	przykładem	 jest	 teoria	Wielkiej	Lechii80 czy 
też	działalność	Tomasza	Kosińskiego81.	Słowianie	
i	ich	wspaniali	władcy	zasiedlać	mieli	Europę	już	
setki	 lat	 przed	 Chrystusem.	 Bardzo	 charaktery-
styczne	 jest,	 że	 np.	 najnowsze	 „dzieło”	 Tomasza	
Kosińskiego	dedykowane	jest	Józefowi	Kostrzew-
skiemu.	Kosiński,	politolog	mieszkający	na	Filipi-

77	 V.	 Havlík,	 A.	 Pinková	 (red.),	Populistic parties in 
East-Central Europe,	Brno	2012;	w	kontekście	archeologii:	
R.	 Hoppadietz,	 K.	 Reichenbach,	Nationalist Appropria-
tions of Open-air Museums and Prehistory Re-enactment in 
Germany and Poland: Past and Current Trends of the Politici-
sation of Archaeological Heritage,	[w:]	R.	Kusek,	J. Purchla	
(red.),	Heritage and Society, Kraków	2019,	s. 207–232.

78	 Por.	 C.	 R.	 Sunstein,	 Infotopia. How many minds 
produce knowledge.	 Oxford	 2006,	 s.	 265;	 przyp.	 29;	
C. R. Sunstein,	Republic. Divided Democrasy in the Age of 
social media, Princeton	 2017,	 s.	 9;	 E.	 Pariser,	The Filter 
Bubble: What the Internet Is Hiding from You,	New	York	
2011.

79	 Por.	http://www.daniken.com/	[dostęp:	06.06.2019].
80	 Por.	 J.	 Bieszk,	Królowie Lechii i Lechici w dziejach,	

Warszawa	2017.
81	 Por.	http://slavia-lechia.pl/	[dostęp:	06.06.2019].

nach82,	znakomicie	stylizuje	się	na	obiektywnego	
fascynata	słowiańską	przeszłością83.
Reasumując,	 trzeba	 podkreślić,	 iż	 pogranicze	

polsko-ruskie,	 w	 tym	 Grody	 Czerwieńskie,	 jest	
pojęciem	 obecnym	 w	 polskiej	 (a	 także	 ukraiń-
skiej)	kulturze.	Z	tego	powodu	wyobrażenia	o	tym	
obszarze	 winny	 być	 kształtowane	 przez	 Państwo	
Polskie.	W	przeciwnym	wypadku	narrację	na	ten	
temat	zdominują	elektroniczni	oszuści,	w	rodzaju	
specjalistów	od	Wielkiej	Lechii.
Problemem	jest	jednak	nie	tylko	świat	elektro-

niczny.	Jednym	z	elementów	„współczesnej	kultury	
historycznej	jest	pojawienie	się	różnego	rodzaju	in-
scenizacji,	performansów	[...]	określanych	zbiorczą	
nazwą	widowiska	przeszłości	[...]”84,	w wypadku	ar-
cheologii	najczęściej	mianem	festynu.
Zjawisko	 to	 dotyczy	 także	 środkowego	Pobu-

ża.	Od	kilku	lat	tak	w	Czermnie-Czerwieniu,	jak	
i w pobliskiej	Sąsiadce-Sutiejsku	organizowane	są	
festyny	archeologiczne85.	Oczywiste	jest,	iż	oprócz	
fascynacji	przeszłością86	istotne	dla	organizatorów	
tego	rodzaju	imprez	są	nadzieje	na	komercjaliza-
cję	 przeszłości,	 przede	 wszystkim	 poprzez	 zwięk-
szenie	liczby	odwiedzających	daną	gminę.	Zakaza-
nie	organizacji	festynów	jest	całkowicie	nierealne,	
natomiast	 pozostawienie	 sprawy	 „samej	 sobie”	
w  ewidentny	 sposób	 przyczynia	 się	 do	 dewasta-
cji	 zabytkowych	obiektów.	Władze	samorządowe	
bowiem	–	mimo	składanych	deklaracji	–	traktują	
majdany	grodzisk	czy	też	podgrodzia	 jako	„natu-
ralne”	miejsca	parkingowe.
O	 tym,	 że	 uczestnicy	 tego	 typu	 imprez	 nie	

muszą	 dewastować	 stanowisk	 archeologicznych,	
świadczy	zorganizowana	w	lipcu	2018	roku	rekon-
strukcja	 bitwy	 z	 1018	 roku,	w	 której	 głównemu	

82	 Por.	 https://go2arkadia.com/pl_PL/	 (por.	 https://
go2arkadia.com/pl_PL/).

83	 Por.	T.	Kosiński,	Rodowód Słowian,	Warszawa	2017,	
s.	5;	na	temat	wielkiej	Lechii	zob.	R.	Żuchowicz,	Wielka 
Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonauko-
wej okiem historyka,	Warszawa	 2018;	A.	Wójcik,	Fanta-
zmat Wielkiej Lechii. Jak pseudonauka zawładnęła umysłami 
Polaków,	Oświęcim	2019.

84	 M.	 Pawleta,	Przeszłość we współczesności. Studium 
metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w prze-
strzeni społecznej, Poznań	2016,	s.	216.

85	 W	wypadku	Czermna	 zob.	 https://www.facebook.
com/events/163824620783746	 [dostęp:	 18.05.2018]	
oraz	 http://czerwien.pl/zalozenia	 [dostęp:	 18.05.2018];	
w	 wypadku	 Sąsiadki	 por.	 https://www.youtube.com/
watch?v=RCbP8yO3z9k&feature=youtu.be	 [dostęp:	
18.05.2018].

86	 Trudno	 tu	 nie	 wspomnieć	 o	 władzach	 gminy	Ty-
szowce	 (woj.	 lubelskie,	 pow.	 tomaszowski),	 które	 wie-
lokrotnie	 pomagały	 w	 trakcie	 prac	 wykopaliskowych	
w Czermnie.

http://www.daniken.com/
http://slavia-lechia.pl/
https://go2arkadia.com/pl_PL/
https://go2arkadia.com/pl_PL/
https://go2arkadia.com/pl_PL/
https://www.facebook.com/events/163824620783746/
https://www.facebook.com/events/163824620783746/
http://czerwien.pl/zalozenia
https://www.youtube.com/watch?v=RCbP8yO3z9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RCbP8yO3z9k&feature=youtu.be
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organizatorowi	 tego	wydarzenia	–	Bartłomiejowi	
Barteckiemu	(Muzeum	im.	ks.	Stanisława	Staszi-
ca	w	Hrubieszowie)	 –	 udało	 się	 pogodzić	 dobrą	
zabawę	z	ochroną	grodziska	w	Gródku-Wołyniu.
Konieczne	 jest	 jednak	 jeszcze	 silniejsze	 włą-

czenie	się	w	organizowanie	takich	 imprez	przed-
stawicieli	świata	nauki.	Powstające	muzeum	jako	
jednostka	ponadregionalna	mogłoby	odegrać	tu-
taj	ważną	rolę.
Ogromnym	problemem,	na	który	należy	zwró-

cić	 uwagę,	 jest	 masowe	 rabowanie	 stanowisk	
archeologicznych	(w	tym	Czermna)	przez	wypo-
sażonych	 w	 coraz	 to	 lepsze	 wykrywacze	 metali	
„detektorystów”.	Oczywiście	problem	ten	nie	jest	
ograniczony	do	Polski	i	jej	wschodnich	sąsiadów,	
choć	osiągnął	tutaj	katastrofalne	rozmiary87.
Uświadomienie	 mieszkańcom	 nadbużańskich	

wiosek,	iż	tolerowanie	„detektorystów”	zubaża	na	
dłuższą	metę	ich	region,	zmniejszając	jego	atrak-
cyjność	turystyczną,	 jest	 jednym	ze	sposobów	na	
zmierzenie	 się	 z	 tą	plagą	współczesnej	 archeolo-
gii.	Działania	 popularyzatorskie	 nakierowane	na	
lokalne	 społeczności	 choć	 przyniosły	 już	 efekty,	
winny	ulec	wyraźnemu	wzmocnieniu.
Podsumowując,	stwierdzić	należy,	że	ani	sama	

przeszłość,	 ani	 potrzeba	 pamięci	 o	 przeszłości,	
o  ważnych	 niegdyś	 ludziach	 i	 miejscach	 –	 nie	
znikną.	Dotyczy	to	także	Grodów	Czerwieńskich	
i	innych	regionów	tworzących	pogranicze	polsko-
-ruskie.	Aby	 jednak	 dobrze	 ową	 pamięć	 o	 prze-
szłości	 zagospodarować,	 potrzebujemy	 nie	 tylko	
naukowców,	 ale	 i	 profesjonalnych	popularyzato-
rów	 oraz	 finansowego	 wsparcia	 państwa.	 Jeżeli	
tych	 trzech	elementów	 zabraknie,	przeszłość	nie	
zniknie	–	ale	jej	obraz	kształtować	będą	detekto-
ryści-złodzieje	i	elektroniczni	szarlatani	w	rodzaju	
specjalistów	od	Wielkiej	Lechii!

ii.5. spalone Muzeum

Tytuł	 niniejszego	 podrozdziału	 został	 zapoży-
czony	z	książki	Pawła	Kowala	Testament Promete-
usza.	Traktuje	ona	o	polityce	wschodniej	 III	RP,	
jest	więc	ściśle	związana	z	omawianym	zagadnie-
niem	Muzeum	Ziem	Wschodnich.	Niestety	–	mu-
szę	przerazić	muzealników	–	nie	chodzi	tu	o	żad-
ną	przenośnię,	a	właśnie	o	akt	spalenia	muzeum.	
Oddajmy	 głos	 Pawłowi	 Kowalowi,	 który	 pisząc	
o niemieckiej	 polityce	wschodniej	 (a	więc	m.in.	

87	 S.	A.	Hardy,	Quantitative analysis of open-source data on 
metal detecting for cultural property: Estimation of the scale and 
intensity of metal detecting and the quantity of metal-detected cul-
tural goods, „Cogent	Social	Sciences”	2017,	nr	3	(https://www.
cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2017.1298397)	
[dostęp:	06.06.2019].

o  pamięci	 Niemców	 o	 ich	 Kresach),	 wspomina	
opublikowaną	 w	 1978	 roku	 książkę	 Siegfrieda	
Lenza Muzeum ziemi ojczystej (Heimatmuseum;	
wydanie	 oryginalne	 1978,	 tłumaczenie	 polskie	
1991):

Bohater	tej	głośnej	książki,	Zygmunt	Rogalla	tworzy	
muzeum	Łukowca	(Ełku)	w	Szlezwiku-Holsztynie.	
Już	podczas	otwarcia	muzeum	słyszy	w	przemówie-
niu	 przedstawiciela	 rządu	 krajowego	 dwuznaczne	
tony	sugerujące	możliwość	rewindykacji	terytoriów	
na	wschodzie	utraconych	przez	Niemcy	w	wyniku	
II	wojny	 światowej.	Z	 czasem	obserwuje,	 jak	mu-
zeum	–	jego	dzieło	–	wzmaga	rewizjonistyczne	ten-
dencje	wśród	niemieckich	wysiedleńców	z	Mazur.	
W	końcu	sam	Rogalla	decyduje	się	spalić	muzeum.	
Scena	 ta	może	 być	 odczytywana	 jako	niechęć	 do	
manipulacji	historią	w	realizacji	jakiejś	taktyki	po-
litycznej,	ale	moim	zdaniem	bardziej	jako	metafora	
pożegnania	ze	starym	„niemieckim	Wschodem”	88.

Zainteresowanych	 porównaniem	 niemieckiej	
i	 polskiej	polityki	wschodniej	odsyłam	do	 lektu-
ry	studium	Pawła	Kowala.	Przywołałem	fragment	
tego	opracowania	nie	bez	przyczyny.	Należy	sobie	
jasno	powiedzieć:	planowane	muzeum	bez	wzglę-
du	na	wolę	 jego	 twórców	 i	 tak	będzie	określane	
mianem	 Muzeum	 Kresów.	 Bez	 względu	 na	 to,	
czy	Kresy,	ziemie	wschodnie	będziemy	postrzegać	
przez	sentymentalno-patriotyczne	okulary	Henry-
ka	Sienkiewicza,	czy	też	dużo	krytyczniej,	nawet	
tak	 krytycznie,	 jak	np.	 Jan	Sowa89,	 to	 jest	 oczy-
wiste,	że	placówka	ta	będzie	ważna	nie	tylko	dla	
nas	 (Polaków),	 ale	 i	 dla	 Litwinów,	 Łotyszy,	 Bia-
łorusinów,	 Ukraińców,	 a	 także	 Żydów,	 Ormian,	
a nawet	Czechów	czy	Niemców	(zamieszkujących	
niegdyś	Wołyń).	Warto	 podkreślić:	 od	 kilku	 lat	
Ukraińcy	 nie	 są	 już	 po	 prostu	 naszymi	 wschod-
nimi	 sąsiadami,	 w	 ogromnej	 liczbie	 zamieszkują	
Polskę,	 a	 wkrótce	 dzieci	 owych	 emigrantów	 za-
czną	uczęszczać	do	polskich	szkół	i	–	jako	polscy	
uczniowie	–	będą	odwiedzać	Muzeum	Dawnych	
Ziem	Wschodnich.
Choć	brzmi	to	banalnie,	to	prawdą	jest,	że	suk-

ces	tej	placówki	będzie	zależał	w	dużej	mierze	od	
tego,	w	jaki	sposób	odpowiemy	na	pytanie:	Jakiej	

88	 P.	 Kowal,	 Testament Prometeusza. Źródła polity-
ki wschodniej III Rzeczpospolitej,	 Warszawa–Wojnowice	
2018,	s.	46.

89	 J.	Sowa,	Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania 
z nowoczesną formą,	Kraków	2011;	o	Kresach	z	 różnych	
perspektyw,	w	tym	postkolonialnej,	zob.	H.	Grala,	Rzecz-
pospolita Szlachecka – twór kolonialny?, [w:] J.	Kieniewicz	
(red.),	Perspektywy kolonializmu w Polsce, Polska w perspek-
tywie kolonialnej	 (Debaty	Artes	Liberales	10),	Warszawa	
2016,	s.	275–299.

https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2017.1298397
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2017.1298397
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przeszłości	 potrzebuje	 przyszłość?90,	 a	 zatem	 czy	
Muzeum	 służyć	 będzie	 pielęgnowaniu	 polskiej	
pamięci	o	obszarach	stanowiących	niegdyś	część	
państwa	polskiego,	czy	też	uda	nam	się	stworzyć	
placówkę,	w	której	 swoją	historię	odnajdą	 także	
potomkowie	niepolskich	mieszkańców	Kresów.
Pytanie	 jest	 zasadne:	wystarczy	bowiem	wska-

zać	 na	 opracowanie	 przygotowane	 pod	 redakcją	
Andrzeja	 Nowaka,	 a	 noszące	 charakterystyczny	
(„pluralistyczny”)	tytuł	Historie Polski91,	czy	na	mię-
dzynarodowy	sukces	książki	Timothy	Snydera92.
Chciałbym	jasno	powiedzieć:	współpraca	z ba-

daczami	 zza	 naszej	 wschodniej	 granicy	 jest	 ele-
mentem	 niezbędnym	 przy	 kreowaniu	 Muzeum	
Ziem	 Wschodnich.	 Moje	 własne	 doświadczenia	
wskazują,	 iż	współpraca	ta	nie	będzie	 łatwa.	Nie	
ma	jednak	innej	drogi.	Warto	tu	wskazać	na	przy-
kład	dwóch	odmiennych	sposobów	radzenia	sobie	
z	traumą	straty:	I	wojna	światowa	przyniosła	kres	
mocarstwowej	pozycji	tak	Austrii,	jak	i	Węgier.	Ci	
drudzy	do	dziś	celebrują	pamięć	o	Trianon,	Wie-
deń	 zaś	 stał	 się	 znakomitym	 ośrodkiem	 badaw-
czym,	w	ogromnej	mierze	stymulującym	badania	
historyczne	 na	 obszarach	 rządzonych	 niegdyś	
przez	Habsburgów.	Wydaje	 się,	 że	 to	drugie	 roz-
wiązanie	jest	atrakcyjniejsze.
Polsko-ukraińska	 czy	 polsko-litewska	 dysku-

ja	 na	 temat	 dwóch	 ostatnich	 stuleci	 nie	 będzie	
łatwa	 i	–	 jak	 sądzę	–	nie	przyniesie	konsensusu.	
Warto	w tym	kontekście	zauważyć,	iż	właśnie	dla-
tego	wręcz	konieczne	jest	uwzględnienie	w	spek-
trum	działania	Muzeum	 także	wieków	 średnich.	
Tu	 emocji	 jest	mniej,	 łatwiej	 będzie	 o	 ustalenie	
wspólnego	stanowiska.	A	od	czegoś	trzeba	zacząć!
Czy	 Lublin	 sprosta	 opisanym	 powyżej	 zada-

niom?	Pytanie	 to	 jest	 pochodną	dyskusji	 o	 tym,	
jak	 w	 ogóle	 ma	 rozwijać	 się	 Polska	Wschodnia.	
Z pewnością	jednak	miasto	unii	lubelskiej,	miasto	
Jerzego	 Kłoczowskiego,	 wieloletniego	 dyrektora	
Instytutu	Europy	Środkowo-Wschodniej,	nieprzy-
padkowo	 zostało	 wybrane	 na	 siedzibę	 Muzeum	
Ziem	Wschodnich	RP.

90	 Nawiązuję	tu	do	tytułu	rozprawy	T.	Stryjka,	Jakiej 
przeszłości potrzebuje przyszłość?	 Interpretacje dziejów na-
rodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 
1991–2004,	Warszawa	2007.

91	 Por.	Historie Polski w XIX wieku,	A.	Nowak	(red.),	
Warszawa	2015,	t.	5.

92	 T.	Snyder,	Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, 
Litwa, Białoruś 1569–1999,	Sejny	2009.
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STRESZCZENIE

Artykuł	prezentuje	namysł	nad	badaniami	historii	
Kresów	uwikłanymi	w	różnie	rozumianą,	często	zideo-
logizowaną	 politykę	 historyczną.	 Rozważania	 autora	
koncentrują	 się	 na	 wczesnohistorycznym	 terenie	 po-
granicznym,	 jakim	są	Grody	Czerwieńskie,	 jako	przy-
kładzie	 koegzystencji	 różnych	 wspólnot	 etnicznych	
i  politycznych.	Wczesnodziejowe	 stanowisko	 archeo-
logiczne	zaprezentowane	jest	w	kontekście	współczes-
nych	dyskusji	nad	terenami	łączącymi	kulturę	łacińską	
i	 prawosławną,	 będącymi	 swego	 rodzaju	 prefiguracją	
„kresów“.	 Prowadzone	 przez	 autora	 analizy	 dowodzą	
aktualności	badań	archeologicznych	wobec	współczes-
nych	stanowisk	badawczych	i	obiegowych	sądów,	po-
kazując	niepoddającą	się	łatwej	identyfikacji	przestrzeń	

pomiędzy	Wschodem	i	Zachodem.	Takie	spojrzenie	na	
sytuacją	Grodów	Czerwieńskich	może	pozwolić	na	kry-
tyczną	 ocenę	 etnicznych	 i	 narodowych	 identyfikacji	
formułowanych	przez	nowoczesną	historigrafię,	rzuto-
wanych	w	przeszłość,	w	poszukiwaniu	 źródła	 polityki	
tożsamościowej.	 Artykuł	 zawiera	 precyzyjną	 rekon-
strukcję	 debat	 nad	 kulturowym	 położeniem	 Grodów	
Czerwieńskich	zarówno	w	polityce	historycznej	II Rze-
czypospolitej,	PRL,	jak	i	po	1989	roku.
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SUMMARY

The	article	reflects	on	the	research	on	the	history	
of	the	Borderlands	that	is	involved	in	variously	under-
stood,	often	 ideologised	historical	policy.	The	author	
focuses	on	the	early	historic	border	area,	the	Cherven	
Towns,	 as	 an	 example	 of	 the	 coexistence	 of	 various	
ethnic	 and	 political	 communities.	The	 early	 historic	
archaeological	site	is	presented	in	the	context	of	con-
temporary	 discussions	 on	 the	 areas	 combining	 Latin	
and	Orthodox	cultures,	which	are	a	form	of	prefigura-
tion	of	the	“borderlands”.	The	analyses	conducted	by	
the	author	prove	 the	 relevance	of	archaeological	 re-
search in relation to contemporary research sites and 
popularised	judgments,	showing	an	area	between	East	

and	West	that	cannot	be	easily	identified.	Such	a view	
on	the	situation	of	the	Cherven	Towns	may	allow	for	
a	critical	assessment	of	ethnic	and	national	identifica-
tions	formulated	by	modern	historiography,	projected	
into	the	past,	 in	search	of	the	source	of	identity	pol-
icy.	 The	 article	 contains	 a	 precise	 reconstruction	 of	
the	debates	on	 the	 cultural	 location	of	 the	Cherven	
Towns,	both	in	the	historical	policy	of	the	Second	Pol-
ish	Republic,	Polish	People’s	Republic	and	after	1989.

key words: the	Cherven	Towns,	 border	 area,	 Latin	
culture,	Orthodox	culture,	modern	historiography,	ar-
chaeological	research,	Eastern	policy
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Andrzej Szczerski
Muzeum narodowe w krakowie, uniwersytet jagielloński

Lwów i mapa modernistycznej europy Środkowo-wschodniej

Eugeniusz	Romer	–	wszechstronnie	wykształ-
cony	 i	 mający	 doświadczenie	 zdobywane	 w	 Eu-
ropie,	Ameryce	Północnej	i	Azji	–	nie	traktował	
geografii	wyłącznie	 jako	nauki	przyrodniczej,	 ale	
doceniał	jej	aspekty	społeczne.	Jego	badania	nad	
ziemiami	wchodzącymi	w	skład	przedrozbiorowej	
Rzeczypospolitej	 miały	 podkreślić	 ich	 organicz-
ną	 jedność,	 aby	 dowieść,	 że	 Polska	 istnieje	 bez	
względu	na	aktualne	realia	czy	decyzje	polityczne,	
a zajmowane	przez	nią	terytorium	stanowi	geogra-
ficzną	całość.	Jednocześnie	dodawał,	że	punktem	
odniesienia	 nie	 jest	 dla	 niego	 tylko	 część	 tych	
ziem	zamieszkana	przez	Polaków,	ale	są	nimi	rów-
nież	ziemie	wszystkich	narodów	z	dawnego	teryto-
rium	Rzeczypospolitej.	Doceniając	ich	odrębność,	
Eugeniusz	Romer	uznawał,	że	geografia	tak	silnie	
je	 łączy,	 że	 „muszą	 się	 znaleźć	 środki	 na	 zgodne	
[ich]	współżycie”2.
Tezy	 lwowskiego	 kartografa	 o	 przynależności	

Lwowa	 do	 Polski	 musiały	 się	 zderzyć	 z	 tezami	
współczesnego	mu	geografa,	związanego	także	ze	
Lwowem	Ukraińca	Stepana	Rudnyćkego,	głoszą-
cego	 poglądy	 o	 społecznej	 roli	 geografii.	W  pu-
blikacjach	 podkreślał	 on	 istnienie	 historycznie	
rozległego	 terytorium	Ukrainy,	 które	 utożsamiał	
z obszarami zamieszkanymi przez etnicznych 
Ukraińców,	 od	 rzeki	 Poprad	 po	 Morze	 Czarne	
i południową	Rosję.	Jego	koncepcje,	podobnie	jak	
teorie	 Eugeniusza	Romera,	miały	 stanowić	 pod-
stawę	starań	o	powstanie	niepodległego	państwa	
ukraińskiego,	 ale	 w	 oczywisty	 sposób	 wchodziły	
w konflikt	z	odradzającą	się	Polską,	o	czym	Stepan	
Rudnyćkyj	zresztą	pisał3.
We	Lwowie	tuż	po	I	wojnie	światowej	kwestie	

nowych	map	i	nowych	granic	były	zatem	bardzo	
złożone,	prowadząc	bezpośrednio	do	polsko-ukra-
ińskiego	 konfliktu	 zbrojnego.	 Ta	wojna	 o	 Lwów	
i pomnik	jej	zwycięzców	–	Cmentarz	Orląt	Lwow-
skich	 –	 ukształtowała	 na	 nowo	 tożsamość	 mia-
sta,	które	22	listopada	1920	roku	Józef	Piłsudski	
odznaczył	 Krzyżem	 Kawalerskim	Orderu	 Virtuti	
Militari.	W	 II	Rzeczypospolitej	 to	Lwów	 stał	 się	

2	 E.	Romer,	Polska. Ziemia i państwo,	Kraków	1917,	
s.	74.

3	 K.	 Harasimiuk,	 Z historii koncepcji geopolitycznych 
dotyczących Europy Środkowej,	„Annales	UMCS”,	sec.	B,	
vol.	57,	2002,	s.	21–37.

Z	 perspektywy	 historii	 architektury	 Lwów	
wciąż	pozostaje	stolicą	Galicji	i	ten	okres	w	dzie-
jach	miasta,	 kiedy	 tak	 rzeczywiście	 było,	 jest	 od	
wielu	lat	najczęściej	badany	i	analizowany.	Gród	
nad	Pełtwią	leży	na	wschodnich	peryferiach	daw-
nych	Austro-Węgier,	a	o	jego	specyfice	decydują	
historyzm,	 eklektyzm	o	wiedeńskim	 rodowodzie,	
secesja	i	–	zapowiadające	już	modernizm	–	ekspe-
rymentalne	wielkomiejskie	realizacje	powstałe	tuż	
przed	wybuchem	I	wojny	światowej.	Kolejny	etap	
rozwoju	Lwowa	–	z	czasów	II	Rzeczypospolitej	–	
pozostaje	jednak	szerzej	nieznany	i	niedoceniany,	
mimo	 że	 to	 wtedy	 nastąpiła	 zasadnicza	 moder-
nizacja	 architektury	 i	 urbanistyki	 miasta,	 a  wy-
znaczone	kierunki	rozwoju	terytorialnego	konty-
nuowano	przez	 dziesięciolecia,	 także	 po	 zmianie	
granic	 w	 1945	 roku.	 Tej	 rozległej	 transformacji	
nie	 przeszkodziła	 nawet	 utrata	 statusu	 stołecz-
nego	 z  czasów	 habsburskich.	 W	 ciągu	 niespeł-
na	 dwóch	międzywojennych	 dekad	 –	 w  wyniku	
rozbudowy	i poszerzenia	granic	–	liczba	ludności	
Lwowa	wzrosła	o	jedną	trzecią,	dzięki	temu	mia-
sto,	liczące	w	1939	roku	około	330	tysięcy	miesz-
kańców,	było	trzecim	co	do	wielkości	ośrodkiem	
miejskim	II	Rzeczypospolitej1.
Analizując	historię	modernistycznej	architek-

tury	Lwowa,	 sytuujemy	więc	miasto	na	 zupełnie	
innej	mapie,	którą	można	nakreślić,	odnosząc	się	
zarówno	do	granic	politycznych	wytyczonych	po	
I	 wojnie	 światowej,	 jak	 i	 do	 procesów	 cywiliza-
cyjnych,	które	wówczas	się	rozpoczęły.	Warto	do-
dać,	 że	współtwórcą	 takich	map	był	pochodzący	
ze	Lwowa	Eugeniusz	Romer,	 kartograf	 i	 geograf,	
którego	mapy	wykorzystywano	w	Wersalu	podczas	
rozmów	na	temat	nowego	kształtu	Europy	i	granic	
odrodzonego	 państwa	 polskiego	 na	 Zachodzie.	
Brał	również	udział	w	organizowaniu	plebiscytów	
na	Śląsku,	Warmii	i	Mazurach	oraz	w	pracach	nad	
traktatem	ryskim	w	1921	roku.	Wnioski	Romera	
miały	 także	 duży	 wpływ	 na	 ostateczny	 przebieg	
wschodniej	 granicy	 II	Rzeczypospolitej,	 potwier-
dzając	przynależność	do	niej	Lwowa.

*	 Przedr.	 z:	 Lwów: miasto, architektura, modernizm,	
red.	B.	Cherkes,	A.	Szczerski,	Wrocław	2016,	s.	7–21.	

1	 Por.	„Lwów	w	Cyfrach.	Miesięcznik	statystyczny”	–	
czasopismo	wydawane	w	 latach	 1906–1939	 przez	Miej-
skie	Biuro	Statystyczne	we	Lwowie.

*
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symbolem	walki	o	granice	niepodległego	państwa	
i	wierności	Polsce,	w	jego	herbie	umieszczono	de-
wizę	Semper Fidelis,	a	prochy	jednego	z bezimien-
nych	Orląt	złożono	w	1925	roku	w	Grobie	Nie-
znanego	Żołnierza	w	Warszawie.
Lwów,	 znajdujący	 się	 na	 terenie	 odrodzo-

nego	 państwa	 polskiego,	 bardzo	 szybko	 potrafił	
wykorzystać	 nowe	 realia.	 Mimo	 iż	 wszyscy	 jego	
mieszkańcy	–	Polacy,	Żydzi	i	Ukraińcy	–	pamięta-
li	o niedawnej	wojnie	domowej,	miasto	nie	stało	
się	miejscem	 radykalnych	 konfliktów	 na	 tle	 na-
rodowościowym	 i	 etnicznym.	Aby	 docenić	mię-
dzywojenny	Lwów,	należy	umieścić	go	jednak	nie	
tylko	w	granicach	II	Rzeczypospolitej,	ale	także	na	
mapie	kształtującej	się	po	I	wojnie	światowej	no-
wej	 Europy	 Środkowo-Wschodniej,	 obejmującej	
utworzone	wówczas	niepodległe	państwa	–	od	Es-
tonii	po	Jugosławię.	Rok	1918	oznaczał	powstanie	
nowej,	nieznanej	dotąd	w	tej	części	Europy	rzeczy-
wistości	politycznej	i	wynikających	z	niej	nowych	
możliwości	 prowadzenia	 zakrojonych	 na	 wielką	
skalę	reform.	Tereny	uznawane	dotychczas	za	pro-
wincje	europejskich	imperiów	–	często	postrzega-
ne	jako	symbole	zacofania,	czego	przykładem	była	
austriacka	 Galicja	 ze	 Lwowem	 –	 bardzo	 szybko	
stały	 się	miejscem	 realizacji	 śmiałych	 projektów	
modernizacyjnych,	natomiast	nowe	państwa	kon-
sekwentnie	opowiedziały	się	po	stronie	nowoczes-
ności.	Wpisanie	Lwowa	w	taką	mapę	moderniza-
cji	pozwala	docenić	osiągnięcia	miasta	w	okresie	
jego	przynależności	do	II	Rzeczypospolitej,	przede	
wszystkim	jednak	zobaczyć	modernistyczny	Lwów	
jako	 fragment	większego	procesu	awansu	cywili-
zacyjnego	 Europy	 Środkowo-Wschodniej	między	
I	i	II	wojną	światową.
Świadectwem	 procesów	 modernizacyjnych	

pozostały	przede	wszystkim	lwowska	architektura	
i	urbanistyka.	Analizując	ich	historię,	można	do-
strzec	wiele	procesów	porównywalnych	nie	tylko	
z	 tym,	co	działo	się	w	architekturze	polskiej,	ale	
także	–	szerzej	–	z	tym,	co	następowało	w	całym	
regionie	środkowoeuropejskim.	W	latach	20.	XX	
wieku	równolegle	występują	nawiązania	do	repre-
zentacyjnego	klasycyzmu	 i	 tendencji	bliskich	art 
déco,	ale	już	na	przełomie	lat	20.	i	30.	coraz	wyraź-
niej	zaczynają	dominować	formy	modernistyczne.	
Zmienia	 się	 także	 sposób	 postrzegania	 miasta,	
dochodzi	bowiem	nie	tylko	do	jego	terytorialne-
go	rozwoju,	lecz	również	do	zmian	w	dziedzinach,	
które	moderniści	szczególnie	doceniali	–	komuni-
kacji,	higieny,	warunków	mieszkaniowych,	eduka-
cji	i	infrastruktury	socjalnej.
Historia	 rozwoju	 modernistycznego	 Lwowa	

może	przypominać	analogiczne	procesy	dokonu-
jące	się	we	wszystkich	nowych	państwach	Europy	

Środkowo-Wschodniej.	 Fenomen	 tego	 regional-
nego	modernizmu	należy	opisać,	zestawiając	wie-
le	równolegle	występujących	i	wzajemnie	na	sie-
bie	wpływających	przemian	w	życiu	politycznym,	
społecznym	 i	kulturalnym,	które	 ten	peryferyjny	
z perspektywy	historii	nowoczesności	region	miały	
przekształcić	tak,	aby	stał	się	częścią	cywilizacyj-
nego	 „centrum”.	 Stąd	 kluczowe	 jest	wpisywanie	
historii	poszczególnych	miast	czy	prowincji	w	szer-
sze	procesy	modernizacyjne,	nie	zaś	dyskutowanie	
o	nich	jako	o	eksperymentach	oderwanych	od	do-
konujących	się	na	przykład	reform	gospodarczych	
czy	 rozwoju	kultury	popularnej.	Doceniając	ska-
lę	 modernizacyjnych	 przemian,	 w	 konsekwencji	
należy	zakwestionować	dominujący	w	literaturze	
przedmiotu	punkt	widzenia,	jakoby	nowoczesność	
w	Europie	Środkowo-Wschodniej	była	zjawiskiem	
marginalnym,	 w	 regionie	 zaś	 dominowały	 hasła	
tradycjonalistyczne	i	nacjonalistyczne,	niechętne	
modernizacji	lub	co	najwyżej	gotowe	naśladować	
w	latach	30.	wzorce	modernizacyjne	z	faszystow-
skich	 Włoch.	 Symptomatyczne	 mogą	 być	 tutaj	
publikacje	 Ivana	 T.	 Berenda,	 który	 twierdzi,	 że	
Europa	 Środkowo-Wschodnia	 stanowiła	 ostoję	
politycznego	 autorytaryzmu,	 gdzie	 propagowano	
sztukę	 i	architekturę	odwołującą	się	do	wartości	
konserwatywnych4.	 Jednocześnie	 taka	 sytuacja	
inspirowała	radykalnych	artystów,	przede	wszyst-
kim	 lewicowych,	do	 intensyfikacji	działań,	które	
wyprzedzały	epokę	i	były	manifestacją	przyszłych	
zmian,	 często	 o	 utopijnym	 charakterze.	Dlatego	
w	 regionie	 mogła	 powstać	 wartościowa	 sztuka	
awangardowa,	 która	 jednak	 –	 traktowana	 jako	
wroga	przez	dominujące	siły	polityczne	–	była	ska-
zana	na	pozostawanie	na	marginesie,	bez	realnego	
wpływu	na	otaczającą	 rzeczywistość.	Ze	względu	
na	 słabe	wsparcie	 instytucjonalne	 i	 ograniczone	
możliwości	rozwoju,	siłą	rzeczy	punktem	odniesie-
nia	dla	niej	musiała	być	awangarda	z	„centrów”,	
przede	wszystkim	 z	Niemiec	 i	 Związku	Radziec-
kiego.
Tymczasem	–	patrząc	na	całą	 złożoność	mię-

dzywojennego	 życia	 artystycznego	 w	 regionie	
i skalę	przemian	cywilizacyjnych,	jakie	przyniosło	
utworzenie	 niepodległych	 państw	 między	 Bałty-
kiem,	Morzem	Czarnym	i	Adriatykiem	–	trudno	
zgodzić	 się	 z	 tak	 postawioną	 tezą.	 Intensywność	
modernizacyjnych	projektów	podejmowanych	za-
równo	przez	władze	państw,	jak	i	przez	inicjatywy	
spółdzielcze	 czy	 indywidualne	 była	 tak	 znaczna,	
że	 można	 uznać	 Europę	 Środkowo-Wschodnią	

4	 I.	T.	Berend,	Decades of Crisis. Central and Eastern 
Europe before World War II,	Berkeley–Los	Angeles–Lon-
don	1998.
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za	region,	w którym	przeprowadzono	śmiałe	i	co	
najważniejsze	 –	 udane	 nowoczesne	 reformy,	 by-
najmniej	 niesłużące	 budowaniu	 totalitaryzmów.	
Nie	oznacza	to	negowania	antymodernizacyjnych	
i	autorytarnych	tendencji,	które	przez	całe	dwu-
dziestolecie	 pojawiały	 się	 stale	 i	 współtworzyły	
polityczne	realia,	ale	zwrócenie	uwagi,	że	nie	były	
one	 w	 stanie	 zatrzymać	 procesu	 modernizacji.	
Dopiero	 w	 tym	 ujęciu	 powinniśmy	 rozpatrywać	
działalność	 miejscowych	 architektów	 i	 urbani-
stów	 oraz	 realizowane	 przez	 nich	 projekty	 mo-
dernizacyjne.	 Należy	 także	 podać	 w	 wątpliwość	
tezę	o	zależności	rozwoju	miejscowej	architektury	
wyłącznie	od	wpływów	zewnętrznych.	To,	że	dzia-
łający	w	regionie	twórcy	interesowali	się	osiągnię-
ciami	 innych	modernistów	w	Europie	 i	–	przede	
wszystkim	 –	 w	 Stanach	 Zjednoczonych,	 było	
oczywiste,	ale	nie	oznaczało	ich	bezrefleksyjnego	
naśladownictwa.
Warto	wskazać	kilka	przykładów	powstawania	

modernistycznej	„Nowej	Europy”,	które	świadczą	
o	 konsekwentnym	 poszukiwaniu	 oryginalnych	
projektów	modernizacyjnych.	W	najbliższym	 są-
siedztwie	 Lwowa	 dokonywała	 się	 zakrojona	 na	
szeroką	 skalę	 transformacja	 Rusi	 Zakarpackiej,	
będącej	 wówczas	 częścią	 Czechosłowacji.	 Wła-
dze	nowego	państwa	doprowadziły	do	powstania	
w	tym	zaniedbanym	regionie	nowej	infrastruktu-
ry	 komunikacyjnej	 i	 rozbudowy	miast,	 zwłaszcza	
głównego	 ośrodka	 administracyjnego	 w	 Użho-
rodzie,	 gdzie	 powstały	 między	 innymi	 –	 nowa	
dzielnica	 mieszkaniowa	 i	 lotnisko.	 Rozwój	 mo-
dernistycznej	 architektury	w	Czechosłowacji	 był	
najbardziej	 dynamiczny	 wśród	 krajów	 regionu.	
Przede	 wszystkim	 w	 Pradze	 i	 Brnie	 funkcjono-
wało	duże	i	znakomicie	wykształcone	środowisko	
architektów,	 realizujących	 tak	 wybitne	 projekty,	
jak	osiedle	Baba	na	peryferiach	Pragi	czy	 tereny	
targowe	w	Brnie.	Symboliczny	status	w	historii	ar-
chitektury	czechosłowackiej	uzyskał	pawilon	pań-
stwowy	autorstwa	Jaromíra	Krejcara,	pokazany	na	
wystawie	światowej	w	Paryżu	w	1937	roku,	gdzie	
był	najbardziej	śmiałym	przykładem	nowoczesnej	
architektury,	kontrastując	wyraźnie	z	totalitarny-
mi	 pawilonami	 Niemiec	 i	 Związku	 Radzieckie-
go.	 Specyficznym	 przykładem	modernizacyjnych	
eksperymentów	 stała	 się	 działalność	morawskiej	
firmy	obuwniczej	 „Bata”,	 która	w	 ramach	orygi-
nalnej	polityki	socjalnej	budowała	od	połowy	lat	
20.	domy	dla	robotników	projektowane	przez	mo-
dernistów,	takich	jak	Vladimír	Karfík	i	František	
Lydie	Gahura.	W	ten	sposób	zapewniano	pracow-
nikom	 nowoczesne	 warunki	 życia,	 jednocześnie	
zaś	kształtowano	korporacyjne	związki	w	ramach	

kapitalistycznego	przedsiębiorstwa.	Pod	koniec	lat	
30.	firma	„Bata”	 zajmowała	 się	 już	nie	 tylko	bu-
tami,	ale	 także	między	 innymi	produkcją	filmów	
pełnometrażowych	 i	 samolotów,	 a	 chętnych	 ro-
botników	uczono	pilotażu,	 aby	mogli	 samodziel-
nie	podróżować	samolotami	jako	agenci	handlowi	
firmy.	 O	 tym,	 że	 kierownictwo	 firmy	 uważało	
własną	 działalność	 za	 najlepszy	 standard	 nowo-
czesności,	 świadczy	 brak	 zainteresowania	 kon-
cepcjami	Le	Corbusiera,	który	próbował	nawiązać	
z „Batą”	współpracę	w	1935	roku.	Po	wykonaniu	
kilku	 projektów,	 między	 innymi	 nowego	 miasta	
fabrycznego	 firmy	 w	 Hellocourt	 we	 Francji,	 Le	
Corbusier	rozstał	się	z	niedoszłym	zleceniodawcą.	
Firma	„Bata”	odrzuciła	propozycje	architekta	jako	
niezgodne	 z	własną	filozofią	działania,	upatrując	
główną	 sprzeczność	w	 lansowaniu	przez	Le	Cor-
busiera zabudowy nowych miast blokami miesz-
kalnymi,	nie	zaś	pojedynczymi	domami.	W firmie	
uznano	to	za	podważenie	fundamentalnej	zasady:	
„Mieszkaj	 samodzielnie,	pracuj	 zespołowo”,	a	co	
za	 tym	 idzie	–	całej	filozofii	 socjalnej	opieki	nad	
robotnikiem	 i	wspierania	propagowanego	mode-
lu	życia	klasy	średniej.	Bloki	kojarzyły	się	założy-
cielowi	firmy,	Tomaszowi	Bacie,	z	dehumanizacją	
mieszkania i rozprzestrzenianiem idei komunis-
tycznych,	których	był	 zdecydowanym	przeciwni-
kiem.
Wśród	 projektów	 modernizacyjnych	 należy	

także	 wspomnieć	 polską	 Gdynię,	 gdzie	 w	 ciągu	
niespełna	dwóch	dekad	powstał	nowoczesny	port,	
obsługujący	między	innymi	żeglugę	transatlantyc-
ką	 i	 studwudziestotysięczne	miasto,	 zabudowane	
w	dużej	mierze	przez	kamienice	modernistyczne.	
Gdynia	zasługuje	na	uwagę	również	jako	narzędzie	
otwarcia	Polski	na	świat,	dosłownie	i	w	przenośni,	
a	co	za	tym	idzie	–	przełamania	traumy	rozbiorów	
i	przegranych	powstań	narodowych	oraz	jak	naj-
bardziej	 intensywnego	wykorzystania	możliwości	
oferowanych	 przez	 nowe	 realia	 geopolityczne.	
Otwarcie	 to	 oznaczało	 choćby	 rozwój	 turystyki	
nadmorskiej	 i	 zabudowę	 pasa	 całego	 wybrzeża	
przyznanego	 Polsce	 czy	 projekt	 uzyskania	 przez	
Polskę	kolonii	zamorskich	i	rozwoju	międzynaro-
dowego	handlu,	propagowane	przez	Ligę	Morską	
i Kolonialną	od	1930	roku.
Modernistyczna	architektura	powstawała	po-

nadto	 na	 dużą	 skalę	 w	 krajach	 bałtyckich	 –	 na	
szczególną	 uwagę	 zasługuje	 architektura	 Tallina	
i	Parnawy	w	Estonii	oraz	stolicy	niepodległej	Li-
twy	–	Kowna.	W	stolicy	Rumunii	już	w	1929	roku	
Horia	Creanga	zaprojektował	ikonę	modernizmu	
–	 gmach	 Rumuńskiego	 Towarzystwa	 Ubezpie-
czeniowego	ARO,	z	kolei	w	latach	30.	Bukareszt	
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stał	 się	 jedną	 ze	 stolic	 europejskiej	 architektury	
modernistycznej	 za	 sprawą	 rozbudowy	 centrum	
miasta,	 gdzie	 powstały	 przede	 wszystkim	monu-
mentalne	bulwary	Bratianu	i	Ionescu.
Zwracając	uwagę	pars pro toto	na	historię	ar-

chitektury,	należy	widzieć	ją	w	szerszym	wymiarze	
innych	 procesów	 transformacyjnych	 w	 regionie,	
których	była	w	dużej	mierze	konsekwencją.	War-
to	wspomnieć	tylko	kilka	przykładów,	pamiętając,	
że	„Nowa	Europa”	generalnie	musiała	zbudować	
nową	infrastrukturę,	zwłaszcza	transportową,	aby	
powiązać	 tereny	do	 tej	 pory	należące	do	 innych	
państw,	 czego	przykładem	były	 zwłaszcza	wysiłki	
polskie,	 czechosłowackie,	 jugosłowiańskie	 i	 ru-
muńskie.	Budowa	Gdyni	była	pierwszym	przykła-
dem	 inspirowanych	 przez	 polskie	 państwo	 mo-
dernizacyjnych	 projektów,	 z	 których	 największe	
znaczenie	uzyskał	Centralny	Okręg	Przemysłowy	
–	nowa	sieć	miast	i	fabryk	w	środkowej	Polsce,	po-
wstająca	od	1938	roku.	W	Czechosłowacji	inwe-
stowano	w	rozwój	nie	tylko	Rusi	Zakarpackiej,	ale	
także	Słowacji.	Z	kolei	w	Rumunii	rozbudowano	
przemysł	naftowy	i	powiązano	z	Bukaresztem	uzy-
skany	od	Węgier	Siedmiogród.	W	Jugosławii	na-
leżało	zintegrować	terytorium	między	Belgradem	
i Lublaną,	zamieszkane	przez	różne	grupy	etniczne	
i	religijne.
O	 fascynacji	 możliwościami	 rozwojowymi,	

jakie	 stwarzała	 „Nowa	 Europa”,	 świadczy	 także	
działalność	takich	przedstawicieli	awangardy,	jak	
Karel	Teige	w	Czechosłowacji,	który,	jak	potwier-
dzają	to	słowa	Mircei	Eliadego,	uważał,	że	dopiero	
jego	pokolenie	dorastające	po	I	wojnie	światowej	
mogło	w	pełni	rozwinąć	swoje	talenty	w	nowych	
realiach	 politycznych,	 bez	 ograniczeń	 wynikają-
cych	 z	 konieczności	 osiągnięcia	 wyznaczonych	
przez	 innych	historycznych	 celów.	 Zafascynowa-
nie	nową	epoką	i	chęć	znalezienia	w	niej	dla	sie-
bie	wyrazistego	miejsca	inspirowały	także	czołową	
postać	jugosłowiańskiej	awangardy	–	twórcę	kon-
cepcji	 „bałkańskiego	 barbarogeniusza”	 Ljubomi-
ra	Micića.	Wierząc	w	młodzieńczą	moc	 płynącą	
z wyzwolonych	Bałkanów	 i	 słowiańskiego	 impe-
rium,	jakim	miała	być	Jugosławia,	Ljubomir	Micić	
podkreślał,	że	 inspiracją	dla	nowej	sztuki	 i	wiary	
w	modernizacyjną	 bałkańską	 siłę	 były	 dla	 niego	
osiągnięcia	 Nikoli	 Tesli,	 genialnego	 wynalazcy	
serbskiego	pochodzenia.	O	 ile	porównanie	z	Ni-
kolą	Teslą	było	niczym	więcej	niż	tylko	zabiegiem	
retorycznym,	 o	 tyle	 warto	 zauważyć,	 że	 twórcy	
awangardowi	 w	 Europie	 Środkowo-Wschodniej	
włączali	 się	we	współczesne	projekty	moderniza-
cyjne,	jeśli	mieli	ku	temu	okazję.	Lewicowy	praski	
architekt	Jan	Gillar	zaprojektował	układ	urbani-

styczny	Mukaczewa	 na	 Zakarpaciu,	 z	 kolei	 inny	
praski	funkcjonalista,	Jaroslav	Fragner,	był	tam	au-
torem	projektu	szpitala	dziecięcego	(1922–1923).	
W	 tym	 samym	 czasie,	w	 1923	 roku,	Władysław	
Strzemiński	przedstawił	suprematystyczny	projekt	
dworca	kolejowego	w	Gdyni.	Warto	jeszcze	wspo-
mnieć,	 że	czołowi	artyści	węgierskiej	awangardy,	
tacy	jak	Lajos	Kassák,	Sándor	Bortnyik	i	Róbert	
Berény,	którzy	opuścili	Węgry	w	obawie	przez	gro-
żącymi	im	represjami	za	udział	w	komunistycznej	
rewolucji	w	1919	roku,	po	powrocie	do	kraju	na	
początku	lat	30.	rozpoczęli	intensywną	działalność	
na	rynku	reklamowym,	uważając	zresztą	plakat	za	
najlepsze	dostępne	im	wtedy	medium	moderniza-
cji	kultury	wizualnej	współczesnych	Węgier5.
W	 wymiarze	 tych	 niezwykle	 dynamicznych	

i wielowątkowych	przemian	należy	widzieć	mię-
dzywojenny	Lwów.	W	II	Rzeczypospolitej	miasto	
należało	do	najważniejszych	ośrodków	nowej	ar-
chitektury,	 dodatkowo	 wyróżniało	 się	 jako	 sie-
dziba	cenionej	Politechniki	Lwowskiej	 i	ośrodek	
kształcenia	 architektów6.	We	 Lwowie	 za	 sprawą	
takich	wykładowców,	jak	zwłaszcza	Witold	Min-
kiewicz,	 a	 także	 Zbigniew	 Wardzała,	 Tadeusz	
Wróbel,	Władysław	Derdacki,	Andrzej	 Frydecki	
i	 Tadeusz	 Teodorowicz-Todorowski	 –	 czy	 nawet	
zwolennik	form	historyzujących	i	klasycyzujących	
Jan	Bagieński	–	modernizm	bardzo	szybko	zyskał	
w	 procesie	 dydaktycznym	 pozycję	 dominują-
cą.	Działając	nie	 tylko	 jako	dydaktycy,	ale	 także	
jako	praktycy,	architekci	ci	potrafili	nadać	miastu	
nowe	 modernistyczne	 oblicze,	 istniejąca	 tkanka	
miejska,	zarówno	historyczna,	jak	i	z	czasów	gali-
cyjskich,	została	zaś	znacznie	rozbudowana.	War-
to	zwrócić	uwagę	na	kilka	wybranych	przykładów	
ilustrujących	 procesy,	 dzięki	 którym	 moderni-
styczna	 architektura	 mogła	 wpisać	 się	 w	 histo-
ryczną	zabudowę,	stając	się	jednocześnie	znakiem	
rozpoznawczym	 powstających	 dopiero	 dzielnic	
i symbolem	nowej	epoki	w	dziejach	miasta.
Podobnie	 jak	 w	 wielu	 innych	 miastach	 re-

gionu,	 także	 w	 ścisłym	 centrum	 Lwowa,	 przy	
ówczesnej	 ulicy	 Akademickiej,	 powstał	 w  1929	
roku	budynek	biurowy	Jonasza	Sprechera	zapro-
jektowany	 przez	 Ferdynanda	 Kasslera.	 Był	 on	

5	 Szerzej	o	tym	problemie	–	por.	A.	Szczerski,	Moder-
nizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej 1918–1939,	Łódź	2010.

6 Ю. Богданова, Архітектура міжвоєнного двад-
ця тиліття (1919–1939),	 [w:]	 Архітектура Львова. 
Час і стилі ХІІІ–ХХІ ст.,	 red. Ю. О. Бірюльов, Ви
дав ниц тво „Центр Європи”, Львів	 2008,	 s.	 524–570;	
R. Cielątkowska,	Architektura i urbanistyka Lwowa II Rze-
czypospolitej,	Zblewo	1998.
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manifestacyjnym	 znakiem	 nowoczesności:	 jego	
pozbawione	ornamentyki	elewacje	kontrastowały	
z	 sąsiadującą	 z	 nim	 architekturą	 późnego	 histo-
ryzmu,	ośmiopiętrowa	bryła	wyrastała	natomiast	
ponad	zabudowę	tej	części	śródmieścia.	Biurowiec	
Jonasza	 Sprechera	 otwierał	 nowy	 rozdział	 w	 hi-
storii	architektury	Lwowa,	dobitnie	podkreślając	
modernizacyjną	 dynamikę	 przemian.	 Podobnie	
postępowali	architekci	w	wielu	miastach	Europy	
Środkowo-Wschodniej,	 świadomie	 kontrastu-
jąc	starą	zabudowę	z	nową,	o	czym	może	świad-
czyć	między	innymi	pochodzący	z	lat	1929–1932	
gmach	„Feniksa”	przy	krakowskim	Rynku,	projek-
tu	 Adolfa	 Szyszko-Bohusza,	 czy	 siedziba	 Banku	
Morawskiego	autorstwa	Bohuslava	Fuchsa	 i	Ar-
nošta	Wiesnera	w	centrum	Brna	z	lat	1928–1930.
Kolejnym	 fenomenem	 charakterystycznym	

dla	 środkowoeuropejskiego	 modernizmu	 było	
powstawanie	 dzielnic	 mieszkaniowych,	 inspiro-
wanych	zarówno	ideą	„miast	ogrodów”,	jak	i	pro-
gramem	funkcjonalistycznych	osiedli	 i	 jednostek	
mieszkaniowych.	Potrzeba	ta	wynikała	z	szybkiego	
rozwoju	wielu	miast,	do	tej	pory	mających	znacze-
nie	marginalne,	w	nowych	realiach	politycznych	
awansujących	 jednak	 do	 roli	 dużych	 centrów	
administracji	czy	nauki.	Zmiany	te	były	szczegól-
nie	widoczne	w	Polsce,	 gdzie	 po	 okresie	 rozbio-
rów	 należało	 rozwinąć	 liczne	 ośrodki	 miejskie,	
pozbawione	 dotąd	 większego	 znaczenia	 w	 pań-
stwach	 zaborczych.	Dotyczyło	 to	między	 innymi	
Krakowa,	 prowincjonalnego	 ośrodka	 miejskiego	
Austro-Węgier,	 gdzie	 powstał	 cały	 zespół	 dziel-
nic	na	 zachód	od	historycznego	centrum,	Kato-
wic	–	 zamienionych	w	centrum	administracyjne	
autonomicznego	województwa	śląskiego,	a	 także	
Warszawy,	 w	 której	 powstawały	 modelowe	 roz-
wiązania	 z	 zakresu	 architektury	 mieszkaniowej,	
przede	wszystkim	na	Żoliborzu.
We	Lwowie	zrealizowano	wiele	analogicznych	

inwestycji	o	zróżnicowanym	poziomie	komfortu	–	
od	efektownych	osiedli	domów	przy	ulicy	Na	Baj-
kach	(1926–1928)	czy	w	nowej	dzielnicy	o	nazwie	
„Nowy	Lwów”	z	początku	 lat	30.,	przez	 jednost-
ki	 mieszkaniowe	 projektu	Witolda	Minkiewicza	
przy	 ulicy	 Stryjskiej,	 aż	 do	 skromnej	 zabudowy	
osiedla	 powstałego	 w	 latach	 1925–1938	 przez	
Towarzystwo	Osiedli	Robotniczych.	Podobnie	jak	
w	 innych	miastach	 Polski,	 znakiem	 czasów	 były	
luksusowe	wille	oraz	kamienice	budowane	w cen-
trum,	 między	 innymi	 przy	 ulicach	 Sykstuskiej	
i Wuleckiej,	autorstwa	czołowych	lwowskich	mo-
dernistów:	Witolda	Minkiewicza,	Tadeusza	Wró-
bla,	Salomona	Keila,	Jakóba	Menkera	czy	Stefana	
Porębowicza.

Warto	 także	 podkreślić,	 że	 czasy	 II	 Rzeczy-
pospolitej	oznaczały	dla	Lwowa	rozwój	infrastruk-
tury	edukacyjnej,	zdrowotnej	i	socjalnej,	co	wią-
zało	 się	 z	 dążeniami	 do	 cywilizacyjnego	 rozwoju	
na	 większą	 niż	 dotąd	 skalę.	 Przykłady	 podobnej	
działalności	 na	 rzecz	 architektury	 o	 celach	 spo-
łecznych	można	znaleźć	między	innymi	w Estonii,	
gdzie	 budowa	 nowej	 sieci	 szkół	 o	modernistycz-
nych	 formach	 była	 narzędziem	 kształtowania	
polityki	edukacyjnej	państwa	i	wzmacniania	toż-
samości	 narodowej	 Estończyków.	 Wobec	 wzra-
stającej	 liczby	 ludności	 także	we	Lwowie	zbudo-
wano	 –	 przede	 wszystkim	w	 drugiej	 połowie	 lat	
30.	 –	 liczne	 nowe	 szkoły	 i	 przedszkola,	 a	 także	
rozbudowano	Politechnikę	Lwowską.	Analogicz-
nie	jak	w	innych	państwach	regionu,	realizacje	te	
często	okazywały	się	pretekstem	do	propagowania	
architektury	 modernistycznej,	 która	 pozwalała	
osiągnąć	nowatorskie	cele	edukacyjne,	jakie	sobie	
stawiano,	a	 także	 zapewnić	uczniom	higieniczne	
i	praktyczne	warunki	do	nauki.	Działania	te	były	
finansowane	 zarówno	przez	władze	miejskie,	 jak	
i przez	organizacje	społeczne,	związki	wyznaniowe	
i	 prywatnych	 darczyńców.	Nowością	 była	 troska	
o	szybki	rozwój	budownictwa	sportowego,	dzięki	
czemu	międzywojenne	miasto	wzbogaciło	się	mię-
dzy	innymi	o	duży	zespół	basenów,	w	tym	obszer-
ne	 kąpielisko	 „Żelazna	Woda”	 z	 lat	 1934–1938	
(Adam	 Kozakiewicz,	 Leopold	 Karasiński).	 Za	
wyjątkowe	 osiągnięcie	 należy	 uznać	 Sanatorium	
Gruźlicze	 Kasy	 Chorych	 przy	 ulicy	 Kurkowej,	
którego	 monumentalny	 pięciopiętrowy	 gmach,	
wzniesiony	w	latach	1927–1929	według	projektu	
Adolfa	 Kamieniobrodzkiego,	 utrzymano	 w	 pro-
stych	funkcjonalistycznych	formach.
Modernistyczny	Lwów	 stał	 się	 także	ważnym	

ośrodkiem	 gospodarczym,	 czego	 architektonicz-
nym	 wyrazem	 była	 rozbudowa	 terenów	 targo-
wych,	na	których	w	latach	1921–1939	odbywały	
się	corocznie	międzynarodowe	Targi	Wschodnie.	
Znalazły	 się	 one	 wśród	 najważniejszych	 imprez	
targowych	w	II	Rzeczypospolitej,	 stawiając	 sobie	
za	 cel	 rozwinięcie	 handlu	 i	 innych	 kontaktów	
gospodarczych	między	przedsiębiorcami	polskimi	
i zagranicznymi,	w	tym	z	krajów	„Nowej	Europy”,	
które	 w	 regionie	 lwowskim	 graniczyły	 z  Polską,	
a	 więc	 z	 Czechosłowacją	 i	 Rumunią,	 ale	 także	
Austrią,	Niemcami	i	Jugosławią.	W	całej	historii	
targów	uczestniczyły	w	nich	łącznie	23 państwa.	
Powierzchnia	 terenów	 targowych	w parku	Stryj-
skim,	 wykorzystywana	 wcześniej	 między	 innymi	
do	 organizacji	 Powszechnej	 Wystawy	 Krajowej	
w 1894	roku,	z	inicjatywy	rządu	została	znacznie	
powiększona	 do	 220	 tysięcy	 metrów	 kwadrato-
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wych.	 Dodano	 również	 niezbędną	 infrastruktu-
rę	 komunikacyjną	 (linie	 telefoniczne,	 gaz,	 linię	
tramwajową,	 bocznicę	 kolejową)	 i	 zabudowano	
stu	trzydziestoma	stałymi	pawilonami	wystawien-
niczymi,	fundowanymi	przez	poszczególne	przed-
siębiorstwa,	instytucje	państwowe	i	miejskie.	Za-
projektowali	 je	 najważniejsi	 architekci	 lwowscy,	
w	 tym	 Jan	 Bagieński,	 Eugeniusz	 Czerwiński	 czy	
Tadeusz	Wróbel.	 Pawilony	 ilustrowały	 ewolucyj-
ne	 zmiany	w	 lwowskiej	 architekturze	 –	 od	 stylu	
dworkowego,	 przez	 art déco,	 po	 nowatorski	mo-
dernizm.	 We	 Lwowie	 spotykali	 się	 producenci	
maszyn,	środków	transportu,	włókiennictwa,	wy-
robów	metalowych	 oraz	 przedstawiciele	 przemy-
słu	 spożywczego	 i	 chemicznego,	 a	 więc	 dziedzin	
stanowiących	o	rozwoju	nowoczesnej	gospodarki.
Starania	 o	 rozwój	miast	 jako	 ośrodków	mię-

dzynarodowego	handlu	także	wynikały	z	przemian	
w	Europie	Środkowo-Wschodniej	i	dążenia	do	go-
spodarczej	prosperity,	będącej	warunkiem	awansu	
cywilizacyjnego,	w	konsekwencji	zaś	–	utrzymania	
suwerenności	 przez	nowe	państwa.	W	podobnej	
jak	Lwów	sytuacji	znalazły	się	również	inne	mia-
sta	w	Polsce,	w	tym	Wilno,	gdzie	na	wzór	Targów	
Wschodnich	organizowano	w	 latach	1928–1939	
Targi	 Północne,	 ukierunkowane	 na	 rozwój	 kon-
taktów	z	krajami	wokół	Morza	Bałtyckiego.	Ana-
logię	dla	Lwowa	mogą	ponadto	 stanowić	 tereny	
targowe	w	czechosłowackim	Brnie,	rozbudowane	
na	 skalę	 jeszcze	 większą	 niż	 lwowska,	 gdzie	 od	
1928	 roku	 organizowano	międzynarodowe	 targi,	
także	w	pawilonach	utrzymanych	w	formach	mo-
dernistycznych,	często	o	radykalnie	nowoczesnym	
charakterze,	 autorstwa	 czołowych	 brneńskich	
funkcjonalistów,	 jak	 Bohumír	 František	 i	Anto-
nín	Čermák.
Modernistyczny	 Lwów	 zajmował	 istotne	

miejsce	na	mapie	nie	 tylko	Polski,	 ale	 także	 ca-
łej	„Nowej	Europy”,	i	powinien	być	zaliczony	do	
najważniejszych	 ośrodków	 nowej	 architektury	
w regionie.	We	Lwowie	zrealizowano	wiele	wybit-
nych	dzieł	modernizmu,	które	 jednocześnie	har-
monijnie	wpisały	 się	w	 istniejącą	 strukturę	mia-
sta	 i	wyznaczyły	 kierunki	 rozwoju	na	 przyszłość.	
Podkreślając	nowy	początek,	architektura	unikała	
jednak	 radykalizmu	awangardy	czy	 totalitarnych	
pomysłów	 całościowej	 przebudowy	 lub	 zniszcze-
nia	 tego,	 co	 zastane.	Nowe	 formy	 i	 technologie	
wykorzystywano	 w	 taki	 sposób,	 aby	 architekto-
niczna	nowoczesność	stała	się	częścią	lwowskiego	
genius loci,	dawała	nowy	impuls	rozwojowy,	ale	nie	
była	skierowana	przeciw	tradycji	miasta	o	wielo-
wiekowej	historii.	Nieprzypadkowo	kamienica	Jo-
nasza	 Sprechera,	mimo	 swojej	 skali,	 znakomicie	
dopełniała	 urbanistykę	 centrum,	 w	 dzielnicach	

mieszkaniowych	dominowały	modernistyczne	ka-
mienice,	 a	 nie	 bloki,	 z	 kolei	 nowe	parki,	 centra	
sportowe	 i	 handlowe	 lokowano	 tak,	 aby	 akcen-
towały	 terytorialny	 rozwój	 miasta,	 nie	 powsta-
jąc	 kosztem	 istniejącej	 zabudowy.	 Specyficznym	
przykładem	takiej	syntezy	jest	architektura	lwow-
skich	kościołów,	w	której	 formy	modernistyczne	
łączyły	się	z	elementami	stylów	historycznych,	jak	
np.	 w	 wypadku	 najważniejszej	 realizacji	 z	 okre-
su	 II	 Rzeczypospolitej	 –	 kościoła	 Matki	 Bożej	
Ostrobramskiej	 projektu	Tadeusza	Obmińskiego	
(1931–1934).
Pod	koniec	lat	30.	zgoda	na	nową	architekturę	

była	już	powszechna,	dzięki	czemu	w	niektórych	
realizacjach,	takich	jak	Dom	Pracowników	Gmi-
ny	miasta	Lwowa	z	kinoteatrem	„Światowid”	(Ta-
deusz	 Wróbel,	 Leopold	 Karasiński,	 1933–1938)	
czy	Miejskie	Zakłady	Elektryczne	(Tadeusz	Wró-
bel,	 1935–1936),	 zaczęto	 stosować	 rozwiązania	
bardziej	nowatorskie,	oparte	na	syntezie	prostych,	
kubicznych	form,	wciąż	jednak	wpisując	je	w	spe-
cyfikę	miasta	i	ewolucyjny	charakter	jego	zmian.	
Lwów	 pozostał	 więc	 wierny	 swojej	 interpretacji	
modernizmu,	unikając	popularnego	w	tych	latach	
w	Polsce	i	Europie	klasycyzującego	monumenta-
lizmu.
Lata	 II	 Rzeczypospolitej	 przyniosły	 miastu	

Lwów	nowe	możliwości	 rozwojowe,	 które	 zosta-
ły	konsekwentnie	wykorzystane	na	rzecz	budowy	
nowoczesnego	 miasta	 o	 ważnej	 pozycji	 w  kra-
ju	 i  w  regionie	 Europy	 Środkowo-Wschodniej.	
Przede	wszystkim	stworzono	tutaj	ramy	do	funk-
cjonowania	złożonego	organizmu	miejskiego	i	co-
dziennego	życia	mieszkańców,	dzięki	którym	mo-
gły	 istnieć	 tak	 różne	 instytucje	 i	 stowarzyszenia,	
jak	grupa	„Artes”,	lwowscy	fotograficy,	projektan-
ci	plakatów,	twórcy	lwowskiej	szkoły	matematycz-
nej,	 środowiska	uniwersyteckie	 i	 politechniczne,	
filmowcy,	radiowcy	i	inni,	stanowiący	o	dynamice	
nowoczesnego	miasta.

* * *

Pod	datą	24	czerwca	1937	roku	kroniki	nie	za-
notowały	żadnego	ważnego	wydarzenia	w	historii	
Lwowa,	 ale	 tego	 dnia	 nastąpiły	 tysiące	 zdarzeń	
w życiu	jego	mieszkańców,	mniej	lub	bardziej	dla	
nich	istotnych.	To	one	stanowiły	o	codzienności	
nowego	 Lwowa.	 Z	 perspektywy	 pojedynczego	
dnia	najlepiej	widać,	że	Lwów	żył	nowoczesnością	
na	 co	 dzień	 i	 była	 ona	 zwyczajnym	doświadcze-
niem,	które	przyjmowano	i	akceptowano.	Jak	do-
nosiły	gazety,	w	tym	dniu	słońce	wzeszło	o	godzi-
nie	trzeciej	piętnaście,	zaszło	o	dwudziestej	jeden,	
w	 trakcie	 prac	 budowlanych	 przy	 ulicy	Gródec-
kiej	 spadł	 z	 rusztowania	 murarz,	 którego	 pogo-
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towie	ratunkowe	odwiozło	do	szpitala,	w	Teatrze	
Wielkim	wystawiono	spektakl	Biała dama,	w	kil-
kunastu	kinach	odbyły	się	seanse	filmowe,	w	ra-
diu	nadawano	felieton	Wilhelma	Raorta	W góry, 
w góry miły bracie,	odczyt	o	Biskupinie	Józefy	Vo-
gelównej	oraz	życzenia	dla	Janeczek,	Jasiów	i Jan-
ków,	 a	 w	 ramach	 Seminarium	Matematycznego	
na	 Uniwersytecie	 Lwowskim	 doktor	 Stanisław	
Ulam	przedstawił	sprawozdanie	z	pobytu	nauko-
wego	w Stanach	Zjednoczonych7.	W	prywatnych	
kalendarzach i wspomnieniach zapisano z pewno-
ścią	wiele	innych,	jeszcze	ważniejszych	wydarzeń.
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STRESZCZENIE

Artykuł	 jest	 poświęcony	 tendencjom	 moderniza-
cyjnym	we	Lwowie	po	odzyskaniu	przez	Polskę	niepod-
ległości.	Podejmuje	refleksję	nad	przemianami	Europy	
Środkowo-Wschodniej	 w	 okresie	 międzywojennym,	
pokazując	 samodzielną	 interpretację	 nowoczesnych	
wzorców	w	architekturze,	urbanistyce	i	gospodarce	re-
gionu.	Procesy	modernizacyjne	 różnicowały	 geografię	
europejską,	 przejawiając	 się	 z	 różnym	 natężeniem	 w	
Brnie,	Pradze,	Gdyni,	Kownie.	Na	tym	tle	Lwów	sta-
nowi	wyrazisty	przykład	dynamicznego	rozwoju	metro-
polii	środkowoeuropejskiej.
Autor	analizuje	szczególne	osiągnięcia	architekto-

niczne	we	Lwowie,	od	projektu	biurowca	poprzez	ory-
ginalną	koncepcję	osiedli	mieszkaniowych,	realizujące	
wizję	„miasta	ogrodu”	i	założeń	funkcjonalistycznych.	

Czasy	II	Rzeczypospolitej	oznaczały	dla	Lwowa	również	
rozwój	infrastruktury	edukacyjnej,	zdrowotnej	i	socjal-
nej,	co	wiązało	się	z	dążeniami	do	cywilizacyjnego	roz-
woju	na	większą	niż	dotąd	skalę.
Modernistyczny	Lwów	zajmował	istotne	miejsce	na	

mapie	nie	tylko	Polski,	ale	także	całej	„Nowej	Europy”,	
i	powinien	być	zaliczony	do	najważniejszych	ośrodków	
nowej	architektury	w	regionie.	We	Lwowie	zrealizowa-
no	 wiele	 wybitnych	 dzieł	 modernizmu,	 które	 jedno-
cześnie	harmonijnie	wpisały	się	w	istniejącą	strukturę	
miasta	i	wyznaczyły	kierunki	rozwoju	na	przyszłość.

słowa klucze:	 architektura	 modernistyczna,	 urbani-
styka,	„miasto	ogród”,	osiedla	funkcjonalistyczne,	no-
woczesne	miasto,	nowoczesny	przemysł

SUMMARY

The	 article	 focuses	 on	 modernisation	 trends	 in	
Lviv	after	restoration	of	the	Polish	independence.	The	
author	reflects	on	the	changes	in	Central	and	Eastern	
Europe	in	the	interwar	period,	showing	an	independ-
ent	interpretation	of	modern	patterns	in	architecture,	
urban	planning	and	the	economy	of	the	region.	Mod-
ernisation	 processes	 differentiated	 European	 geog-
raphy,	manifesting	 themselves	 with	 various	 intensity	
in	Brno,	Prague,	Gdynia	and	Kaunas.	In	this	context,	
Lviv	is	a	clear	example	of	the	dynamic	development	of	
a	Central	and	Eastern	Europe	metropolis.
The	 author	 analyses	 particular	 architectural	

achievements	 in	 Lviv,	 from	 the	 design	 of	 an	 office	
building	up	 to	 the	original	 concept	of	 residential	 ar-
eas,	implementing	the	vision	of	the	“garden	city”	and	
functionalist	 assumptions.	 For	Lviv,	 the	 times	 of	 the	

Second	Polish	Republic	meant,	as	well,	 the	develop-
ment	of	educational,	health	and	social	infrastructure,	
which	was	related	to	the	efforts	of	conducting	the	ci-
vilisational	development	on	a	larger	scale	than	before.
The	modernist	Lviv	occupied	an	important	place	

on	 the	map	 of	 not	 only	 Poland,	 but	 also	 of	 the	 en-
tire	 “New	 Europe”,	 and	 should	 be	 included	 among	
the most important centres of new architecture in the 
region.	Many	 outstanding	works	 of	modernism	were	
realised	in	Lviv,	which	at	the	same	time	harmoniously	
fit	 into	 the	existing	 structure	of	 the	city	and	 set	 the	
directions	of	development	for	the	future.

key words: modernist	 architecture,	 urban	planning,	
“garden	 city”,	 functionalist	 districts,	 modern	 city,	
modern industry
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Małgorzata Surmacz
Muzeum narodowe w Lublinie, uniwersytet Marii curie-skłodowskiej

Huculszczyzna oczami janusza Świeżego. o pierwszych 
fascynacjach malarsko-etnograficznych

Piękne	 krajobrazy	 wschodnich	 rejonów	 Kar-
pat,	a	zwłaszcza	najbardziej	wysuniętej	na	połud-
niowy	 wschód	 krainy	 dawnej	 Rzeczypospolitej,	
zwanej	 Pokuciem1,	 wywarły	 wrażenie	 na	 wielu	
twórcach.	 W	 drugiej	 połowie	 XIX	 wieku	 połu-
dniowe	 rejony	Pokucia	w	dorzeczu	Prutu	 i	Cze-
remoszu,	 zamieszkane	 przez	 górali	 karpackich,	
zwanych	Hucułami2,	stały	się	miejscem	fascynacji	
podróżników,	literatów	i	malarzy.	Artystyczne	wi-
zje	opiewały	piękno	górskiej	przyrody	tamtych	re-
jonów.	W	prozie	i	poezji	pojawiały	się	malownicze	
opisy	pejzażu.	Sięgano	po	motyw	Hucuła	przed-
stawianego	w	 roli	 dzielnego	 rozbójnika.	W	 roku	
1840	 Józef	 Korzeniowski	 w	 dramacie	 Karpaccy 
górale zamieścił	słowa	pieśni	Czerwony pas,	które	
ujmowały	wszystkie	 istotne	 cechy	krainy	 zwanej	
Huculszczyzną3:

Tam	szum	Prutu,	Czeremoszu	Hucułom	przygrywa,
A	ochocza	kołomyjka	do	tańca	porywa.
Dla	Hucuła	nie	ma	życia	jak	na	połoninie!
Gdy	go	losy	w	doły	rzucą,	wnet	z	tęsknoty	ginie.

*	 Artykuł	 ma	 formę	 przyczynkarską.	 Z	 uwagi	 na	
dotychczasową	 szczupłość	 dostępnych	materiałów	 źród-
łowych	 trudno	 jest	 bardziej	 rozwinąć	 poruszone	 w	 nim	
zagadnienie.	Temat	 został	 przedstawiony	 na	 sympozjum	
naukowym	 „Dziedzictwo	 kulturowe	 wschodnich	 ziem	
dawnej	 Rzeczypospolitej”,	 zorganizowanym	 przez	 Mu-
zeum	 Lubelskie	 (dziś	 Muzeum	 Narodowe	 w	 Lublinie)	
5–6 grudnia	2019	roku.

1	 Pokucie	 –	 nazwa	 krainy	 położonej	 w	 Karpatach,	
w dorzeczu	Prutu,	Czeremoszu	i	Bystrzycy;	graniczącej	od	
północy	z	Podolem	(wzdłuż	rzeki	Dniestr),	od	południo-
wego	zachodu	z	Gorganami,	od	południa	z	pasmem	Czar-
nohory	(wysokogórskim	masywem	Karpat),	od	wschodu	
z  Bukowiną	 (wzdłuż	 rzeki	 Czeremosz).	 Zob.	G.	 Rąkow-
ski,	Pokucie i Huculszczyzna,	[w:]	Kresy w fotografii Hen-
ryka Poddębskiego,	red.	L.	Dulik,	W.	Golec,	Lublin	2010,	
s. 207–251.

2	 Hucułowie	(Huculi)	–	górale	karpaccy	uznawani	za	
potomków	jednego	z	plemion	awarskich	(węgierskich)	lub	
wołoskich.	 Zob.	 S.	Witwicki,	O Hucułach,	 Lwów	1863;	
L. Wajgel,	O Hucułach. Zarys etnograficzny,	 „Pamiętnik	
Towarzystwa	Tatrzańskiego”	(Kraków),	t.	11,	1887,	s. 49–
86;	U.	Janicka-Krzywda,	Huculi,	Kraków	1991.

3	 Huculszczyzna	–	nazwa	o	 charakterze	 etnograficz-
nym,	upowszechniona	w	XIX/XX	wieku	w	odniesieniu	do	
południowych	górskich	rejonów	Pokucia,	zamieszkanych	
przez	górali	karpackich,	zwanych	Hucułami.	Zob.	G.	Rą-
kowski,	dz.	cyt.

Moda	na	Huculszczyznę

Punktem	 zwrotnym	 w	 dziejach	 zaintereso-
wania	 tematyką	 huculską	 stała	 się	 zorganizowa-
na	 w  1880	 roku,	 za	 sprawą	 ludoznawcy	Oskara	
Kolberga,	 wystawa	 etnograficzna4	 w	 Kołomyi5,	
uznawanej	 za	 stolicę	Pokucia.	Od	 tego	momen-
tu	 popularnością	 zaczęły	 cieszyć	 się	 chociażby	
wyroby	 z  warsztatów	 garncarskich,	 wytwarzają-
cych	piękne	kafle	w	Kosowie6.	Prawdziwa	moda	
na	 huculiana	 zrodziła	 się	 jednak	 w	 pierwszych	
dekadach	 XX	 wieku.	 Niewątpliwie	 przyczyniły	
się	do	 tego	dwie	ważne	wystawy	odbywające	 się	
kolejny	 raz	w Kołomyi.	Pierwszą	 z	nich	 zorgani-
zowano	w 1912	 roku.	Zaprezentowano	wówczas	
huculską	ceramikę	oraz	inne	przykłady	rzemiosła	
ludowego.	Kilkanaście	 lat	później,	w	1924	roku,	
wystawiono	bogatą	kolekcję	kilimów	huculskich.	

4	 O	szeroko	zakrojonych	przygotowaniach	do	wysta-
wy,	 której	 patronował	 założyciel	Muzeum	Przyrodnicze-
go	we	Lwowie,	hrabia	Włodzimierz	Dzieduszycki,	pisano	
w  warszawskim	 tygodniku	 ilustrowanym	 „Wędrowiec”.	
Zob.	 M.  Turkawski,	Wystawa etnograficzna w Kołomyi,	
„Wędrowiec”	(Warszawa)1880,	nr	168,	s.	99–100.

5	 Kołomyja	–	miasto	na	lewym	brzegu	Prutu	(w daw-
nym	woj.	 stanisławowskim),	 przez	 które	 przebiegał	 tzw.	
główny	 gościniec	 karpacki.	 Od	 1876	 roku	 działała	 tu	
szkoła	 garncarska;	 w	 1880	 roku,	 w	 czasie	 wystawy	 et-
nograficznej,	wystawiono	pomnik	związanego	z	miastem	
poety	Franciszka	Karpińskiego.	Zob.	Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,	t.	4,	War-
szawa	1883,	s.	283–286;	S. S.	Nicieja,	Kresowa Atlantyda. 
Historia i mitologia miast kresowych,	t.	4,	Kołomyja, Żabie, 
Dobromil,	Opole	 2014,	 s.	 5–124;	G.	Rąkowski,	 dz.	 cyt.,	
s.  211;	 https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotycz-
ny/itemlist/tag/Ko%C5%82omyja	[dostęp:	30.03.2020].

6	 Kosów	–	miasto	położone	przy	drodze	z	Kołomyi	do	
Kut,	słynące	w	XIX	wieku	z	handlu	owcami,	a	w	między-
wojniu	z	uzdrowiska	doktora	Apolinarego	Tarnawskiego.	
Zob.	 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...,	 s.	 473.	
Z Kosowa	pochodził	najsławniejszy	mistrz	pokuckiej	ce-
ramiki,	 Aleksander	 Bachmiński,	 którego	 piec	 kaflowy,	
prezentowany	w	1880	roku	na	wystawie	w	Kołomyi,	 za-
chwycił	 cesarza	 Franciszka	 Józefa	 I.	 Przykładowy	 kafel	
z warsztatu	kosowskiego	z	motywem	młyna	wodnego,	któ-
ry	 był	 prezentowany	na	wspomnianej	wystawie,	 znajdu-
je	się	w	zbiorach	Muzeum	Etnograficznego	w	Krakowie.	
Zob.	G.	Rąkowski,	dz.	cyt.,	 s.	211;	https://etnomuzeum.
eu/zbiory/kafel	[dostęp:	30.03.2020].

*

https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotyczny/itemlist/tag/Ko%C5%82omyja
https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotyczny/itemlist/tag/Ko%C5%82omyja
https://etnomuzeum.eu/zbiory/kafel
https://etnomuzeum.eu/zbiory/kafel
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Od	 tego	czasu	 zaczęto	 gromadzić	przykłady	kar-
packiego	folkloru,	czemu	sprzyjały	odbywające	się	
regularnie	 targi	w	Kołomyi.	Na	 fali	nowej	mody	
powstał	nawet	w	Warszawie	 sklep	 z	akcesoriami	
i wyrobami	huculskimi.	W	roku	1938	zaś	za	spra-
wą	etnografa	Jana	Falkowskiego	w	największej	wsi	
II	Rzeczypospolitej	–	Żabie7,	malowniczo	położo-
nej	 wśród	 gór,	 zorganizowano	 Muzeum	 Hucul-
skie8.	Jego	powstanie	poprzedziła	działalność	To-
warzystwa	Przyjaciół	Huculszczyzny.
Motywy	 huculskie	 przenikały	 także	 do	 sztuk	

pięknych.	Młodopolscy	malarze9	szukali	inspiracji	
w	 surowym	 górskim	 krajobrazie,	 wśród	 licznych	
potoków	 i	 otaczających	 je	 gęstych	 lasów.	 Urzą-
dzali	plenerowe	wyjazdy	i	dalekie	wyprawy	w	Kar-
paty	Wschodnie.	Fascynowali	ich	barwni	Huculi,	
zarówno	ich	świąteczne	obyczaje,	jak	i codzienne	
życie.	W	malarskich	szkicach	uwieczniali	bogatą	
ornamentykę	 ludową	 i	 dekoracyjność	 ubiorów.	
„Najbardziej	 malowniczymi	 byli	 Huculi	 w	 zimie	
czy	wczesną	wiosną	–	pisał	 jeden	z	absolwentów	
Krakowskiej	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych,	Włady-
sław	 Jarocki	 –	 w	 całym	 przepychu	 swych	wspa-
niałych	 barwnych	 strojów	 przy	 cerkwiach,	 przy	
święceniu	wody	w	Jordanie”10.

7	 Żabie	 (obecnie	 Werchowyna)	 –	 wieś	 położona	
w dorzeczu	Prutu,	gdzie	w	latach	30.	XX	wieku	działały:	
ośrodek	 szkoleniowy	Wojska	 Polskiego	 oraz	 obserwato-
rium	pogody.	Nazwa	 zmieniona	w	 latach	60.	XX	wieku	
przez	władze	 sowieckie.	Zob.	Słownik geograficzny Króle-
stwa Polskiego...,	 t.	14,	Warszawa	1895,	s.	711;	S.	S.	Ni-
cieja,	dz.	cyt.,	s.	125–204;	M.	i	M.	Osip-Pokrywka,	Leksy-
kon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich,	
Warszawa	2014,	s.	123.

8	 Muzeum	Huculskie	mieściło	 się	w	 gmachu	wybu-
dowanym	na	ten	cel	w	latach	30.	XX	wieku	wg	projektu	
inż.	Stefana	Lisowskiego.	Rozpoczęło	działalność	w	lutym	
1938	 roku.	We	wrześniu	 1939	 roku	 zostało	 zajęte	 przez	
NKWD.	Po	1953	roku	jego	siedzibę	rozebrano	(zostały	je-
dynie	przyziemia	budynku),	a	zbiory	uległy	rozproszeniu.	
Reaktywowane	 zostało	 w	 2005	 roku	 jako	 filia	Muzeum	
Krajoznawczo-Przyrodniczego	w	Iwanofrankiwsku	(daw-
nym	Stanisławowie).	Zob.	Ł.	Quirini-Popławski,	Muzeum 
Huculskie w Żabiem. Historia powstania, funkcjonowanie, 
współczesne próby reaktywacji idei,	 „Almanach	 Karpacki	
Płaj”	(Warszawa)	2008,	nr	36,	s.	112–131.

9	 W	gronie	młodopolskich	artystów	zafascynowanych	
folklorem	Huculszczyzny	znaleźli	się:	Teodor	Axentowicz,	
Stanisław	Dębicki,	Władysław	Jarocki,	Fryderyk	Pautsch,	
Kazimierz	Sichulski	i	Wacław	Szymanowski.	Zob.	Święto 
Huculszczyzny,	[w:]	U.	Kozakowska-Zaucha,	Kresy w sztu-
ce polskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w  Krakowie,	
Kraków–Olszanica	2009,	s.	160–205.

10	 W.	Jarocki,	Moje drogi malarskie.	Cytat	za:	A.	Jan-
kowska-Marzec,	 O młodopolskiej tradycji w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Malarstwo „Hucułów” – Włady-
sława Jarockiego, Fryderyka Pautscha i Kazimierza Sichul-
skiego,	[w:]	Wobec przyszłości: materiały nadesłane i wygło-

Zetknięcie	się	z	niezwykłą	przestrzenią	i	z	ca-
łym	kulturowym	bogactwem	Huculszczyzny	wpły-
nęło	na	 życie	–	 tak	na	gruncie	 zawodowym,	 jak	
i	 prywatnym	 –	 wielu	 twórców,	 którzy	 powracali	
w	te	 strony,	 szukając	natchnienia	 i	wypoczynku.	
Jednym	z	nich	był	znany	lubelski	etnograf,	artysta	
malarz	Janusz	Świeży11.

Lwowianin	z	pochodzenia,	lublinianin	
z zamieszkania

Janusz,	a	właściwie	Jan	Franciszek	Świeży	miał	
plastyczne	wykształcenie.	Z	powołania	został	pe-
dagogiem,	nauczając	przez	lata	rysunku	i	prowa-
dząc	wykłady	z	historii	ubioru.	Z	zamiłowania	stał	
się	badaczem	kultury	ludowej.	Artystyczna	wraż-
liwość	 i	potrzeba	utrwalania	zanikającego	świata	
sprawiły,	że	zajął	się	fotografią.	Wszystkie	te	zain-
teresowania	skłoniły	go	do	wyboru	pewnej	drogi,	
jaką	było	muzealnictwo,	a	co	za	tym	idzie	do	wie-
loletniej	współpracy	z	Muzeum	Lubelskim.
Świeży	był	z	pochodzenia	lwowianinem.	Więk-

szość	 dorosłego	 życia	 spędził	 w	 Lublinie.	 Nie	
urodził	 się	 jednak	 we	 Lwowie,	 gdzie	 przy	 ulicy	
Błonnej	 50	 mieszkali	 jego	 rodzice	 –	 Franciszek	
i  Maria	 ze	 Skotnickich.	 Zrządzeniem	 losu	 przy-
szedł	 na	 świat	 3	 października	 1884	 roku	w	Ho-
ryńcu	koło	Lubaczowa.	W	owym	znanym	uzdro-
wisku	 w  ostatnich	 miesiącach	 ciąży	 przebywała	
jego	matka.	Po	urodzeniu	syna	powróciła	do	ro-
dzinnego	Lwowa.	Tam	Świeży	ukończył	7-klasową	

szone na sesji naukowej z okazji 185-lecia Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, 12–15 grudnia 2003,	red.	J.	Krupiń-
ski,	P.	Taranczewski,	Kraków	2004,	s.	302.

11	 Życiorysy	J.	Świeżego	w	zbiorach	specjalnych	Wo-
jewódzkiej	 Biblioteki	 Publicznej	 im.	 H.	 Łopacińskiego	
w Lublinie	[dalej	WBP]	–	sygn.	2183,	k.	1–8.	Dotychczas	
szerzej	opracowane	biogramy:	J.	Optołowicz,	Janusz Świe-
ży. Życie i działalność, „Prace	 i	Materiały	Etnograficzne”	
(Lublin),	t.	18,	1961,	z.	1,	s.	387–389;	H.	Zwolakiewicz,	
Etnografowie i regionaliści w badaniach ludowej kultury Lu-
belszczyzny,	„Studia	i	Materiały	Lubelskie”	(Lublin),	t. 1,	
Etnografia,	 1962,	 s.	 61–62;	 Słownik biograficzny miasta 
Lublina [dalej	 SBML],	 t.	 1,	 red.	 T.	 Radzik,	 J.	 Skarbek.	
A.	A.	Witusik,	Lublin	1993,	s.	263–265	(oprac.	M.	Do-
mański);	Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice 
biograficzne,	t.	1,	red.	E.	Fryś-Pietraszkowa,	A.	Kowalska-
-Lewicka,	 A.	 Spiss,	 Kraków	 2002,	 s.	 288–289	 (oprac.	
E. Fryś-Pietraszkowa);	J.	Doroszewski,	Słownik biograficz-
ny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918–1939,	 Lub-
lin	2007,	s. 219–220;	Polski słownik	biograficzny,	t. 51/3,	
z.  210,	 Warszawa–Kraków	 2017,	 s.	 407–408	 (oprac.	
M.  Tytko);	 M.	 Surmacz,	 Janusz Świeży (1884–1962). 
Etnograf z zamiłowania,	 [w:]	 Lublin w kulturze, kultura 
w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza 
do współczesności,	 red.	 P.	Dymmel,	R.	 Jop,	Lublin	 2018,	
s.	541–554.
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Janusz	Świeży	na	plenerze	malarskim	na	Huculszczyźnie,	pocz.	XX	wieku,	fot.	nieznany.	 
Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie

Szkołę	Powszechną	im.	Adama	Mickiewicza	oraz	
Wydział	 Malarstwa	 Dekoracyjnego	 Państwowej	
Szkoły	 Przemysłowej12.	 Następnie	 podjął	 studia	
na	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Krakowie.
Z	miastem	tym	związał	swoje	życie	młodszy	brat	

Janusza,	Władysław	 Świeży13–	 śpiewak	 operowy,	

12	 Dziś	budynek	Uniwersytetu	Ekonomicznego	Iwana	
Franki.	Za	podpowiedź	Autorka	dziękuje	Nazarowi	Dze-
dzinskiemu,	magistrantowi	w	Instytucie	Historii	UMCS.

13	 Władysław	 Świeży	 (1887–1984)	 –	 urodzony	 we	
Lwowie,	pochowany	na	cmentarzu	Rakowickim	w	Krako-
wie.	Występował	pod	pseudonim	Władysławowski.	Zob.	
„Almanach	Sceny	Polskiej	1983/84”,	red.	K.	A.	Wysiński,	
Warszawa	1987,	s.	249.	Przekaz	bratanicy,	Zofii	Kozickiej.

kierownik	muzyczny	operetki	w	Łucku	i	Lublinie,	
a	po	II	wojnie	światowej	wykładowca	krakowskiej	
Państwowej	Wyższej	Szkoły	Teatralnej.	Jego	poza-
zawodową	pasją	była	hodowla	kanarków,	o	czym	
wydał	obszerną	publikację14.
Wróćmy	 jednak	do	 losów	 starszego	 z	 braci	 –	

w Krakowie	Janusz	Świeży	studiował	pod	kierun-
kiem	malarzy	realistów	Józefa	Unierzyskiego	oraz	
Wojciecha	Weissa.	 To	 od	 nich	 nauczył	 się	 dba-
łości	o	szczegóły	i	drobiazgowości	w	odtwarzaniu	

14	 W.	Świeży,	Kanarek i sposób jego hodowania. Podręcz-
nik dla hodowców i amatorów,	Lwów	[1926–1928];	Kanar-
ki,	wyd.	2,	Warszawa	1973.
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detali.	Zwłaszcza	Unierzyski	kładł	duży	nacisk	na	
poprawność	 rysunku	 oraz	 staranne	wykańczanie	
szczegółów15.	Kontakty	z	mistrzami	i	z	krakowską	
cyganerią	zrodziły	w	młodym	artyście	zaintereso-
wanie	modnym	w	tym	okresie	folklorem.
Po	ukończeniu	w	1911	roku	akademii	Świeży	

powrócił	 do	 Lwowa.	 Zaszczepiony	 manią	 ludo-
znawstwa	 i	 zafascynowany	Huculszczyzną	 często	
wędrował	 w	 jej	 malownicze	 okolice,	 prowadząc	
swe pierwsze samodzielne prace badawcze w za-
kresie	etnografii.	Tam	powstały	też	jego	malarskie	
szkice,	 akwarele	 i	 olejne	 obrazy	 uwieczniające	
sylwetki	górali	huculskich	oraz	 rozsiane	po	oko-
licy	cerkwie.	Na	jednej	z	zachowanych	fotografii	
z  pierwszych	 dekad	 XX	 wieku	 Świeży	 stoi	 przy	
sztalugach	 z	 paletą	 w	 dłoni.	 Na	 drugim	 planie	
widoczna	 jest	 postać	 modela	 –	 starego	 Hucuła	
spoglądającego	w	kierunku	gór16.	Być	może	z tego	
okresu	 pochodzi	 również	 utrzymany	 w	 ciemnej	
tonacji	 malarski	 portret	 karpackiego	 górala17.	

15	 O	 pedagogicznej	 działalności	 J.	 Unierzyskiego	
w: W.	Prokesch,	Józef Unierzyski,	Kraków	[ca	1920],	s.	6.

16	 Fotografia	ze	zbiorów	Muzeum	Historii	Miasta	Lub-
lina	–	oddziału	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie	 [dalej	
MHML]	 nr	 inw.	ML/H/F/1471.	Wspomniane	w  tekście	
muzealia	 dotyczące	 J.	 Świeżego	 pochodzą	 w	 większości	
z  jego	 spuścizny	 przekazanej	 w	 2016	 roku	 do	Muzeum	
Lubelskiego	(obecnie	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie)	
przez	córkę,	Zofię	Kozicką.

17	 Niedatowany	 i	 niesygnowany	 portret	 olejny	 Hu-
cuła	 autorstwa	 J.	 Świeżego	 w	 zbiorach	MHML	 nr	 inw.	
ML/H/4460.

W  ujętej	 z	 profilu	 sylwetce	 przyciąga	 wzrok	 su-
rowe	oblicze.	Barwną	plamę	w	 całej	 kompozycji	
stanowi	 jedynie	zarzucone	na	ramiona	czerwone	
okrycie.	 Nie	 ono	 jednak,	 lecz	 twarz	 mężczyzny,	
przykuwa	 uwagę.	 Smagana	 wiatrem	 i	 słońcem	
zdaje	się	zdradzać	hart	ducha	ukształtowany	przez	
ciężką	 pracę	 i	 trudne	 warunki	 bytowe.	 Twarz,	
dodatkowo	 zaakcentowana	 kształtem	 nakrycia	
głowy,	 jest	 umiejętnie	 skadrowana.	 Dzięki	 ta-
kim	 zabiegom	 stylistycznym	nie	 jest	 to	 już	 tylko	
przedstawienie	bezosobowego	typu	ludowego,	ale	
malarski	portret	określonego	człowieka18.	Poprzez	
zaś	zestawienie	dużych	barwnych	plam	oraz	stoso-
wanie	konturów	czy	 też	 swobodę	pędzla,	 zawsze	
jednak	 pełną	 realizmu,	 autor	 obrazu	wpisuje	 się	
w	 stylistykę	malarzy	młodopolskich,	 czerpiących	
z tradycji	XIX	wieku19.
„Lublinowi	 zawdzięczam	 rozbudzenie	 mo-

jej	 duszy	 etnografa	 –	 twierdził	 Świeży po latach 
w  wywiadzie	 prasowym	 –	 [...]	 Badania	 jednak	
etnograficzne	 rozpocząłem	na	Huculszczyźnie”20.	
Artystyczne	wykształcenie	i	wyczulenie	na	walor	
zdobnictwa	mogły	 pobudzić	młodego	 twórcę	 do	
zainteresowania	się	barwnymi	huculskimi	stroja-
mi.	W	przyszłości	to	strój	ludowy,	choć	już	nie	hu-
culski,	ale	lubelski,	z	całą	gamą	wzorów	i	kolorów,	
stał	się	tematem	jego	zainteresowań.
W	chwili	wybuchu	 I	wojny	 światowej	 Janusz	

Świeży,	jako	mieszkaniec	Galicji,	został	zmobilizo-
wany	do	armii	austriackiej.	W	sierpniu	1915	roku	
trafił	do	Lublina	do	wojskowego	zakładu	litogra-
ficznego.	Na	zlecenie	przełożonych	wykonał	serię	
fotografii	 z	 widokami	 miasta,	 reprodukowanych	
na	 pocztówkach.	 Dochód	 z	 ich	 sprzedaży	 prze-
znaczono	dla	Legionów.	Z	powodzeniem	uprawiał	
także	grafikę	użytkową,	projektując	druki	okolicz-
nościowe	o	treści	patriotycznej.	Pracował	również	
przy	 renowacji	 zabytkowych	 fresków	 w	 kaplicy	
Trójcy	 Świętej	 na	 Zamku	 Lubelskim	 –	 wówczas	
pełniącym	 rolę	 więzienia.	 Znalazł	 się	 w	 zespole	
profesora	krakowskiej	ASP,	Juliusza	Makarewicza.
Mimo	 różnorodności	 zajęć,	 zafascynowanie	

ludowością	 z	 czasów	plenerów	huculskich	nadal	
tkwiło	 w	 młodym	 malarzu.	 „Podczas	 pierwszej	
wojny	zobaczyłem	przy	kościele	dwie	czy	trzy	ko-
biety	w	strojach	krzczonowskich.	–	wspominał	po	

18	 Za	pomoc	w	stylistycznym	opisie	portretu	Autorka	
dziękuje	historykowi	sztuki	Annie	Sytej	z	Muzeum	Histo-
rii	Miasta	Lublina.

19	 T.	Dobrowolski,	Malarstwo polskie ostatnich dwustu 
lat,	wyd.	3,	Wrocław	1989,	s.	264–271.

20	 Gal	[A.	L.	Gzella],	U lubelskiego Kolberga prof. Ja-
nusza Świeżego,	 „Kurier	 Lubelski”	 (Lublin),	 nr	 153–154	
z 8–9	września	1957	rok,	s.	3.

Janusz	i	Emilia	z	Jaremickich	Świeżowie,	Kołomyja	(?)	
1921	rok,	fot.	nieznany.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	

w Lublinie
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latach	–	Stroje,	 a	 szczególnie	 ich	piękno,	prosty	
i świeży	artyzm	urzekły	mnie	na	zawsze”21.
W	Lublinie	Świeży	nie	czuł	 się	osamotniony.	

Miał	tu	wielu	znajomych	artystów	malarzy.	Wśród	
nich	był	Wiktor	Ziółkowski22,	 jedna	z	czołowych	
postaci	 życia	 artystycznego	 międzywojennego	
Lublina.	Po	zakończeniu	wojny,	na	początku	1919	
roku	Świeży	wyjechał	do	Warszawy,	gdzie	na	zle-
cenie	Ministerstwa	Spraw	Wojskowych	podjął	się	
organizacji	zakładu	litograficznego.	Mimo	znako-
mitych	perspektyw	zawodowych	porzucił	intratną	

21	 Tamże.
22	 Wiktor	 Hermogenes	 Ziółkowski	 (1893–1978)	 –	

malarz,	grafik,	publicysta,	bibliofil.	W	latach	1913–1917	
studiował	 na	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	 w	 Krakowie.	
W	 międzywojniu	 uczył	 rysunku	 w	 lubelskich	 szkołach.	
Współpracował	 z	 różnymi	 instytucjami	 kultury.	 Współ-
tworzył	 Towarzystwo	 Miłośników	 Książki	 oraz	 lubelski	
oddział	Związku	Artystów	Plastyków.	Pisywał	(jako	Julian	
Kot)	artykuły	dotyczące	wydarzeń	artystycznych.	Współ-
organizował	i	opracowywał	katalogi	wystaw	plastycznych.	
Był	 związany	 z	 Muzeum	 Lubelskim,	 którym	 kierował	
w latach	1944–1948.	Zob.	SBML	t.	1,	s.	310–311	(oprac.	
T. Mroczek).

posadę	 i	 zatrudnił	 się	 jako	nauczyciel.	 Pracował	
w	 szkołach	 w	 różnych	 miastach,	 by	 ostatecznie	
osiąść	w	Lublinie.
Zanim	to	jednak	nastąpiło,	pisał	do	Ziółkow-

skiego	 pełne	 narzekań,	 ale	 też	 i	 humoru	 listy.	
W jednym	z	nich,	wysłanym	z	Mińska	Litewskiego,	
relacjonował,	że	z	nudów	bierze	udział	w	różnych	
spotkaniach	towarzyskich,	a	nawet	czasem	tańczy	
na balach23.	 I	 oto	 w	 życiu	młodego	 nauczyciela	
znów	pojawił	się	nieoczekiwanie	wątek	huculski,	
a	 konkretnie	miasto	 Kołomyja.	 Czym	mogło	 go	
zafascynować	to	miejsce?	Czy	dla	zapalonego	et-
nografa	amatora	wielokulturowa	atmosfera	Koło-
myi	mogła	być	intrygująca?	Różnorodność	miasta	
trafnie	została	ujęta	w	satyrycznym	wierszyku:

Pozwól,	muzo,	opiewać	Kołomyję	sławną
Polsko-rusko-żydowską,	prastarą	i	dawną
Stolicę	Pokucia,	co	na	każdym	kroku
Przynosi	nam	zaszczyty	i	honor	co	roku.

23	 List	 J.	 Świeżego	 do	 W.	 Ziółkowskiego	 w	 Lubli-
nie,	Mińsk	Litewski,	12	 lutego	1920	roku	–	WBP,	sygn.	
2273/19,	k.	67–68.

Wanda	z	Szeligowskich	Jaremicka	(teściowa	Janusza	
Świeżego),	Kołomyja,	pocz.	XX	wieku,	fot.	Wilhelm	Eibel.	

Zbiory	Muzeum	Narodowego	w Lublinie

Emilia	Jaremicka	(przyszła	żona	Janusza	Świeżego),	
Kołomyja,	pocz.	XX	wieku,	fot.	Aleksander	Kübler.	 

Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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Kołomyja	stąd	sławę	swą	posiada,
Że	ma	swój	własny	język,	którym	każdy	gada24.

Może	jednak	trafniejszym	tropem	dalszego	cią-
gu	historii	byłoby	popularne	powiedzenie:	„Koło-
myja	nie	pomyja,	Kołomyja	miasto,	a	dziewczyny	
tam	smakują,	jak	pszeniczne	ciasto”?	Oto	bowiem	
15	października	1921	roku	Świeży	zawiadamiał	li-
stownie	Ziółkowskiego:

Dnia	 5-go	 listopada	 o	 godzinie	 11-ej	 przed	 połu-
dniem	odbędzie	się	mój	ślub	w	Kołomyi,	na	który	
to	kochanego	Pana	bardzo	serdecznie	zapraszam25.

Wybranką	 serca	 młodego	 etnografa	 zosta-
ła	 Emilia	 Maria	 Jaremicka26,	 córka	 Antoniego	
i Wandy	z	Szeligowskich.	W	zbiorach	rodzinnych	
przekazanych	 do	Muzeum	Narodowego	 w	 Lub-
linie	 zachowały	 się	 fotografie	portretowe	młodej	
panny	Emilii	oraz	 jej	matki	wykonane	w	rodzin-
nej	Kołomyi.	Pierwszy	w	zakładzie	fotograficznym	
Wilhelma	Eibela27,	drugi	u	Aleksandra	Küblera28 
(przy	ulicy	Franciszka	Józefa	15),	mieniącego	się	
nadwornym	 fotografem	 cesarza	 Austro-Węgier.	
To	u	niego	kształciło	 się	małżeństwo	 fotografów	
–	Michalina	 z	 Hnatowskich	 oraz	 Zdzisław	 Bro-
nisław	 Żydłowie29,	 których	 wydarzenia	 II	 wojny	
światowej	rzuciły	do	dalekiej	Oławy.

24	 Autorem	 tekstu	 satyrycznego	 poematu	 Znaszli 
Kołomyję?	był	adwokat	Stanisław	Rudolf	Hotzi,	który	po	
II wojnie	światowej	osiadł	w	Wałbrzychu,	gdzie	pracował	
jako	 nauczyciel	 muzyki.	 Zob.	 https://nto.pl/moje-kresy-
-slawni-kolomyjanie/ar/4597451	[dostęp:	30.03.2020].

25	 List	J.	Świeżego	do	W.	Ziółkowskiego,	[brak	miej-
sca	powstania]	15	października	1921	roku	–	WBP,	sygn.	
2273/19,	k.	93–94.

26	 Emilia	Maria	Świeżowa	(1892–1974)	–	została	po-
chowana	w	Lublinie	na	cmentarzu	przy	ul.	Lipowej.	Na	
podstawie	odpisu	aktu	zgonu	w	Archiwum	USC	w	Lubli-
nie	oraz	informacji	córki,	Zofii	Kozickiej.

27	 Fotografia	portretowa	Zofii	Jaremickiej	w	zbiorach	
MHML	nr	inw.	ML/H/F/1478.	W.	Eibel	działał	w	Kołomyi	
od	1871	roku.	Zob.	W.	Walanus,	Sztuka dawnych Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej na fotografiach ze zbiorów Fo-
toteki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,	
[w:]	Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej 
Rzeczypospolitej,	t.	4,	red.	W.	Walczak,	K.	Łopatecki,	Bia-
łystok	2013,	s.	310	(przyp.	44).

28	 Fotografia	 portretowa	 Emilii	 Jaremickiej	 w	 zbio-
rach	MHML	nr	 inw.	ML/H/F/1477.	A.	Kübler	po	przy-
jeździe	ze	Lwowa	do	Kołomyi	prowadził	tu	od	1905	roku	
zakład	fotograficzny	(przy	ul.	Franciszka	Józefa	15,	zmie-
nionej	na	 al.	Wolności).	W	1912	 roku	wykonał	 portret	
arcyksięcia	Karola	i	jego	żony	Zyty	w	trakcie	ich	pobytu	
w Kołomyi.	Wykorzystał	to,	reklamując	się	jako	nadworny	
fotograf	 cesarski.	 Zob.	 https://nto.pl/moje-kresy-slawni-
-kolomyjanie/ar/4597451	[dostęp:	30.03.2020].

29	 Żydłowie	w	latach	30.	XX	wieku	prowadzili	w Ko-
łomyi	 własny	 zakład	 fotograficzny,	 wykonując	 zdjęcia	
okolicznych	 mieszkańców	 oraz	 turystów.	 W  1946  roku	 

Rodzinne	wczasy	na	Huculszczyźnie

Świeżowie	mieli	dwoje	dzieci	–	syna	Wacława30 
(urodzonego	w	1925	roku)	oraz	córkę	Zofię	(uro-
dzoną	 w	 1931	 roku)31.	 Rodzina	 rokrocznie	 spę-
dzała	wakacje	 na	Huculszczyźnie,	 co	 uwieczniał	
na	 fotografiach	 Świeży.	 Piękne	 plenerowe	 zdję-
cia	 z	 okolic	 Żabiego,	 Mikuliczyna32,	 Jaremcza33 
i	 Kosowa	 zdobiły	 dawniej	 rodzinny	 album.	 Dziś	
większość	z	nich	znalazła	się	w	Muzeum	Historii	
Miasta	Lublina	–	oddziale	Muzeum	Narodowego	
w	Lublinie,	gdzie	trafiły	dzięki	uprzejmości	córki	
Świeżego34.	Z	jego	fascynacji	Huculszczyzną	wzię-
ło	się	także	przybrane	imię	Janusz.	W	ten	sposób	
nazywała	 go	 pieszczotliwie	 żona,	 odwołując	 się	
do	 imienia	 Janosz,	mającego,	 tak	 jak	 i	 zdaniem	
niektórych	badaczy	sami	Huculi,	węgierski	rodo-
wód35.
Przebywając	 na	 urlopie,	 Świeży	 wysyłał	 do	

przyjaciół	w	Lublinie	szereg	pocztówek	z	widoka-
mi	znad	Czeromosza	 i	okolic.	Stale	korespondo-
wał	 z	 przyjacielem	Ziółkowskim,	 namawiając	 go	
serdecznie	do	przyjazdu	w	te	strony.	Wiele	z	listów	
kończyła	 pani	Świeżowa.	Pisząc	 z	Tatarowa36 la-
tem	1923	roku,	w	nastrojowy	sposób	oddała	kli-
mat	tego	miejsca:

Jedyną	 głośniejszą	 rozmową	 tu,	 jest	 szum	 lasów	
świerkowych,	śpiew	ptaków,	szum	strumyków,	rze-
ki,	jednym	słowem	jest	tu	rozkosznie	i	chce	się	żyć.	

w	 ramach	 akcji	 przesiedleńczej	 przenieśli	 się	 do	Oławy.	
Zob.	 https://gazeta-olawa.pl/historia/ocalic-wspom	nie	nia 
/7222-dlugie-zycie-z-fotografia-w-tle-1	 [dostęp:	 30.03.	
2020].

30	 Wacław	 Franciszek	 Świeży	 (1925–1992)	 –	 absol-
went	 Gimnazjum	 im.	 Stanisława	 Staszica	 w	 Lublinie;	
zmarł	w	Szczecinie.	Na	podstawie	Ksiąg	metrykalnych	ak-
tów	chrztu	parafii	pw.	Nawrócenia	Świętego	Pawła	w Lub-
linie	(wpis	nr	553)	i	przekazów	siostry,	Zofii	Kozickiej.

31	 Zofia	 Emilia	 Kozicka	 –	 absolwentka	 Szkoły	 Wa-
cławy	Arciszowej	w	Lublinie.	Na	podstawie	Ksiąg	metry-
kalnych	 aktów	 chrztu	 parafii	 pw.	Nawrócenia	 Świętego	
Pawła	w	Lublinie	(wpis	nr	40)	i	przekazów	Zofii	Kozickiej.

32	 Mikuliczyn	–	rozległa	wieś	nad	Prutem,	założona	na	
prawie	wołoskim,	 słynąca	w	międzywojniu	 z	 popularne-
go	uzdrowiska	 akademickiego	dla	 studentów	 lwowskich	
uczelni.	 Zob.	 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...,	
t.	6,	Warszawa	1885,	s.	411–412;	G.	Jawor,	Osady prawa 
wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym 
średniowieczu,	Lublin	2000,	s.	81.

33	 Jaremcze	 –	 jeden	 z	 popularniejszych	 ośrodków	
sportów	zimowych	w	II	Rzeczypospolitej.	Zob.	G.	Rąkow-
ski,	dz.	cyt.,	s.	213.

34	 Przykładowe	 fotografie	 z	 wakacyjnych	 wyjazdów	 na	
Huculszczyznę	w	zbiorach	MHML	o	nr	inw.:		ML/H/F/1483,	
ML/H/F/1538,	ML/H/F/1539,	ML/H/F/	1547,	ML/H/F/1548.

35	 Informacja	od	córki	Świeżego,	Zofii	Kozickiej.
36	 Tatarów	–	miejscowość	słynąca	z	dobrego	klimatu.	

Zob.	G.	Rąkowski,	dz.	cyt.,	s.	213.

https://nto.pl/moje-kresy-slawni-kolomyjanie/ar/4597451
https://nto.pl/moje-kresy-slawni-kolomyjanie/ar/4597451
https://nto.pl/moje-kresy-slawni-kolomyjanie/ar/4597451
https://nto.pl/moje-kresy-slawni-kolomyjanie/ar/4597451
https://gazeta-olawa.pl/historia/ocalic-wspomnienia/7222-dlugie-zycie-z-fotografia-w-tle-1
https://gazeta-olawa.pl/historia/ocalic-wspomnienia/7222-dlugie-zycie-z-fotografia-w-tle-1
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chEmilia	Świeżowa	z	synemWacławem	podczas	wakacji	na	Huculszczyźnie,	lata	20.	XX	wieku,	fot.	Janusz	Świeży.	 

Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie

Emilia	Świeżowa	z	synem	Wacławem	nad	potokiem,	Karpaty	Wschodnie,	lata	20.	XX	wieku,	fot.	Janusz	Świeży.	 
Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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Od	kilku	dni	jesteśmy	tu	i	napawamy	się	pięknoś-
ciami	przyrody,	która	tak	koi	i	uspokaja37.

Podczas	 wakacyjnych	 wyjazdów	 Świeży	 nie	
zaprzestawał	 pracy	 badacza.	 „Mąż	 zbiera	 co	 się	
tylko	da	 ze	 starych	czerepów	huculskich,	wyszy-
wanek	itd.”38	–	pisała	jego	żona	do	Ziółkowskiego.	
Mimo	 oddawania	 się	 pasji,	 nie	 zapominał	 o	 ro-
dzinie.	„W tej	samej	chwili	przyniósł	mi	mąż	bu-
kiecik	poziomek	z	pobliskiej	góry	–	relacjonowała	
w	innym	fragmencie	listu	Emilia	–	i	przerwał	mi	
wątek	w pisaniu”39.	Dwa	dni	później,	na	kolejnej	
pocztówce	wysłanej	do	Ziółkowskiego	z	Tatarowa,	
Świeży	odnotował:

Całymi	dniami	jestem	poza	domem.	Włóczę	się	po	
chatach	 góralskich	 i	 szukam	 –	mam	 już	 maleńki	
zbiorek wyszywanek40.

Efektem	 letnich	pobytów	Świeżego	na	Poku-
ciu	były	również	malarskie	prace	z	widokami	miej-
scowych	huculskich	cerkwi,	portretów	górali	oraz	
rysunków	 z	 fragmentami	 ornamentyki	 ludowej.	
Na	utrzymanej	w	niebieskiej	tonacji	akwareli	wi-
doczna	 jest	bryła	drewnianej	 cerkiewnej	dzwon-
nicy	ze	spadzistym	dachem	zwieńczonym	równo-
ramiennym	greckim	krzyżem41.	Świeży	ilustrował	
również	artykuły	innych	etnografów	zajmujących	
się	tematem	Huculszczyzny.	Jego	rysunki	zamiesz-
czone	 zostały	 jako	 dodatek	 do	 tekstu	 Tadeusza	
Seweryna42 Kożusznictwo i torebkarstwo w Kosowie,	
opublikowanego	 w	 jednym	 z  numerów	 rocznika	
Muzeum	Przemysłowego	w	Krakowie	 „Przemysł,	

37	 List	J.	i	E.	Świeżych	do	W.	Ziółkowskiego	w	Lubli-
nie,	Tatarów,	21	lipca	1923	roku	–	WBP,	sygn.	2273/19,	
k.	96–97.

38	 Tamże.
39	 Tamże.
40	 Pocztówka	 z	 korespondencją	 J.	 i	 E.	 Świeżych	 do	

W. Ziółkowskiego	w	Lublinie,	Tatarów	23	lipca	1923	rok–	
WBP,	sygn.	2273/19,	k.	98.

41	 Akwarela	w	zbiorach	MHML	nr	inw.	ML/H/4461.	
O	 charakterystycznych	 w	 formie	 huculskich	 cerkwiach	
na	 planie	 równoramiennego	 krzyża	 i	 o	 konstrukcji	 zrę-
bowej	oraz	o	drewnianych	dzwonnicach	obszerniej	pisali:	
W. Szuchiewicz,	Huculszczyzna,	t.	1,	Lwów	1902,	s. 137–
141;	J.	Żukowski,	Huculszczyzna. Przyczynki do badań nad 
budownictwem ludowym,	Warszawa	1935;	W.	Witkowski,	
Cerkiew huculska – szkic do portretu,	 [w:]	Drewniane bu-
downictwo sakralne w górach,	red.	W.	A.	Wójcik,	Kraków	
2001;	tenże,	Jasina – cerkiew Strukowska z Listy UNESCO 
na tle innych świątyń huculskich,	 „Ochrona	 Zabytków”	
(Warszawa),	t.	68,	2015,	nr	2,	s.	7–39.

42	 Tadeusz	Seweryn	(1894–1975)	–	malarz,	etnograf,	
absolwent	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	 oraz	 Akade-
mii	 Sztuk	 Pięknych	w	Krakowie,	 legionista,	 nauczyciel,	
w  latach	 1937–1965	 dyrektor	 Muzeum	 Etnograficzne-
go	w	Krakowie.	Zob.	Etnografowie i ludoznawcy polscy...,	
s. 266–271	(oprac.	A.	Jacher-Tyszkowska).

Rzemiosło,	 Sztuka”43.	 W	 potoczyście	 zredago-
wanych	 słowach	 Seweryn	 udowadniał	 walory	
artystyczne	 zarówno	 ozdobnych	 huculskich	 ko-
żuchów	bez	rękawów	zwanych	kiptarami	(kepta-
rami),	jak	też	prostych	wyrobów	kuśnierskich.	Za-
znaczał	przy	tym,	że	karpacki	góral	nie	potrzebuje	
żurnali,	by	być	modnym	i	zwracać	uwagę	artystów.	
„O	ile	Hucuł	w	kiptarze	daje	wrażenie	graficzno-
-malarskie	–	pisał	Seweryn	–	[...]	o	tyle	w	sieraku,	
baranicy,	szerokich	wełnianych	spodniach	wpusz-
czonych	w	cholewkowate	onuce	owinięte	wełnia-
nymi	sznurkami	[...]	wygląda	jak	bryła	rzeźbiona	
pełnymi	formami”44.

Lubelski	Kolberg

Po	 zakończeniu	 II	 wojny	 światowej	 Świeży	
nie	wyjeżdżał	 już	ani	do	 rodzinnego	Lwowa,	ani	
na	ukochaną	Huculszczyznę.	W	opublikowanym	
wykazie Strat wojennych zbiorów polskich zamieścił	
utracone	 podczas	 okupacji	 hitlerowskiej	 hucu-

43	 Tablica	z	przykładami	kożuchów	z	Worochty,	De-
latyna,	Kosowa	 i	 Jabłonicy	 koło	Tatarowa	 zatytułowana	
Wyroby kożusznicze huculskie. (Reprodukcje z rysunków ko-
lorowych prof. Janusza Świeżego) jako	ilustracja	do	tekstu	
T.	Seweryn,	Kożusznictwo i torebkarstwo w Kosowie,	„Prze-
mysł,	Rzemiosło,	Sztuka”	(Kraków)	1924,	nr	2,	s.	19–24.

44	 Tamże,	s.	23.

Hucułka,	lata	30.	XX	wieku,	fot.	Janusz	Świeży	(?).	Zbiory	
Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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Portret	Hucuła,	mal.	Janusz	Świeży,	olej,	tektura,	pocz.	XX	wieku.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie



44

Cerkiewna	zabudowa	huculska,	mal.	Janusz	Świeży,	akwarela,	1.	poł.	XX	wieku.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie



45

M
ał

go
rz

at
a 

su
rm

ac
z, 

H
uc

ul
sz

cz
yz

na
 o

cz
am

i J
an

us
za

 Ś
w

ież
eg

o.
 O

 p
ier

w
sz

yc
h 

fa
sc

yn
ac

ja
ch

 m
al

ar
sk

o-
et

no
gr

afi
cz

ny
ch

liana.	Był	wśród	nich	przywieziony	z	Żabiego	na	
Huculszczyźnie	 góralski	 strój	 kobiecy45.	 Mimo	
odejścia	od	tematyki	huculskiej	badacz	nadal	roz-
wijał	 etnograficzne	 pasje,	 zapoczątkowane	 przed	
laty	 w  scenerii	 Karpat	 Wschodnich.	 Kontynu-
ował,	rozpoczęte	jeszcze	w	latach	20.	XX	wieku,	
badania	nad	kulturą	ludową	Lubelszczyzny.	Pisał,	
publikował,	ilustrował	teksty	zaprzyjaźnionych	et-
nografów.	Gromadził	również	zbiory	dla	Muzeum	
Narodowego	w	 Lublinie	 oraz	 organizował	 różne	
wystawy.
Trudno	 jednoznacznie	 i	 wyraziście	 umiejsco-

wić	Świeżego	w	gronie	współczesnych	mu	bada-
czy,	 malarzy	 oraz	 fotografików	 zajmujących	 się	
tematyką	Huculszczyzny.	Dla	niego	była	 jedynie	
pewnym	epizodem,	który	zainicjował	etnograficz-
ne	zainteresowania,	przekierowując	w	przyszłości	
uwagę	na	kulturę	ludową	Lubelszczyzny.	Mimo	że	
dostrzegał	piękno	Huculszczyzny	 i	 zachwycał	 się	
jej	 sztuką	 ludową,	nie	 stał	 się	 jej	wiernym,	wie-
loletnim	 badaczem.	 Przeszedł	 raczej	 drogę	 od	
rejestrowania	malarskich	wrażeń	po	zbieranie	pa-
miątek	i	pierwsze	próby	ich	usystematyzowanego	
opisu.	 Zdjęcia	 Świeżego	 z	 huculskimi	 plenerami	
stanowiły	 natomiast	 pamiątkę	 z	 rodzinnych	wa-
kacji,	 nie	 przybierając	 nigdy	 formy	 dokumentu-
jącej	 krajobraz	 oraz	 mieszkańców	 tamtejszych	
rejonów	Karpat.	Portretował	głównie	rodzinę	na	
tle	przyrody.	Nie	zachowały	się	żadne	z	jego	zdjęć	
z  widokami	 wsi	 i	 miasteczek	 oraz	 mieszkańców	
Huculszczyzny	 na	 wzór	 znanych	 fotografii	Hen-
ryka	Poddębskiego	oraz	Mikołaja	Sieńkowskiego,	
uwieczniających	huculskie	okolice	w	okresie	mię-
dzywojennym.	Tym	samym	Huculszczyzna	oczami	
Świeżego	jawi	się	jako	obszar	pierwszych	fascyna-
cji	ludowością.	Być	może,	gdyby	inaczej	potoczy-
ły	się	losy	etnografa,	mogłaby	ona	stać	się	stałym	
miejscem	jego	wędrówek	i	dogłębnych	badań.
Janusz	Świeży	zmarł	w	Lublinie	9	października	

1962	roku.	Został	pochowany	na	cmentarzu	przy	
ulicy	 Lipowej.	 Jest	 uznawany	 za	 popularyzatora	
stroju	 krzczonowskiego,	 reprezentującego	 region	
lubelski.	Wielu	badaczy	kojarzy	także	jego	nazwi-
sko	 ze	 zorganizowanym	w	 latach	 30.	 XX	 wieku	
znakomitym spektaklem Wesele lubelskie,	opartym	
na	motywach	ludowych.	W	roku	2013	w	Muzeum	
Lubelskim	 na	 Zamku	 zorganizowano	 wystawę	
biograficzną	 „Janusz	Świeży	 (1884–1962).	Etno-

45 Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rzemiosła 
artystycznego,	t.	2,	Sztuka ludowa, żydowska sztuka kultowa, 
militaria,	 red.	T.	Seweryn,	J.	Sandel,	M.	Chojnacki,War-
szawa	1953,	nr	13,	s.	42,	poz.	244.

graf	z zamiłowania”46.	Nie	zabrakło	na	niej	wątku	
huculskiego,	 otwierającego	ważny	 rozdział	w	 ży-
ciu	„lubelskiego	Kolberga”.
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STRESZCZENIE

Rodzące	 się	 na	 przełomie	 XIX	 i	 XX	 stulecia	 za-
interesowanie	 bogatą	 kulturowo	 Huculszczyzną	 za-
inspirowało	 wielu	 twórców.	 Malownicza	 kraina	 we	
wschodnich	 rejonach	 Karpat	 stała	 się	 miejscem	 wy-
praw	podróżniczych	 i	malarskich	plenerów.	Z	czasem	
zaczęto	 popularyzować	 tutejszą	 sztukę	 ludową,	 orga-
nizując	 serię	 wystaw	 etnograficznych.	 Jedną	 z	 osób,	
która	zachwyciła	się	Huculszczyzną,	był	Janusz	Świeży,	
wychowanek	 krakowskiej	Akademii	 Sztuk	 Pięknych,	

późniejszy	badacz	kultury	ludowej	Lubelszczyzny.	Jego	
huculskie	fascynacje	dały	początek	zawodowym,	etno-
graficznym	zainteresowaniom.	W	życiu	prywatnym	za-
owocowały	zaś	rodzinnymi	wakacjami	uwiecznionymi	
na	wielu	fotografiach.

słowa klucze:	 Janusz	Świeży	 (1884–1962),	Huculsz-
czyzna,	kultura	ludowa,	etnografia

SUMMARY

The	 interest	 in	 the	culturally	 rich	Hutsul	 region,	
which	emerged	at	 the	 turn	of	 the	19th and 20th cen-
turies,	 inspired	many	artists.	The	picturesque	area	in	
the	 eastern	 regions	 of	 the	 Carpathians	 became	 the	
destination	of	 travel	and	painting	 locations.	 In	time,	
local	 folk	 art	 was	 popularised	 by	 organising	 a	 series	
of	 ethnographic	 exhibitions.	One	of	 the	 people	who	
was	intrigued	by	the	Hutsul	region	was	Janusz	Świeży,	
a  graduate	 of	 the	Academy	 of	 Fine	Arts	 in	Kraków,	

a future researcher of the folk culture of the Lublin 
region.	His	Hutsul	 fascinations	 gave	 rise	 to	 his	 pro-
fessional,	ethnographic	 interests.	 In	private	 life,	 they	
resulted in family holidays captured on many photo-
graphs.

key words: Janusz	 Świeży	 (1884–1962),	 the	Hutsul	
region,	folk	culture,	etnography

https://etnomuzeum.eu
https://polskaniepodlegla.pl
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skweru	ograniczonego	przez	pierzeje	wypełnione	
zabudową	powstałą	w	czasach	carskiego	zaboru.
W	 świetle	 przytoczonych	 faktów	 przypisywa-

nie	współczesnemu	placowi	Litewskiemu	wyłącz-
nie	przeznaczenia	reprezentacyjnego	lub	ogrodo-
wego	jest	nawiązaniem	do	postaci,	w	jakiej	został	
ukształtowany	 w	 pierwszej	 połowie	 XIX	 wieku.	
Badania	 archeologiczne	 towarzyszące	 rewitaliza-
cji	tej	części	Lublina	dostarczyły	jednak	material-
nych	dowodów	wskazujących	na	znacznie	bardziej	
złożone	funkcje.	W	początkach	zaboru	rosyjskie-
go	 zostały	 one	 nieodwracalnie	 przerwane,	 a	 na-
stępnie	zatarte.	Tymczasem	od	średniowiecza	na	
obszarze	 dzisiejszego	 placu	 Litewskiego	 istniały	
różne	 założenia	 o	 przeznaczeniu	 mieszkalnym	
i gospodarczym.	Były	wśród	nich	budowle	z	cegły	
i	kamienia.	Najstarsze	obiekty	drewniane	i	drew-
niano-gliniane	 tej	 kategorii	 datowane	 są	na	XV	
wiek.	Z	funkcją	mieszkalną,	a	szczególnie	gospo-
darczą	połączona	była	wytwórczość	rzemieślnicza.	
O	 obecności	 warsztatów	 świadczą	 pozostałości	
półwytworów	i	odpadków	powstałych	w	toku	ob-
róbki	kości,	rogu	oraz	metalu.
W	XVII-	i	XVIII-wiecznej	panoramie	tej	części	

Lublina	dominującą	pozycję	 zajmowały	budowle	
monumentalne	–	 obiekty	 sakralne	 i	 rezydencjo-
nalne.	Przy	kościołach	Bonifratrów	i	Kapucynów	
ufundowano	cmentarze.	Na	temat	nekropolii	bo-
nifraterskiej	i	pochowanych	tam	osób	szczególnie	
wiele	 informacji	 dostarczyły	 prace	 wykopalisko-
we,	których	wyniki	uzupełniono	o	analizy	antro-
pologiczne.	Zweryfikowano	także	rzut	soboru	pw.	
Podwyższenia	Krzyża	Pańskiego.	Badania	archeo-
logiczne	dostarczyły	dodatkowo	niezbitych	dowo-
dów	na	przebieg	oraz	parametry	III	linii	szańców	
miejskich.	Zakres	badań	otworzył	szanse	na	zebra-
nie	danych	o	pierwotnym	ukształtowaniu	terenu.
Nadzory	archeologiczne	w	 latach	1996–1997	

oraz	badania	wykopaliskowe	z	lat	2016–2017	po-
zwoliły	odsłonić	relikty	dawnego	układu	drożne-
go.	Analiza	oparta	na	źródłach	archeologicznych	
oraz	wynikach	ekspertyz	dendrologicznych,	den-
drochronologicznych	 i	 petrograficznych	 umożli-
wiły	prześledzenie	 ewolucji	 poszczególnych	 trak-
tów.	 Oprócz	 nawierzchni	 historycznych	 ciągów	
komunikacyjnych,	ujawniono	pozostałości	innych	
urządzeń,	lokalizowanych	przy	krawędzi	dróg.

Rafał Niedźwiadek
arcHee – badania i nadzory archeologiczne

przeszłość i przyszłość placu Litewskiego z perspektywy badań 
archeologicznych

Plac	Litewski	przedstawiany	jest	jako	wizytów-
ka	Lublina	oraz	miejsce	 rekreacji	 i	wypoczynku,	
a	 także	 punkt	 spotkań.	 Jest	 reprezentacyjnym	
skwerem,	 gdzie	odbywają	 się	ważne	uroczystości	
o	randze	państwowej,	a	nawet	międzynarodowej.	
W	oczach	wielu,	jeśli	nie	większości	osób,	pełnio-
ne	dziś	funkcje	placu	wydają	się	tożsame	z minio-
nymi.	Część	ludzi	zainteresowanych	historią	widzi	
w	tym	zakątku	Lublina	miejsce	dawnego	obozo-
wiska	Litwinów	przybyłych	na	sejm	w	1569	roku.	
Tymczasem	po	raz	pierwszy	oficjalna	nazwa	placu	
została	zapisana	dopiero	w	dwudziestoleciu	mię-
dzywojennym.	Najpewniej	stało	się	tak	w	rezulta-
cie	utrwalenia	legendy	spisanej	w	1839	roku	przez	
autora	 przewodnika	 po	 mieście,	 Seweryna	 Sier-
pińskiego,	który	w	tej	przestrzeni	Lublina	chciał	
widzieć	miejsce	 stacjonowania	 Litwinów	 uczest-
niczących	w	podpisaniu	unii	lubelskiej.	Ogłoszo-
na	drukiem	wersja	Sierpińskiego	nie	była	zgodna	
ze	współczesnymi	mu	określeniami.	W	początku	
XIX	wieku	stosowano	dwa	terminy	–	targ	drzew-
ny	lub	skład	słomy.	Były	to	jednak	pojęcia	okazjo-
nalne,	nieodnotowane	na	 żadnym	planie	miasta	
z tego	okresu.
Najwcześniej	zapisana	nazwa	związana	z	obec-

nym	placem	Litewskim	pojawiła	się	na	początku	
lat	30.	XIX	wieku,	gdy	zimą	1819/1820	roku	ge-
nerał	 Józef	 Zajączek,	 namiestnik	Królestwa	 Pol-
skiego,	nakazał	zburzenie	budynków	w	zachodniej	
strefie	omawianego	obszaru.	W	efekcie	podjętych	
działań	 plac	 został	 podzielony	 na	 dwie	 części	
–	 wschodnią,	 zdominowaną	 przez	 niską	 zieleń	
w  typie	 ogrodu,	 oraz	 zachodnią,	 nazywaną	 pla-
cem	Musztry,	którego	przeznaczenie	było	zgodne	
z otrzymanym	mianem.	Przekształcenia	zapocząt-
kowane	przez	generała	Zajączka	sprawiły,	że	plac	
Litewski	 otrzymał	 postać	 niemal	 kwadratowego	

*	 Artykuł	 stanowi	 fragment	 ekspertyzy	 dotyczącej	
wystawy	stałej	w	ramach	zadania	„Przebudowa	Pałacu	Lu-
bomirskich	na	potrzeby	Muzeum	Ziem	Wschodnich	Daw-
nej	Rzeczypospolitej	w	 zakresie	 źródeł	 archeologicznych	
i historycznych	dziejów	Pałacu	Lubomirskich	w kontek-
ście	ewolucji	zagospodarowania	placu	Litewskiego	w	Lub-
linie	 od	 późnego	 średniowiecza	 po	 czasy	 współczesne”,	
wykonanej	przez	Autora	na	zlecenie	Muzeum	Narodowe-
go	w Lublinie	w listopadzie	2019	roku.

*
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Badania	 archeologiczne	dostarczyły	 także	 re-
liktów	odkryć	z	czasów	II	wojny	światowej.	Pośród	
znalezisk	pojawiły	się	zarówno	obiekty	przestrzen-
ne,	 jak	 i	 niecodzienne	 zabytki.	 W	 zachodniej	
części	 placu	 Litewskiego,	 tuż	 pod	 powierzchnią	
gruntu,	natknięto	się	na	pochówki	żołnierzy	nie-
mieckich,	zapewne	poległych	w	walkach	w	lipcu	
1944	roku.
W	 latach	 2016–2017	 Urząd	 Miasta	 Lublin	

przeprowadził	 gruntowną	 rewitalizację	 placu	 Li-
tewskiego.	Równolegle	władze	Uniwersytetu	Ma-
rii	Curie-Skłodowskiej	wykonały	izolację	przeciw-
wilgociową	 fundamentów	 pałacu	 Lubomirskich	
oraz	 pałacu	Rządu	Gubernialnego.	Obydwu	 po-
czynaniom	inwestycyjnym	towarzyszyło	rozpozna-
nie	 archeologiczne	w	 dwojakiej	 postaci	 –	 szero-
kopłaszczyznowych	badań	wykopaliskowych	oraz	
nadzorów	ograniczonych	do	zasięgu	wykopów	pod	
montowaną	infrastrukturę	techniczną	lub	izolację	
przeciwwilgociową1.	Druga	z	wymienionych	form	
rozpoznania,	 z	 racji	 ograniczeń	 przestrzennych,	
winna	być	traktowana	wyłącznie	jako	uzupełnie-
nie	wiedzy	wypływającej	z	prac	wykopaliskowych,	
których	 zakres	 był	 skorelowany	 z	 zasięgiem	 wy-
kopów	pod	fontanny,	jakie	z	powodu	zaprojekto-
wanej	kubatury	miały	powierzchnię	nawet	kilku	
arów.	W	warunkach	miejskich	otworzyło	to	nie-
spotykane	 dotychczas	 pole	 do	 poszukiwań,	 ale	
jednocześnie	stanowiło	wyzwanie	badawcze	 i	 lo-
gistyczne.
W	 wielu	 miejscach	 prowadzonych	 prac	 ar-

cheologicznych	zachowały	się	pozostałości	histo-
rycznego	humusu	wraz	ze	strefą	wymywania.	Dane	
te	mogą	 skłonić	 do	 podjęcia	 próby	 odtworzenia	
pierwotnego	ukształtowania	terenu.	Poziom	grun-
tu	w	średniowieczu	był	średnio	około	180–200	cm	
niższy	 od	 aktualnego.	Obecny	 plac	 Litewski	 był	
płaszczyzną	lekko	opadającą	w	kierunku	wschod-
nim.	W	tej	przestrzeni	zaznaczały	się	dwa	obniże-
nia.	Pierwsze	z	nich,	o	głębokości	nieprzekraczają-
cej	100	cm,	znajdowało	się	u	wlotu	ulicy	3 Maja2.	
Największa	deniwelacja	została	odsłonięta	wzdłuż	
wschodniej	pierzei	placu.	Natrafiono	tu	na	pozo-
stałość	formy	o	nieustalonej	szerokości	i	głęboko-
ści	 dochodzącej	 do	 4,0	metrów	od	współczesnej	

1	 P.	Zimny,	Sprawozdanie z badań archeologicznych nad 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamento-
wych budynku Wydziału Politologii UMCS oraz budynku In-
stytutu Psychologii UMCS w Lublinie,	Lublin	2019,	s.	3–4	
(maszynopis	w Archiwum	WUOZ	w	Lublinie).

2	 A.	Rozwałka,	R.	Niedźwiadek,	Dzieje ulicy Krakow-
skie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii 
kulturowej,	 „Archeologia	 Polski	 Środkowo-Wschodniej”,	
t.	4,	1999,	s.	215–231.

nawierzchni.	 Niewykluczone,	 że	 wspomniane	
zagłębienie	można	wiązać	 z	 fosą	 rozciągającą	 się	
przed	II	linią	szańców	miejskich,	zamykających	się	
wzdłuż	ulic	Kapucyńskiej	 i	Staszica	 (tzw.	wąskie	
Krakowskie	Przedmieście).
Odkrycia	archeologiczne	ujawniły	i	zilustrowa-

ły	zmiany	w	funkcjach,	jakie	pełniły	poszczególne	
części	placu	Litewskiego	na	przestrzeni	wieków3.

Plac	Litewski	w	świetle	badań	archeologicznych	
od	średniowiecza	po	okres	II	wojny	światowej

W	centralnej	części	placu	Litewskiego,	w	wy-
kopach	pod	główne	 fontanny,	 podczas	 eksplora-
cji	humusu	pierwotnego	pozyskano	rozdrobnione	
i zniszczone	fragmenty	ceramiki	kultury	pucharów	
lejkowatych.	Znaleziska	te	wyznaczają	najstarszy,	
uchwytny	 horyzont	 ludzkiej	 aktywności	 na	 opi-
sywanym	 terenie.	 Znaleziono	 również	 ułamki	
naczyń	 okresu	 plemiennego	 wczesnego	 średnio-
wiecza.	Jeszcze	do	początku	XXI	wieku	w	obsza-
rze	Śródmieścia	nie	notowano	śladów	osadnictwa	
plemiennego4.
Prace	 archeologiczne	 wykonywane	 podczas	

rewitalizacji	 placu	 Litewskiego	 dostarczyły	 tak-
że	 znalezisk	 z	 okresu	 piastowskiego	 wczesnego	
średniowiecza.	 Do	 tej	 grupy,	 poza	 fragmentami	
naczyń,	zaliczyć	należy	przede	wszystkim	obiekty	
gospodarcze	w	postaci	płytkich	jam	z	dołkami	po-
słupowymi.	Na	takie	relikty	natknięto	się	w	pobli-
żu	wlotu	ulicy	Kapucyńskiej,	co	poszerza	dotych-
czas	 kreślone	 granice	 strefy	 zagospodarowanej	
w początkowym	okresie	monarchii	piastowskiej.
Obszar	 Krakowskiego	 Przedmieścia	 wraz	

z obecnym	placem	Litewskim	po	nadaniu	Lubli-

3	 Wyniki	badań,	w	formie	częściowej,	były	dwukrot-
nie	ogłaszane	drukiem.	Zob.	R.	Niedźwiadek,	J.	Tkaczyk,	
Nowe spojrzenie na dzieje Placu Litewskiego w Lublinie 
w  świetle ustaleń archeologicznych,	 „Rocznik	 Lubelski”,	
t.  43,	 2017,	 s.	 285–325;	 R.	 Niedźwiadek,	Dzieje placu 
Litewskiego w perspektywie badań archeologicznych,	 [w:]	
Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej,	 red.	
R.	Niedźwiadek,	Lublin	2019,	s.	229–270.

4	 Ten	 obraz	 zmieniły	 badania	 na	 zapleczu	 Szpitala	
Klinicznego	 przy	 ulicy	 Staszica	 oraz	 na	 tyłach	 budynku	
Ratusza,	 gdzie	 natrafiono	 na	 obiekty	 mieszkalne	 i	 go-
spodarcze,	 które	można	 synchronizować	 z	 pierwszą	 falą	
migracji	 Słowian.	 Kluczowe	 dla	 rekonstrukcji	 wczesno-
średniowiecznego	 osadnictwa	Śródmieścia	Lublina	 stały	
się	badania	wykopaliskowe	w	kwartale	ulic	Lubartowska–
Świętoduska–Bajkowskiego,	 gdzie	 odsłonięto	 pozosta-
łości	 zorganizowanej	 osady	 datowanej	 radiowęglowo	 na	
okres	pomiędzy	787–989	 rokiem.	Zob.	R.	Niedźwiadek,	
Obszar Krakowskiego Przedmieścia w okresie wczesnośred-
niowiecznym,	 [w:]	 Krakowskie Przedmieście w 450-lecie 
Unii Lubelskiej,	s.	61–87.
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nowi	prawa	magdeburskiego	w	1317	roku	stał	się	
bezpośrednim	zapleczem	dla	„miasta	w	murach”.	
Ten	fragment	Łokietkowskiej	lokacji	przeznaczo-
no	 na	 ogrody	 i	 pola	 uprawne,	 które	 pomiędzy	
głównymi	szlakami	a	dolinami	rzecznymi	rozciąga-
ły	się	do	granic	miejskich	rozłogów5.	Część	bruzd	
odciśniętych	 w	 lessie	 geologicznym	 i	 podglebiu,	
a zidentyfikowanych	w	zachodnim	odcinku	wyko-
pów	pod	 fontanny	główne,	może	być	bezpośred-
nim	 dowodem	 na	 przeorywanie	 tego	 fragmentu	
obecnego	placu	Litewskiego.
Rozmierzenie	obszaru	miejskiego	i	jego	zaple-

cza	pociągnęło	za	sobą	konieczność	ustanowienia	
sieci	komunikacyjnej.	Powszechnie	panujący	do-
tąd	pogląd	zakładał,	że	Krakowskie	Przedmieście	
stało	się	ważną	arterią	miejską	dopiero	około	po-
łowy	XVI	 stulecia,	gdy	na	 zachodnim	przedpolu	
Kazimierzowskich	 murów	 obronnych	 powstała	
regularna	zabudowa.	Najnowsze	ustalenia,	oparte	
na	datowaniu	dendrochronologicznym	bali	mosz-
czących	 wschodni	 odcinek	 traktu	 bezpośrednio	
za	 fosą	 otaczającą	 pierścień	 obronny,	 nakazują	
zweryfikować,	 a	 nawet	 odrzucić	 to	 mylne	 prze-
konanie.	Daty	 jednoznacznie	wskazują,	 że	 jedna	
z	 młodszych	 nawierzchni	 otrzymała	 drewniane	
utwardzenie	za	panowania	ostatniego	z	Piastów6.
Pierwsze	 prace	 archeologiczne	 z	 lat	 1994–

1996,	prowadzone	przy	robotach	poprzedzających	
powstanie	deptaka,	dostarczyły	odkryć	historycz-
nych	 nawierzchni	 (drewnianych	 i	 gruzowych)	
stabilizujących	bieg	Krakowskiego	Przedmieścia7.	
Zachowane	poziomy	moszczenia	oznaczają,	że	ist-
niała	oś	komunikacyjna	w	swoim	przebiegu	zbli-
żona	 do	 dzisiejszej,	 którą	 systematycznie	 podda-
wano	naprawie.	Badania	wykopaliskowe	podczas	
modernizacji	 placu	 Litewskiego	 dostarczyły	 da-
nych	o	ewolucji	traktu.	Najstarsze	z	zachowanych	
nawierzchni	–	podobnie	jak	wschodni	bieg	traktu	
krakowskiego	 odsłonięty	 podczas	 modernizacji	
placu	Łokietka	w	2018	roku	–	zostały	rozsypane	
na	koleinach	wyżłobionych	w	lessie.
Najniżej	zalegający	poziom	drogowy	w	trakcie	

użytkowania	pokrywał	się	warstwą	błota.	W	roz-

5	 A.	Rozwałka,	 R.	Niedźwiadek,	M.	 Stasiak,	Lublin 
wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego,	
Warszawa	2006.

6	 J.	 Tkaczyk,	Archeologiczne peregrynacje w poszuki-
waniu najstarszych śladów przedmieścia,	 [w:]	 Krakowskie 
Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej,	s.	157–182.

7	 M.	Matyaszewski,	Dokumentacja z nadzorów archeo-
logicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wymianą in-
stalacji w ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Część II 
(na odcinku pomiędzy ulicą 3-ga Maja a Placem Łokietka),	
Lublin	1997,	s.	33–34	(maszynopis	w	Archiwum	WUOZ	
w	Lublinie).

moknięte	 podłoże	 wciskano	 patyki,	 by	 przeciw-
działać	grzęźnięciu	kół.	Wysypywanie	tłuczonego	
kamienia	 lub	 układanie	 faszyny	 z	 gałęzi	 drzew	
liściastych	 przybrało	 postać	 cykliczną,	 czytelną	
w przyrastających	sekwencjach	nawarstwień.	Nie-
które	z	moszczeń	drewnianych	zdradzały	przemy-
ślany	 sposób	działania	–	wzdłuż	krawędzi	 traktu	
układano	 rodzaj	 obrzeża	 zapobiegającego	 rozsu-
waniu	się	gałęzi,	zaś	sama	nawierzchnia	utwardza-
na	była	patykami	ukośnie	ułożonymi	do	kierunku	
przemieszczających	się	zaprzęgów	(fot.	1).
Po	 etapie	 doraźnych	 zabiegów	 na	 ziemnym	

podłożu	 osadzono	 wzdłużne	 legary	 drewniane,	
które	przed	przemieszczaniem	zabezpieczono	wbi-
tymi	pionowo	kołkami8.	Na	nich	oparto	masyw-
ne	kłody	sosnowe	stanowiące	nawierzchnię.	Zbu-
dowany	trakt	miał	szerokość	5,5	m,	co	zapewniało	
swobodny	ruch.	Przemyślana	inwestycja	posłużyła	
wiele	lat.	Szczupłość	kasy	miejskiej	lub	intensyw-
ny	 ruch	 stały	 na	 przeszkodzie	 generalnemu	 re-
montowi.	 Zamiast	 tego	włodarze	 decydowali	 się	
co	jakiś	czas	zapełniać	ubytki	kamieniami.

8	 Podobne	 rozwiązanie	 odsłonięto	 na	 historycznym	
skrzyżowaniu	 dzisiejszych	 ulic:	 Kowalskiej	 i	 Podwale.	
Zob.	J.	Tkaczyk,	Dokumentacja z nadzoru archeologicznego 
oraz badań ratowniczych przy kamienicy ul. Kowalska 19 / 
Grodzka 36A w Lublinie,	Lublin	2013	(maszynopis	w	Ar-
chiwum	WUOZ	w	Lublinie).

Fot.	1.	Nakładające	się	na	siebie	różne	rodzaje	nawierzchni,	
odsłonięte	we	wschodniej	części	placu	Litewskiego,	 

fot.	Rafał	Niedźwiadek
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Stopień	zużycia	drewnianego	traktu	wiodące-
go	przez	współczesny	plac	Litewski	uniemożliwiał	
pobranie	 wycinków	 do	 datowania	 metodą	 den-
drochronologiczną.	O	okresie	użytkowania	 trak-
tu	 można	 wnioskować	 na	 podstawie	 srebrnego	
szeląga	Zygmunta	I	(bitego	w	toruńskiej	mennicy	
w latach	1528–1531),	jaki	wpadł	w	jedną	ze	szcze-
lin	 drewnianej	 drogi,	 a	 został	wydobyty	 podczas	
badań	archeologicznych	w	2016	roku	(fot.	2).	Ten	
znak	pieniężny	pozostawał	w	obiegu	aż	do	lat	20.	
XVII	wieku,	co	wyznacza	 terminus post quem dla 
korzystania	z	opisywanej	nawierzchni.	W	dokład-
niejszym	oszacowaniu	przełomowych	momentów	
w	przemianach	tej	drogi	nie	pomogą	źródła	histo-
ryczne.	 Nazwa	 „Krakowskie	 Przedmieście” jako	
określenie	 całego	 obszaru	 na	 zachodnim	 przed-
polu	„miasta	w	murach”	została	zanotowana	do-
piero	w	 roku	1519.	Kolejna	wzmianka	pochodzi	
z	1629	roku	i	dotyczy	prac	brukarskich	„u	Bramy	
Szańcowej”	wystawionej	w	środkowej	partii	obec-
nego	 placu	 Litewskiego.	 Analizowany	 fragment	
historycznego	 Krakowskiego	 Przedmieścia	 mógł	

zostać	utwardzony	już	za	panowania	Zygmunta	I,	
a	następnie	był	rozbudowywany	o	dalsze	odcinki	
w	kierunku	zachodnim.
Zapewne	w	XVII	wieku	położono	nowy	poziom	

kłód,	 nieprzytwierdzonych	 do	 podłoża.	 Nowe	
utwardzenie	Krakowskiego	Przedmieścia	stało	się	
solidną	podstawą	dla	 ruchu	kołowego.	Mimo	 to	
opisywaną	nawierzchnię	spotkał	podobny	los,	jaki	
dotknął	Lublin	w	XVIII	stuleciu.	Stan	dróg	dobit-
nie	 ilustrują	słowa	Kajetana	Koźmiana	spędzają-
cego	dzieciństwo	nad	Bystrzycą.	W	pamiętnikach	
zanotował	on,	że	w	Lublinie,	oprócz	Rynku,	żadna	
ulica	nie	posiadała	bruku,	a	mieszkańcy	na	własny	
koszt	utwardzali	 fragmenty	miejskiej	 przestrzeni.	
Tak	uczynił	jego	ojciec,	Andrzej	Alojzy.	Zbudowa-
ny	przezeń	odcinek	 trotuaru	doczekał	 się	miana	
„Koźmianowskich	ław”9.
Definitywna	 odmiana	 rodzaju	 nawierzchni	

i  ich	 utrzymania	 nastąpiła	 z	 inicjatywy	 Komi-
sji	 Dobrego	 Porządku.	 Instytucja	 ta,	 wcielając	
w	 życie	 ustawy	 o	 reformie	 miast,	 doprowadziła	
do	 budowania	 dróg	 bitych	 kamieniami	 –	 „ko-
cich	 łbów”.	 Takie	 rozwiązanie	 wybrano	 również	
dla	Krakowskiego	 Przedmieścia.	 Zbudowano	 też	
kanały	 odprowadzające	 nieczystości	 poza	 obszar	
zamieszkany.	Na	pozostałości	tego	urządzenia	na-
trafiono	w	 trakcie	 rewitalizacji	 placu	 Litewskie-
go10.	Konstrukcja	 została	wkopana	po	południo-
wej	stronie	historycznego	biegu	ulicy	Krakowskie	
Przedmieście.	Odsłonięto	ją	we	wschodniej	partii	
placu	Litewskiego	–	od	południowej	fasady	hote-
lu	 Europa	 do	 gmachu	 Poczty	 Głównej.	 Podczas	
modernizacji	 deptaka	w	2018	 roku	odkryto	dal-
szy	odcinek	tej	konstrukcji,	sięgający	kościoła	pw.	
Świętego	Ducha.
Z	czasem	kanał	 stał	 się	 śmietnikiem,	do	któ-

rego	trafiały	wszelkie	odpadki	–	od	ścinków	skór,	
przez	 zniszczone	 obuwie,	 po	 potłuczone	 wyroby	
ceramiczne.	 Do	 ostatniej	 z	 wymienionych	 grup	
zalicza	się	 szczególny	przedmiot.	 Jest	nim	uszko-
dzony	 kafel	 płytowy	 z	wizerunkiem	 głowy	 doro-
słego	mężczyzny,	na	którego	skroniach	spoczywa	
korona,	 zaś	 całe	 przedstawienie	 otacza	 wieniec	
laurowy	 (fot.	 3).	 Cechy	 stylistyczne	 pozwalają	
zaliczyć	artefakt	do	wyrobów	renesansowych	dru-
giej	połowy	XVI	wieku.	W	tym	okresie	produkcja	
kaflarska	w	mieście	nad	Bystrzycą	była	już	bardzo	
zróżnicowana,	 a	 lokalni	 rzemieślnicy	podążali	 za	

9	 K.	Koźmian,	Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmu-
jące wspomnienia od roku 1780 do 1815 roku,	Poznań	1858.

10	 Miało	postać	prostopadłościennej	skrzyni	o	wyso-
kości	1,0	metra,	szalowanej	deskami,	od	wewnątrz	rozpar-
tej	drewnianymi	palami,	wbitymi	w	ziemiste	podłoże.	Od	
góry	kanał	miał	przykrycie.

Fot.	2.	Srebrny	szeląg	Zygmunta	I,	pozyskany	spomiędzy	
kłód	jednej	z	nawierzchni	na	placu	Litewskim,	 

fot.	Katarzyna	Grabowska

Fot.	3.	Kafel	płytowy	z	2.	poł.	XVI	wieku	z	podobizną	
dorosłego	mężczyzny	w	koronie,	fot.	Rafał	Niedźwiadek
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ogólniejszymi	 trendami.	 Można	 przypuszczać,	 iż	
ten	wyrób	powstał	w	dłoniach	lubelskiego	mistrza.
Badania	 archeologiczne	 niezbicie	 dowiodły,	

iż	 ciąg	 Krakowskiego	 Przedmieścia	 co	 najmniej	
od	 początku	 okresu	 staropolskiego	 posiadał	 na-
wierzchnie,	 które	 na	 przestrzeni	 dziesięcioleci	
ewoluowały.	Przez	plac	Litewski	biegła	także	inna	
droga	–	 „szlak	na	Wieniawę”,	który	po	przekro-
czeniu	Czechówki	 stawał	 się	 gościńcem	na	Ma-
zowsze	 i	 Pomorze.	 Swój	 początek	 brał	 przy	 roz-
widleniu	na	wysokości	obecnego	Hotelu	Europa,	
następnie	 przecinał	 ukosem	 plac	 Litewski,	 by	
przejść	 we	 współczesną	 ulicę	 Żołnierzy	 Niepod-
ległej.	 Północny	 kraniec	 owej	 drogi	 wyznaczał	
mur	opasujący	historyczną	posesję	Lubomirskich.	
Lokalizacja	 ciągów	 komunikacyjnych	 oraz	 bieg	
muru	 są	 pozostałościami	 po	 kształtowaniu	 prze-
strzeni	obecnego	placu	Litewskiego.	Rozwidlanie	
się	szlaków	dalekosiężnych	we	wschodniej	części	
stało	się	podstawą	do	współczesnego	opisania	go	
jako	„placu	na	rozdrożu”11.
Na	początku	obecnego	wieku	udało	się	w Lub-

linie	 odsłonić	 i	 rozpoznać	 fragmenty	warsztatów	
specjalizujących	 się	 w	 produkcji	 wyrobów	 gli-
nianych.	 Jedno	 z	 takich	 miejsc	 znajdowało	 się	
w	 obszarze	 placu	 Litewskiego,	 na	 tyłach	 Poczty	
Głównej.	W	 niewielkim	 wykopie	 natrafiono	 na	
pozostałości	trzech	trzonów	ogniowych	oraz	zasy-
piska	jam	odpadkowych	i	produkcyjnych.	W	cią-
gu	drugiej	połowy	XVI	wieku	pracownia	ta	upadła	
lub	przeniosła	się	do	innej	części	Lublina.	Rejestry	
podatkowe	 i	 spisy	 członków	 cechów	 dowodzą,	
że	 produkcja	 garncarska	 była	 kontynuowana	 na	
Krakowskim	 Przedmieściu.	 Na	 pierwszą	 połowę	
XVII	wieku	datowany	jest	inny	warsztat,	którego	
pozostałości	zostały	odsłonięte	w	2016	roku	przed	
pomnikiem	Konstytucji	 3	Maja.	 Podczas	 nadzo-
rów	archeologicznych	nad	przebudową	ulic	Zie-
lonej	i	Staszica	ujawniono	pozostałości	kolejnych	
trzech	 pieców	 garncarskich,	 gdzie	 produkowano	
kafle	z	jednym	z	charakterystycznych	dla	drugiej	
połowy	 XVII	 stulecia	 motywów	 zdobniczych.	
Odkrycie	 to	może	 świadczyć	 o	 kontynuacji	 tra-
dycji	rzemieślniczych	rozwijających	się	w	rejonie	
współczesnego	placu	Litewskiego.
Badania	 wykopaliskowe	 towarzyszące	 budo-

wie	fontann	głównych	na	placu	pozwoliły	ziden-
tyfikować	 pozostałości	 innych	 rzemiosł,	 które	
w tym	miejscu	mogły	mieć	zlokalizowane	warsz-
taty.	Odkryto	kości	i	rogi	ze	śladami	cięcia,	w	tym	

11	 J.	Dybała,	Plac Litewski w Lublinie: dzieje zabudowy 
i założenia urbanistycznego,	 „Roczniki	 Humanistyczne”,	
t. 20,	1972,	z.	5,	s.	71–100.

pionek	od	nieznanej	gry12.	Nie	udało	się	odsłonić	
bezpośrednio	 samych	 pracowni,	 ale	 w	 eksplo-
rowanych	 warstwach	 i	 obiektach	 natrafiono	 na	
odpadki	 powstałe	 przy	 przetwórstwie	 rud	metali	
żelaznych.	Pośrednio	można	je	traktować	jako	do-
wody	produkcji	tej	branży.	Obszar	obecnego	placu	
Litewskiego,	oddalony	od	zwartej	zabudowy	Sta-
rego	Miasta,	musiał	być	dogodną	 lokalizacją	dla	
specjalności	posługujących	się	otwartym	ogniem.	
Przemawia	za	tym	ilość	ujawnionych	w	toku	wy-
kopalisk	 miejsc,	 gdzie	 produkowano	 naczynia	
i kafle.	Potwierdzają	 to	 również	 zapisy	 źródłowe,	
w	tym	historyczne	określenie	ulicy	Zielonej	–	jej	
nazwę	 zapisywano	 w	 okresie	 staropolskim	 jako	
„Kowalska”.
Ogląd	 planów	 wykreślonych	 w	 XVIII	 i	 po-

czątku	XIX	stulecia	ujawnia	zupełnie	inny	obraz	
placu	Litewskiego.	Wolna	dziś	przestrzeń	w tkan-
ce	miejskiej	zawierała	wolnostojące	obiekty,	któ-
rych	 podwaliny	 zostały	 odsłonięte	w	 czasie	 prac	
archeologicznych	 towarzyszących	 rewitalizacji.	
Wykopaliska	dostarczyły	także	informacji	o	obiek-
tach	 zagłębionych	 w	 podłoże,	 które	 nie	 zostały	
odnotowane	na	żadnym	ze	znanych	źródeł	karto-
graficznych.	Niektóre	mogły	stanowić	podziemne	
pozostałości	po	wcześniejszych	fazach	architekto-
nicznych.
W	 XVII	 wieku	 wschodnia	 część	 dzisiejszego	

placu	Litewskiego	 stała	 się	własnością	Lubomir-
skich.	 Działkę	 od	 południa	 oddzielono	 murem	
wystawionym	wzdłuż	„traktu	na	Wieniawę”.	Poza	
pałacem	 powstały	 także	 założenia	 gospodarcze,	
z	których	część	mogła	być	zaprojektowana	przez	
Tylmana	 z	 Gameren13.	 Lokalizacja	 zabudowań	
pomocniczych,	dzięki	 zastosowaniu	najnowszych	
programów	graficznych,	nie	nastręcza	większych	
trudności	 (fot.	 4–5).	 Obiekty	 te	 wymurowano	
„pod	 zieloną	 częścią	 placu	 Litewskiego”,	 vis-à-
vis	 wejścia	 do	 pałacu.	 Roboty	 ziemne	 pozwoliły	
częściowo	ujawnić	 zarysy	 tych	konstrukcji.	Uwi-
doczniono	 też	 relikty	 innych	założeń,	które	mo-
gły	być	pozostałościami	obiektów	wcześniejszych	
niż	zabudowa	gospodarcza	Lubomirskich.	Do	ich	
wzniesienia	wykorzystano	cegły	o	XVI-wiecznych	
proporcjach.

12	 Pionek	w	kształcie	spłaszczonego	ostrosłupa	o	kwa-
dratowej	podstawie,	z	nawierconymi	na	górnej	powierzch-
ni	ścianek	12	otworami	układającymi	się	na	kształt	rombu	
oraz	podłużnymi	nacięciami.	Podobnie	wykonane	 i	 zdo-
bione	 przedmioty	 zostały	 odnalezione	 na	 placu	 Adama	
Mickiewicza	i	przy	ulicy	Fedorowa	we	Lwowie.	Znane	są	
również	ze	zbiorów	wrocławskich.

13	 H.	Gawarecki,	Tylman z Gameren – architektem pa-
łacu Lubomirskich w Lublinie?,	„Kwartalnik	Architektury	
i Urbanistyki”,	t.	7,	1963,	z.	1.
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Fot.	4.	Nałożenie	współczesnego	zagospodarowania	placu	Litewskiego	–	budynki	i	sieć	drożna	przed	rewitalizacją	–	na	
fragment	planu	Mappa Całego Miasta J. K. Mci Lublina ze wszystkiemi Ulicami Przedmieściami Jurydykami	[...]	Roku 1783...	
Stanisława	Jana	Nepomucena	Łęckiego	(kopia	Feliks	Bieczyński	1852),	za:	Plany i widoki Lublina XVII–XXI wiek,	 

oprac.	Rafał	Niedźwiadek

Fot.	5.	Odtworzony	przebieg	umocnień	 linii	 szańców	miejskich	z	1620	roku:	1	–	mur	ogradzający	domenę	Lubomirskich,	
2 – fosa,	3	–	wał	z	bastionami,	4	–	brama	miejska	Jakuba	Tremanzela,	5	–	zespół	klasztorno-szpitalny	bonifratrów,	6	–	rozpo-
znana	część	cmentarza	bonifraterskiego,	7	–	przebieg	drogi	XVII-wiecznej,	moszczonej	drewnianymi	kłodami,	8	–	drewniany	
kanał	burzowo-ściekowy,	9	–	odsłonięte	 i	 rekonstruowane	odcinki	muru	ogrodzeniowego	kapucynów,	10	–	potwierdzone	
murowane	budynki	z	XVIII	i	XIX	wieku,	11	–	fundamenty	soboru	prawosławnego,	12	–	obrys	fontanny	sprzed	rewitalizacji	

i niecki	głównych	fontann	po	2016	roku,	oprac.	Jacek	Tkaczyk
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W	południowo-zachodniej	partii	działki	nale-
żącej	do	Lubomirskich,	a	następnie	Sanguszków,	
badania	archeologiczne	odsłoniły	szereg	obiektów	
wkopanych	w	podłoże.	W	przewadze	były	to	jamy	
śmietniskowe,	 gdzie	 trafiały	 odpadki	 konsump-
cyjne	oraz	zniszczone	naczynia,	pochodzące	z	za-
stawy	stołowej	i	kuchennej.	Zbieżność	chronolo-
giczna	i	przestrzenna	obiektów	oraz	zabytków	nie	
może	budzić	wątpliwości	–	pozyskane	przedmioty	
musiały	być	użytkowane	w	pomieszczeniach	i	na	
stołach	 magnackich	 rodzin.	 Uwagę	 przykuwają	
wyroby	 półmajolikowe,	wśród	których	dominują	
ułamki	talerzy	i	mis.
Gdy	 na	 początku	 XVII	 wieku	 Polska	 toczyła	

boje	 ze	 Szwecją	 o	 Inflanty,	 a	 na	 Podolu	 nasiliły	
się	łupieżcze	najazdy	Tatarów,	zaczęto	sprawdzać	
stan	 obwarowań	 ośrodków	 położonych	 w	 cen-
trum	kraju.	W	roku	1614	komisja	królewska,	pod	
przewodnictwem	 wojewody	 poznańskiego	 Jana	
Ostroroga,	 zjechała	do	Lublina.	Wizytatorzy	na-
kazali,	 „aby	Panowie	mieszczanie	 lubelscy	okopy	
zaczęte	 około	 przedmieścia	 kończyli”14.	W	 skali	
kraju	efektem	przeglądu	było	uchwalenie	na	sej-
mie	warszawskim	w	1620	roku	dwóch	konstytucji	
dla Obrony Miast.	Na	 tym	samym	zgromadzeniu	
władze	Lublina	raportowały,	„iż	w	teraźnieyszych	
niebespiecznościach	miasto	Lublin	okopy,	baszty,	
wały	i	bramy	nowe	wielkim	kosztem	swoim	i	pracą	
wystawiło”15.	Cztery	lata	później	system	obronny	
został	 uzupełniony	 o	 murowaną	 bramę	 wysta-
wioną	 na	 osi	 Krakowskiego	 Przedmieścia	 przez	
architekta	 Jakuba	 Tremanzela.	 Akty	 sporządzo-
ne	w	stolicy	gwarantowały	dochody,	które	miały	
pozwolić	miastu	na	przeprowadzenie	„dalszej	po-
prawy,	 dokończenia	 i	 opatrzenia	 ustawicznego”	
wzniesionych	fortyfikacji16.
Fakty	 odnotowane	 w	 źródłach	 od	 lat	 pobu-

dzały	 ciekawość	 badaczy	 podejmujących	 z	 róż-
nym	 skutkiem	próbę	 rekonstrukcji	 opisanej	 linii	
szańców.	 Najczęściej	 bieg	 tych	 umocnień	 wy-
kreślany	był	pod	 zachodnią	pierzeją	ulic	3	Maja	
oraz	 H.	 Kołłątaja17.	 Brano	 przy	 tym	 pod	 uwagę	
najstarszy	 z	 zachowanych	planów	miasta	 z	 1716	
roku	autorstwa	C.	V.	d’Örkena18.	O	jego	autorze	

14	 J.	Dybała,	Plac Litewski w Lublinie...,	s.	76.
15 Konstytucja sejmu warszawskiego za Zygmunta III, 

1620.	Cytat	 za:	 J.	Riabinin,	Materiały do historii Lublina 
1317–1792,	Lublin	1938,	s.	103.

16	 Tamże.
17	 J.	Teodorowicz-Czerepińska,	G.	Michalska,	Ł.	Mi-

chalski,	Ochrona fortyfikacji miejskich w planach zagospo-
darowania przestrzennego na przykładzie Lublina,	„Fortyfi-
kacja”,	t.	8,	1999,	s.	120.

18 Plan de la ville et fauxbourgs de Lublin V.	d’Örkena,	
zreprodukowany	i	opisany	w: Plany i widoki Lublina XVII–

właściwie	nic	nie	wiadomo.	Przypuszcza	się,	iż	był	
inżynierem	lub	wojskowym,	który	planowi	nadał	
postać	 szkicu-schematu	potrzebnego	na	czas	 ro-
kowań	 pomiędzy	 przedstawicielami	 króla	Augu-
sta	II	Mocnego	a	konfederatami	tarnogrodzkimi,	
jakie	prowadzono	w	Lublinie	przez	drugą	połowę	
roku	1716.	Jeżeli	na	przywołane	źródło	spojrzymy	
jako	 na	 szkic,	 który	miał	 informować	wyłącznie	
o	 umiejscowieniu	 najważniejszych	 obiektów	 to-
pograficznych	 –	 fortyfikacji,	 ciągów	 komunika-
cyjnych,	skupisk	budynków	mogących	służyć	jako	
miejsce	zakwaterowania	lub	prowadzenia	obrad	–	
wówczas	nabierze	on	zupełnie	innego	wymiaru19.
Badania	 archeologiczne,	 poprzedzające	 bu-

dowę	fontann	głównych,	pozwoliły	odsłonić	rów	
o	szerokości	12	 i	głębokości	3	metrów	 liczonych	
od	 ówczesnego	 poziomu	 terenu.	 Po	 wschodniej	
jego	 stronie	 uchwycono	 podstawę	 nadsypanego	
stoku,	utwardzonego	lessem	przemieszanym	z	gli-
ną.	Północy	kraniec	obniżenia	przylegał	do	„trak-
tu	na	Wieniawę”,	przechodząc	w	wyraźny	załom	
na	wysokości	pomnika	Unii	Lubelskiej.	Dalej	na	
południe,	na	odcinku	około	100	metrów,	zareje-
strowano	wspomniany	przekop.	 Jeśli	 to	odkrycie	
skonfrontuje	 się	 z	 dziełem	 d’Örkena,	 obniżenie	
można	 utożsamić	 z	 fosą	 III	 linii	 szańców	 miej-
skich.	Zgadza	się	również	odległość	między	zało-
mem	a	północnym	krańcem	fosy.
Przez	 geometryczny	 środek	 obecnego	 placu	

Litewskiego,	 z	 północy	 na	 południe,	 biegła	 III	
linia	szańców	miejskich,	usypana	do	roku	1620.	
Na	styku	ulicy	Krakowskie	Przedmieście	i	placu	
Józefa	Czechowicza	powinny	znajdować	się	pozo-
stałości	bramy	wystawionej	przez	 J.	Tremanzela.	
Zestawiając	ustalenia	terenowe	z	obrazem	miasta	
utrwalonym	 na	 młodszych	 źródłach	 kartogra-
ficznych,	można	 stwierdzić,	 że	 III	 linia	 szańców	
została	 zniwelowana	 przed	 połową	XVIII	wieku	
(fot.	 5).	 Dokładniejsze	 informacje	 odnośnie	 do	
tej	 przemiany	 zawierają	 dokumenty	 z	 lat	 1726–
1733,	w	których	mowa,	iż	podczas	budowy	muru	
ogrodzeniowego	klasztoru	Kapucynów	zniesiono	
szańce	ziemne20.
Na	podstawie	planu	d’Örkena	można	podjąć	

próbę	dalszego	opisania	biegu	III	linii	fortyfikacji	
miejskich.	Od	odsłoniętego	fragmentu	kierowała	
się	ona	wprost	na	południe	w	rejon	skrzyżowania	

XXI wiek,	 red.	M.	Harasimiuk,	D.	Kociuba,	P.	Dymmel, 
Lublin	2007.

19	 K.	Nieścioruk,	Analiza i ocena XVIII-wiecznego pla-
nu Lublina jako przykład kompleksowych badań dawnych 
materiałów kartograficznych,	„Polski	Przegląd	Kartograficz-
ny”,	t.	39,	2007,	nr	2,	s.	147.

20	 J.	Dybała,	Plac Litewski w Lublinie...,	s.	80.
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obecnych	 ulic:	 Peowiaków	 i	 Okopowej.	 Dalej,	
wzdłuż	 drugiej	 z	wymienionych	 arterii,	 podążała	
do	 ulicy	 Narutowicza,	 dochodząc	 na	 wschodni	
skraj	ulicy	Górnej,	nad	którą	piętrzyła	się	skarpa	
zwieńczona	murem	ogrodzeniowym	zespołu	Bry-
gidek.	 Od	 północy	 bieg	 wałów	 zamykał	 się „na 
trakcie	na	Wieniawę”,	a	właściwie	na	ogrodzeniu	
domeny	Lubomirskich.	Być	może,	wydzielenie	tej	
i	następnych	nieruchomości	 szlacheckich	 stanę-
ło	na	 przeszkodzie	w	doprowadzeniu	 linii	 obwa-
łowań	do	doliny	Czechówki.	Szańce	 III	 linii	nie	
uchroniły	miasta	 i	 jego	mieszkańców	 przed	 klę-
skami	najazdów	z	połowy	XVII	stulecia.	Pół	wieku	
później	włodarze	Lublina	zdecydowali	się	zbudo-
wać	następną	linię	bastionów	i	nasypów	ziemnych	
wzdłuż	 obecnych	 ulic:	 J.	 Piłsudskiego,	 Lipowej	
i Wieniawskiej21.
Pochylając	się	jeszcze	raz	nad	Plan de la ville et 

fauxbourgs de Lublin	 d’Örkena,	można	 zobaczyć,	
że	 w	 pobliżu	 skrzyżowania	 współczesnych	 ulic:	
Krakowskie	Przedmieście,	Staszica	i	Kapucyńskiej	
zaznaczony	został	rodzaj	ogrodzenia	lub	barykady	
z	 bronami	 wspartymi	 na	 drewnianych	 słupach.	
Konstrukcja	ta	być	może	zaopatrzona	była	w	bra-
mę.	W	czasie	rewitalizacji	placu	Litewskiego	w	po-
bliżu	 opisanej	 lokalizacji	 odsłonięto	 pozostałości	
zbutwiałych	kłód	o	średnicach	do	50	cm,	wbitych	
pionowo	 w	 podłoże.	 Po	 ich	 zachodniej	 stronie	
znajdował	się	rów	zagłębiony	w	podłoże	lessowe.	
Można	wysnuć	przypuszczenia,	że	w	tym	miejscu	
odsłonięty	 został	 fragment	masywnego	płotu	 za-
mykającego	 fragment	 „wąskiego”	 Krakowskiego	
Przedmieścia.	Nie	da	 się	przy	 tym	wykluczyć,	 że	
opisane	relikty	stanowiły	część	II	linii	fortyfikacji	
miejskich,	poprowadzonej	wzdłuż	ulicy	Kapucyń-
skiej	na	południe	do	zespołu	pobrygidkowskiego,	
a	na	północ	równolegle	do	ulicy	Staszica	w	rejon	
bastionu	 ulokowanego	 na	 tyłach	 domeny	 sióstr	
popularnie	nazywanych	poczętkami	(karmelitan-
ki	bose	opiekujące	się	kościołem	pw.	Niepokala-
nego	Poczęcia	Najświętszej	Marii	Panny).
Plan	 d’Örkena	 na	 zachód	 od	 linii	 szańców	

sytuuje	 ogrodzony	 zespół	 z	 obiektem	 sakralnym.	
Z	 wałami	 połączony	 był	 kładką	 przerzuconą	
nad	 fosą.	To	 założenie	 należałoby	 identyfikować	
z  własnością	 bonifratrów	 (Zakon	 Szpitalny	 Św.	
Jana	 Bożego).	 Ustaleniu	 okoliczności	 powstania	
zabudowań	oraz	pojawienia	się	w	Lublinie	człon-
ków	tego	zgromadzenia	nie	sprzyjają	rozbieżności	
podawane w opracowaniach i literaturze przed-

21	 P.	Targoński,	Czwarta linia nowożytnych fortyfikacji 
Lublina z lat 1667–1670,	„Rocznik	Lubelski”,	t.	41,	2015,	
s.	9–32.

miotu.	Najwcześniej	wymieniany	jest	rok	164122,	
najpóźniej	 zaś	 1652	 lub	 165323.	 Można	 także	
przyjąć	datę	1649,	gdy	sufragan	chełmski	Mikołaj	
Świrski	 zakupił	 „plac	obszerny	 [...]	 i	wybudował	
na	 nim	 [...]	 Kościół	 Bożego	 Ciała	 i	 Klasztor	 ze	
Szpitalem	 dla	 Zgromadzenia	 Braci	 Miłosierdzia	
czyli	 bonifratrów”24.	 Roboty	 budowlane	 zostały	
ukończone	w	1653	roku,	a	w	następnym,	w	święto	
patrona	i	założyciela	bracia	osiedli	na	stałe	w Lub-
linie.
Nie	jest	znana	ani	wielkość,	ani	liczba	obiek-

tów	 przekazanych	 zakonnikom.	 Przypuszcza	 się,	
że	początkowo	 ich	świątynia	była	drewniana.	Po	
pewnym	czasie	własność	bonifratrów	powiększo-
na	została	o	leżące	w	sąsiedztwie	ogrody.	W roku	
1677	 posiadali	 oni	 „domków	 siedem	 na	 przed-
mieściu	Krakowskim	[...]	oraz	uliczkę	jedną,	która	
teraz	wałem	od	miasta	jest	zagubiona	dla	obszer-
niejszego	 cmentarza	 i	 ciał	 grzebania”25.	W  roku	
1727	 powzięto	 zamiar	 wystawienia	 murowanej	
świątyni.	W	tym	celu	w	pobliżu	uruchomiono	ce-
gielnię,	 którą	w	 1735	 roku	 żołnierze	wojsk	mo-
skiewskich	 „wniwecz	 obrócili”26.	 Nie	 jest	 znana	
data	zakończenia	inwestycji,	ale	w	jej	efekcie	sta-
nął	gmach	skierowany	fasadą	na	wschód,	a	więc	
w	stronę	zasypanej	fosy.
Reorganizacja	 zagospodarowania	 obecnego	

placu	 Litewskiego,	 przeprowadzona	 zimą	 roku	
1818/1819,	 zniosła	 całkowicie	 zabudowania	 bo-
nifratrów.	Jedynym	śladem	ich	obecności	w	cen-
trum	współczesnego	Lublina	są	plany	sporządzone	
w	 końcówce	 wieku	 XVIII.	 Dopiero	 w	 ostatnim	
roku	minionego	tysiąclecia,	w	związku	z	planowa-
ną	rewitalizacją	placu	Litewskiego,	zlecone	zosta-
ły	badania	archeologiczne	mające	na	celu	odna-
lezienie	 pozostałości	 świątyni.	Mimo	 skromnych	
środków	i	tylko	trzech	wykopów	badawczych	uzu-
pełnionych	 dwoma	 sondażami	 eksplorowanymi	
do	100	cm,	uchwycono	przebieg	północnej	ściany	
świątyni27.	 Jej	 zachodnie	 zamknięcie	 znajdowało	

22	 J.	Teodorowicz-Czerepińska,	J.	Studziński,	Synteza 
kwartału ujętego ulicami: Krakowskie Przedmieście, 3-go 
Maja, Powiatowa, Ewangelicka w Lublinie,	 Lublin	 1993	
(maszynopis	w	Archiwum	WUOZ	w	Lublinie).

23	 E.	 Bortkiewicz,	 Dokumentacja naukowo-historycz-
na. Ciągi piesze ulic Krakowskiego Przedmieścia i Królew-
skiej w  Lublinie,	 Lublin	 1986	 (maszynopis	 w	Archiwum	
WUOZ	w	Lublinie).

24	 J.	Dybała,	Plac Litewski w Lublinie......,	s.	77.
25	 K.	 Boniewski,	Opis historyczny dyecezyi lubelskich,	

Lublin	1845,	s.	49;	cyt.	za:	J.	Dybała,	Plac Litewski w Lub-
linie...,	s.	77.

26	 J.	Dybała,	Plac Litewski w Lublinie...,	s.	81.
27	 E.	 Mitrus,	Wyniki badań archeologicznych reliktów 

kościoła oo. Bonifratrów na Placu Litewskim w Lublinie,	
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się	na	wysokości	pomnika	Nieznanego	Żołnierza,	
zaś	 pomnik	 Józefa	 Piłsudskiego	 został	 częściowo	
postawiony	na	południowym	ryzalicie	wschodniej	
elewacji.	Prace	archeologiczne	w	trakcie	przebu-
dowy	placu	w	latach	2016–2017	w	tej	strefie	ogra-
niczone	 były	 do	nadzoru	nad	 zakładaniem	kabli	
energetycznych.	Mimo	to	udało	się	odsłonić	część	
frontonu	murowanej	fazy.
Członkowie	 zgromadzenia	 bonifratrów	 od	

1586	 roku,	 oprócz	 ślubów	 czystości,	 ubóstwa	
i posłuszeństwa	wynikających	z	zasad	ewangelicz-
nych,	składali	czwarte	zobowiązanie	–	troski	nad	
chorymi,	zwane	ślubem	szpitalnictwa.	Wspólnota	
została	bowiem	powołana	do	opieki	nad	cierpiący-
mi,	w	tym	do	prowadzenia	szpitali	i	leczenia	oraz	
niesienia	pomocy	ofiarom	konfliktów	zbrojnych.
Bonifratrzy	we	współczesnym	centrum	miasta	

nad	Bystrzycą	rezydowali	ponad	160	 lat.	W tym	
okresie	 użytkowany	 był	 cmentarz	 rozlokowa-
ny	 wokół	 ich	 siedziby.	 Badania	 archeologiczne	
przy	 rewitalizacji	placu	Litewskiego	objęły	około	
400  m2	 powierzchni	 przeznaczonej	 na	 chowa-
nie	 zmarłych	 (fot.	 5).	 Obszar	 ten	 bezpośrednio	
od	 zachodu	 przylegał	 do	 fosy	 III	 linii	 szańców,	
a przenosząc	lokalizację	nekropoli	na	współczesną	
organizację	 placu,	 trzeba	 wskazać,	 iż	 na	 zachód	
i południe	wykraczał	on	poza	zarys	niecki	połud-
niowej	fontanny	głównej.
Badania	 terenowe,	 prowadzone	 od	 maja	 do	

lipca	 2016	 roku,	 ujawniły	 niemal	 300	 grobów	
wziemnych,	 założonych	 na	 siedmiu	 poziomach	
grzebalnych.	Grabarze	 podczas	 drążenia	nowych	
jam	 grobowych	 wydobywali	 szczątki	 wcześniej	
pochowanych	 ludzi.	Większe	 kości	 były	 składa-
ne	obok	bądź	pod	aktualnie	grzebanym	zmarłym,	
a drobniejsze	lub	połamane	fragmenty	rozrzucano	
po	powierzchni	nekropolii.	W	odsłoniętych	mo-
giłach	 dominowała	 orientacja,	 czyli	 skierowanie	
głowy	zmarłego	na	wschód	lub	zachód.
Złożenie	 do	 jednego	 grobu	 wielu	 szczątków	

mogło	 być	 świadectwem	 zbliżonego	 czasu	 zgonu	
i	 wspólnej	 przyczyny	 śmierci.	 Jednocześnie	 nie	
można	uznać	pochowanych	tu	osób	za	ofiary	za-
razy,	gdyż	mogiły	pomorowe	 lokalizowano	z	dala	
od	 obszarów	 zamieszkanych,	na	 rozstajach	dróg.	
Zwykle	również	ciała	przysypywano	wapnem	lub	
innymi	 substancjami	 o	 właściwościach	 antysep-
tycznych.	 Tego	 typu	 świadectw	 na	 cmentarzu	
bonifraterskim,	położonym	w	pobliżu	gęsto	zabu-
dowanego	Krakowskiego	Przedmieścia,	nie	odno-
towano.

[w:]	Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeolo-
gicznych. Skarby z przeszłości,	 t.	13,	 red.	E.	Banasiewicz-
-Szykuła,	Lublin	2012,	s.	173–193.

Północna	 część	 cmentarza	 bonifraterskiego	
zawierała	także	inne	formy	grobów,	charakteryzu-
jące	 się	 atypowym	układem	ciał	 lub	 jamą,	 prze-
znaczoną	dla	konkretnej	osoby.	Jeden	ze	zmarłych	
został	 złożony	 w	 pozycji	 embrionalnej,	 z	 głową	
wciśniętą	pomiędzy	kolana	 i	dłońmi	dotykający-
mi	kostek.	Zwłoki	innego	osobnika	wrzucono	do	
dołu	 śmietniskowego	na	 północnym	krańcu	ne-
kropolii.
W	 kwestii	 wyposażenia	 zmarłych	 da	 się	 wy-

łowić	 pewne	 prawidłowości	 –	 tylko	 najbliżej	
fundamentów	 kościoła	 odnajdowano	 pochówki	
zaopatrzone	w	dary	grobowe.	Na	cmentarzu	boni-
fraterskim	zapewne	chowano	ludzi	z	mniej	zamoż-
nych	warstw	XVII-	i	XVIII-wiecznej	społeczności	
Lublina	 (dla	 ówczesnych	 elit	 przeznaczone	 były	
podziemia	kościołów	oraz	cmentarz	przy	kościele	
farnym).	Pozyskane	podczas	eksploracji	przedmio-
ty	 reprezentują	 niemal	 całe	 spektrum	 wyrobów	
mogących	 służyć	 za	 dary	 grobowe.	 Najliczniej	
występowały	 dewocjonalia	 –	 krzyżyki	 i	medaliki	
odlane	 z	 brązu.	 Odnaleziono	 wyrób,	 który	 bez-
pośrednio	da	się	połączyć	z	zakonem	bonifratrów.	
Jest	nim	medalik	z	podobizną	na	awersie	św.	Jana	
Bożego,	odlany	po	roku	1690,	gdy	założyciel	zgro-
madzenia	został	kanonizowany.
Innym	 zabytkiem	 zawierającym	 wizerunki	

świętych	jest	kaplerz	wykonany	z	owalnej	blachy	
miedzianej	 i	 pokryty	malowidłami	 naniesionymi	
temperą	 i	 farbą	 olejną.	 Na	 awersie	 znajduje	 się	
wizerunek	Matki	Boskiej	Częstochowskiej,	zaś	na	
rewersie	–	św.	Franciszka	lub	Antoniego.	Do	po-
wierzchni	kaplerza	przylegającej	do	stroju	pocho-
wanego	przywarł	fragment	tkaniny,	która	musiała	
być	częścią	odzieży	wierzchniej	(fot.	6).	To	bardzo	
unikatowe	znalezisko,	gdyż	tekstylia	w	ziemi	ule-
gają	całkowitemu	rozkładowi.
W	grobach	i	na	powierzchni	cmentarza	odna-

leziono	 również	 kilka	 znaków	menniczych.	Naj-
częściej	 spotykane	 to	 „boratynki”	 (szelągi	 Jana	
Kazimierza),	 bite	 w	 różnych	mennicach.	 Pośród	

Fot.	6.	Awers	i	rewers	kaplerza	z	cmentarza	bonifraterskie-
go,	fot.	Rafał	Niedźwiadek



56

najniżej	zalegających	pochówków	znaleziono	nu-
mizmaty	z	czasów	jagiellońskich	–	głównie	dena-
ry	 synów	 Władysława	 Jagiełły.	 Za	 najciekawszy	
i jednocześnie	najbardziej	wartościowy	numizmat	
należy	uznać	floren	wybity	około	1470	roku	przez	
Macieja	I	Korwina.	Moneta,	wyemitowana	w	Na-
gybanya	(dziś	Baia	Mare)	w	Rumunii	(fot.	7),	była	
w	obiegu	aż	do	połowy	XVII	wieku.

Podczas	 eksploracji	 nekropolii	 pozyskano	 też	
bardzo niecodzienne i nieodnotowywane zwykle 
przy	 pochówkach	 przedmioty.	W	 nogach	 jednej	
z	 dorosłych	 kobiet	 złożona	 została	 połowa	 ma-
sywnych	 nożyc	 kabłąkowych.	 Nie	 sposób	 roz-
strzygnąć,	 czy	 było	 to	 przypadkowe	 dorzucenie	
zniszczonego	 wyrobu,	 czy	 raczej	 dar	 powiązany	
z ziemskimi	zajęciami	zmarłej.
Szczątki	 ludzkie	 z	 cmentarza	 bonifraterskie-

go,	odsłonięte	w	czasie	badań	archeologicznych,	
zostały	 w	 całości	 przekazane	 do	 analizy	 antro-
pologicznej28.	 Wydobyte	 kości,	 należące	 do	 co	
najmniej	 635	 osób,	 w	 80%	 stanowiły	 szczątki	
mężczyzn.	Szczególną	cechą	był	bardzo	wysoki	od-
setek	szkieletów,	na	których	odnotowano	zmiany	
patologiczne	o	bardzo	zróżnicowanym	pochodze-
niu.	Widoczne	były	ślady	długotrwałych	chorób,	
urazów	 bądź	 anomalii	 rozwojowych.	 Prawie	 po-
łowa	odsłoniętych	dorosłych	osobników	cierpiała	
na	 schorzenia	 zwyrodnieniowo-przeciążeniowe	
kręgosłupów,	 objawiające	 się	wyroślami	 na	 trzo-
nach	i	blokach	kręgów.	Na	niektórych	kośćcach	
dorosłych	mężczyzn	dostrzegalne	były	ślady	cho-
rób	wenerycznych	–	lues.
Najważniejszą	 i	 niespotykaną	 nigdzie	 indziej	

cechą	 charakterystyczną	 szkieletów	 złożonych	

28	 W.	 Kozak-Zychman,	 A.	 Szarlip-Myśliwiec,	 Lud-
ność pochowana na nowożytnym cmentarzu (XVII–XVIII 
w.) przy kościele ojców bonifratrów w Lublinie,	[w:]	Lublin. 
Historia dzielnic w 700. rocznicę lokacji miasta,	red.	J.	Cha-
chaj,	H.	Mącik,	D.	Szulc,	Lublin	2017,	s.	32–54.

na	bonifraterskiej	nekropoli	była	ilość	zmian	po-
urazowych	powstałych	w	wyniku	obrażeń	mecha-
nicznych,	cieplnych	lub	chemicznych29.	Szkielety	
osób,	 które	 uległy	 urazowi,	 w	 92%	 przypadków	
nosiły	 ślady	 gojenia.	 Tak	 wysoki	 współczynnik	
musiał	być	zasługą	wiedzy	medycznej	i	troski	roz-
taczanej	 przez	 „dobrych	 braci”	 nad	 pacjentami.	
Wiele	 szkieletów	 nosiło	 ślady	 skutecznie	 udzie-
lonej	 pomocy	 medycznej	 –	 zrastanie	 się	 uszko-
dzonych	 kości	 lub	 amputacje	 kończyn.	 Co	 cie-
kawe,	 lubelscy	 bonifratrzy	 przeprowadzali	 także	
trepanacje	 czaszki.	 Ich	 osiedlenie	 w	 pobliżu	 III	
linii	 szańców	miejskich	mogło	 ułatwić	 niesienie	
pomocy	 ofiarom	 starć	 zbrojnych	 na	 ówczesnych	
przedmieściach	(fot.	8).

Kolejnym	 obiektem	 sakralnym	 w	 przestrzeni	
placu	 Litewskiego,	 gdzie	 odkryto	 ślady	 pochów-
ków,	był	kompleks	kapucynów.	W	roku	1722	ksią-
żę	Karol	 Paweł	 Sanguszko,	marszałek	Wielkiego	
Księstwa	 Litewskiego,	 vis-à-vis	 swojego	 pałacu	
nabył	 działkę	 z	 przeznaczeniem	 na	 wystawienie	
kościoła	 i	 klasztoru	 (fot.	 4–5).	 Dzieło	 budowla-
ne,	 kierowane	 przez	 warszawskiego	 architekta	
Karola	Baya,	zostało	ukończone	 i	konsekrowane	
w 1733	roku.	Fundator	 z	najbliższą	 rodziną	spo-
czął	 w  podziemiach	 świątyni.	 Okazały	 pogrzeb	
magnata	mocno	zapadł	w	pamięć	współczesnych	
mu	i	był	szeroko	komentowany.	Do	dziś	stanowi	
doskonałą	 ilustrację	 do	 rekonstrukcji	 szlachec-
kiego	obrządku	pogrzebowego30.	Przed	frontonem	
kościoła	 powstał	 niewielkich	 rozmiarów	 cmen-
tarz.	Kilka	pochówków	tam	złożonych	odsłonięto	

29	 Rany	 głowy	 występowały	 wyłącznie	 u	 mężczyzn.	
Zmiany	pourazowe	i	pozapalne	na	kościach	klatki	piersio-
wej	odnotowano	tylko	u	nielicznej	liczby	kobiet.

30	 M.	 Butkiewicz,	 Najokazalszy pogrzeb na Lubelsz-
czyźnie w okresie staropolskim: „Pompa funebris” Pawła 
Sanguszki w świetle ówczesnych relacji,	„Rocznik	Lubelski”,	
t. 37,	2011,	s.	33–46.

Fot.	7.	Dukat	Macieja	Korwina	odnaleziony	na	cmentarzu	
bonifraterskim,	fot.	Rafał	Niedźwiadek

Fot.	8.	Pozostałości	trzech	urazów	na	jednej	z	czaszek	doro-
słego	mężczyzny	z	cmentarza	bonifraterskiego,	 
fot.	Wanda	Kozak-Zychman,	Tomasz	Myśliwiec
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w	 trakcie	 przebudowy	 Krakowskiego	 Przedmie-
ścia31.	 Podczas	 rewitalizacji	 placu	 Litewskiego,	
w	 latach	 2016–2017,	 odkryto	 niemal	 cały	 bieg	
fundamentu	muru	ogrodzeniowego,	o	którym	do-
tychczas	wiadomo	było	tylko	na	podstawie	jednej	
ikonografii.
Jeszcze	100	lat	temu	w	sercu	obecnego	placu	

Litewskiego,	pod	obrysem	fontann	głównych,	stał	
inny	obiekt	sakralny.	Był	nim	prawosławny	sobór	
pw.	Podwyższenia	Krzyża	Świętego.	Powstał	z	pole-
cenia	władz	carskich.	Wystawiony	w	latach	1870–
1876	 gmach	 uważany	 był	 przez	 mieszkańców	
Lublina	za	symbol	ucisku	zaborcy.	Z tym	większą	
radością	rozebrano	go	w	1922	roku,	a z odzyska-
nego	 materiału	 wzniesiono	 Dom	 Żołnierza	 przy	
ulicy	 Żwirki	 i	Wigury32.	 Roboty	 ziemne	 podjęte	
w	 związku	 z	 budową	 fontann	 głównych	 pozwo-
liły	odsłonić	prawie	 cały	obrys	 cerkwi.	 Inwenta-
ryzując	 fundamenty,	 z	 podziwem	 stwierdzono,	 iż	
carscy	geometrzy	byli	niezmiernie	precyzyjni.	Ich	
dokładność,	skonfrontowana	z	odczytami	współ-
czesnych	 instrumentów,	nie	przekraczała	10 cm.	
Badania	 archeologiczne	 przy	 pozostałościach	
soboru	 ukazały	 olbrzymie	 zaangażowanie	 środ-
ków,	 jakie	 poniesiono	 przy	 jego	 budowie.	 Pod-
czas	wznoszenia	wieży	XIX-wieczni	 inżynierowie	
natrafili	na	zasypisko	 fosy	 III	 linii	 szańców	miej-
skich.	 Zapewne	mieli	 świadomość	niestabilności	
gruntu	 i	 stopę	 fundamentu	 oparli	 w  lessowym	
podłożu,	co	pociągnęło	za	sobą	konieczność	drą-
żenia	wykopu	o	 głębokości	 8	m	poniżej	 ówczes-
nego	poziomu	gruntu.	Podwalinę	wieży	wystawio-
no	z  litego	muru	ceglanego,	o	 łącznej	kubaturze	
966 m3.	Uczestnictwo	w	nabożeństwach	musiało	
być	komfortowe,	gdyż	świątynia	posiadała	złożo-
ny	 system	ogrzewania	powietrznego,	który	 także	
został	ujawniony	w	toku	badań	archeologicznych.	
Spośród	 zniszczonych	 murów	 wydobyto	 bryłki	
tynku	pokrytego	wielobarwnymi	wyprawami	ma-
larskimi,	zaopatrzonymi	w	złocenia.
Badania	 archeologiczne	 prowadzone	 podczas	

rewitalizacji	 placu	 Litewskiego	 przyniosły	 także	
odkrycia,	 które	 rzucają	 nowe	 światło	 na	 dzieje	
tego	 miejsca	 w	 okresie	 okupacji	 hitlerowskiej33.	
W	zamyśle	dowództwa	Wehrmachtu	Lublin	miał	

31	 M.	Matyaszewski,	Dokumentacja z nadzorów ...
32	 M.	Piwowarska,	M.	Surmacz,	Spacerem po Krakow-

skim Przedmieściu,	[w:]	Krakowskie Przedmieście w 450-le-
cie Unii Lubelskiej,	 red.	 R.	 Niedźwiadek,	 Lublin	 2019,	
s. 304–305.

33	 Szerzej	na	ten	temat	D.	Bednarski,	P.	Zimny,	„Fa-
ster Platz Lublin” w wymowie źródeł archeologicznych,	
[w:]	Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej,	
s. 309–335.

stać	 się	 umocnionym	 przyczółkiem	 oporu	 przed	
nacierającą	 Armią	 Czerwoną.	 Od	 marca	 1944	
roku	prowadzono	zakrojoną	na	szeroką	skalę	ak-
cję	 fortyfikowania	 miasta	 (fot.	 9).	 Na	 terenach	
zielonych	 tworzono	 szczeliny	 przeciwlotnicze,	
w  postaci	 wąskich	 tuneli	 z	 załomami	 wytycza-
nymi	 co	 kilka	 metrów.	 Jedną	 z	 nich	 odsłonięto	
w zadrzewionej	części	placu	Litewskiego.	Jej	połu-
dniowy	kraniec	znajdował	się	w	pobliżu	północnej	
podstawy	 pomnika	Unii	 Lubelskiej.	Konstrukcję	
tę	wzniesiono	z	bloczków	betonowych.	Z	podob-
nych	 elementów	 powstały	 postumenty	 pomni-
ków:	 Braterstwa	 Broni	 Narodów	 Słowiańskich	
i późniejszego	–	Wdzięczności	Armii	Radzieckiej.
Przed	pomnikiem	Konstytucji	3	Maja	odnale-

ziono	 półtorametrowy	 odcinek	 gąsienicy	 czołgu	
M4A2 Sherman.	Pojazdy	te	znajdowały	się	na	wy-
posażeniu	 2.	Armii	 Pancernej	 dowodzonej	 przez	
generała	pułkownika	Siemiona	Ilicza	Bogdanowa.	
Ujawniony	zabytek	pochodził	zapewne	z	rozbitej	
maszyny	tego	typu,	która	stanęła	na	tyłach	pom-
nika.
W	zachodniej	części	placu	Litewskiego,	podczas	

trasowania	 ścieżek,	dokonano	niespodziewanego	
odkrycia.	Około	30	cm	pod	obecną	powierzchnią	
gruntu	znajdowały	się	pochówki	trzech	żołnierzy	
Wehrmachtu.	 Dwa	 z	 nich	 były	 niekompletne.	
Po	jednym	osobniku	zachowała	się	tylko	czaszka	
wraz	 z	 klatką	piersiową	 i	 odcinkiem	kręgosłupa.	
Drugi	pochówek	składał	 się	 z	obręczy	biodrowej	
i	 kończyn	 dolnych.	 Przy	 szczątkach	 znaleziono	
przedmioty	osobiste.	W	pobliżu	niekompletnych	
szkieletów	 leżała	 lotka	 z	 rozerwanego	 granatu	
moździerzowego.	 Trzeci	 z	 pochówków	 przetrwał	
niemal	 w	 nienaruszonym	 stanie.	 Był	 to	 młody	
mężczyzna,	 złożony	do	 jamy	z	 lekko	podwinięty-
mi	nogami.	Przy	szkielecie	zachowały	się	skórzane	
i metalowe	elementy	ubioru	–	pas	z klamrą,	guzi-
ki,	trzewiki.	Odnaleziono	także	portfel,	scyzoryk,	
grawerowany	zegarek	na	łańcuszku	w skórzanym	
etui.	Najważniejsze	 jednak	 są:	 srebrna	Odznaka	
za	 Rany,	 a	 także	 nieprzełamany	 nieśmiertelnik,	
który	 umożliwił	 identyfikację	 zmarłego.	 Służył	
on	w	4.	kompanii	zapasowej	karabinów	maszyno-
wych	39.	Batalionu	Zapasowego	Piechoty	(4.	Ma-
schinen-Gewehr-Ersatz-Kompanie	Bataillon	39).	
Łącząc	ze	sobą	następujące	okoliczności:	miejsce	
pogrzebania	 (przed	 komendanturą	 dystryktu),	
pozostawione	 elementy	 wyposażenia	 (nieśmier-
telnik	i	przedmioty	osobiste),	przy	jednoczesnym	
braku	 broni,	 hełmów	 i	 środków	 ochrony	 osobi-
stej,	 można	 wnosić,	 że	 trójka	 żołnierzy	 poległa	
od	 wybuchu	 pocisku	 moździerzowego	 w  trakcie	
działań	wojennych.	Zabitych	pochowali	zapewne	
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współtowarzysze,	 zabierając	 jedynie	 wyposażenie	
militarne.	Żołnierze	radzieccy	raczej	obrabowali-
by	swoich	wrogów	z	osobistych	przedmiotów.	Po-
grzebowi	mógł	towarzyszyć	pośpiech,	co	tłumaczy	
wydrążenie	płytkich	jam34.
Przed	 historycznym	 budynkiem	 Rządu	 Gu-

bernialnego	(plac	Litewski	5),	gdzie	do	niedawna	
mieścił	się	Wydział	Psychologii	UMCS,	odsłonięto	
4	jamy,	w	których	odnaleziono	zdekompletowane	
lub	 uszkodzone	 wyposażenie	 żołnierzy	 niemiec-
kich	 oraz	 spalone	 dokumenty.	 Pośród	 nadwą-
tlonych	 płomieniami	 kartek	 natknięto	 się	 na	
fragmenty	 gazetek	 informacyjnych	 dla	 żołnierzy	
wojsk	 lądowych	 III	Rzeszy,	 sygnowanych	datami	
z	lutego	1944	roku.	Oprócz	nich,	udało	się	ziden-
tyfikować	 nadpalone	 egzemplarze	 powieści	 czy	
też	rozkłady	jazdy	pociągów,	kursujących	pomię-
dzy	frontem	wschodnim	a	okupowaną	Warszawą	
(fot.	10).	Wśród	ulotek,	broszur	i	wytycznych	dla	
formacji	hitlerowskich	walczących	na	terytorium	
ZSRR	szczególną	ciekawość	wzbudziły	informacje	
o	 podbitym	 kraju	 oraz	 transkrypcje	 fonetyczne	
prostych	zwrotów	–	swego	rodzaju	„rozmówki	nie-
miecko-rosyjskie”.	 Pozyskanie	 materiałów	 poli-

34 Ujawnione	 szczątki	 wraz	 z	 wyposażeniem	 zostały	
przekazane	Fundacji	„Pamięć”,	zajmującej	się	identyfika-
cją,	pochówkiem	i	odszukaniem	rodzin	zabitych	żołnierzy	
Wehrmachtu.

graficznych	z	opisanych	znalezisk	czyni	niezwykle	
cennym	 źródło	wiedzy,	 bardzo	 rzadko	 spotykane	
w materiale	archeologicznym35.

Propozycje	rozwiązań	projektowych	dla	Muzeum	
Ziem	Wschodnich	Dawnej	Rzeczypospolitej

W	 roku	 2017	 budynek	 pałacu	 Lubomirskich	
nabył	Skarb	Państwa	z	przeznaczeniem	na	siedzi-
bę	 organizowanego	 Muzeum	 Ziem	Wschodnich	
Dawnej	Rzeczypospolitej. Szeroka	elewacja	pała-
cu	stanowi	wyraźną	dominantę	północnej	pierzei	
placu	Litewskiego36	(fot.	9).
W	przeszłości	gmach	kilkakrotnie	przechodził	

z	rąk	do	rąk,	a	kolejni	właściciele	przebudowami	
odciskali	 piętno	 na	 jego	 wyglądzie	 i	 rozplano-
waniu.	Niekiedy	 zmiany	 były	 tak	 gruntowne,	 że	
wymagało	to	wznoszenia	budowli	niemal	od	pod-
walin.	 Przemiany	 architektoniczne	 i	 stylistyczne	
zatarły	 wcześniejsze	 oblicza	 do	 tego	 stopnia,	 że	
nawet	 w	 trakcie	 badań	 architektonicznych	 są	
trudne do uchwycenia37.

35	 Materiały	 zostały	 przekazane	 do	 Archiwum	 Pań-
stwowego	w	Lublinie,	gdzie	poddano	je	procesowi	oczysz-
czenia	i	konserwacji,	a	następnie	identyfikacji.

36	 D.	 Bednarski,	 P.	 Zimny,	 „Faster Platz Lublin”...,	
s. 313.

37	 K.	Janus,	Ekspertyza dotycząca wystawy stałej w ra-
mach zadania przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby 

Fot.	9.	Lokalizacja	odkryć	z	czasów	II	wojny	światowej:	a	–	szczelina	przeciwlotnicza,	b	–	gąsienica	czołgu	Sherman,	c	–	gro-
by	żołnierzy	niemieckich,	d	–	nadpalone	książki	i	dokumenty,	e	–	pozostałości	stanowisk	bojowych,	za:	Dariusz	Bednarski,	

Piotr	Zimny,	„Faster Platz Lublin”...,	s.	313
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W	 wielu	 wypadkach	 kolejne	 zmiany	 właści-
cieli	pałacu	zbiegały	się	z	ważnymi	wydarzeniami	
w  dziejach	 kraju	 i	 miasta,	 z	 którymi	 powiązane	
były	osoby	sławne	z	życia	publicznego.	Przeznacze-
nie	pałacu	w	latach	1918–1939	można	traktować	
jako	 kontynuację	 pełnionych	 uprzednio	 funkcji.	
W	 latach	1823–1824	 zrujnowany	budynek	pod-
dano	generalnej	przebudowie,	której	autorem	był	
Jan	Stompf,	współpracujący	z	Jakubem	Hemplem.	
Stało	się	to	po	tym,	jak	namiestnik	Królestwa	Pol-

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w za-
kresie dyspozycji przestrzennej wnętrz pałacowych i ich ada-
ptacji dla potrzeb tworzonej ekspozycji stałej – badania archi-
tektoniczne piwnic – Etap 1,	Lublin	2019.

skiego,	generał	Józef	Zajączek	w	listopadzie	1823	
roku	podjął	decyzję,	aby	w	remontowanym	obiek-
cie	ulokować	Komisję	Województwa	Lubelskiego	
–	główny	organ	władzy.	Już	w	grudniu	1824	roku	
odnowione	 sale	 zajęli	 urzędnicy.	W	pomieszcze-
niach	omawianego	gmachu,	w	nocy	 z	6	na	7	 li-
stopada	1918	roku,	powołany	został	Tymczasowy	
Rząd	Ludowy	Republiki	Polskiej,	który	wydał	bar-
dzo	postępowy	manifest,	częściowo	wykorzystany	
przez	późniejsze	władze38.
Do	1	września	1939	roku	historyczny	pałac	Lu-

bomirskich	 znajdował	 się	w	 posiadaniu	Państwa	

38	 O	zmianach	w	architekturze	pałacu	w	tym	okresie	
zob.	K.	Janus,	Ekspertyza dotycząca...,	s.	18.

Fot.	10.	Karta	jednego	z	nadpalonych	niemieckich	wydawnictw,	zawierająca	m.in.	transkrypcje	niemieckie	słów	rosyjskich,	
fot.	Piotr	Zimny
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Polskiego,	które	obiekt	przekazało	na	siedzibę	Do-
wództwa	Okręgu	Korpusu	Nr	II.	Umieszczono	tu	
również	drukarnię39.	W	czasie	II	wojny	światowej	
budynek	 był	 pod	 zarządem	 hitlerowskim.	Wów-
czas	nazwę	placu	Litewskiego	zmieniono	na	Adolf	
Hitler	Platz.	W	 roku	1945	właścicielem	dawne-
go	domu	Lubomirskich	został	Uniwersytet	Marii	
Curie-Skłodowskiej.	Przez	pewien	czas	mieścił	się	
tam	rektorat	uczelni.	Finalnie	ulokowano	tu	Wy-
dział	Politologii	i	Dziennikarstwa.
Do	 czasu	 odzyskania	 przez	 Polskę	 niepodleg-

łości	 gmach	 był	 kilkakrotnie	 przebudowywany	
i odnawiany40.	Śledząc	zmiany,	jakie	zaszły	w	wy-
glądzie,	rozplanowaniu	i	rozwiązaniach	konstruk-
cyjnych	pałacu	w	dobie	zaboru	rosyjskiego,	gdy	na	
podwalinach	 historycznego	 obiektu	 wystawiono	
nowy	budynek,	o	zupełnie	innym	przeznaczeniu,	
należałoby	 zaniechać	 określeń	 odnoszących	 się	
do	własności	szlacheckiej.	Używanie	zwrotu	„pa-
łac	Lubomirskich” miałoby	wymiar	symboliczny	–	
upamiętniający	tylko	fundatorów.
Na	 tle	 zaniedbań,	 jakie	 nastąpiły	 u	 schyłku	

Rzeczypospolitej,	 zakres	 inwestycji	 poczynionej	
przez	Lubomirskich	wydaje	się	imponujący.	Do	re-
alizacji	swego	zamysłu	zatrudnili	jednego	z	najbar-
dziej	cenionych	architektów	drugiej	połowy	XVII	
stulecia	–	Tylmana	z	Gameren41.	Przygotował	on	
nie	 tylko	 projekt	 przebudowy	 samej	 rezydencji,	
ale	program	wystawienia	nowych	założeń	gospo-
darczych	 rozlokowanych	 na	 południe	 i	 wschód	
od	pałacu42.	Rozmach	tego	przedsięwzięcia	zatarł,	
a miejscami	całkowicie	zniósł,	pozostałości	wcześ-
niejszego	założenia,	określanego	w	1601	roku	jako	
area cum curia,	a	w	1603	roku	„dworem	murowa-
nym”43.
Na	tle	odkryć	archeologicznych	wskazujących	

na	faktyczne	funkcje	przestrzeni	placu	Litewskie-
go,	 których	 świadectwa	 czytelne	 są	 w	 źródłach	
kopalnych,	 dawny	 pałac	 Lubomirskich	 zajmuje	
szczególne	 miejsce.	 Przynajmniej	 w	 części	 jest	
najstarszym	z	zachowanych	budynków	świeckich	
w	 tym	 fragmencie	Lublina.	Dzieje	 tego	obiektu,	
a	 zwłaszcza	 przebudowy	 i	 modernizacje	 zatarły,	
właściwie	 zniosły	 całkowicie,	 jego	dawną	 formę.	
Drastyczność	przemian	 i	 ich	nieodwracalny	sku-
tek	 wydają	 się	 zbieżne	 z	 rozmaitymi	 rolami,	 ja-
kie	 obecny	 plac	Litewski	 spełniał	 na	 przestrzeni	

39	 M.	Piwowarska,	M.	Surmacz,	Spacerem po Krakow-
skim Przedmieściu,	[w:]	Krakowskie Przedmieście w 450-le-
cie Unii Lubelskiej,	s.	299.

40	 K.	Janus,	Ekspertyza dotycząca...,	s.	12–18.
41	 H.	Gawarecki,	Tylman z Gameren...,	s.	81–89.
42	 K.	Janus,	Ekspertyza dotycząca...,	s.	4–11.
43	 Tamże,	s.	4.

wieków.	W	ciągu	tych	setek	 lat	mury	 i	elewacje	
pałacu	Lubomirskich	 doświadczały	 przemian	 za-
chodzących	w	 jego	 otoczeniu	 –	 dalszym,	w	 bez-
pośrednim	sąsiedztwie	i	we	wnętrzu.	Każda	z	tych	
stref	w	różnym	stopniu	i	w	różnych	okresach	od-
działywała	na	budynek.	Relacja	ta,	przynajmniej	
w	ograniczonym	zakresie,	była	wymienna.	Pozna-
nie	każdej	ze	stref	niesie	inne	korzyści	dla	odczy-
tania	tożsamości	miejsca	oraz	budowy	ekspozycji	
odsłaniającej	relacje	pałacu	i	otoczenia.
Określenie	„dalsze	otoczenie”	można	odnieść	

do	szerokiej	perspektywy,	obejmującej	cały	współ-
czesny	plac	Litewski,	gdzie	powstawały	rezydencje	
najznakomitszych	rodzin	magnackich.	Wiele	z	fa-
milii	posiadało	rodowe	siedziby	lub	rozległe	mająt-
ki	na	dawnych	Kresach.	Pomiędzy	lubelskimi	do-
mami	a	„zabużańskimi”	włościami	ich	właściciele	
odbywali	podróże	 za	 życia,	a	nawet	pośmiertnie,	
jak	w	przypadku	ciała	księcia	Pawła	Karola	San-
guszki.	Osoba	marszałka	łączy	gmach	pałacu	z	koś-
ciołem	Kapucynów	–	„dom	ziemski”	oraz	miejsce	
wiecznego	spoczynku.	Chcąc	ukazać	szeroką	per-
spektywę	otoczenia	pałacu	jako	przyszłej	siedziby	
Muzeum	Ziem	Wschodnich	Dawnej	Rzeczpospo-
litej,	 należałoby	 postulować	 stworzenie	 wystawy	
bazującej	 na	wynikach	 badań	 archeologicznych,	
a  ukazującej	 złożoną	 i	 zmieniającą	 się	 w	 czasie	
rolę,	 jaką	 spełniał	 obecny	 plac	 Litewski.	 Przez	
pewien	okres	był	on	położony	na	„kresach”	strefy	
zurbanizowanej.	Ewolucja	jego	funkcji	jest	wyraź-
nym	zapisem	skali,	kierunków	i	przyczyn	antropo-
presji	–	od	lokacyjnych	wygonów	i	pól	uprawnych	
do	miejsca	zintensyfikowanej	produkcji	rzemieśl-
niczej,	gdzie	stopniowo	zaczęła	powstawać	trwała	
zabudowa	wraz	z	obiektami	gospodarczymi.	Kres	
historycznych	funkcji	i	współczesne	kształtowanie	
placu	Litewskiego	przypadły	na	początek	 zaboru	
rosyjskiego	i	miały	nieodwracalne	skutki	w	posta-
ci	usunięcia	ładu	przestrzennego	funkcjonującego	
w	czasach	I	Rzeczypospolitej.
Na	 planowanej	 wystawie	 muzealnej	 winno	

znaleźć	się	odniesienie	do	dawnych	traktów,	któ-
re	 przemierzali	 ludzie	 i	 którymi	 transportowano	
towary	oraz	„przenoszono”	idee.	Przykładami	ta-
kich	szlaków	jest	połączenie	Krakowa	przez	Lub-
lin	z	Wilnem	(szlak	jagielloński)	lub	z	Wrocławia	
przez	Kraków	i	Lublin	do	Lwowa	i	Kijowa	(szlak	
kupiecki).
„Dalsze	otoczenie”	 to	 także	obręb	działki	 za-

jętej	przez	pałac	i	towarzyszącą	mu	infrastrukturę	
–	od	obiektów	gospodarczych	po	jamy	śmietnisko-
we.	Historyczny	zasięg	parceli,	w	oparciu	o dane	
kartograficzne	 i	 źródła	 archeologiczne,	 można	
dość	 precyzyjnie	 rekonstruować.	 Wyjaśnienie	
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tego	aspektu	wydaje	się	ważne,	wszelkie	bowiem	
wyznaczniki	 dawnej	 limitacji	 zostały	 usunięte.	
Zabieg	ilustrowania	relacji	przestrzennych,	w	tym	
biegu	 „traktu	 na	Wieniawę”	 oraz	 budynków,	 ja-
kie	mógł	projektować	Tylman	z	Gameren,	da	się	
przeprowadzić	na	wiele	sposobów,	chociażby	przez	
zamieszczenie	tradycyjnych,	drukowanych	plansz.	
Mając	na	uwadze	zaawansowanie	współczesnych	
metod	 kartograficznych,	można	 przygotować	 też	
interaktywne	mapy,	gdzie	poprzez	regulację	stop-
nia	 przezroczystości	 dałoby	 się	 przechodzić	 od	
współczesnego	 obrazu	 do	 historycznych	 realiów.	
Opracowane	 plansze	 warto	 byłoby	 wyposażyć	
w interaktywną	platformę,	gdzie	poprzez	kliknię-
cie	myszką	pojawiałyby	się	okienka	lub	animacje	
ilustrujące	wybrane	zagadnienia	oraz	wskazujące	
na	 powiązania	 poszczególnych	 kategorii.	 Moż-
na	 również	 sięgnąć	po	 rzeczywistość	 rozszerzoną	
i zbudować	modele	wirtualne,	a	nawet	„spacero-
wać”	po	nieistniejącym	świecie.	W	rekonstrukcji	
można	także	posłużyć	się	analogiami.	Dla	sąsied-
niego	 pałacu	 Czartoryskich	 zachowały	 się	 opisy	
ogrodów,	 które	 mogłyby	 stać	 się	 inspiracją	 do	
modelowej	 rekonstrukcji	otoczenia	 siedziby	 szla-
checkiej.
Spośród	 rozwiązań	 podsuwanych	 przez	 wy-

obraźnię	trzeba	wspomnieć	o	rodzaju	gry	tereno-
wej,	która	mogłaby	się	odbywać	zarówno	w	fizycz-
nym	 otoczeniu	 pałacu,	 jak	 i	 poprzez	 platformę	
internetową	 w	 dowolnej	 lokalizacji	 na	 świecie.	
W	skrócie	–	owa	gra	to	rodzaj	odszukiwania	oraz	
odczytywania	 placu	 Litewskiego	 i	 (lub)	 miejsc	
w  jego	 najbliższym	 sąsiedztwie,	 składających	 się	
na	tożsamość	tego	fragmentu	Lublina	–	znanych	
z	 legend,	 ustaleń	 historyków	 i	 odkryć	 archeolo-
gicznych.	W	rzeczywistości	realnej,	w	zdefiniowa-
nej	przestrzeni,	należałoby	 rozmieścić	 system	ta-
bliczek	 (piktogramów	 grupujących	 poszczególne	
funkcje).	Po	dotarciu	do	 takiego	punktu,	 za	po-
średnictwem	 aplikacji	 ściągniętej	 na	 urządzenie	
mobilne	 uczestnika	 lub	wypożyczone	 z	 placówki	
Muzeum,	 ukazywałyby	 się	 stosowne	 informacje.	
W	 rzeczywistości	 wirtualnej	 podstawowym	 me-
dium	byłaby	 interaktywna	mapa.	Dla	uatrakcyj-
nienia	„gry”	można	wprowadzić	element	współza-
wodnictwa	i	system	punktowy.
Mimo	 wielu	 ustalonych	 faktów	 „otoczenie	

dalsze”	pozostaje	nadal	dość	tajemniczą	przestrze-
nią.	 Stwierdzenie	 to	 dotyczy	 przede	 wszystkim	
podwalin	 murowanych	 budynków,	 na	 których	
pozostałości	natknięto	 się	w	 zadrzewionej	 części	
placu	Litewskiego,	 przed	 frontonem	pałacu.	 Za-
kres	rewitalizacji	 i	podjętych	wówczas	badań	te-
renowych	nie	dał	sposobności,	aby	rozpoznać	za-

sięg	i charakter	tych	budowli.	W	tym	kontekście	
ważne	 jest	 poszukiwanie	 odpowiedzi	 na	 rodzące	
się	wątpliwości	–	czy	były	to	założenia	starsze	od	
samego	pałacu,	czy	może	był	to	przykład	zrealizo-
wanej	myśli	Tylmana	z	Gameren?	W	drugim	wy-
padku	 uzasadnienie	 podjęcia	 ponownych	 badań	
wykopaliskowych	 jest	 oczywiste	 –	 owe	 obiekty	
były	 funkcjonalnie	 powiązane	 z	 rezydencją.	 Jeśli	
zaś	 byłyby	 starsze,	 należy	 uzyskać	 odpowiedź	 na	
pytanie,	 z	 czym	 je	 powiązać	 i	 jak	 datować.	 Być	
może	jednym	z	nich	jest	dwór	Firlejów	bądź	zało-
żenie	określane	w	1601	roku	jako	area cum curia,	
a	 w	 1603	 roku	 „dwór	 murowany”.	W	 realizacji	
tego	postulatu	może	stanąć	na	przeszkodzie	trwa-
łość	projektu	pod	nazwą	„Rewitalizacja	placu	Li-
tewskiego”.	Mimo	to	trzeba	ufać,	iż	podjęcie	tak	
istotnych	poszukiwań	–	zarówno	dla	projektowa-
nego	Muzeum,	jak	i	dla	miasta	Lublina	–	odnaj-
dzie	właściwą	 formułę	 prawną.	Gdyby	 zaś	wyra-
żony	pomysł	był	absolutnie	niewykonalny,	należy	
rozważyć	inne	rozwiązania	–	teren	ten	winien	być	
objęty	dokładną	prospekcją	nieinwazyjną	(geora-
darową,	magnetooporową	lub	inną)	wykonywaną	
w	regularnej	siatce	i	uzupełnioną	o	odwierty.
Omawiając	 „dalsze	 otoczenie”,	 trzeba	 wspo-

mnieć	o	koncepcji	 zakładającej	budowę	nowych	
pomieszczeń	 podziemnych,	 wysuniętych	 poza	
obrys	pałacu.	Biorąc	pod	uwagę	 skalę	 założenia,	
dostępność	do	operowania	sprzętem	ciężkim	oraz	
możliwości	połączenia	z	gmachem	głównym,	trze-
ba	przyjąć,	iż	jedynym	nadającym	się	do	tego	miej-
scem	jest	plac	przed	frontonem.	Gdyby	ten	zamysł	
miał	być	wprowadzony	w	życie	choćby	dla	spraw-
dzenia	nośności	gruntów	–	niezbędne	będzie	 za-
łożenie	wykopów.	Trzeba	koniecznie	postulować,	
by	miały	one	postać	badań	wykopaliskowych,	lecz	
prowadzonych	zgodnie	z	zamierzeniami	projekto-
wymi	i	w	ich	granicach.	W	tym	punkcie	zbliżamy	
się	do	postulatu	ustalenia	roli,	 jaką	spełniał	plac	
położony	przed	reprezentacyjnym	wejściem.
Prace	badawcze	realizowane	w	„dalszym	oto-

czeniu”	 powinny	 rozstrzygnąć	 wątpliwość,	 jak	
daleko	 sięgała	 piwnica	 drugiej	 kondygnacji	 wy-
chodząca	od	frontonu.	Ten	obiekt	funkcjonalnie	
i	konstrukcyjnie	powiązany	jest	z	murami	pałacu.	
W	 dokumentacji	 archeologicznej	 z	 prac	 prowa-
dzonych	przy	zakładaniu	izolacji	przeciwwilgocio-
wej	zawarte	jest	stwierdzenie,	że	badacze	w całości	
je	 zainwentaryzowali44.	 Zastrzeżono	 przy	 tym,	 że	
niektóre	ściany	były	zamurowane.	W	tym	miejscu	
ponownie	 stajemy	 przed	 problemem	 powiązania	
dziejów	pałacu	z	 jego	zapleczem	w	granicach	hi-

44	 P.	Zimny,	Sprawozdanie z badań archeologicznych...
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storycznej	działki.	W	tym	zagadnieniu	mieści	się	
również	kwestia	przebiegu	„traktu	na	Wieniawę”.
„Bezpośrednie	 sąsiedztwo”	 pałacu	 Lubomir-

skich	to	z	kolei	strefa	położona	najbliżej	podwalin	
budowli.	W	tak	nakreślonym	otoczeniu	podejmo-
wanych	będzie	relatywnie	najwięcej	prac	adapta-
cyjnych	 i	 zabezpieczających	przy	projektowanym	
Muzeum.	W	roku	2016,	 równolegle	do	 rewitali-
zacji	placu	Litewskiego,	górne	części	 ścian	pała-
cu	 zostały	 pokryte	 izolacją	 przeciwwilgociową45.	
Zapewne	podczas	adaptacji	gmachu	na	potrzeby	
Muzeum	odsłonięte	będą	pozostałe	partie	 ścian.	
Temu	zamierzeniu	musi	towarzyszyć	rozpoznanie	
archeologiczne,	 co	 najmniej	 w	 postaci	 nadzoru.	
Wśród	newralgicznych	punktów	wymieniany	jest	
styk	korpusu	z	wieżą.	Zrealizowanie	tego	zakresu	
metodami	wykopaliskowymi	pozwala	zaklasyfiko-
wać	 poszukiwania	 do	 badań	 archeologiczno-ar-
chitektonicznych,	a	więc	interdyscyplinarnych.
Zakładanie	 wykopów	 stycznych	 do	 murów	

pałacu	 da	 również	 sposobność	 do	 odsłonięcia	
układu	 stratygraficznego	 oraz	 ustalenia	 relacji	
pomiędzy	 poziomami	 ziemnymi	 a	 wątkami	 mu-
rowanymi.	Badania	 archeologiczne	wykonywane	
przy	 rewitalizacji	 placu	Litewskiego	dowodzą,	 że	
od	średniowiecza	poziom	terenu	„urósł”	o	ok.	200	
cm.	Otwieranie	sondaży	geotechnicznych	lub	wy-
kopów	pod	wzmocnienie	podwalin,	przynajmniej	
w	kilku	punktach,	winno	mieć	postać	odkrywek	
badawczych.	 Wykopy	 archeologiczne	 dostar-
czyłyby	 datowników	 oraz	 umożliwiłyby	 ocenę	
tempa	przyrostu	poziomów,	a	także	interpretację	
poszczególnych	 depozytów.	 Przy	 wytyczaniu	 wy-
kopów	badawczych	należy	wybrać	miejsca,	gdzie	
zachował	się	historyczny	poziom	humusowy,	gdyż	
tylko	w	takich	wypadkach	możliwa	będzie	do	ob-
serwacji	i	analizy	pełna	sekwencja.	Na	podstawie	
dokumentacji	 naukowej	 nadzorów	 wykonanych	
w	2016	roku	da	się	ustalić	tego	rodzaju	miejsca.
Podczas	 zawężonych	 badań	 w	 sezonie	 2016	

stycznie	 do	 fundamentów	 pałacu	 Lubomirskich	
odsłonięto	trudne	na	tamtym	etapie	do	identyfi-
kacji	mury,	które	wychodziły	poza	obrys	rezyden-
cji.	W	 ramach	 planowanych	 prac	 remontowych	
i	 adaptacyjnych	podczas	 budowy	Muzeum	nale-
żałoby	poszukać	odpowiedzi	odnośnie	do	funkcji	
pełnionych	przez	te	konstrukcje.	Wskazane	było-
by	 ustalenie	 ich	 zasięgu.	 Gdyby	 spełnienie	 tego	
postulatu	 metodami	 wykopaliskowymi	 nie	 było	
możliwe	 lub	 byłoby	 bardzo	 trudne	 w	 realizacji,	
można	posłużyć	się	georadarem	lub	innymi	meto-
dami	nieinwazyjnymi.

45	 Tamże.

Kreśląc	 zakres	możliwego	 do	wykonania	 roz-
poznania	obszaru	stykającego	się	z	pałacem,	trze-
ba	również	wspomnieć	o	planowanej	budowie	ku-
baturowych	sal,	których	zasięg	wychodziłby	poza	
obrys	 fundamentów.	 Biorąc	 pod	 uwagę	 korzyści	
wypływające	 z	 badań	 szerokopłaszczyznowych,	
koniecznie	 należy	 postulować,	 aby	 do	 poziomu	
zalegania	 lessu	 geologicznego	 ten	 zakres	 robót	
ziemnych	wykonano	w	takiej	właśnie	formule.
We	wnętrzu	pałacu	właściwie	nie	realizowano	

żadnych	 przedsięwzięć,	 z	 których	można	 by	 wy-
ciągać	wnioski	oparte	na	analizie	archeologicznej.	
W tej	sytuacji	kluczowe	stają	się	badania	architek-
toniczne.	Wypływające	z	nich	wnioski	i postulaty	
trzeba	brać	pod	uwagę	 i	dążyć	do	uzyskania	od-
powiedzi przy zastosowaniu metod wykopalisko-
wych.	 Sformułowane	 postulaty	 i	 wnioski	można	
waloryzować,	a	więc	ustalać	ich	rangę	i kolejność	
realizacji	poszczególnych	odkrywek.	Przyjęte	kry-
teria	mogą	wypłynąć	przy	ocenie	ich	przydatności	
w	procesie	projektowania.	Każdy	z wniosków	po-
siada	również	inną	wartość	naukową	i	historyczną.	
Są	wśród	nich	takie,	które	zakładają	odsłanianie	
węzłów	murów.	Odkrywki	wyznaczane	w	 takich	
punktach	 pozwoliłby	 ustalić	 fazowanie	 budowli,	
ocenić	użyty	materiał	i	określić	stan	zachowania,	
który	może	stanowić	podstawę	do	eksponowania	
danego	reliktu	lub	oceny	jego	parametrów	tech-
nicznych.	Wśród	 anomalii	 wykrytych	 przez	 geo-
radar	znajdowały	się	tak	subtelne,	a	jednocześnie	
trudne	do	identyfikacji	ślady	–	jak	stopień	ugięcia	
starszych	 podłóg	 lub	 posadzek,	 a	 nawet	 koleiny	
wyżłobione	 przez	 pojazdy	 kołowe	 przetaczające	
się	 przez	 sień.	 Są	 to	 zatrzymane	 w	 czasie	 cechy	
powstałe	 w	 trakcie	 użytkowania	 i	 eksploatacji	
obiektu.	Warto	w	 kontekście	 tych	 odkryć	wziąć	
pod	uwagę	przykrycie	ich	taflami	szklanymi,	które	
w	przestrzeni	ekspozycyjnej	dawałyby	wgląd	w	mi-
nioną	rzeczywistość.
Prospekcja	georadarem	ustaliła,	 że	pod	więk-

szością	 pomieszczeń	 parteru	 mogą	 być	 ukryte	
piwnice.	Ten	niezmiernie	ważny	wynik	 zdaje	 się	
dowodzić,	 że	 we	 wnętrzu	 pałacu	 nie	 zachowały	
się	 profile	 ziemne,	 których	 odsłonięcie	 pozwoli-
łoby	odtwarzać	użytkowanie	opisywanego	terenu.	
Z tych	względów	jeszcze	mocniej	należy	akcento-
wać	potrzebę	założenia	wykopów	badawczych	na	
zewnątrz	murów.
Obecność	piwnic	pod	pałacem	otwiera	z	kolei	

inną	 perspektywę,	 nakierowaną	 na	 rozpoznanie	
architektoniczno-archeologiczne.	Spełnienie	tego	
postulatu	 pozwoliłoby	 zdobyć	 dane	 o	 starszym	
układzie	pomieszczeń.	Należy	jednocześnie	zadać	
równoległe	pytanie	–	dlaczego	pewne	przestrzenie	
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pozbawione	są	podziemnych	pomieszczeń?	Pośród	
nasuwających	 się	 rozwiązań	 trzeba	 zakładać,	 że	
być	może	w	 tych	miejscach	 znajdowały	 się	 inne	
relikty,	których	obecność	stała	na	przeszkodzie	do	
wydrążenia	sal	podziemnych.	Być	może	absencja	
piwnic	 spowodowana	 była	 względami	 konstruk-
cyjnymi,	a	może	 jest	 zapisem	 faz	architektonicz-
nych,	 jakich	nie	da	 się	uchwycić	podczas	odsła-
niania	wątków	w	partii	naziemnej.
Uzyskanie	 dostępu	 i	 rozpoznanie	 piwnic	

pierwszej	 kondygnacji	 będzie	 konieczne	 z	 kilku	
powodów.	Po	pierwsze	–	 jeśli	mają	być	 zagospo-
darowane	jako	część	tworzonej	placówki,	postulat	
jest	oczywisty	–	wynika	ze	względów	użytkowych.	
Jeśli	 zaś	 miałyby	 być	 wyłączone	 –	 ze	 względów	
konstrukcyjnych	trzeba	je	zabezpieczyć	przed	za-
waleniem,	ruchami	lub	innymi	czynnikami	wpły-
wającymi	 na	 statykę	 budynku.	 Należy	 przy	 tym	
zakładać,	że	konserwator	zabytków	nie	pozwoli	na	
wylanie	płyty	betonowej	ponad	ich	stropami.
Przy	 formułowaniu	 programu	 zmierzającego	

do	 ustalenia	 obecności	 piwnic	 należy	 zaakcen-
tować	 relację	 pomiędzy	 pierwszą	 i	 drugą	kondy-
gnacją	podziemnych	 sal.	Za	obecnością	niższego	
poziomu	 piwnic	 zdają	 się	 przemawiać	 korytarze	
wychodzące	 przed	 południowy	 fronton	 pałacu	
(odsłonięto	 je	 i	 częściowo	 zainwentaryzowano	
w 2016	roku).	Biorąc	pod	uwagę	miąższość	ukła-
du	 stratygraficznego	 występującego	 w	 otoczeniu	
pałacu	oraz	wspomnianą	piwnicę	drugiej	kondy-
gnacji,	można	zakładać,	 że	pomiędzy	oboma	po-
ziomami	podziemnych	pomieszczeń	zachodzi	na-
stępstwo	czasowe.
Próba	 oceny	 czasochłonności	 koniecznych	

do	 podjęcia	 prac	 badawczych	 jest	 niezmiernie	
trudna,	a	wręcz	niemożliwa.	Wydaje	się,	że	część	
z nich	musi	stać	się	elementem	procesu	projekto-
wania	–	jak	choćby	uzyskanie	danych	o	miąższości	
i	strukturze	warstw	antropogenicznych.	Podobną	
uwagę	da	się	także	przypisać	do	ustalenia	relacji	
pomiędzy	poszczególnymi	wątkami	murowanymi,	
szczególnie	w	przyziemiu	i	w	obrębie	pomieszczeń	
piwnicznych.
Zakładanie	wykopów	przy	 zewnętrznych	 fun-

damentach	może	 być	 synchroniczne	 z	 robotami	
budowlanymi,	 niemniej	 jednak	 badania	 archeo-
logiczne	 winny	 wyprzedzać,	 a	 przynajmniej	 być	
skoordynowane,	 z	 poczynaniami	 inżynieryjnymi.	
Przesunięcie	 badań	 wykopaliskowych	 do	 etapu	
realizacji	projektowej	pozwoli	uniknąć	dublowa-
nia	kosztów	wynikających	z	zajęcia	pasa	drogowe-
go,	ogrodzenia	i	zabezpieczenia	miejsca,	wywiezie-
nia	ziemi,	ponownego	zagęszczenia	wykopów	i	ich	
szalowania.	Z	powodu	marmurowych	podłóg	uło-

żonych	w	większości	sal	parteru	podejmowanie	ja-
kichkolwiek	prac	badawczych,	powodujących	ich	
uszkodzenie	lub	demontaż,	wydaje	się	wykluczo-
ne.	Wyartykułowany	problem	jest	jednym	z	wielu,	
który	 ukazuje,	 jak	 złożone	 dylematy	 trzeba	 brać	
pod	 uwagę	 przy	 planowaniu	 prac	 remontowych	
i naukowych.
Wobec	tylu	wyrażonych	i	mogących	się	poja-

wić	niewiadomych,	trzeba	postulować	powołanie	
zespołu	programowego,	który	stworzyłby	harmo-
nogram	działań,	sformułował	cele	i	drogi	dojścia	
do	nich,	a	także	wskazał	na	oczekiwane	oraz	moż-
liwe	rezultaty.
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STRESZCZENIE

Badania	 archeologiczne	 towarzyszące	 rewitalizacji	
placu	Litewskiego	w	latach	2016–2017	przyniosły	nie-
spodziewane	ustalenia	nakazujące	inne,	od	dotychczas	
obowiązującego,	odczytanie	funkcji,	jakie	ta	przestrzeń	
przez	ostatnie	500	lat	pełniła	w	tkance	miejskiej	Lub-
lina.	Uważany	był	on	za	„plac	na	rozdrożu”,	położony	
na	skrzyżowaniu	dróg,	poza	strefą	zurbanizowaną.	Fak-
tycznie,	w	jego	wschodniej	części	rozwidlały	się	szlaki	
wiodące	do	Małopolski	 i	Wielkopolski.	Dzięki	wyko-
nanym	badaniom,	wiemy	jak	owe	drogi	zmieniały	swe	
nawierzchnie	 i	 jak	długo	były	użytkowane.	Przy	 trak-
tach,	już	w	późnym	średniowieczu,	zaczęły	powstawać	
obiekty	 wystawione	 w	 technice	 szachulcowej,	 takiej	
samej,	 z	 jakiej	 korzystano	 przy	 wznoszeniu	 zabudo-
wy	 miasta	 ukrytego	 za	 murami	 Kazimierza	 Wielkie-
go.	 Obok	 domów	 wyrastały	 pracownie	 rzemieślnicze	
–	 garncarsko-kaflarskie,	 rogownicze,	 metalurgiczne.	
W	 okresie	 nowożytnym	 wnętrze	 obecnego	 placu	 Li-
tewskiego	 było	 stopniowo	 zabudowywane	 obiektami	
świeckimi	i sakralnymi.	Wśród	nich	centralne	miejsce	
zajmował	 kościół	 oo.	 Bonifratrów.	 Przy	 nim	 rozwinął	
się	 intensywnie	 użytkowany	 cmentarz.	 Chowano	 tu	
w  zdecydowanej	większości	dorosłych	mężczyzn,	któ-

rych	 szkielety	nosiły	 ślady	urazów.	Zapewne	 ludzie	 ci	
byli	podopiecznymi	 zakonników,	którzy	posiadali	 roz-
ległą	wiedzę	medyczną,	gdyż	pacjenci	zmarli	z	innych	
powodów	niż	 odniesione	 rany.	Nekropolia	 przylegała	
do	III	linii	szańców	miejskich,	usypanych	w	latach	20.	
XVII	wieku.	W	 roku	2016	w	 środkowej	 części	 placu	
odsłonięto	fosę	oraz	bastion	z	załomami,	których	bieg	
został	 naszkicowany	na	 planie	C.	V.	 d’Örken	 z  1716	
roku.
Badania	 archeologiczne	 towarzyszące	 rewitalizacji	

placu	Litewskiego	dostarczyły	 także	danych	o	bytno-
ści	ludzi	w	tym	miejscu	w	środkowym	neolicie	oraz	we	
wczesnym	 średniowieczu.	 Natknięto	 się	 również	 na	
ślady	działań	wojennych	z	lata	1944	roku.
Odkrycia	 archeologiczne	 ujawniły	 i	 zilustrowały	

zmiany	w	funkcjach,	jakie	pełniły	poszczególne	części	
placu	Litewskiego	na	przestrzeni	wieków.

słowa klucze:	przeszłość	placu	Litewskiego,	rzemiosło	
w	 śródmieściu	 Lublina,	 III	 linia	 szańców	 miejskich,	
kościół	Bonifratrów,	cmentarz	bonifraterski,	znaleziska	
z	II	wojny	światowej

SUMMARY

Archaeological	 research	 accompanying	 the	 re-
vitalisation	 of	 the	 Lithuanian	 Square	 in	 2016–2017	
resulted	 in	 unexpected	 findings	 requiring	 a	 different	
interpretation of the functions that this location has 
played	in	the	urban	tissue	of	Lublin	over	the	last	500	

years.	It	was	considered	a	“square	at	the	crossroads”,	
located	at	a	junction	of	roads,	outside	of	the	urbanised	
zone.	Indeed,	the	routes	leading	to	Lesser	Poland	and	
Greater	Poland	divided	in	its	eastern	part.	Due	to	the	
research	carried	out,	it	was	discovered	how	these	roads	
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had	 changed	 their	 surfaces	 and	 how	 long	 they	 had	
been	used.	Already	in	the	late	Middle	Ages,	buildings	
were	built	along	the	routes	according	to	the	wattle	and	
daub	method	–	one	that	was	used	during	the	construc-
tion of the city hidden behind the walls of Casimir the 
Great.	Craft	workshops	–	pottery	 and	 tile,	horn	and	
metallurgical	ones	–	were	built	next	to	the	houses.	In	
the	early	modern	period,	the	interior	of	today’s	Lithu-
anian	Square	was	gradually	built	up	with	secular	and	
sacral	buildings.	Among	them,	the	central	place	was	
taken	by	 the	Fatebenefratelli	 church.	An	 intensively	
used	cemetery	developed	next	to	it.	Among	the	bur-
ied,	one	can	find	mostly	men	whose	skeletons	showed	
signs	of	injuries.	Probably,	they	were	under	care	of	the	
monks	who	had	extensive	medical	knowledge,	as	the	
patients	died	 from	 reasons	other	 than	 their	wounds.	
The	necropolis	was	adjacent	to	the	3rd line of the city 
ramparts,	 built	 in	 the	 1720s.	 In	 2016,	 a	 moat	 and	

a bastion	with	offsets	were	unveiled	in	the	central	part	
of	the	square,	the	course	of	which	was	sketched	on	the	
plan	of	C.	V.	d’Örken	from	1716.
Archaeological	 research	 accompanying	 the	 revi-

talisation	of	the	Lithuanian	Square	also	provided	data	
on	the	local	presence	of	people	in	the	Middle	Neolith-
ic	and	in	the	early	Middle	Ages.	Traces	of	the	military	
operations	in	the	summer	of	1944	were	also	found.
Archaeological	 discoveries	 have	 revealed	 and	 il-

lustrated	changes	in	the	functions	performed	by	indi-
vidual	 parts	 of	 the	Lithuanian	Square	 over	 the	 cen-
turies.

key words:	history	of	the	Lithuanian	Square,	crafts-
manship	 in	 the	 centre	 of	 Lublin,	 3rd line of the city 
ramparts,	 the	Fatebenefratelli	 church,	 the	Fatebene-
fratelli	cemetery,	findings	from	the	Second	World	War
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Dzieje	obiektu,	mimo	iż	były	 już	kilkakrotnie	
opisywane,	opierają	się	na	pojedynczych,	a	wręcz	
szczątkowych	 informacjach	 historycznych	 oraz	
ich	interpretacjach.	Powstało	również	kilka	opra-
cowań	badawczych	(konstrukcyjnych,	architekto-
nicznych,	archeologicznych	 i	konserwatorskich),	
które	dotyczyły	jedynie	niewielkich	części	budyn-
ku.	Dotychczasowe	badania	nie	objęły	 swym	za-
kresem	całego	pałacu.	Opracowanie	niniejsze	nie	
ma	na	celu	ustalenia,	który	z	autorów	jest	bliższy	
prawdy	 czy	 który	 dokładniej	 interpretuje	 dane	
historyczne,	 ale	 jedynie	 określenie,	 czy	 istnieje	
prawdopodobieństwo,	 iż	 do	dnia	 dzisiejszego	 za-
chowało	się	coś	z	pierwotnej	formy	budynku	lub	z	
późniejszych	faz	jego	przekształceń.

Dzieje	obiektu

Najstarszym	znanym	właścicielem	opisywanej	
posesji	 był	 Mikołaj	 Firlej	 –	 wojewoda	 lubelski1.	
Pierwsza	informacja	na	temat	budynku	pochodzi	
z	 1601	 roku	 i	mówi	o	 istnieniu	placu	 z	dworem	
(area cum curia)2.	Z	informacji	zawartych	w	doku-
mentach	spadkowych	dowiadujemy	się,	że	posesja	
podzielona	została	na	 trzy	części:	dwór	otrzyma-
ła	Katarzyna	Sieniucina,	a	sąsiednie	grunty	–	jej	
siostry	 Zofia	 Boguszowa	 i	 Elżbieta	 Kazimierska.	
Na	tej	podstawie	można	przypuszczać,	że	posesja	
przed	 podziałem	 mogła	 zajmować	 obszar	 o	 po-
wierzchni	przynajmniej	placu	Litewskiego.

*	 Artykuł	 powstał	 na	 podstawie	 autorskiego	 tekstu	
Ekspertyza dotycząca wystawy stałej w ramach zadania prze-
budowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w zakresie dyspozycji 
przestrzennej wnętrz pałacowych i ich adaptacji dla potrzeb 
tworzonej ekspozycji stałej – badania architektoniczne piwnic 
– Etap 1	 wykonanej	w	 2019	 roku	 na	 zlecenie	Muzeum	
Narodowego	w	Lublinie.

1	 Żył	w	latach	1531–1588,	stanowisko	wojewody	lu-
belskiego	objął	w	1588	roku.	Zob.	A.	Boniecki, Herbarz 
polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szla-
checkich,	t.	1,	Warszawa	1902,	s.	290.

2	 M.	Kurzątkowski,	Pałac Radziwiłłowski, obecnie Uni-
wersytet. Studium historyczno-architektoniczne,	 1966,	 s.  9	
(Archiwum	 Lubelskiego	 Wojewódzkiego	 Konserwatora	
Zabytków).

Z	roku	1613	pochodzi	wzmianka,	 iż	dwór	był	
murowany3.	Na	 tej	 podstawie	 oczywiście	 nie	 da	
się	określić	jego	wyglądu,	wielkości	czy	podziału,	
jednak	 to	w	 tym	 czasie	 powstały	 pierwsze	 zabu-
dowania,	które	mogły	dotrwać	do	dzisiaj	w struk-
turze	 pałacu.	 Pod	 koniec	 XVII	 wieku	 Tylman	
z  Gameren	 wykonał	 koncepcję	 budowy	 oficyny	
i stajni	na	omawianej	działce.	Rysunki	nie	poka-
zują	wnętrza	budynków	istniejących,	jednak	moż-
liwe	są	do	określenia	wymiary	działki,	jej	kształt,	
a	 co	 najważniejsze	 lokalizacja	 i	 obrys	 pałacu	
(ryc.  1,	 ryc.	 2).	Mimo	 iż	 są	 to	 dane	 szczątkowe	
i nie	przedstawiają	podziału	wnętrza,	 to	w	połą-
czeniu	z	obecnym	stanem	pozwalają	na	nakreśle-
nie	przybliżonego	wyglądu	obiektu	z	tego	okresu	
(co	jest	bardzo	rzadką	i	przydatną	wskazówką	dla	
badaczy).	Tylman	opisał	budynek	główny	jako	Pa-
lazzogrande di madame	oraz	część	ryzalitu	jako	Sca-
leprincipale.	W	tym	przypadku	nie	jest	pewne,	czy	
na	planie	sytuacyjnym	przedstawiony	został	stan	
istniejącego	czy	też	kształt	projektowanego	gma-
chu.	Porównanie	z	późniejszymi	przedstawieniami	
pozwala	 przypuszczać,	 że	 jest	 to	 jednak	 projekt	
przebudowy.
Tylman	 wykonał	 trzy	 koncepcje.	 Pierwsza	

przedstawia	 projekt	 oficyny,	 stajni	 i	 kordegar-
dy	 po	 stronie	 wschodniej.	 Budynek	 przyjmuje	
powierzchnię	 zabudowy	 około	 950	 m2,	 co	 przy	
dwóch	 kondygnacjach	 daje	 mu	 powierzchnię	
użytkową	 zbliżoną	 do	 pałacu.	 Zaprojektowany	
obiekt	posiadał	dwie	kuchnie	z	dużą	spiżarnią	oraz	
jadalnie,	 dwa	 przejazdy	 na	 podwórko	 kuchenne	
i  wozownię	 z	 ogrodem.	 Od	 strony	 południowej	
zaprojektowano	 kordegardę	 z	 budynkiem	 tech-
nicznym	o	powierzchni	zabudowy	około	250	m2.	
Wzdłuż	wschodniej	granicy	miały	powstać	stajnie	
(najpewniej	w	 jednej	 części	 piętrowe,	 a	w	 innej	
części	 parterowe)	 o	 powierzchni	 około	 850	 m2 
z trzydziestoma	boksami	dla	koni,	pomieszczenia-
mi	towarzyszącymi	oraz	wozownią.	Przy	założeniu,	
że	pałac	był	budowlą	piętrową	o	powierzchni	za-
budowy	około	1000	m2,	można	przyjąć,	że	inwe-
stycja,	przy	ówczesnej	sytuacji	gospodarczej,	spo-

3	 Tamże,	s.	10.

Krzysztof Janus
politechnika Lubelska

o najnowszych badaniach architektonicznych w pałacu 
Lubomirskich*
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Ryc.	1.	Nałożenie	rysunków	projektu	Tylmana	z	Gameren	na	współczesny	plan	sytuacyjny	(na	zielono	–	lokalizacja	pałacu,	
na	czerwono	–	projekt	stajni	i	oficyny	wg	koncepcji	1,	na	żółto	–	projekt	oficyny	wg	koncepcji	2).	Opracowanie	własne	na	

podstawie	zasobów	Gabinetu	Rycin	Biblioteki	Uniwersyteckiej	w	Warszawie

Ryc.	2.	Nałożenie	obrysu	budynku	z	1696	roku	na	współczesny	rzut	parteru.	Opracowanie	własne	na	podstawie	zasobów	
Gabinetu	Rycin	Biblioteki	Uniwersyteckiej	w	Warszawie

łecznej	 i	 politycznej	 Lublina,	 byłaby	 ogromnym	
przedsięwzięciem,	 którego	 celowość	musiała	 być	
dokładnie	przemyślana	i	uzasadniona.
Druga	koncepcja	Tylmana	 jest	bardzo	 zbliżo-

na	do	pierwszej,	jednak	nie	uwzględnia	budynku	
kordegardy.	Trzecia	przedstawia	budynek	jedynie	
w	 obrysie	 sytuacyjnym	 o	 powierzchni	 zabudowy	

około	1300	m2,	a	 lokuje	go	od	strony	południo-
wej,	 dokładnie	 w	 miejscu	 głównego	 wjazdu	 do	
pałacu	od	strony	ulicy	Krakowskie	Przedmieście.
Na	podstawie	kształtu	i	wymiarów	działki	moż-

liwe	 jest	również	określenie	układu	drożnego	tej	
części	Lublina	(odmiennego	niż	obecny),	w któ-
rym	 istniała	 dodatkowa	 uliczka	 łącząca	 okolice	
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obecnego	 skrzyżowania	 ulic	 Krakowskie	 Przed-
mieście	 i	Kapucyńskiej	 z	 okolicą	 ulicy	Żołnierzy	
Niepodległej.
Poza	koncepcją	części	gospodarczej	w	zbiorze	

Tylmana	znajdują	się	cztery	rysunki	elewacji,	któ-
re	najpewniej	należy	łączyć	z	projektem	rozbudo-
wy	 ryzalitu	 frontowego	 budynku	 pałacu4.	 Część	
środkowa	jest	adekwatna	do	wymiarów	przedsta-
wionych	na	planie	sytuacyjnym	z	koncepcji,	po-
siada	pięć	 osi	 i	 skrzydło	 zachodnie	 czteroosiowe	
(jak	obecnie).	Nie	zgadza	się	zaś	lokalizacja	otwo-
rów	i	ich	wymiary	z	obecnie	istniejącymi	oraz	wy-
miary	ryzalitu	(ryc.	3).
Na	 podstawie	 badań	 archeologicznych	 oraz	

informacji	 historycznych	 udało	 się	 potwierdzić	
jedynie	 istnienie	 ogrodzenia	 posesji	 od	 strony	
południowej,	 biegnącego	 w	 sposób	 zbliżony	 do	
przedstawionego	przez	Tylmana.	Nie	jest	również	
wiadomo,	czy	obrys	budynku	pałacu	 jest	odwzo-

4	 Co	nie	 jest	do	końca	pewne.	Wprawdzie	wymiary	
przedstawione	na	planie	sytuacyjnym	i	elewacji	są	do	sie-
bie	 zbliżone,	 jednak	 żaden	 z	 rysunków	 elewacji	 nie	 jest	
sygnowany	ani	miejscem	ani	czasem.

rowaniem	stanu	istniejącego	czy	też	projektowa-
nego.	Najpewniej	nie	potwierdziły	się	informacje	
o  istnieniu	Scale principale.	Odpowiedź	 na	 pyta-
nie,	 czy	 rysunki	 były	 projektem	 czy	 też	 odwzo-
rowaniem	stanu	 istniejącego,	będzie	możliwa	do	
uzyskania	dopiero	po	wykonaniu	badań	architek-
tonicznych	 i	 archeologicznych	 przynajmniej	 po-
ziomu	parteru.	Na	tym	etapie	z	dużą	dozą	praw-
dopodobieństwa	 można	 stwierdzić,	 że	 projekt	
Tylmana	nigdy	nie	został	zrealizowany.
W	 połowie	 XVIII	 wieku	 pałac	 popadł	 w	 ru-

inę.	W	roku	1751	sporządzono	szczegółowy	opis	
budynku,	 jego	pomieszczeń,	wyposażenia	 i	 stanu	
technicznego5	(por.	aneks).
Opis	jest	dokładny,	jednak	brakuje	podstawo-

wego	 punktu	 odniesienia,	 czyli	 lokalizacji	 sieni.	
Udało	się	z	dużą	dozą	prawdopodobieństwa	ziden-
tyfikować	 pomieszczenia	 w	 obu	 bocznych	 skrzy-
dłach	(ryc.	5,	ryc.	6).	W	przypadku	części	środko-
wej	na	przestrzeni	ostatnich	270	lat	musiało	zajść	

5	 Archiwum	 Państwowe	 w	 Lublinie,	 Akta	 miasta	
Lublina,	sygn.	52,	s.	48–60.

Ryc.	3.	Porównanie	rysunku	znajdującego	się	w	zbiorze	Tylmana	ze	współczesnym	rysunkiem	elewacji.	Opracowanie	własne	
na	podstawie	zasobów	Gabinetu	Rycin	Biblioteki	Uniwersyteckiej	w	Warszawie
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bardzo	wiele	zmian.	Istniał	bliżej	nieokreślony	po-
dział	dwukondygnacyjny	z	galerią	i	schodami	oraz	
obszernym	pokojem	stołowym	na	całej	szerokości	
części	 traktu	(pięć	okien).	Na	całej	powierzchni	
części	środkowej	wymienionych	zostało	trzynaście	
pomieszczeń	(łącznie	z	pokojem	stołowym	i	staj-
nią)	ze	sklepieniami	i	stropami	płaskimi	oraz	przy-
najmniej	 jedenastoma	 oknami	 (obecnie	 istnieje	
dziewięć).	Na	pierwszej	kondygnacji	w	tej	części	
wymieniono	jedynie	trzy	pomieszczenia.
Opis	wymienia	również	dwie	piwnice	z	„nowo	

wykonanymi”	 sklepieniami	 (prawdopodobnie	
obecnie	dostępne),	jak	również	„głębsze	piwnice”	
(najpewniej	 wychodzące	 poza	 obrys	 budynku).	
Nie	 udało	 się	 ustalić,	 w	 jakich	 okolicznościach,	
kiedy	i	z	jakich	środków	obiekt	wyremontowano,	
jednak	nastąpiło	 to	w	XVIII	wieku6,	 a	koszt	 re-
montu	musiał	być	wielki.
Początek	XIX	wieku	 nie	 jest	 do	 końca	 jasny	

pod	względem	własnościowym.	 Jedne	 źródła	po-
dają,	 że	pałac	w	1801	roku	na	publicznej	 licyta-
cji	 zakupił	Beniamin	Finke7,	 który	w	1805	 roku	
odstąpił	 go	 władzom	 austriackim.	 Drugie,	 że	
w  1802	 roku	 Aleksander	 Lubomirski	 sprzedał	
pałac	 z  oficynami,	 stajniami,	wozowniami,	 stud-
niami,	piwnicami	i	ogrodem	Xaweremu	na	Stro-
jeszynie	Stoińskiemu	za	sumę	35	000	złp8.	Po	roku	
1815,	kiedy	obecny	plac	Litewski	stał	się	nowym	
centrum	Lublina,	pałac	otrzymał	szansę	na	nowe	
życie.	 23	 listopada	 1823	 roku	 generał	 Józef	 Za-
jączek	 podjął	 decyzję	 o	 przekazaniu	 obiektu	 na	
potrzeby	 Komisji	 Województwa	 Lubelskiego,	 ze	
wskazaniem	Jana	Stompfa	jako	projektanta	prze-
budowy.	9	grudnia	znano	już	plan	i	kosztorys	prac	
remontowych.	 Wspólnie	 z	 Jakubem	 Hemplem	
Stompf	przygotował	projekt	na	stajnie,	wozownie,	
kloakę,	„osztachetowanie”,	brukowanie	i	splanto-
wanie	 dziedzińca	 obok	 przyszłej	 siedziby	 komisji	
wojewódzkiej.	W	następnych	 latach	projekt	 ten	
był	modyfikowany	 i	 rozszerzany.	Nie	 zmienili	 się	
jedynie	jego	autorzy.
Prace	remontowe	prowadzono	w	latach	1823–

1824.	Nie	jest	dokładnie	znany	kosztorys	prac	ani	

6	 Wymiar	cegły	oraz	zaprawy	są	porównywalne	z	ma-
teriałami	stosowanymi	na	terenie	Lublina	w	końcu	XVIII	
wieku.

7	 Prezydent	Lublina	skupował	nieruchomości	w	mieś-
cie,	 głównie	 te	w	 złym	 stanie	 technicznym.	Zob.	K.	 Ja-
nus,	Przedmieście za bernardynami w Lublinie,	Lublin	2019,	
s. 273.

8	 B.	 Skibińska-Sądecka,	 Pałac Lubomirskich, Komisji 
Województwa Lubelskiego zwany Radziwiłłowskim w Lubli-
nie. Dokumentacja naukowo-historyczna,	1983,	 s. 16	(Ar-
chiwum	 Lubelskiego	Wojewódzkiego	 Konserwatora	 Za-
bytków).

ich	zakres,	ale	pewne	jest,	że	pałac	dostosowano	
do	 nowych	 funkcji	 urzędowych	 (ryc.  8).	Urzęd-
nicy	zaczęli	prace	w	1824	roku.	Pożar,	który	wy-
buchł	 6	 marca	 1829	 roku,	 spowodował	 prawie	
całkowite	zniszczenie	obiektu.	Koncepcję	na	jego	
odbudowę	wykonali	dwaj	budowniczowie	–	Ani-
cet	Czaki,	 który	przewidywał	 zachowanie	obiek-
tu	w	dotychczasowej	wysokości,	 oraz	Ferdynand	
Konotkiewicz,	 powracający	 do	 pierwotnej	wyso-
kości	obiektu	 z	oficyną.	Oba	projekty	miały	być	
poprawione	 przez	 Henryka	 Marconiego,	 który	
jednak	stworzył	własny,	zachowujący	jednopiętro-
wy	 charakter	 obiektu.	 Założył	 poszerzenie	 bocz-
nych	 części	 o	 dodatkowe	 skrzydła	 oraz	 dodanie	
dwóch	wież.	 Projekt	 ten	 został	 zatwierdzony	 do	
realizacji	za	kwotę	planowaną	148	545	złp.	Prace	
postępowały	szybko,	bo	już	w	czerwcu	rozebrano	
mury	drugiego	piętra,	 a	 pod	koniec	 roku	obiekt	
nakryto	dachem.	Detale	architektoniczne	wyko-
nano	z	piaskowca	kunowskiego.	Prace	ukończono	
w	październiku	1830	roku.
W	 latach	 1848–1852	 na	 naprawy	 i	 remonty	

gmachu	wydano	1710	RS,	w	1853	 roku	–	 5450	
RS,	w	1857	roku	–	1323	RS,	zaś	w	1859	roku	na	
wykonanie	nowego	dachu	przeznaczono	398	RS9.	
W	aneksie	 przedstawiono	wykaz	 i	 opis	 budynku	
na	 potrzeby	 różnego	 rodzaju	 prac	 remontowych	
z 1860	roku.	Źródło	to	ukazuje	między	innymi	wy-
miary	 budynków,	 pomieszczeń	 czy	 kolor,	 na	 jaki	
były	malowane	wnętrza	(por.	aneks).
Ze	względu	na	rozrastający	się	aparat	urzędni-

czy	pałac	stał	się	za	mały	i	na	początku	lat	50.	XIX	

9	 Archiwum	 Główne	 Akt	 Dawnych,	 Komisja	 Rzą-
dowa	Spraw	Wewnętrznych	[dalej:	KRSW],	sygn.	6524,	
s. 568.

Ryc.	4.	Przedstawienie	pałacu	z	XVIII	wieku	na	podstawie	
obrazu	znajdującego	się	w	zbiorach	kościoła	św.	Ducha	

w Lublinie
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Ryc.	5.	Poziom	parteru	–	próba	rekonstrukcji	układu	z	1751	roku.	Opracowanie	własne

Ryc.	6.	Poziom	pierwszego	piętra	–	próba	rekonstrukcji	układu	z	1751	roku.	Opracowanie	własne

wieku	rozpoczęły	się	starania	o	wykonanie	nowe-
go	 budynku	 administracyjnego.	 Projekt	 na	 jego	
budowę	został	zatwierdzony	do	1859	roku,	a	przy	
okazji	wykonano	inwentaryzację	omawianego	pa-
łacu	(ryc.	9,	ryc.	10).	Nowy	budynek	„Domu	Gu-
bernialnego”	 wybudowano	 w	 latach	 1859–1861	
po	sąsiedzku.	Zgodnie	z	koncepcją	miał	być	połą-

czony	z	pałacem	łącznikiem.	W	trakcie	prac	przy	
kopaniu	fundamentów	natrafiono	na	„podziemne	
lochy”10,	 które	 wiązać	 należy	 ze	 starszymi	 zabu-
dowaniami	towarzyszącymi	pałacowi,	powstałymi	
przynajmniej	w	XVII	wieku.	W	okresie	tej	rozbu-

10	 AGAD,	KRSW,	sygn.	6524,	s.	116.
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dowy	wykonano	 szereg	prac	 remontowych	 zwią-
zanych	z	eksploatacją	budynku	(naprawa	dachu,	
drzwi	 itp.),	 a	 w	 miejscu	 planowanego	 łącznika	
(który	nigdy	nie	powstał)	wykonano	oficynę	skar-
bową.
W	 roku	 1871	 odbudowano	 arkadowy	 portyk	

na	sześciu	filarach	z	oszkloną	werandą	na	piętrze,	
która	utrzymała	się	do	końca	II	wojny	światowej.	
Od	tego	momentu	ani	bryła,	ani	układ	budynku	
nie	 uległy	 większym	 zmianom.	 W	 późniejszym	
okresie	prowadzono	prace	remontowe	wynikające	
z	normalnego	użytkowania	i	eksploatacji	obiektu.	
W	 roku	 1887	 wymieniono	 poszycie	 dachu	 nad	
całym	gmachem	wg	projektu	inżyniera	Pliszczyń-
skiego.

W	 roku	 1918	 w	 budynku	 miał	 siedzibę	 Tym-
czasowy	Rząd	Ludowy	Republiki	 Polskiej,	 tu	 się	
również	odbyło	pierwsze	jego	posiedzenie.	W	cza-
sie	 II	 wojny	 światowej	 obiekt	 był	 pod	 zarządem	
niemieckim.	 W	 roku	 1945	 usunięto	 werandę,	
odsłaniając	detal	piętra,	wyremontowano	elewa-
cję,	 nadając	 jej	 kolor	 ugru,	 naprawiono	 płasko-
rzeźby,	w	 lewej	 części	 korpusu	wzniesiono	 nowe	
drewniane	schody.	W	roku	1945	gmach	przejęty	
został	przez	UMCS	z	przeznaczeniem	na	Wydział	
Prawa.	W	roku	1979	wykonano	naprawę	„zawalo-
nego”	stropu	na	pierwszym	piętrze	i	zamurowano	
dostęp	do	piwnic	znajdujących	się	pod	placem	Li-
tewskim.	W	roku	1980	planowano	wprowadzić	tu	
pałac	ślubów,	jednak	pomysłu	zaniechano.

Ryc.	7.	Rzut	parteru	–	linią	przerywaną	oznaczono	znane	piwnice	występujące	pod	budynkiem,	na	czarno	oznaczono	lokali-
zację	prawdopodobnych	piwnic	wskazanych	w	trakcie	prowadzenia	prac	georadarowych.	Opracowanie	własne

Ryc.	8.	Przedstawienie	pałacu	z	1826	roku	na	obrazie	Wjazd Generała Zajączka do Lublina,	autor	Philip	Dombeck
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W	 latach	 1998–2000	 przeprowadzono	 ge-
neralny	 remont	 obiektu.	 Wykonano	 wówczas	
prace	 remontowe	 w	 korpusie	 głównym	 wraz	
z piwnicami,	wystrojem	wnętrza,	konserwacją	pła-
skorzeźbionych	płycin	oraz	kamiennych	elemen-
tów	pilastrów.	Odtworzono	 także	 iluzjonistyczne	
malowanie	 okien.	W	 roku	 2017	wykonano	 pra-
ce	związane	z	iluminacją	obiektu.	W	tym	samym	
roku	minister	 kultury	 i	 dziedzictwa	 narodowego	
przekazał	Muzeum	Lubelskiemu	w	Lublinie	dota-
cję	 celową	w	wysokości	 11	mln	 zł	 z	 przeznacze-
niem	 na	 zakup	 nieruchomości	 pałacu	 Lubomir-
skich	 od	 UMCS	 na	 potrzeby	 siedziby	 Muzeum	
Ziem	 Wschodnich	 Dawnej	 Rzeczypospolitej.	
UMCS	 był	 użytkownikiem	 obiektu	 do	 sierpnia	
2020	roku.

Aneks

Opis	z	1751	r.

Naprzód	 wziąwszy	 Sznurem	 od	 muru	 przy	
drodze	 publicznej	 Przedmieścia	 Krakowskiego	
a naprzeciwko	Kościoła	Wielebnych	Oycow	Ka-
pucynow	będącego	do	Pałacu	Jaśnie	Oświeconey	
Xsiężny	Jm	Ci	Sanguszkowey	Marszałkowy	Wiel-
kiej	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego	teraz	należą-
cego	aż	do	muru	w	tyle	tegoż	Pałacu	stojącego	iest	
Długości	Gruntu	Łokci	Sto	Sześćdziesiąt	osm.
Szyrokości	 Zaś	 od	 drogi	 publiczney	 wziąwszy	

Sznurem	od	Sciany	murowanej	przy	Pałacu	Jaśnie	
Wielmożnego	 JMci	 Pana	 Potockiego	 Krajczego	

Koronnego	 iak	 Rynna	 iest	 będący	 aż	 do	 słupa	
ostatniego	Kuźni	kowalskiey	(:	ktora	Kuźnia	także	
należy	do	Pałacu	Jaśnie	Oświeconey	Xiężny	JM	ci	
Sanguszkowey,	Marszałkowy	Wielkiey	Wielkiego	
Xięstwa	Litewskiego:)	 iest	 Łokci	 Sto	Trzydzieści	
y	ieden.
W	 tyle	 zaś	 Pałacu	 szerokość	 iak	mur	 dawny	

wokoło	 Pałacu	 stoiący	 pokazuie	 iest	 Łokci	 Sto	
Piędziesiąt	 y	 Pięć	 Zudperacta	 Fundiemenratine	
Demum	ex	Officosa	Requislione	Soqefati...
Naprzod	mury	poboczne	z	ulice	od	Scian	Sta-

iennych	Zaczynaiące	się	aż	do	samey	kuźni	ciąg-
nące	się	Znaczney	Reperacyi	potrzebuią.
1.	Wchodine	do	Bramy	Pałacu	Drzwi	Składa-

ne	dawne	na	hakach	y	Zawiasach	Żelaznych	bez	
Zamku	tylko	Z	Ryglem	Żelaznym,	y	klamką.	Przy	
Zasuwie	mur	 reparacyi	 potrzebuie	w	Bramie	 sa-
mey	po	prawey	ręce	Sciana	murowana	przeryso-
wana.
2.	W	 izbie	 przedniey	 okna	 na	 ulice	maiącey	

w którey	SP	Stefankiewicz	mieszka	Podłoga	Re-
paracyi	potrzebuie.
3.	Idąc	z	tey	Izby	do	Sklepiku	Ciemnego	Skle-

pienie	podstęplowane
4.	 Item	 idąc	do	 Izby	 tylney	okna	na	Dziedzi-

niec	Pałacu	maiącey	Sciana	po	lewey	ręce	w	Bra-
mie	będąca	nad	czeluściami	przerysowana.
5.	Wchodząc	 zaś	do	pomienioney	 tylney	 Izby	

ściana	murowana	nade	drzwiami	we	dwóch	miey-
scach	dużo	przerysowana.	W	samey	Zaś	przerze-
czoney	 tylney	 Izbie	Pułap	Stary	Zły	 trzema	pod-
wiązkami	 drzewnianemi	 podstęplowany	 przez	

Ryc.	9.	Rzut	parteru	z	około	1859	roku,	AGAD,	Zb.	Kart,	sygn.	8:39,	ark	26
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Który	Się	Szparami	Swieci.	Podłogi	niemasz,	Piec	
Staroświecki	Zły.
6.	Item	idąc	z	tey	izby	do	drugiey	Scian	muro-

wana	przerysowana.	W	drugiey	Izbie	alias	w skle-
pie,	połowe	Sklepienia	upadło,	Tarcicami	na	tym	
mieyscu	 założono.	 Sciana	 poprzecznia	 w	 ktorey	
scianie	 drzwi	 na	 dziedziniec	 dużo	 zdezelowane,	
przy	którey	Scianie	sklepienie	potrzaskane	popa-
dane	porysowane	Z	wielkim	niebespieczenstwem	
chodzących	ludzi	do	tego	sklepu.
7.	Na	Bramie	wchodząc	do	izdebek	w	Sionce	

pułapu	niemasz	tylko	posadzka	ceglana.
8.	W	Izdebce	okno	na	drogę	publiczną	maią-

cey	Sciana	murowana	po	lewey	Stronie	wchodząc	
do	 pomienioney	 Izdebki	 będąca	 przeryzowana.	
Item	za	piecem	mur	 się	przerysował.	Piec	Zielo-
nych	Kafli	Zły.	Podłoga	dobra.
9.	W	drugiey	Izdebce	okno	na	Dziedziniec	ma-

iącey	Sciany	w	kilku	mieyscach	porysoane.	Pieca	
niemasz	tylko	kominek	szafiasty.
10.	W	stayniach	murowanych	ani	podłogi	ani	

pułapow	niemasz	tylko	same	belki.	Dach	wszyst-
kek	tak	nad	Bramą	iako	też	Izbą	sklepami	y	Stay-
niami	Zły.
Item	mur	 dzielący	Dziedziniec	 Pałacu	 y	 Plac	

alias	ogrod	warzywny	penitus	Spustoszony	Zdeze-
lowany.	Idąc	do	samych	Pokojow	Pałacu	Facyata	
wszystka	począwszy	od	gury,	aż	do	samego	Sposo-
bu	Z	Tynku	opadła	dużo	y	Znacznie	zdezelowana.
11.	W	Sali	 dolney	 podłogi	 niemasz.	 Połowcy	

pułapu	także	niemasz	a	druga	połowa	pozostałego	
pułapu	Zgniła	Zbutwiała.	Okna	desczkami	zabite	
w	których	ani	ram	ani	Kwater	niemasz.
12.	 W	 Samey	 Zaś	 Galeryi	 Smiecia	 różnego	

y  gnoiu	 końskiego	 pełno.	 Komin	 ieden	 Kapia-

sty	Staroświecki	a	drugi	na	przeciwko	Piwnic	do	
szczętu	upadł.
13.	Idąc	do	Stołowey	Izby	Drzwi	u	teyże	Izby	

Stołowey	składane	fasowane	na	hakach	y	Zawia-
sach	 Żelaznych	 Z	 Ryglem	 Żelaznym	 bez	 Zamku	
w	 samey	 zaś	 Izbie	 stołowey	 Pułapu	 niemasz	 tyl-
ko	Belki	same	Posacka	ceglana	w	kostkę.	Okien	
Dwoie	w	skroś	zamurowanych	a	Trzy	okna	wpuł	
zamurowane	w	których	tylko	Ramy,	Kwater,	ani	
szkła	niemasz.
14.	Wchodząc	z	Izby	Stołowey	do	[p]ierwsze-

go	 Pokoiu	 Sklepistego	 po	 prawey	 ręce	 będące-
go	Drzwi	 u	 tego	 Pokoiu	 niemasz	 tylko	 drzwi	 Ze	
dwiema	chakami	Żelaznymi.	Pieca	niemasz	tylko	
Komin.	Okno	 iedne	wskroś	Zamurowane	drugie	
wpuł	 zamurowane	w	ktorym	ani	Ram	ani	 Szkła	
niemasz.
15.	Idąc	do	drugiego	Pokoiu	sklepistego	Drzwi	

Staroświeckie	nasadzane	bez	Zamku	Skobla	y klu-
cza.	Okno	 iedne	 całe	 Zamurowane	 drugie	wpuł	
Zamurowane	w	którym	kwater	ani	szkła	niemasz.	
Pieca	 niemasz	 tylko	 komin	 z	 fundamentem	 na	
Piec	murowanym.
16.	 Item	 Idąc	 do	 gabinetu	 narożnego	 Drzwi	

fasowane	na	chakach	y	Zawiasach	Żelaznych	bez	
Zamku	skobla	y	klucza	Kominek	bez	Pieca	Okno	
Szklane	o	dwóch	Kwaterach	Podłoga	drewniana	
w	Langoc	wysadzona.
17.	Idąc	do	trzeciego	Pokoiu	Sklepistego	Drzwi	

fasowane	z	Zawiasami	bez	chaków	Podłoga	Cegla-
na	Iedna	okno	zamurowane	w	drugim	Krata	Żela-
zna	bez	Kwatery	Szkła	Pieca	niemasz	tylko	komin	
z	fundamentem	murowanym	na	Piec.
18.	 Idąc	 do	 Czwartego	 Pokoiu	 Sklepistego	

Drzwi	Staroświeckie	fasowane	na	chakach	y	Za-

Ryc.	10.	Widok	budynku	z	około	1859	roku,	AGAD,	Zb.	Kart,	sygn.	8:39,	ark	25
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wiasach	 Żelaznych	 bez	 Zamku	 y	 Skobla.	 Okno	
iedne	Zamurowane	w	drugim	Krata	Żelazna	tylko	
Posacka	Ceglana	Pieca	ani	komina	niemasz.
Wychodząc	 z	 tego	 Pokoiu	 do	 Galeryi	 Drzwi	

niemasz	tylko	dwa	haki	żelazne	we	drzwiach.
19.	Item	idąc	z	Izby	stołowey	w	Pokoiu	pierw-

szego	po	 lewey	 ręce	będącego	 sklepistego	Drzwi	
ani	 odrzwi	 niemasz.	 Iedne	 okno	 zamurowane	
w drugim	tylko	Ramy	stare	bez	szkła	y	Kwater.	Po-
sacka	ceglana	komin	bez	Pieca.
20.	Idąc	do	drugiego	Pokoiu	drzwi	niemasz	tyl-

ko	odrzwi	okno	iedne	Zamurowane	a	w	drugim,	
ani	Kwater	ani	szkła	niemasz.	Posacki	ani	Podłogi	
niemasz	Pieca	ani	komina	niemasz.
21.	 Idąc	do	 trzeciego	Pokoju	 także	 ani	 drzwi	

ani	w	oknie	kwater	ani	podłogi	ani	posacki,	ani	
Pieca	niemasz.
22.	 Item	 idąc	 do	 Pokoju	 narożnego	 Drzwi	

niemasz.	 Sztuka	 muru	 nade	 drzwiami	 wypadła	
w tymże	samym	mieyscu	sama	się	dużo	odszczepi-
ła.	Posacki,	ani	podłogi	niemasz	Pieca	ani	Kumina	
niemasz	w	oknie	ani	Ramów	Kwater	niemasz.
23.	 Idąc	 do	 czwartego	 Pokoiu	 Drzwi	 Staro-

świeckie	 fasowane	 na	 Zawiasach	 y	 hakach	 Że-
laznych	bez	Zamku	y	skobla	Posacki	ani	Podłogi	
niemasz.	W	 iednym	oknie	Krata	Żelazna	drugie	
zamurowane	Pieca	niemasz	tylko	fundament	mu-
rowany	na	Piecz	kominem.
24.	Wychodząc	z	tego	pokoiu	do	Galeryi	dol-

ney	Drzwi	Złe	desczkami	Zabite.
25.	 Idąc	 po	 Schodach	 do	 górnych	 Pokoiow,	

Połowe	sklepienia	nad	schodami	środkiem	upadło	
a	reszta	pozostałego	sklepienia	popadane	poryso-
wane.
26.	Na	Górney	Galeryi	pułapu	niemasz	 tylko	

Siestrzon	 ieden	 wielki.	 Podłogi	 niemasz.	 Balki	
dolne	 pozostałe	 pogniły	 pobutwiały	 W	 oknach	
ani	Ram	ani	żadney	rzeczy	nie	masz.	Sciana	mu-
rowane	po	prawey	ręce	będąca	we	dwoch	miey-
schach	przerysowana	mieyscami	mur	powypadał.
27.	W	sali	gorney	podłogi	niemasz	tylko	Belki	

same.	 Sufit	 na	 któreym	 Sztukaterya	 była	 fundi-
tus	zdezelowany	tylko	Znaki	że	Sztukaterya	była.	
Okna	dolne	Zamurowane	z	lochtami	dla	widoku	
w	 których	 ani	 ram,	 ani	 Zadney	 rzeczy	 niemasz	
Górne	zas	okna	desczkami	zabite	w	których	także	
ani	Ram	ani	Kwater	niemasz.
28.	Idąc	do	Pokoiu	pierwszego	gurnego	po	pra-

wey	ręce	Sali	będącego	Drzwi	niemasz	tylko	Drzwi	
bez	chaków.	Okna	bez	Ram	y	Kwater.	W oknach	
Sklepienia	porysowane	Sufit	Zruinowany	opodały	
tylo	Znak	że	Sztukaterya	była.	Podłoga	w	Langac	
wysadzana	mieyscami	 pogniła	Reperacyi	 potrze-
buje	 Pieca	 ani	 kominka	 niemasz.	W	 Rogu	 przy	
oknie	sciana	się	odszczepiła.

29.	 Idąc	 do	 drugiego	Pokoiu	Drzwi	 składane	
dawne	 fasowane	na	chakach,	y	Zawiasach	Żela-
znych	bez	Zamku.	Susfit	 zdezelowany	w	oknach	
ani	ram	ani	Kwater	niemasz	nad	oknami	sklepie-
nia	porysowane.	Kominek	spodem	reparacyi	po-
trzebuie.	Podłoga	w	Langoc	wysadzana,	miejscami	
także	potrzebuje	reperacyi.
30.	 Idąc	do	Pokoiu	Alkowego	Drzwi	niemasz	

tylko	odrzwi	bez	chakuw	Susfit	zdezelowany	okan	
bez	 Ram	 y	 Kwater	 komin	 Szafiasty.	We	 dwuch	
Rogach	 Sciany	 popadane,	 porysowane	 osobliwe	
przy	oknie	Sciany	na	wylot	przerysowane.	Podłoga	
w	Langac	układana	dobra.
31.	Idąc	do	Gabinetu	Narożnego	Sciana	mu-

rowane	nade	drzwiami	przerysowana.	Drzwi	nie-
masz	tylko	odrzwi	bez	chaków.	Susfit	zdezelowany,	
nad oknami mury porysowane w oknach ani Ram 
ani	Kwater	niemasz.	Podłogi,	ani	posacki	niemasz.
32.	Idąc	do	pokoiu	między	pokoiem	alkowym	

a	Salą	będącego	Drzwi	Dawne	składane	bez	Za-
wiasów	 tylko	 sztuką	 Zyrdzi	 Zabite	 nad	 któremi	
drzwiami	 ściana	 murowana	 dużo	 przerysowana,	
w	 tymże	 pokoiu	 nie	 tylko	 Susfitu,	 ale	 y	 Belkow	
niemasz.	Podłogi,	ani	posacki	niemasz	tylko	rumu	
y	 Smiecia	 dosyc,	 kominek	 reperacyi	 potrzebuie	
Pieca	ani	fundamentu	na	Piec	niemasz	okna	bez	
Ram	bez	Szkła,	bez	Kwater.
33.	 Idąc,	 z	 tego	 Pokoiu	 do	 Sali	 Sciana	 nade	

drzwiami	przerysowana	w	Rogu	także	Sciany	mię-
dzy	oknem	a	drzwiami	począwszy	od	Samego	Da-
chu	aż	do	Spodu	Rysa	wielka.
34.	 Item	 idąc	 do	 Pokoiow	 po	 lewey	 Stronie	

będących	wchodząc	do	pierwszego	Pokoiow	przy	
schodach	będącego	ani	odrzwi	ani	drzwi	niemasz	
Sztuka	muru	wielka	nade	drzwiami	wypadła.	Pod-
le	weyścia	do	Pokoiu	tego	w	Scienie	murowaney	
Sztuka	muru	wiecey	iak	na	cztery	Łokcie	wzwyż,	
a	 na	 trzy	 łokcie	wszerz	 ku	 Schodom	 znać	 że	 na	
drzwi	wykonane.	W	oknach	na	Dziedzińcu	będą-
cych	w	Iednym	oknie	ramy	tylko	stare	bez	kwate-
ry	y	Szkła	w	drugim	oknie	y	ram	niemasz.	Pułapu	
niemasz	tylko	belki	same	Podłogi,	ani	posadzki	nie	
masz.
35.	 Idąc	 Z	 tego	 Pokoiu	 do	 drugiego	 Pokoiu	

Drzwi	 ani	 odrzwi	 niemasz.	W	oknach,	 ani	Ram	
nie	 kwater	 niemasz	 Pułapu	 niemasz	 tylko	 Belki	
same.	Posacki	ani	podłogi	niemasz	tylko	rama	iak	
w	pierwszym	Pokoiu	dosyć.
36.	 Idąc	 do	 Alkowego	 Pokoiu	 Drzwi	 ani	

Odrzwi	niemasz	W	iednym	oknie	tylko	same	ramy	
stare	 a w	drugich	oknach	nie	masz	nic	 penitus.	
Przez	połowę	Pokoiu	pułpau	niemasz	 tylko	belki	
same	y	to	w	srodku	iednego	bela	niemasz	a	przez	
drugą	połowe	Pokoiu	Susfit	opadł	bardzo	zdezelo-
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wany	tylko	Znać	Ze	Sztukaterya	była.	Podłogi	ani	
posacki	niemasz	tylko	komin	Szafiasty	we	Srodku	
sciany,	a	w	Rogu	tegoż	Pokoiu	alkowego	kominek	
mały	do	palenia	w	piecu	atemi	Piecu,	ani	funda-
mentu	na	piec	niemasz.	Wchodząc	do	pomienio-
nych	Pokoiu	alkowego	Sciana	po	lewey	ręce	przy	
oknie	będąca	w	Rogu	od	samego	wierzchu	aż	do	
spodu	wskruś	przerysowana.
37.	 Item	 idąc	 z	 Pokoiu	 alkowego	 do	 pokoiu	

przy	Sali	będącego	odrzwi	tylko	Dembowe	a	Drzwi	
niemasz	 okna	 Zamurowane	 w	 których	 oknach	
wewnątrz	od	Pokoiu	Ramy	tylko	stare	więcey	nie-
masz	nic.	Susfit	niemasz	tylko	Belki	same.
38.	Z	tego	pokoiu	idąc	na	Sale	Drzwi	niemasz	

tylko	odrzwi	Dembowe.
39.	 Idąc	 do	 Gabinetu	 narożnego	 Drzwi	 nie-

masz	 tylko	odrzwi	Dembowe	okna	Zamurowane	
mieyscami	nie	Zupełnie.	Susfit	zdezelowany	Pod-
łgi	ani	posacki	niemas	Komineg	reperacyi	potrze-
buje.	Dach	Zły	mieyscami	przez	niego	do	Pokoiu	
zacieka	znaczney	reperacyi	potrzebuje.
40.	Idąc	do	piwnic	Drzwi	składane	na	Zawiasah	

y	chakach	Zelaznych	z	Skoblami	y	wrzeciądzem.	
Sciana	murowana	przy	Schodach	po	prawey	Stro-
nie	będąca	mieyscami	reperacyi	potrzebuie.
41.	 U	 wierzchniey	 Piwnniczki	 małey	 Drzwi	

niemasz.
42.	 Idąc	do	 głębszych	Piwnic	Sklepienie	nad	

Schodami	nowo	wymurowane,	iako	też
43.	y	Dwa	Lochy	Z	piwnic	nowo	w	ceglę	wy-

murowane	 Z	 Dziedzińca	 ściany	 murowane	 pod	
dolnemi	 Pokoiami	 będące	 z	 Tynku	 poopadały.	
Item	mur	od	Dziedzińca	między	Szkarpą	narożna	
Pałacową	a	Scianą	murowaną	wysoką	będący	re-
peracyi	potrzebuie.
Item	Sciana	Murowana	Pałacu	tegoz	na	prze-

ciwko	Dziedzińca	Pałacu	Jaśnie	Wielmożego	Jego-
mości	Pana	Potockiego	krayczego	Koronnego	bę-
dąca	począwszy	od	Samey	szkarpy,	aż	do	Gabinetu	
narożnego	spodem	z	Tynku	opadła,	y	mieyscami	
kamienie	 Zniey	 powypadały	 srodkiem	 w  teyze	
Scianie	od	spodu	szpara	wielka	na	dwa	łokcie	bli-
sko	wzdłuż,	a	na	dłon	blisko	takż	Szyroka.
Item	mur	z	ulicy	tylney	wokoło	Pałacu	stoiący	

mieyscami	Spodem	poopadał	podmurowania	po-
trzebuie.	 Szkarpy	 z	 tynku	 poopadały	Duże	 tylne	
przy	paładu	Stoioce	od	słoty,	y	deszczow	poziele-
niały.
Feria	Secunda	in	Vigilia	Festi	Sandi	Barholo-

meei	Apostoli	Anno	Domini	1751.

Opis	z	1860	r.

pałac rządu Gubernialnego w Lublinie

1.	Wyrachowanie	techniczne
2.	Kosztorysa	 a	na	coroczne
 b periodyczne
	 c	rekonstrukcyjne	roboty
Wyrachowanie	Techniczne	 do	Anszlagów	na	

utrzymanie	w	porządku	Gmachu	przez	Rząd	Gu-
bernialny	Lubelski	zajętego
Powierzchnie	ścian	zewnętrznych
310	stóp	kwadratowych	frontu	i	z	boków	dług	

48+11x2	wysok	43
100	 stóp	 kwadratowych	 dwóch	 boków	 tegoż	

ryzalitu	zachodzących	nad	dach	(20x5/2)2
234	frontu	25x9/2
4953	stóp	kwadratowych	Dwóch	ścian	po	bo-

kach	ryzalitu	((51+1+14)+47+1+13)39
7293	stóp	kwadratowych	Ściany	dwóch	pawi-

lonów	pałacu	(24+46+23)39+(24+46+24)39
1504	 stóp	 kwadratowych	 Ściany	 frontowej	

wozowni	47x32
1760	 stóp	 kwadratowych	 frontowych	 stopni	

(48+32)22
10962	stóp	kwadratowych	Ściany	parkanu	oraz	

oficyny	od	ulicy	So	 Józefa	13x14+(39+83)20+	
parkan	od	ulicy	18x10+	dwie	wieże	(19,5x4x69)2	
wys	-	mniej	(12+3x40	wys)2
5240	stóp	kwadratowych	ściany	pałacy	od	tej-

że	ulicy	z	dwoma	skarpami	125x40+4	boki	skarp	
(6x20/2)4
1000	 stóp	 kwadratowych	 ściany	 od	 ulicy	

Kuchni	i	szopy	100x10
490	 stóp	kwadratowych	czterech	 ścian	oficy-

ny	 Wachtera	 od	 strony	 podwórza	 zachodniego	
(20+60+18+21)10
200	stóp	kwadratowych	dwóch	szczytów	tam-

że	(20x10/2)2
854	 stóp	 kwadratowych	 parkanu	 stajni	

13x14+48x14
672	 stóp	 kwadratowych	 ściany	 pawilonu	

Pałacu	 nad	 stajnią	 w	 długości	 stp	 32	 wysoką	
(17+25)/2
3549	stóp	kwadratowych	Ścian	pawilonu	i	pa-

łacu	od	tegoż	podwóza	(2+46x1+14+28)39
1400	 stóp	 kwadratowych	 ścian	 oficy-

ny	 i	 parkanu	 na	 podwórzu	 wschodnim	
(17+27+17+25+26+21+3)10	wysok
1536	stóp	kwadratowych	ścian	wozowni	z	pią-

terkiem	48x32
4095	stóp	kwadratowych	Ścian	pawilonu	i	pa-

łacu	w	tymże	podwórzu	(16+46+2+13+28)39
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piece

15	 pieców	ogrubianych	 /	 13	w	parterze	 2	na	
piętrze/
24	pieców	kanałowych	/	11	w	parterze	13	na	

piętrze/
7	pieców	porcelanowych

okna

48	okien	w	pokojach	 pałacu	 i	 pawilonów	na	
parterze
20	 okien	 letnich	 i	 zimowych	 w	 oficynach	

Wachtera,	Stróża	oraz	pralni	i	Kuchniach	na	par-
terze	i	piętrze
52	okna	pierwszego	piętra
8	 okien	 pojedynczych	 wielkich	 w	 wieżach	

i sklepach	okien	wstawionych	w	otwory	od	frontu

drzwi

2	Drzwi	 siennych	 dwuskrzydłowych	 szalowa-
nych	z	oberkietami	w	środku	korpusu	od	południa	
i	północy
7	drzwi	wielkich	oszklonych	(3	w	sieni	głównej	

3	w	korytarzach	1	w	sieni	biurowej	na	1	piętrze)
8	buduarów	przy	drzwiach	od	sieniow
5	 drzwi	 podwójnych	 w	 Archiwum	Wydziału	

Administracyjnego	w	pawilonie	zachodnim
3 drzwi w pawilonie wschodnim
5	drzwi	w	podwórku	wschodnim
4	drzwi	w	podwórku	zachodnim
9	drzwi	w	pokojach	biórowych	1o	piętra
9	 drzwi	 w	 pawilonie	 zachodnim	 1o	 piętra	

i Korpusie
35	 razem	 drzwi	 dwuskrzydłowych	 w	 filungi	

zwyczajne	pokostowane
20	 drzwi	 dwuskrzydłowych	 w	 filungi	 oraz	

6 szklanych	/w	3	otworach	balkonu	 licząc	 letnie	
i	zimowe/	w	Apartamentach	dla	dostojnych	osób
17	drzwi	w	pokojach	biórowych	w	parterze
4	drzwi	w	pokojach	podwórka	zachodniego
8	drzwi	w	pokojach	podwórka	wschodniego	na	

parterze	i	piętrze
4	drzwi	w	apartamencie	Jwo	Gubernatora
33	razem	drzwi	pojedynczych

rynny i rury

38	 stóp	 bieżących	 Rynien	 przy	 dwóch	 spad-
kach	frontowych	w	ryzalicie	po	stóp	19
689	stóp	bieżących	Rynien	przy	dalszych	czę-

ściach	korpusu	i	dwóch	pawilonach	53+1+12+
24+49+60+49+1+12+26+125+26+9+1+4
9+60+49+24+9+1+49
546	stóp	bieżących	14	Rur	przy	tychże	po	stóp	

39

78	stóp	bieżących	rur	przy	oficynie	w	podwór-
ku	zachodnim	60+18
20	 stóp	 bieżących	 dwóch	 rur	 przy	 tychże	 po	

stóp	10
208	stóp	bieżących	Rynien	i	rur	przy	wieżach	

21x8+	rur	20x2
29	stóp	bieżących	Rynien	i	rur	przy	podjeździe	

przed	drzwiami	głównemi	9+20

powierzchnie dachów

1836	stóp	kwadratowych	płaszczyzn	nad	fron-
tem ryzalitu
3330	 stóp	 kwadratowych	 płaszczyzn	 obok	

frontonu
4197	stóp	kwadratowych	płaszczyzn	nad	kor-

pusem	od	północy
1746	stóp	kwadratowych	dwóch	płaszczyzn	na	

korpusie od wschodu i zachodu
931	 stóp	 kwadratowych	 dwóch	 połaci	 nad	

przejazdem	do	podwórka	wschodniego
1083	stóp	kwadratowych	dwóch	połaci	do	po-

dwórka	zachodniego
2805	 stóp	 kwadratowych	 nad	 pawilonem	

wschodni
2805	 stóp	kwadratowych	nad	pawilonem	 za-

chodnim
290	 stóp	 kwadratowych	 daszku	 nad	markizą	

balkonu	frontowego
63	stóp	kwadratowych	daszku	nad	przejazdem	

przed	drzwiami	głównemi
110	stóp	kwadratowych	daszku	nad	schodami	

między	kuchnią	dolną	i	piętrową
882	 stóp	 kwadratowych	 daszku	 na	 dwoma	

wieżami
32	 stóp	 kwadratowych	na	 pokrycia	murkach	

parteru
1175	 stóp	 kwadratowych	 dachu	nad	wozow-

niami
1032,5	stóp	kwadratowych	dachu	nad	pralnią
893	stóp	kwadratowych	dachu	nad	wystawą
1840	stóp	kwadratowych	dachu	nad	stajnią
883,5	 stóp	kwadratowych	dachu	nad	oficyną	

stróża
2145	stóp	kwadratowych	nad	oficyną	wachte-

ra
100	stóp	kwadratowych	daszku	nad	Kloaką
63	stóp	kwadratowych	daszku	nad	kloaką	dru-

gą
18	stóp	kwadratowych	daszku	nad	dwoma	słu-

pami bramowymi
28	207	 stóp	kwadratowych	pokrycia	 dachów	

blachą	żelazną	pokostowaną
Dachu	pokrytego	blachą	cynkową
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216	stóp	kwadratowych	daszku	nad	balkonem	
przy kredensie
1615	stóp	kwadratowych	daszku	nad	kuchnią
1831	 stóp	 kwadratowych	 pokrycia	 dachów	

blachą	cynkową

bruki

3280	stóp	kwadratowych	z	frontu	pałacu
588	stóp	kwadratowych	od	strony	placu	mu-

stry
1800	stóp	kwadratowych	od	ulicy	So	Józefa
752	stóp	kwadratowych	w	podwórzu	kuchen-

nem
672	stóp	kwadratowych	w	podwórzu	z	drwal-

niami
7092	 stóp	kwadratowych	ogółem	 rynsztoków	

i	tretuarów
Lublin	dnia	17/29	grudnia	1860	r.11

Podsumowanie

Na	podstawie	zebranych	informacji	historycz-
nych,	 dokumentacji	 archiwalnych	 i	 ekspertyz	
przeprowadzonych	badań	okazało	się,	że	dane	nie	
są	 wystarczające	 do	 wykonania	 analizy	 obiektu	
umożliwiającej	określenie	 jego	 faz	przekształceń.	
Dotychczasowe	 badania	 nie	 obejmowały	 całego	
założenia,	ale	jedynie	jego	części.	Mimo	iż	w	skali	
lokalnej	mogły	określić	fazy,	to	niestety	nie	można	
ich	 połączyć	 w	 całość	 umożliwiającą	 określenie	
stratygrafii	całego	budynku.	Udało	się	wprawdzie	
wykazać,	iż	najpewniej	boczne	skrzydła	zachowa-
ły	dużą	część	 substancji	 zabytkowej	pochodzącej	
z	XVII	wieku,	jednak	bez	badań	nie	jest	możliwe	
określenie,	 jak	 dużo	 i	 co	 się	 konkretnie	 zacho-
wało.	W	strukturze	piwnic	oraz	parteru	dokona-
no	 znacznych	 zmian,	 głównie	 w	 wiekach	 XVIII	
i XIX,	które	ze	względu	na	zły	stan	techniczny	tej	
części	 pałacu	 zakresem	 swym	mogły	 obejmować	
nawet	wyburzenie	 i	odbudowę	niektórych	ścian.	
Wiemy,	że	część	środkowa	została	bardzo	mocno	
przebudowana,	a	na	chwilę	obecną	w	układzie	nie	
wyróżnia	się	nic,	co	mogłoby	przypominać	struk-
turę	XVII-wiecznego	dworu.
Dostępne	 obecnie	 piwnice	 pod	 częścią	 środ-

kową	 powstawały	w	 kilku	 fazach,	 a	 jeżeli	 w	 ich	

11	 AGAD,	KRSW,	sygn.	6524,	s.	573–582.

strukturze	 znajdował	 się	 pierwotny	 dwór,	 to	 nie	
był	podpiwniczony.	Piwnice	wychodzące	poza	ob-
rys	pałacu	wykonano	w	wielu	etapach,	najpewniej	
zaczynając	od	XVII,	a	kończąc	w	XIX	wieku.	Na	
początku	XX	wieku	doprowadzono	do	nich	ener-
gię	elektryczną.	Ostatecznie	dostęp	do	piwnic	zo-
stał	odcięty	około	1979	roku.
W	 oparciu	 o	 prace	 archeologiczne	 można	

stwierdzić,	 iż	poziom	gruntu	wokół	pałacu	został	
znacznie	podwyższony	(od	XVII	wieku	o	co	naj-
mniej	180	cm),	co	niewątpliwie	wskazuje,	iż	żaden	
z	obecnych	poziomów	użytkowych	nie	może	być	
związany	z	dworem	lub	XVII-wiecznym	pałacem.
W	trakcie	ostatnich	kilkudziesięciu	lat	odkry-

to	wiele	cennych	warstw	malarskich	zarówno	we	
wnętrzu,	 jak	 i	 na	 zewnątrz	 obiektu.	Zrekonstru-
owane	zostały	jedynie	częściowo.	Pozostałe	czeka-
ją	jeszcze	na	przywrócenie	do	życia.
Dotychczasowe	opracowania	pałacu	Lubomir-

skich	opierają	się	na	ubogich	informacjach	pocho-
dzących	ze	źródeł	historycznych	i	na	materiałach	
pozyskanych	 w	 drodze	 badań	 archeologicznych,	
architektonicznych,	 konserwatorskich	 oraz	 kon-
strukcyjnych.	Żadne	z	tych	prac	nie	obejmowały	
swym	 zakresem	 całego	 budynku,	 ale	 jednie	nie-
wielkie	jego	fragmenty,	stąd	dzieje	i	tajemnice	pa-
łacu	czekają	jeszcze	na	odkrycie.
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STRESZCZENIE

Niniejszy	 artykuł	 przedstawia	 dzieje	 pałacu	 Lu-
bomirskich	 znajdującego	 się	 przy	 placu	 Litewskim	 3	
w Lublinie.	Mimo	iż	obiekt	ten	był	już	kilkakrotnie	opi-
sywany	i	częściowo	przebadany,	to	nadal	nie	wiemy,	co	
zachowało	się	z	jego	pierwotnej	substancji,	jakie	kryje	
tajemnice	i	ślady	przeszłości.	W	XIX	wieku	zwany	był	
„Radziwiłłowskim”,	choć	Radziwiłłowie	nigdy	nie	byli	
jego	właścicielami.	Dopiero	 od	kilkunastu	 lat	 powoli	
przywracana	 jest	 nazwa	 nawiązująca	 do	 pierwszych	
właścicieli.	 Dotychczasowe	 opracowania	 opierają	 się	

na	ubogich	 informacjach	pochodzących	 ze	 źródeł	hi-
storycznych	 i	 na	 materiałach	 pozyskanych	 w	 drodze	
badań	archeologicznych,	 architektonicznych,	konser-
watora	 dzieł	 sztuki	 i	 konstrukcyjnych.	 Żadne	 z	 tych	
prac	nie	obejmowały	swym	zakresem	całego	budynku,	
ale	jedynie	niewielkie	jego	fragmenty,	stąd	dzieje	i	ta-
jemnice	pałacu	czekają	jeszcze	na	odkrycie.

słowa klucze: pałac	Lubomirskich,	plac	Litewski,	ba-
dania	architektoniczne,	Tylman	z	Gameren

SUMMARY

The	article	presents	the	history	of	the	Lubomirscy	
Palace	located	at	3	Lithuanian	Square	in	Lublin.	Al-
though	 this	 object	 has	 already	 been	 described	 and	
partially	examined,	it	is	still	unknown	what	has	been	
preserved	 of	 its	 original	 substance,	what	 secrets	 and	
traces	 of	 the	 past	 are	hidden.	 In	 the	 19th	 century,	 it	
was	 known	 as	 the	 “Radziwiłł”	 Palace,	 although	 the	
Radziwiłłs	never	owned	it.	It	 is	only	for	several	years	
that	 the	 name	 referring	 to	 the	 original	 owners	 has	
been	slowly	restored.	The	previous	researchis	based	on	

poor information from historical sources and materials 
obtained	 through	archaeological,	 architectonic,	 con-
servatory	 and	 construction	 research.	 None	 of	 these	
works	covered	the	entire	building,	but	rather	its	small	
fragments,	hence	the	history	and	secrets	of	the	palace	
are	yet	to	be	discovered.

key words: the	 Lubomirscy	 Palace,	 the	 Lithuanian	
Square,	architectonic	research,	Tylman	van	Gameren
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Marek Zambrzycki
Muzeum ii wojny Światowej w Gdańsku

topos utraty na wystawach narracyjnych. 
jak pokazać coś, czego nie ma?

Nie	chodź	utartymi	drogami,	bo	się	pośliźniesz.
Stanisław	Jerzy	Lec,	Myśli nieuczesane

Wstęp

Wśród	 pierwszych	 skojarzeń	 z	 historią	 Polski	
w	okresie	II	wojny	światowej	respondenci	wymie-
niają	 przede	 wszystkim	 elementy	 związane	 z  ta-
kimi	 obszarami	 tematycznymi	 jak:	 trauma	 i  ter-
ror	 (35,9	 %),	 ludobójstwo	 (29,3	 %),	 czy	 walka	
(23,5 %)1.	Straty	materialne,	w	tym	dóbr	kultury,	
są	pierwszym	skojarzeniem	dla	jedynie	12,5	%	res-
pondentów.	Nie	jest	to	zatem	pierwszorzędna	czy	
też	oczywista	asocjacja.
Tymczasem	wojna	jest	okresem	przerwania	eg-

zystencji	nie	tylko	ludzi,	ale	także	rzeczy	–	przed-
miotów	 kultury	 materialnej	 uwikłanych	 w	 sieć	
różnorodnych	 relacji,	 stanowiących	 budulec	 ka-
pitału	 społecznego,	 umożliwiających	 człowieko-
wi	rozwój	i	kreowanie	indywidualnej	tożsamości.	
Mówiąc	krótko:	 jest	 czasem	niszczenia	dziedzic-
twa	kulturowego.
Tworząc	ekspozycje	reprezentujące	przeszłość,	

szczególnie	tę	wojenną,	muzealnicy	–	prędzej	czy	
później	–	muszą	zmierzyć	się	z	uniwersalną	proble-
matyką	niszczenia	i	utraty	rzeczy.	Od	nich	zależy,	
czy	ów	motyw	zostanie	wyrażony	explicite,	czy	też	
będzie	pozostawiony	widzom	do	wywnioskowania	
z	kontekstu.	Jeżeli	zdecydują	się	na	pierwszy	spo-
sób,	staną	przed	nie	lada	wyzwaniem,	poszukując	
odpowiedzi	na	pytanie:	Jak	pokazać	utracony	wy-
miar	 ludzkiego	 życia,	 czyli	 coś,	 czego	–	w	 sensie	
ontologicznym	–	bardzo	często	już	NIE	MA?	Będą	
pytać:	Jak	ukazać	problem	za	pomocą	tak	specy-
ficznego	 środka,	 jakim	 jest	wystawa,	wymuszają-
ca zaprezentowanie autentycznych materialnych 
obiektów,	czyli	 czegoś,	 co	 JEST?	W	skrócie:	 Jak	
przedstawić	„NIE	MA”	za	pomocą	„JEST”?

1	 P.	T.	Kwiatkowski,	 II wojna światowa jako doświad-
czenie narodowe,	[w:]	P.	T.	Kwiatkowski,	L.	M.	Nijakow-
ski,	B.	Szacka,	A.	Szpociński,	Między codziennością a wiel-
ką historią,	Gdańsk–Warszawa	2010,	s.	138–140;	II Wojna 
Światowa w pamięci współczesnego społeczeństwa polskiego, 
Badania	Pentor	na	zamówienie	Muzeum	II	Wojny	Świa-
towej	w	Gdańsku,	Gdańsk	2009.

Przed	 takim	 pytaniem	 stanął	 również	 autor	
niniejszego	 artykułu.	 Było	 to	 w	momencie	 prac	
nad	 wystawą	 czasową	 „Dziedzictwo	 utracone”,	
która	została	zaprezentowana	w	okresie	od	1	mar-
ca	do	23	czerwca	2019	roku	w	Muzeum	II	Wojny	
Światowej	w	Gdańsku.	Doświadczenie	wyniesio-
ne	z aktywności	kuratorskiej	przy	tejże	ekspozycji	
stało	się	przyczynkiem	do	stworzenia	syntetyczne-
go	opisu	środków,	dzięki	którym	można	przedsta-
wić	topos	utraty.
Głównym	celem	artykułu	jest	próba	odpowie-

dzi	na	pytanie:	Jak	opowiedzieć	o	utracie	rzeczy,	
mając	do	dyspozycji	narzędzie	w	postaci	wystawy	
narracyjnej?
Aby	go	osiągnąć,	autor	dokonuje	krótkiej	cha-

rakterystyki	tej	kategorii	ekspozycji	oraz	nakreśla	
horyzont	teoretyczny	dla	problemu	toposu	utraty.	
Należy	nadmienić,	iż	autor	nie	obiera	sobie	za	cel	
całościowego	opisu	tych	dwóch	tematów,	co	zresz-
tą	przekraczałoby	możliwości	krótkiego	tekstu,	ale	
jedynie	 pragnie	 zasygnalizować	 kilka	 ważnych	 –	
zdaniem	autora	–	wątków/problemów.	Oba	dzia-
łania	mają	 zatem	charakter	 jedynie	pomocniczy.	
W	głównej	części	pracy	autor	dokonuje	deskrypcji	
jednej	z	ekspozycji,	która	podejmuje	temat	utraty.	
Chodzi	o	wspomnianą	powyżej	wystawę	gdańską	
–	przedsięwzięcie	mieszczące	się	w paradygmacie	
slow-muzeum2.
Podstawowym	materiałem	badawczym,	oprócz	

obserwacji	i	spostrzeżeń	(a	więc	praktyki	dotyczą-
cej	prac	nad	ekspozycją),	były	dokumenty	wytwo-
rzone	w	procesie	powstawania	wystawy	i	zgroma-
dzone,	przede	wszystkim,	w	muzealnym	archiwum	
zakładowym.
Tekst	rozpoczyna	się	od	przybliżenia	istoty	oraz	

głównych	komponentów	wystawy	narracyjnej,	ro-
zumianej	 jako	tekst	kultury	o	charakterze	dialo-
gicznym.	Posłużono	się	przy	tym	modelem	„mniej-

2	 M.	Zambrzycki,	Slow-muzeum, czyli jak odróżnić rzeczy 
od rzeczy wartościowych,	Muzealnictwo.com,	<http://mu-
zealnictwo.com/2019/08/slow-muzeum-czyli-jak-od	roznic-
rzeczy-od-rzeczy-wartosciowych/>	[dostęp:	1.12.2019].



80

-więcej”,	skorelowanym	z	wzorcem	slow-muzeum.	
W	tym	miejscu	poddano	analizie	jedno	z	najwięk-
szych	–	zdaniem	autora	–	zagrożeń	w procesie	two-
rzenia	 wystaw,	 mianowicie	 nadmiar.	 Następnie	
podjęto	próbę	scharakteryzowania	toposu	utraty,	
skupiając	 się	 na	 aspektach	 dotyczących	 rzeczy,	
a  także	 naszkicowano	 dwa	 narzędzia	 pomocne	
przy	analizie	rzeczonego	toposu	i	w	konsekwencji	
także	przy	selekcji	materiału	prezentacyjnego	do	
wystawy.	 Chodzi	 o	 matrycę	 danych	 wizualnych	
oraz	analizę	semiotyczną.	W	głównej	części	pracy	
dokonano opisu sposobu ukazania toposu utraty 
na	wystawie	„Dziedzictwo	utracone”.
Jednym	 z	 najważniejszych	 celów	 ekspozycji	

było	upowszechnienie	wiedzy	o	dziedzictwie	naro-
dowym	utraconym	w	wyniku	II	wojny	światowej3.	
Z	uwagi	na	to	w	niniejszym	artykule	interesować	
nas	będzie	przede	wszystkim	utrata	koncentrująca	
się	wokół	dóbr	materialnych,	a	nie	 ludzi.	 Jest	 to	
tym	bardziej	wskazane,	 że	–	 jak	wspomniano	na	
początku	–	 straty	materialne,	w	przeciwieństwie	
do	 strat	 ludzkich,	 nie	 są	 pierwszorzędną	 czy	 też	
oczywistą	 konotacją	 z	 okresem	 II	wojny	 świato-
wej.

Wystawa	narracyjna	–	komponenty,	cechy,	
zagrożenia

Teksty	kultury,	a	wśród	nich	wystawy	narracyj-
ne,	wchodzą	ze	sobą	w	dialog.	Oznacza	to,	że	nie	
mogą	istnieć	w	oderwaniu	od	innych,	ale	zawsze	
znajdują	się	w	relacji.	W	zależności	od	tego,	czy	
rozgrywają	między	 sobą	 spór	o	 rację	 czy	 też	nie,	
stosunki	między	nimi	mogą	być	przykładem	kon-
trastu	lub	zbieżności.	W	związkach	między	teksta-
mi	możemy	dostrzec,	w	jaki	sposób	wędrują	i ule-
gają	przekształceniom	różnorodne	toposy.
Ich	 prezentacja	może	 być	 bardziej	 lub	mniej	

świadoma.	 To	 znaczy,	 że	 dany	motyw	może	 wy-
brzmieć	 jako	 –	 swego	 rodzaju	 –	 echo,	w	 sposób	
bezwiedny,	 bez	 woli	 nawiązania	 do	 źródeł/po-
przedników.	 Albo	 wprost	 przeciwnie:	 może	 być	
wprowadzony	 przez	 kuratora	 rozmyślnie.	 Umie-
jętności	 intencjonalnego	 posługiwania	 się	 topo-
sami	 oraz	 świadomego	 nawiązywania	 dialogu	 ze	
starszymi tekstami kultury (nie tylko wystawami) 
są	atutami	w	działalności	ekspozycyjnej.	Pozwala-
ją	na	bardzo	owocne	korzystanie	z	wszelkich	moż-
liwych	środków,	jakie	oferuje	wystawa.
Do	 dyspozycji	 kuratora	 wystawy	 narracyjnej	

pozostaje	 pięć	 zasadniczych	 elementów:	 ikono-
grafia,	 teksty,	 aranżacja,	 multimedia,	 oraz	 –	 co	

3	 „Scenariusz	wystawy	czasowej	»Dziedzictwo	utraco-
ne«”,	pkt	3,	s.	2,	AMIIWŚ,	„Wystawa	czasowa	»Dziedzic-
two	utracone«”,	t.	1,	sygn.	arch.	19/1.

najważniejsze	–	eksponaty4.	Stanowią	środki	wy-
razu	 treści	 merytorycznej.	 Niemniej	 istotna	 jest	
forma,	 jaką	 zechcemy	 nadać	 ekspozycji.	 Już	 na	
etapie	 projektowania	 wstępnego,	 którego	 celem	
jest	określenie	ramowej	koncepcji,	warto	określić	
warunki	 brzegowe	 wystawy.	 Polega	 to	 na	 wska-
zaniu	 najważniejszych	 cech,	 jakie	 chcielibyśmy	
nadać	naszej	ekspozycji.	W	tym	celu	możemy	po-
służyć	się	m.in.	modelem	slow-muzeum,	którego	
ogólna	 charakterystyka	 została	 zaprezentowana	
na	 portalu	 Muzealnictwo.com5.	 Relacje	 między	
dostępnymi	komponentami	oraz	cechami	wysta-
wy	obrazuje	model	„mniej-więcej”.	Zgodnie	z pa-
radygmatem	 slow-muzeum,	 wskazuje	 on	 w	 tym	
przypadku	na	trzy	cechy:	autentyczność,	partycy-
pację	i	ekologiczność	(ilustr.	1).

Model	„mniej-więcej”	posiada	charakterystycz-
ną	budowę.	W	środek	pięcioboku	wpisane	są	po-
tencjalne	cechy,	które	pragniemy	nadać	ekspozycji.	

4	 Instalacje,	 czyli	 wieloelementowe	 realizacje	 o	 wa-
lorach	przestrzennych,	które	są	dedykowane	konkretnej	
przestrzeni/wystawie,	możemy	uznać	za	elementy	aranża-
cji	lub	eksponaty.	Zależy	to	de facto	od	tego,	czy	instalacja	
jest	traktowana	jako	produkt	rzemieślniczy	czy	artystycz-
ny.	W	drugim	przypadku	realizacja,	podobnie	jak	inne	wy-
stawiane	obiekty,	musi	być	zaopatrzona	w	stosowny	opis	
wskazujący	autora.

5	 Model	został	 szerzej	omówiony	na	konferencji	na-
ukowej	 „Muzeum	progresywne.	Między	utopią	 a	 rzeczy-
wistością”,	która	odbywała	się	w	dniach	10–11	paździer-
nika	 2019	 roku	w	Sopocie.	W	 referacie,	w	odróżnieniu	
od	 tekstu	 opublikowanego	 na	 portalu	 Muzealnictwo.
com,	autor	skupił	się	na	celowości	implementacji	założeń	
slow-muzeum,	bazując	na	gruncie	ustaleń	socjologii	cza-
su.	W planach	Muzeum	Archeologicznego	w	Gdańsku,	
organizatora	konferencji,	jest	wydanie	publikacji	pokon-
ferencyjnej.

Ilustr.	1.	Model	„mniej-więcej”.	W	prezentowanym	przypad-
ku	środek	pięciomianu	zawiera	cechy	pożądane	w	modelu	

slow-muzeum.	Opracowanie	własne
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Natomiast	 wierzchołki	 figury	 wyznaczają	 główne	
środki	wyrazu.	Nazwa	modelu	związana	jest	z	po-
stulatem,	 aby	 podejmować	 działania	 intensyfiku-
jące	 stopień	wykształcenia	pożądanych	cech	oraz	
optymalizować	 ilość	 użytych	 środków	 wyrazu,	 co	
z reguły	wiąże	się	z	potrzebą	ich	redukcji6.
W	ten	sposób	model	uwypukla	bardzo	poważ-

ne	 zagrożenie,	 któremu	 –	 z	 różnych	 względów,	
a przede	wszystkim	z	uwagi	na	ograniczone	zdol-
ności	 widzów	 do	 absorbcji	 bodźców	 –	 powinni	
przeciwdziałać	autorzy	dzieła.	Tym	niebezpieczeń-
stwem	jest	nadmiar.
Sprzyjającym	mu	sposobem	rozumowania	jest	

myślenie	 liniowe.	 Jego	 cechą	 charakterystyczną	
jest	 specyficzny	 sposób	 postrzegania	 współzależ-
ności	między	dwoma	zmiennymi.	Poświęćmy	mu	
nieco	więcej	miejsca.	Jego	istotę	najłatwiej	zrozu-
mieć,	analizując	ilustrujący	go	wykres	funkcji.
Wykorzystamy	go	do	przyjrzenia	się,	w	jaki	spo-

sób	możliwe	jest	postrzeganie	zależności	pomiędzy	
ilością	 środków	wyrazu	 oraz	 jakością	 ekspozycji.	
Potem,	na	następnym	wykresie,	prześledzimy,	jak	
wygląda	alternatywny	tok	rozumowania.
Oś	 X	 na	 obu	 wykresach	 reprezentuje	 ilość	

środków	wyrazu,	natomiast	oś	Y	–	jakość.	Osoby	
rozumujące	liniowo	będą	stały	na	stanowisku,	że	
im	więcej	zebranej	treści	(fotografii,	multimediów,	
tekstu	 i	 innych	 środków)	uda	 się	 zaprezentować	
zwiedzającym,	 tym	 lepiej.	 Ich	 zdaniem,	 będąc	
w punkcie	startowym	„A”,	powinniśmy	kierować	
się	ku	punktowi	„B”	(ilustr.	2).	Według	nich	nasz	
produkt	uzyska	większą	jakość,	jeżeli	widz	będzie	
miał	możliwość	zapoznania	się	z	możliwie	jak	naj-
szerszym	materiałem7.
Tymczasem	 rzeczywistość	 wygląda	 zgoła	 ina-

czej.	 Dla	 kuratorów	 rozumujących	 w	 sposób	
nieliniowy,	 punkt	 wyjścia,	 to	 jest	 moment,	 gdy	
w  wyniku	 kwerend	 naukowych	 zebraliśmy	 ma-
teriał,	jest	przede	wszystkim	rozumiany	jako	czas	
ostrej	selekcji	„surowca”,	czas	usuwania	tego,	co	
zbędne.	 Swoje	 zadanie	 odczytują	 oni	 jako	 prze-
mieszczanie	 się	 ku	 punktowi	 „C”	 (ilustr.	 3).	Na	
każdym	etapie	prac	nad	wystawą,	a	przede	wszyst-
kim	w momencie	ukończenia	scenariusza	oraz	za-
kończenia	prac	nad	redakcją	tekstów,	zadają	oni	
sobie	 pytanie	 o	miejsce,	w	którym	aktualnie	 się	
znajdują.	Czy	pozostajemy	w	punkcie	„B”	–	gdzie	
oferując	nadmiar	informacji	i	bodźców	dostarcza-

6	 Model	„mniej-więcej”	jest	także	dobrym	narzędziem	
do budowania notatek mind-mappingowych.

7	 Liniowy	 rodzaj	 myślenia	 był	 poddawany	 krytyce	
m.in.	 przez	 Arystotelesa	 w	 Etyce nikomachejskiej.	 Przy-
kładem	 analizowanym	 przez	 Stagirytę	 był	 wpływ	 jedze-
nia	na	 zdrowie	 (Arystoteles,	Etyka nikomachejska,	 przeł.	
D. Gromska,Warszawa	2012).

nych	przede	wszystkim	przez	multimedia,	nie	za-
bijamy	w	widzach	zdolności	do	refleksji	i	analizy?	
A	może	znajdujemy	się	w	punkcie	„D”	i	dokonali-
śmy	zbyt	mocnej	redukcji	materiału?	Niezależnie	
od	tego,	czy	znajdujemy	się	punkcie	„B”	czy	„D”,	
musimy	odnaleźć	 punkt	 „C”	–	 pozycję	optimum.	
Jedyna	różnica	polega	na	wyborze	metody.	Oku-
pując	punkt	„C”,	sięgniemy	po	„redukcję”,	a	bę-
dąc	w miejscu	„D”	–	po	„powiększenie”.
Myślenie	nieliniowe	 sprzyja	przedkładaniu	 ja-

kości	nad	 ilość	oraz	 redukcji	nadmiaru	bodźców.	
Katalog	 zagrożeń	 oczywiście	 nie	 kończy	 się	 na	

Ilustr.	2.	Wykres	przedstawiający	zależność	pomiędzy	ilością	
środków	wyrazu	a jakością	[myślenie	liniowe].	Opracowanie	

własne

Ilustr.	3.	Wykres	przedstawiający	zależność	pomiędzy	ilością	
środków	wyrazu	a	jakością	[myślenie	nieliniowe].	Opraco-

wanie	własne

nadmiarze.	 Spośród	 innych,	 którym	 ulegają	 wy-
stawiennicy,	warto	wymienić	m.in.:	repetywność,	
budowanie	narracji	na	autostereotypach	środowi-
skowych,	nadmierny	patos	czy	 też	nieliczenie	 się	
z psychofizycznymi	możliwościami	zwiedzających8.

8	 Przykładowe	 sposoby	 przeciwdziałania	 zagroże-
niom	na	wystawach	 poświęconych	 grupom	 zawodowym	
opisano	w:	M.	Zambrzycki,	Wokół wystaw dedykowanych 
grupom zawodowym,	Muzealnictwo.com,	<http://muzeal-
nictwo.com/2019/10/wokol-wystaw-dedykowanych-gru-
pom-zawodowym/>	[dostęp:	25.11.2019].
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Topos	utraty

Prolog

Słowo	 topos	 pochodzi	 z	 greki.	 W	 retoryce	
oznaczało	stałą	metodę	językowych	ujęć	pewnych	
tematów.	 Fraza	 tópos koinós sygnalizowała	 miej-
sce	 wspólne.	 Za	 sprawą	 Ernsta	 Curtiusa	 współ-
czesna	 humanistyka	 nadaje	 omawianemu	 słowu	
szersze	 znaczenie.	 Toposy	 to	wędrujące	motywy,	
które	 przechodzą	 z	 tekstu	 do	 tekstu,	 świadcząc	
o ciągłości	kulturowej.	Ponieważ	dotyczą	podstaw	
ludzkiej	egzystencji,	dlatego	ich	istotą	jest	ponad-
czasowość	i	uniwersalność9.	Władysław	Kopaliń-
ski	 definiuje	 je	 jako	 „konwencjonalne	 motywy	
i  obrazy,	 elementarne	 cząstki	 tematyczno-styli-
styczne”10.	 Do	 najważniejszych	 źródeł	 toposów	
eksplorowanych	 przez	 późniejszych	 twórców	na-
leżą	 tradycje	–	biblijna	oraz	antyczna	(mitologia	
grecka).
Jednym	z	toposów	stale	przewijającym	się	przez	

teksty	 kultury	 jest	utrata.	W	Biblii	 pierwszy	 raz	
pojawia	 się	 już	 w	 Księdze	 Rodzaju	 i	 jest	 nieod-
łącznie	 związana	 z	 grzechem,	 który	 ściągnął	 na	
człowieka	 konsekwencje	 w	 postaci	 wypędzenia	
z rajskiego	Edenu.	Na	kolejnych	kartach	Starego	
Testamentu	w	sposób	bardzo	jaskrawy	uwidacznia	
się	m.in.	w	księgach	Wyjścia,	Hioba	czy	Koheleta.
Motyw	 ten	 jest	 obecny	 nie	 tylko	 w	 piśmien-

nictwie,	 ale	 także	 w	 innych	 dziedzinach	 kultury:	
sztukach	plastycznych,	teatrze,	muzyce	czy	filmie.	
Przykłady	 jego	 wykorzystania	 można	 mnożyć.	
W kulturze	polskiej	jednym	z	nich	jest	literacki	wą-
tek	dotyczący	niszczenia	dworów,	charakterystycz-
nych	 dla	 polskiego	 krajobrazu,	 w	 których	 prze-
chowywano	 tradycję	oraz	 skarby	kultury	polskiej,	
obecny	m.in.	 w	 pozycjach	 Zofii	 Kossak	 (Pożoga),	
Izabeli	Lutosławskiej	(Bolszewicy w polskim dworze) 
czy	też	Marii	Dunin-Kozickiej	(Burza od Wschodu: 
wspomnienia z Kijowszczyzny, 1918–1920).
Należy	podkreślić,	że	topos	utraty	jest	bardzo	

blisko	 skorelowany	 z	 takimi	motywami	 jak	 arka	
Noego,	 cierpienie,	 katastrofa,	 śmierć,	 ucieczka/
emigracja,	 vanitas	 i	 wojna.	 Próba	wprowadzania	
jednoznacznych	 granic	 między	 nimi	 wydaje	 się	
niemożliwa	i	bezcelowa.
Utratę	 można	 poddać	 wielu	 klasyfikacjom.	

Ponieważ	 interesują	 nas	wyłącznie	 rzeczy,	 dlate-
go	w dalszej	części	pominiemy	inne	byty	(ludzie,	

9	 E.	 R.	 Curtius,	 Literatura europejska i łacińskie śre-
dniowiecze,	Kraków	1997.

10	 W.	Kopaliński,	Słownik wyrazów obcych i wyrazów 
obcojęzycznych z almanachem,	cz.	2:	M (mir)–Ż,	Warszawa	
2007.

zwierzęta,	rośliny)	i	dobra	niematerialne	(zdrowie,	
władza	 czy	 prestiż),	 które	 mogą	 stać	 się	 przed-
miotem	 utraty.	 Klasyfikacja	 strat	 przedmiotów	
materialnych	może	być	dokonana	według	najróż-
niejszych	 kryteriów.	Mogą	 nimi	 być:	 przedmiot,	
podmiot,	wartość,	zakres	czy	też	rola,	jaką	spełnia	
w	życiu	człowieka	lub	społeczeństwa.
Ciekawe	 typy	 uzyskamy,	 zastosowawszy	 łącz-

nie	 kryterium	 przyczyny	 oraz	 względności	 strat.	
Otrzymamy	wówczas	rzeczy	utracone	bezwzględ-
nie	 (obiekty	 zniszczone),	 a	 także	 rzeczy,	których	
odzyskanie	–	przynajmniej	w	teorii	–	jest	możliwe,	
a	 więc	 rzeczy	 utracone	 względnie	 (ukradzione,	
które	możemy	 rewindykować;	 źle	 przechowywa-
ne,	 które	 możemy	 poddać	 konserwacji;	 a	 także	
zapomniane,	które	mogą	podlegać	wspomnieniu).
Dychotomiczny	 podział	 otrzymamy	 również	

po	zastosowaniu	kryterium	wartości	utraty.	Spo-
łecznie	 pożądanym	 dobrom	 przeciwstawilibyśmy	
takie,	które	nie	cieszą	się	większym	zainteresowa-
niem	i	nie	mają	potencjału	do	stania	się	przedmio-
tem	rywalizacji11.	Warto	zwrócić	uwagę	na	to,	że	
wartość	rzeczy	jest	względna	i	wiąże	się	z	wielko-
ścią	 podaży/rzadkością	 występowania	 (woda	 bę-
dzie	miała	inną	wartość	na	pustyni,	a inną	w roz-
lewni	wód	mineralnych).	Trzeba	w	 tym	miejscu	
zasygnalizować,	że	rzeczy,	oprócz	swojej	wartości	
materialnej,	 przekładalnej	 na	 ilość	 konkretnej	
waluty,	mogą	 posiadać	 także	wartość	 sentymen-
talną	 (emocjonalną),	 której	 nie	 da	 się	 wyrazić	
żadną	jednostką	monetarną.
W	 celu	 nakreślenia	 horyzontu	 teoretyczne-

go	dla	toposu	utraty	rzeczy,	należy	wyszczególnić	
kilku	 autorów.	 Na	 początku	 wypada	 wymienić	
twórców	fundamentu	pod	zwrot	ku	rzeczom,	czyli	
antropologów:	Brunona	Latoura	oraz	Alfreda	Gel-
la12.	Pierwszy	z	nich	jest	twórcą	teorii	aktora-sieci	
(ANT),	 która	 zakładała	 sprawczość	 czynników	
pozaludzkich.	 Gell	 natomiast	 ulokował	 pojęcie	
sprawczości	 w	 badaniach	 nad	 sztuką.	 Kolejny-
mi	 ważnymi	 badaczami	 są:	 archeolodzy	 Bjørnar	
Olsen,	 Chistopher	 Webmoor,	 Michael	 Shanks,	
Timothy	 Witmore	 i	 Julian	 Thomas;	 zajmujący	
się	studiami	nad	biografiami	rzeczy	–	antropolog	
Igor	Kopytoff,	a	także	włoski	filozof	Remo	Bodei.	
Do	wspomnianych	 uczonych	warto	 również	 do-
dać	Martina	Heideggera,	 którym	 inspirowali	 się	
Bjørnar	 Olsen	 oraz	 Julian	 Thomas.	 Ten	 drugi,	

11	 P.	Sztompka,	Socjologia. Analiza społeczeństwa,	Kra-
ków	2002,	s.	346.

12	 E.	Domańska,	Problem rzeczy we współczesnej arche-
ologii,	[w:]	Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialno-
ści,	red.	J.	Kowalewski,	W.	Piasek,	M.	Śliwa,	Olsztyn	2008,	
s.	32–36.
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opierając	się	na	filozofii	autora	Bycia i czasu,	usiło-
wał	przełamać	myśl	kartezjańską,	odpowiedzialną	
za	 dezawuowanie	 rzeczy	 jako	 nieistotnych	 oraz	
niegodnych	pracy	akademickiej13.
Na	 oddzielną	 wzmiankę	 zasługuje	 literatura	

heritologiczna,	 wskazująca	 sposoby	 wykorzysty-
wania	 dorobku	 przeszłości,	 w	 tym	 dóbr	 mate-
rialnych,	do	współczesnych	celów	społeczno-po-
litycznych	 (przede	 wszystkim	 John	 Tunbridge,	
Gregory	Ashworth,	Brian	Graham)14,	piśmiennic-
two	historyczne,	zajmujące	się	badaniem	utraco-
nych	 obiektów	posiadających	wartość	 historycz-
ną,	artystyczną	bądź	naukową15,	a	także	badania	
nad	 designem,	 które	 niejednokrotnie	 traktują	
wzornictwo	jako	synonim	kultury	materialnej16.

Matryca danych wizualnych

Wystawy	 są	 przede	 wszystkim	 do	 oglądania.	
Dlatego	kuratorzy	szczególną	wagę	przykładają	do	
tworzenia	jej	warstwy	wizualnej,	która	–	w	prakty-
ce	–	obejmuje	wszystkie	pięć	komponentów	mo-
delu	 „mniej-więcej”.	 Interesującym	 narzędziem	
do	 tworzenia	 warstwy	 wizualnej,	 w	 tym	 przede	
wszystkim	jej	komponentu	ikonograficznego,	jest	
matryca	danych	wizualnych.

13	 M.	 Stobiecka,	Zwrot ku rzeczom – zwrot w muze-
ach?,	„Młoda	Muzeologia”,	t.	2,	2017,	s.	184.

14	 W	języku	polskim	ukazały	się	prace:	J.	Tunbridge,	
Zmiana warty: dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku,	
Kraków	2018;	G.	Ashworth,	Planowanie dziedzictwa,	Kra-
ków	2015.

15	 Do	najważniejszych	pozycji	w	 zakresie	polskiej	 li-
teratury	 historycznej	 dotyczącej	 motywu	 utraty	 należą	
m.in.:	Dokumenty strat kultury polskiej pod okupacją nie-
miecką 1939–1944,	 Kraków	 2003;	 K.	 Estreicher,	 Straty 
kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939–1944,	 Kra-
ków	 2003;	 R.	 Jarocki,	 Sztuka i krew 1939–1945. Opo-
wieść o ludziach i zdarzeniach,	Warszawa	2012;	W.	Kalicki,	
M.  Kuhnke,	Uprowadzenie Madonny. Sztuka zagrabiona,	
Warszawa	 2014;	 H.	 Kozerska,	 Straty w zbiorze rękopi-
sów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II 
wojny światowej,	 Warszawa	 1960;	 A.	 Łuczak,	Utracone 
decorum: grabież dóbr kultury majątków ziemiaństwa pol-
skiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 
1939–1945,	Warszawa–Poznań	2011;	P.	Majewski, Wojna 
i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach 
Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945,	Warszawa	2005;	
Skarbiec. 200 lat Ossolineum,	wyb.	 i	 oprac.	M.	Markow-
ska,	Wrocław	2017;	R.	Pieńkowski,	Straty wojenne numi-
zmatyki poniesione w latach 1939–1945 w granicach Polski 
po 1945 r.,	Poznań	2007;	S.	Waltoś,	Grabież ołtarza Wita 
Stwosza,	Warszawa	2015;	Walka o dobra kultury. Warszawa 
1939–1945,	t.	2,	red.	S.	Lorentz,	Warszawa	1970.

16	 P.	 Sparke,	Design. Historia wzornictwa,	 Warszawa	
2012,	s.	13.

Poniżej	 przedstawiam	 matrycę	 danych	 skore-
lowanych	z	utratą	(ilustr.	4).	Prezentuję	tutaj	pięć	
kontekstów	zjawiska	utraty:	niewłaściwe	przecho-
wywanie,	 działania	 militarne,	 celowe	 niszczenie,	
grabież	oraz	–	oddzielnie	–	 specyficzną	 jej	 formę,	
czyli	 wysiedlenie	 (ekspatriację).	 Każdy	 z	 kontek-
stów	może	być	mniej	lub	bardziej	bogaty	w	cechy	
wizualne.	Ubogi	w	takie	cechy	wydaje	się	kontekst	
utraty	 jako	 zapomnienia,	 dlatego	 został	 pominię-
ty.	 Konteksty	 poddane	 analizie	 mogą	 odznaczać	
się	specyficznością	pod	względem	wielu	aspektów.	
W	 tabeli	 wymieniono	 ich	 siedem.	Wszystkie	 ra-
zem	pomagają	w	selekcji	danych	komunikujących	
o funkcjonowaniu	społecznym	w	kontekście	utraty.
Matryca	może	być	pomocna	w	przypadku,	gdy	

zebrany	przez	nas	materiał	ikonograficzny	chcemy	
poddać	weryfikacji	pod	kątem	bogactwa	danych	
wizualnych,	 słowem:	 gdy	 chcemy	 sprawdzić,	 czy	
nie	umknęły	nam	istotne	informacje,	które	war-
to	 z	 jakichś	 powodów	 zaprezentować.	 Możemy	
zatem	 pytać:	 czy	 zgromadzone	 fotografie	 dosta-
tecznie	dużo	mówią	o	–	przykładowo	–	przesiedlo-
nym?	Czy	widzimy	jego	ubiór,	płeć,	body language,	
poziom	higieny	osobistej,	cechy	cielesne,	takie	jak	
wzrost	i	sylwetkę17.	A	może	nagromadzona	doku-
mentacja	 przedstawia	 jedynie	 „czarne	 plamy”,	
przypominające	ludzi,	i	nie	mówią	o	nich	nic,	nie	
tylko	jako	jednostkach,	ale	też	 jako	zbiorowości,	
w	ramach	której	dochodzi	do	 interakcji	 z	wyko-
rzystaniem	różnorodnych	rzeczy?
Szczególnie	 ważny,	 przynajmniej	 dla	 osób	

zaangażowanych	 wystawienniczo,	 jest	 ostatni	
aspekt,	 czyli	 artefakt	 (kultura/technika).	 Dane	
zgromadzone	 w	 tej	 kolumnie	 mogą	 służyć	 jako	
punkt	wyjścia	analizy	komparatywnej.	Prowadząc	
research	wcześniejszych	ekspozycji	podejmujących	
temat,	 który	pragniemy	 zaprezentować,	możemy	
prześledzić,	w	jaki	sposób	interesujące	nas	przed-
mioty	zostały	już	wykorzystane	–	nie	tylko	w	war-
stwie	ikonograficznej,	ale	także	aranżacyjnej.	Taki	
zabieg	pozwoli	nam	na	uniknięcie	 repetywności.	
Z uwagi	na	dialogiczność wystaw,	o	której	pisa-
łem	w	rozdziale	pierwszym,	zdiagnozowanie	spo-
sobów	 przedstawiania	 wybranych	 przedmiotów	
może	 prowadzić	 do	 świadomego	 podejmowania	
dyskursu	z	naszymi	poprzednikami.
W	 przypadku	 tematu	 utraty,	 do	 najbardziej	

skonwencjonalizowanych	 motywów,	 wykorzysty-
wanych	jako	elementy	aranżacyjne,	należą	–	pod-
kreślone	w	tabeli	–	pusta	rama,	wagon	kolejowy	

17	 P.	Sztompka,	Socjologia wizualna. Fotografia jako me-
toda badawcza,	Warszawa	2012,	s.	37.
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i walizka18.	 Przechodząc	 przez	 kolejne	 wystawy	
dotyczące	okresu	II	wojny,	światowej trudno nie 
odnieść	wrażenia déjà vu.	Wydaje	się,	że	kurato-
rzy	pragnący	w	przyszłości	przybliżyć	obszar	strat,	
będą	musieli	zmierzyć	się	z	pytaniem:	Jak	pokazać	
ów	 topos,	 nie	 wykorzystując	 trzech	 wspomnia-
nych	elementów	w	sposób	dosłowny	i	wtórny?
Problem	 aranżacyjnej	 imitacji	 może	 pojawić	

się	 przede	 wszystkim	 tam,	 gdzie	 do	 uchwycenia	
konkretnego	 zagadnienia	brakuje	autentycznych	
eksponatów.	 Ale	 w	 takiej	 sytuacji	 powstaje	 py-
tanie:	Czy	ekspozycja	jest	najlepszą	formą	przed-
stawienia	kwestii,	o	której	chcemy	opowiedzieć?	
Może	w	takim	przypadku	lepsze	efekty	przyniesie	
nakręcenie	filmu,	zredagowanie	książki	albo	prze-
prowadzenie	warsztatów?
Zdarzają	się	jednak	sytuacje,	kiedy	brak	obiek-

tów	nie	 jest	przeszkodą,	a	mimo	to	obok	auten-
tycznych	eksponatów	znajdują	się	ich	symulakry.	
Przykładem	może	być	sekcja	numer	dziewięć	wy-
stawy	głównej	Muzeum	II	Wojny	Światowej,	gdzie	
kilka	 oryginalnych	 walizek	 należących	 do	 ofiar	

18	 Przyczynkiem	 do	 prezentacji	 tematu	 ekspatriacji	
w kontekście	warstwy	wizualnej	mogą	być	prace	M. I. Sa-
chy:	Muzea utraconego „niemieckiego wschodu”. Warunki 
działania i ewolucja wystaw w kontekście polsko-niemiec-
kim,	„Muzealnictwo”	2018,	nr	59;	Los niewidoczny? Kre-
sy i Kresowianie jako temat ekspozycji muzealnych po 1989 
roku,	„Muzealnictwo”	2019,	nr	60.

Zagłady,	 ginie	 na	 tle	 instalacji	 złożonej	 z	 atrap,	
która	 stanowi	 symulakr	autentycznego	przedsta-
wienia	 wizualnego	 z	Muzeum	Auschwitz	 (ilustr.	
5	 i	 6).	 Autentyczny	 eksponat	 jest	 przy	 tym	 nie	
tylko	zmultiplikowany	gipsowymi	imitacjami,	ale	
poprzez	ich	monumentalne	zaprezentowanie,	jest	
przez	nie	całkowicie	zagłuszony19.
Matryca	może	być	oczywiście	rozbudowywana	

o	inne	aspekty.	Tabela	na	przykład	może	być	uży-
teczna	do	gromadzenia	informacji	o	czasie,	prze-
strzeni czy osobach skorelowanych z konkretnym 
kontekstem.

Analiza semiotyczna

Projektując	 warstwę	 wizualną,	 możemy	 rów-
nież	skorzystać	z	drugiego	narzędzia,	czyli	z	ana-
lizy	 semiotycznej.	 Pozwala	 ona	 na	 identyfikację	
symboli,	narracji,	metafor,	kodów,	które	możemy	
wykorzystać	 do	mówienia	 o	 temacie	 naszej	 pre-
zentacji.	Taka	analiza	pozwala	przełożyć	wstępny	
koncept wystawy na praktyczne elementy two-
rzące	jej	świat.	Dzięki	jej	wykorzystaniu	możemy	
świadomie	budzić	pożądane	skojarzenia	oraz	od-
rzucać	znaki	rodzące	asocjacje	niepożądane.

19	 Atrapy	walizek	pojawiają	się	na	wspomnianej	wy-
stawie	również	w	sekcji	 trzeciej,	przy	temacie	cywilnych	
uciekinierów	Września	1939.

Ilustr.	4.	Matryca	danych	wizualnych	a	topos	utraty.	Prezentacja	pięciu	kontekstów	utraty.
Opracowanie	własne	na	podstawie:	P.	Sztompka,	Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza,	Warszawa	2012,	s.	45.

aspekt

kontekst
przedmiot 

utraty jednostka działanie interakcja zbiorowość otoczenie artefakt (kultu-
ra/technika)

niewłaściwe 
przechowywanie

np. obrazy, 
tkaniny, 
rzeźby, monety, 
biżuteria, 
fotografia

osoba ukrywa-
jąca obiekty i/
lub nieświado-
ma zagrożeń 
fizycznych, 
biologicznych, 
chemicznych

ukrywanie, pako-
wanie do skrzyń, 
ładowanie 
do pojazdów, 
zakopywanie

pomoc w ukry-
waniu

rodzina, sąsiedzi, 
współpracow-
nicy w ramach 
jednej instytucji

np. ogród, piwni-
ca, strych

samochód, wóz, 
łopata, młotek, 
skrzynia, płótno 
/ inne przed-
mioty służące 
do pakowania, 
uszkodzone 
rzeczy

działania militarne budynki instytu-
cji państwowych, 
społecznych i 
kościelnych, 
pomniki kultury

oficer, żołnierz bombardowanie, 
ostrzał artyle-
ryjski

walka, przemoc, 
współpraca przy 
działaniach 
militarnych

oddział woj-
skowy

miasto / układ 
urbanistyczny, 
ulice i budynki

np. samoloty, 
czołgi, artyleria, 
ruiny budynków

celowe niszczenie np. obrazy, 
tkaniny, rzeźby, 
archiwalia, 
fotografie

oficer, żołnierz podkładanie 
ładunków 
wybuchowych, 
podpalanie, 
niszczenie przy 
użyciu narzędzi

pomoc w nisz-
czeniu

oddział woj-
skowy

zdewastowana 
przestrzeń, 
miasto / układ 
urbanistyczny,  
synagoga, koś-
ciół, muzeum, 
biblioteka

materiały 
wybuchowe, 
środki zapala-
jące, narzędzia, 
uszkodzone 
rzeczy, np. po-
rozrywane płót-
na, przestrzelone 
książki

grabież np. obrazy, 
książki, rzeźby, 
monety [...]

złodziej / obra-
bowany

kradzież, łado-
wanie do pojaz-
dów, zachowania 
dewiacyjne

walka, przemoc, 
współpraca przy 
alokacji zasobów

oddział woj-
skowy, cywilni 
eksperci, insty-
tucje powołane 
do grabieży (np. 
trofiejne batalio-
ny), obrabowani 
(np. rodzina)

np. prywatne 
mieszkanie, koś-
ciół, muzeum

np. skrzynia, 
samochód, 
wóz, narzędzia, 
kradzione rzecz, 
PUSTA RAMA 
[...]

wysiedlenie 
(ekspatriacja)

mała ojczyzna, 
majątek (doby-
tek życia)

migrant / wysie-
dlony

np. marsz, 
podróż 
(pociągiem, 
wozem)

przemoc / 
kooperacja 
wysiedlonych

grupa wysiedlo-
nych z konkret-
nego terytorium 
(rodzina, 
sąsiedzi)

droga (miasto 
/ wieś), wagon 
kolejowy

np. zarządzenie 
o wysiedleniu, 
afisze propagan-
dowe, drzwi, 
wóz z koniem, 
pociąg, WALIZ-
KA, WAGON 
KOLEJOWY
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Ilustr.	5.	Wystawa	główna	Muzeum	II	Wojny	Światowej	w	Gdańsku.	Instalacja	z	walizkami	symbolizującymi	dobytek	ofiar	
Zagłady,	fot.	M.	Zambrzycki

Ilustr.	6.	Fragment	prezentacji	walizek	ofiar	Zagłady	w Państwowym	Muzeum	Auschwitz-Birkenau,	fot.	M.	Zambrzycki
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Wystawa	może	 być	 odczytywana	 jako	 system	
znaków,	 komunikowanych	 za	 pośrednictwem	
wspomnianych	już	pięciu	komponentów20.	Zwie-
dzający	 odczytują	 je	 poprzez	 –	 przykładowo	 –	
ikonografię	 czy	 aranżację	 i	 interpretują,	 zgodnie	
z	 nabytym	 wcześniej	 doświadczeniem.	 Jest	 nim	
styczność	 z	 kulturą,	 która	 dostarcza	 gotowych	
wzorców-skojarzeń.	Mowa	w	głównej	mierze	o	po-
pkulturze.	Rolą	kuratora	jest	identyfikacja	i	wybór	
właściwych	znaków,	tj.	takich,	które	będą	mogły	
być	odczytywane	przez	widzów	zgodnie	z	naszymi	
intencjami.	 Wybór	 odpowiednich	 znaków	 uwa-
runkowany	 jest	między	 innymi	 grupą	 docelową,	
do	której	adresujemy	naszą	wystawę.	Im	bardziej	
jest	 ona	 uśredniona,	 tym	 bardziej	 powinniśmy	
czerpać	z	kultury	popularnej.
W	 celu	 znalezienia	 odpowiednich	 znaków	

powinniśmy	prowadzić	 eksplorację	 zasobów	 iko-
nograficznych,	 dzieląc	 wyselekcjonowane	 grafiki	
na	 cztery	 zbiory.	 Każdy	 z	 nich	 odpowiada	 innej	
kategorii	 tematycznej.	 Wyróżniamy	 cztery	 takie	
sfery:	 racjonalizacji,	 fetyszyzacji,	 sakralizacji	oraz	

20	 Znak,	zdaniem	Charlesa	Sandersa	Peirce’a,	„jest	to	
coś,	co	dla	kogoś	zastępuje	coś	innego	pod	pewnym	wzglę-
dem	 lub	w	 pewnej	 roli”.	 Zob.	Ch.	 S.	 Peirce,	Wybór pism 
semiotycznych,	Warszawa	1997,	 s.	 131.	Podobną	definicję	
stosuje	Umberto	Eco.	Znak	tworzy	element	znaczony	i ele-
ment	 znaczący.	 Przykład:	 instytucja	 „muzeum”	 (element	
znaczony)	oraz	słowo	„muzeum”	i	piktogram	greckiej	świą-
tyni	(dwa	elementy	znaczące).	Znakiem	może	być	dowolny	
byt.	Więcej	nt.	semiotyki,	patrz	np.:	Ch. S. Peirce,	dz.	cyt.;	
U.	Eco,	Teoria semiotyki,	Kraków	2009.

ideologizacji21.	Przed	przystąpieniem	do	wyszuki-
wania	obrazów,	należy	stworzyć	warstwę	werbalną	
dla	analizowanego	przez	nas	tematu.	W	niej	gro-
madzimy	 wszelkie	 możliwe	 znaczenia	 badanych	
przez	nas	słów,	związki	frazeologiczne	i	skojarzenia	
z	nimi	związane.
Warstwa	werbalna	dotycząca	toposu	utraty	zo-

stała	zaprezentowana	na	ilustr.	7.
Drugą	 warstwą,	 tworzoną	 na	 podstawie	 wy-

szukanego	 materiału	 werbalnego,	 jest	 warstwa	
obrazów	 (ilustr.	 8).	 Znajdują	 się	 na	 niej	 graficz-
ne	odpowiedniki	wcześniej	wskazanych	skojarzeń	
i  związków	 frazeologicznych.	 Przykładami	 mogą	
być:
–	 dla	 strefy	 sakralizacji	 (A):	 utrata	 życia	 –	

obraz	 z	 kościoła	Mariackiego	w	Gdańsku	przed-
stawiający	 męczeństwo	 św.	 Agaty	 albo	 wycinek	
z „Ilustrowanego	Kuriera	Codziennego”	mówiący	
o	temacie	„żywych	torped”;
–	dla	strefy	racjonalizacji	(B):	rzeka	Utrata	–	

wizerunek	rzeki;
–	 dla	 strefy	 ideologizacji	 (C):	 utrata	 teryto-

rium	–	Alegoria I rozbioru Polski	Johna	Lodge’a;

21	 Sfera	racjonalizacji	związana	jest	z	nauką,	biologią,	
medycyną	 itp.;	 sfera	 fetyszyzacji	 wiąże	 się	 z	 przemocą,	
erotyką,	grzechem;	sfera	sakralizacji	–	z	religią,	wiarą	i ry-
tuałami;	natomiast	sfera	ideologizacji	jest	powiązana	z ob-
szarem	 polityczno-ideologicznym.	 Zob.	 M.	 Dziewulska,	
M.	 Zając,	Komunikacja i PR wydarzeń muzealnych – jak 
prawidłowo dobrać przekaz?,	wykład	wygłoszony	10	maja	
2019	roku	w	Muzeum	Historii	Żydów	Polskich	w Warsza-
wie.

Ilustr.	7.	Analiza	semiotyczna	toposu	utraty	(warstwa	werbalna).	Opracowanie	własne	na	podstawie:	M.	Dziewulska,	
M. Zając,	Komunikacja i PR wydarzeń muzealnych – jak prawidłowo dobrać przekaz?,	wykład	wygłoszony	10	maja	2019	roku	

w Muzeum	Historii	Żydów	Polskich	w	Warszawie
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–	dla	strefy	fetyszyzacji	(D):	utrata	łaski	–	Po-
top	Gustava	Dorè’a	 i	 nadgryzione	 jabłko;	 utrata	
miłości	–	połamane	serce.
Analiza	 semiotyczna	 może	 być	 pomocna	 na	

dwóch	 etapach.	 Z	 jednej	 strony,	 na	 etapie	 two-
rzenia	scenariusza,	w	tym	wytycznych	dla	projek-
tantów,	kiedy	decyduje	się	o	rozmieszczeniu	i	re-
lacji	między	znakami,	a	z	drugiej	strony,	na	etapie	
opracowywania	tak	zwanego	key visual przez oso-
by	odpowiedzialne	za	komunikację	i	promocję22.
Bardzo	ciekawy	jest	fakt,	że	 im	silniej	osadzi-

my	różne	elementy	wystawy	w	kontekście	kultu-
ry	(czy	popkultury),	w	której	żyją	nasi	widzowie,	
tym	 nasza	 ekspozycja	 będzie	 bardziej	 czytelna,	
a w	konsekwencji	bardziej	atrakcyjna.	Postawie-
nie	sobie	pytania,	jak	komunikacja	wystawy	może	
przystawać	do	dzisiejszej	kultury,	pozwoli	na	unik-
nięcie	wielu	błędów	komunikacyjnych.
Warto	 podkreślić,	 że	 przedstawienia	 na	 ob-

razach	 wyselekcjonowanych	 mogą	 ulegać	 prze-
kształceniom	 na	 drugim	 etapie	 analizy	 (tj.	 przy	
tworzeniu	 warstwy	 wizualnej)	 i	 w	 konsekwencji	
mogą	się	adaptować	do	celów	innych	od	pierwot-
nego	przeznaczenia.	Dlatego	warto	znaleźć	moż-

22 Key visual	 to	 mieszanka	 typografiki,	 ikon,	 grafik,	
dobranej	kolorystyki	 itp.,	 która	 tworzy	 identyfikację	wi-
zualną	ekspozycji.

liwie	 dużo	 skojarzeń	 ze	 słowem-kluczem,	 nawet	
bardzo	 luźnych,	a	 także	 takich,	które	wydają	się	
całkowicie	niezwiązane	z	interesującym	nas	tema-
tem.

Wystawa	„Dziedzictwo	utracone”

Jeżeli	 dwa	 wcześniejsze	 rozdziały,	 traktujące	
o	problematyce	wystaw	narracyjnych	oraz	o mo-
tywie	 utraty,	 były	 stricte	 teoretyczne,	 to	 teraz	
przejdziemy	do	syntetycznej	prezentacji	projektu,	
który	nie	jest	abstrakcyjnym	modelem,	ale	rozwią-
zaniem	 jak	 najbardziej	 ze	 sfery	muzealnego	 pra-
xis. W	tej	części	przedstawię	ekspozycję,	na	któ-
rej	 powstanie	 znaczny	wpływ	wywarło	wcześniej	
opisane rozumienie wystawiennictwa oraz toposu 
utraty.
Zadaniem	 wystawy	 „Dziedzictwo	 utracone”,	

oprócz	 upowszechnienia	 wiedzy	 o	 dziedzictwie	
narodowym,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
jego	części	utraconej	w	wyniku	II	wojny	świato-
wej,	 było	 przywrócenie	 „wojennym”	 wystawom,	
skupionym	 głównie	 na	 polityce	 i	 działaniach	
militarnych,	 tematu	 kultury	 z	 jej	 materialnymi	
przejawami23.	 Miała	 ona	 również	 przypominać	

23	 Zespół	kuratorski	tworzyli:	Marta	Baranowska,	Iza-
bela	Boguszewska,	Bartłomiej	Garba,	Dima	Panto,	a	tak-

Ilustr.	8.	Analiza	semiotyczna	toposu	utraty	(warstwa	wizualna).	A	–	sakralizacja,	B	–	racjonalizacja,	C	–	ideologizacja,	
D	–	fetyszyzacja.	Warsztatowy	kolaż,	składający	się	z	cytatów	graficznych	–		opracowany	w	celach	naukowych	przez	Marka	

Zambrzyckiego	na	podstawie:	M.	Dziewulska,	M.	Zając,	dz.	cyt.,	fot.	M.	Zambrzycki/ApMZ
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o „wspólnocie	męczeństwa	żywych	ludzi	polskich	
i	 martwych	 przedmiotów,	 materialnych	 wykład-
ników	polskiej	kultury”	–	jak	znakomicie	wyrazili	
to	 autorzy	 przewodnika	 po	 wystawie	 „Warszawa	
oskarża”	(1945)24.
Ekspozycja	miała	być	czymś	więcej	niż	prostą	

enumeracją	 zniszczeń,	 ale	 –	 przede	wszystkim	 –	
miała	stać	się	wielkim	pytaniem	o	wpływ	„drugiej	
Apokalipsy”	–	by	użyć	 słów	Zbigniewa	Herberta	
–	na	kształt	polskiego	dziedzictwa	(i	tożsamości)	
tu	i	teraz,	80	lat	po	wybuchu	II	wojny	światowej	
i  30  lat	 po	 upadku	 narzuconego	 Polsce	 komu-
nizmu.	 W	 konsekwencji	 wystawa	 miała	 prowa-
dzić	do	skrócenia	dystansu	pomiędzy	przeszłością	
a	teraźniejszością,	pokazując,	że	ówczesne	posta-
wy	mają	charakter	uniwersalny,	a	przeszłe	wyda-
rzenia	nie	są	aż	tak	odległe,	jakby	mogło	się	nam	
wydawać.
Zespół	 tworzący	 ekspozycję	 stanął	 przed	 za-

daniem,	 o	 którym	 wspominałem	 we	 wstępie:	
Jak	 przedstawić	 „NIE	MA”	 za	 pomocą	 „JEST”?	
Ponadto,	jak	ukazać	temat	za	pomocą	tak	specy-
ficznego	środka,	jakim	jest	wystawa	wymuszająca	
zaprezentowanie autentycznych materialnych 
obiektów?
Prace	 rozpoczęły	 się	 od	 stworzenia	 ogólnej	

koncepcji	 wystawy.	 Głównym	 jej	 założeniem	
było	 przeświadczenie	 o	 tym,	 że	 teksty	 kultury	
nie	istnieją	w	odosobnieniu,	ale	wchodzą	ze	sobą	
w  dyskusję.	W	 związku	 z	 tym,	 autorzy	 pragnęli,	
aby	 ekspozycja	 była	 dialogicznym	 nawiązaniem	
do	 przeszłych	 wystaw.	 I	 choć	 uważni	 widzowie	
mogli	 znaleźć	 odwołania	 do	 jedenastu	 ekspozy-
cji	–	tworzących	wspólnie	swego	rodzaju	metaoś	
narracyjną,	 to	 niewątpliwie	 głównym	 punktem	
odniesienia	dla	kuratorów,	i	punktem	wyjścia	przy	
tworzeniu	 koncepcji,	 była	 pierwsza	 powojenna	
ekspozycja	 Muzeum	 Narodowego	 w	Warszawie,	
czyli	„Warszawa	oskarża”25.

że	Marek	Zambrzycki,	który	pełnił	 jednocześnie	 funkcję	
project managera.

24 Warszawa oskarża. Przewodnik po wystawie urządzo-
nej przez Biuro Odbudowy Stolicy wespół z Muzeum Naro-
dowym w Warszawie,	Warszawa	1945,	s.	5.

25	 Więcej	 informacji	 nt.	 wystawy	 patrz:	 Warszawa 
oskarża. Przewodnik po wystawie urządzonej przez Biuro 
Odbudowy Stolicy wespół z Muzeum Narodowym w War-
szawie,	Warszawa	1945;	S.	Gebethner,	„Warszawa oskarża” 
– wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie (3 maja 
1945–28 stycznia 1946),	„Rocznik	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie”	1976,	nr	20,	s.	593–597;	A.	Przeździecka-
-Kujałowicz,	 „Warszawa oskarża” – pierwsza powojenna 
wystawa Muzeum Narodowego w Warszawie,	 „Spotkania	
z	Zabytkami”	2018,	nr	11–12,	 s.	22–29.	Do	 innych	wy-
staw	dedykowanych	problematyce	strat	wojennych,	które	

Nawiązania	 do	wystawy	 Stanisława	 Lorentza	
widoczne	 są	 na	 dwóch	 poziomach:	 treściowym	
i estetycznym	(o	tym	drugim	będzie	mowa	dalej).	
Profesor	 siłą	 rzeczy	 skupił	 się	w	swoim	dziele	na	
zjawisku	 niszczenia.	 Nie	 było	 wówczas	 dobrego	
czasu	 i	 miejsca	 na	 mówienie	 o	 ratowaniu,	 tym	
bardziej	że	jako	twórca	ekspozycji	nie	mógł	opo-
wiadać	o	swoim	zaangażowaniu	w	proces	ratowa-
nia.	„Dziedzictwo	utracone”	miało	przekroczyć	tę	
perspektywę	i	zaprezentować	już	nie	tylko	proces	
wojennej	 erozji	 w	 dziedzinie	 kultury,	 ale	 przede	
wszystkim	zjawisko	ratowania.
W	 wypracowaniu	 koncepcji	 pomocne	 było	

stworzenie matrycy danych wizualnych oraz prze-
prowadzenie	analizy	semiotycznej	słowa	„utrata”.	
Dzięki	 stworzeniu	 matrycy	 wiedzieliśmy,	 jakich	
informacji	 wizualnych	 poszukiwać,	 żeby	 dobrze	
zilustrować	 prezentowane	 konteksty	 utraty.	 Po-
zwoliła	nam	ona	również	na	zdiagnozowanie	ele-
mentów,	których	wprowadzanie	–	jako	zbyt	skon-
wencjonalizowanych	 –	 wymagało,	 co	 najmniej,	
wielkiej	 ostrożności.	 Dotyczyło	 to	 takich	 moty-
wów	 jak	 pusta	 rama,	 walizka	 i	 wagon	 kolejowy.	
W	zmienionej	 formie	matryca	posłużyła	 również	
do	weryfikacji	stopnia,	w	jakim	przygotowany	do	
prezentacji	materiał	odzwierciedlał	różnorodność	
regionalną	(chcieliśmy	uniknąć	pomorsko-	i	war-
szawskocentryczności).
Z	 kolei	 analiza	 semiotyczna	 dała	 asumpt,	 by	

wykorzystać	dwa	–	dostarczone	przez	nią	 –	mo-
tywy.	 Pierwszym	 z	 nich	 był	 obraz	wymazywania/
gumkowania,	 symbolizujący	 utratę	 pamięci.	 Zo-
stał	 zaadaptowany	na	 potrzeby	 prezentacji	 utra-
ty	 rzeczy,	w	tym	przypadku	zabytku	architektury	
(przykładem	tego	rodzaju	myślenia	jest	ilustr.	9).	
Drugim	były	wyobrażenia	tematyki	potopu	i	arki	
Noego,	które	znakomicie	nadawały	się	do	tworze-
nia	 narracji	 przekraczającej	 optykę	 „niszczenia”.	
Dysponując	 ideą	 arki	 oraz	 antynomią	 „niszcze-
nie–ratowanie”,	postanowiliśmy	zbudować	układ	
przestrzenny	w	 oparciu	 o	 tę	 dychotomię.	W	 sa-
mym	centrum	wystawy	znalazła	się	instalacja	in-
spirowana	arką,	wewnątrz	której	nakreślono	sze-

zostały	 zorganizowane	 w	Muzeum	Narodowym	 w	War-
szawie	w	 latach	1945–1956	należą:	„Warszawa	oskarża”;	
„Lata	wojny	w	obrazach	i	rysunkach”;	„Ruiny	Warszawy”;	
„Zbrodnie	 niemieckie	 w	 Polsce”;	 „Wystawa	 rewindyka-
tów”;	 „Warszawa	1945	 roku	w	obrazach	 fotograficznych	
Jana	Bułhaka”;	„Warszawa	1945	roku	w	rysunkach	Tade-
usza	Kulisiewicza”;	„Fotoreportaż	Warszawa	1939–1945–
1948”;	 „Wystawa	 obrazów	 z	 galerii	 wilanowskiej	 urato-
wanych	 przez	 Armię	 Czerwoną”;	 „Wystawa	 dzieł	 sztuki	
zabezpieczonych	przez	ZSRR”,	zob.:	U.	Popłonyk,	Wysta-
wy w Muzeum Narodowym w Warszawie,	 „Rocznik	Mu-
zeum	Narodowego	w	Warszawie”	1978,	nr	22,	s.	420–449.
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roko rozumiany fenomen troski o dziedzictwo26.	
Dookoła	 „arki”	 zobrazowano	 różnorodne	 formy	
zjawiska	niszczenia.
Ekspozycja	składa	się	z	czterech	zasadniczych	

części,	 oprócz	 wspomnianych	 przed	 chwilą	 stref	
niszczenia	 i	 ratowania	 (arka),	 które	 stanowiły	
serce	wystawy,	były	to	prolog,	oraz	kończący	opo-
wieść	epilog.	Przyjrzyjmy	się	teraz	pokrótce	każdej	
z	nich.
Treści	 podane	 we	 wstępie,	 podobnie	 jak	

w  epilogu,	 miały	 charakter	 bardziej	 uniwersal-
ny,	geograficznie	wykraczały	poza	granicę	Polski,	
a	czasowo	poza	 ramy	 II	wojny	 światowej.	W	 in-
trodukcji	 uwaga	 kuratorów	 skoncentrowała	 się	
na	 wytłumaczeniu,	 czym	 jest	 desygnat	 terminu	
„dziedzictwo”,	jakie	ma	znaczenie	i	w	jaki	sposób	
może	na	nas	oddziaływać.	W	tej	 części	wystawy	
chcieliśmy	przeciwdziałać	jednemu	ze	zdiagnozo-
wanych	niebezpieczeństw.	Do	katalogu	zagrożeń,	
wymienionych	w	rozdziale	pierwszym,	należy	do-
dać	jedno,	które	wynika	ze	specyfiki	tematu	utra-
ty.	 Jest	 nim	 konfrontacja	 z	 trudnym	 emocjonal-
nie	tematem,	który	może	rodzić	w	widzach	takie	

26	 Na	późniejszym	etapie,	tj.	prac	nad	szczegółowym	
scenariuszem,	wystawę	zaopatrzono	w	tropy	pozwalające	
na	interpretację	instalacji	jako	arki.	Oprócz	miedziorytu	
Johanna	Balzera,	przedstawiającego	biblijną	scenę	z arką	
Noego	 (kolekcja	 Biblioteki	 Narodowej),	 był	 to	 cytat	
(motto	wystawy)	z	wiersza	Jacka	Kaczmarskiego	Arka No-
ego:	„Budujcie	Arkę	przed	potopem/	Choćby	tłum	z wa-
szej	pracy	kpił!/	Ocalić	 trzeba	co	najdroższe/	A	przecież	
tyle	już	tego	jest!”.	Zob.	I.	Grabska,	D.	Wasilewska,	Lekcja 
historii Jacka Kaczmarskiego,	Warszawa	2012.

emocje	jak	smutek,	złość,	poczucie	straty	czy	też	
żal.	W związku	z	tym	postanowiliśmy	wprowadzić	
do	 narracji	 specjalny	 tekst.	 Jego	 funkcją	 miało	
być	 łagodzenie	 potencjalnych	 nieprzyjemnych	
emocji.	Został	poświęcony	zjawisku	destrukcji	za-
bytków	kultury.	Podkreślono	w	nim,	 że	wytwory	
ludzkiej	 kultury	 nacechowane	 są	 nietrwałością,	
a zjawisko	destrukcji	jest	uniwersalne	i	przekracza	
granice	czasu,	przestrzeni,	kultur,	narodów	i	reli-
gii.	Jest	zatem	nierozłącznie	związane	z	naszą	kul-
turą	i	dotyczy	w	równym	stopniu	budowli	niszczo-
nych	w zamierzchłej	przeszłości	czy	też	w	okresie	
II	 wojny	 światowej	 oraz	 zabytków	 wyburzanych	
przez	współczesnych	deweloperów27.
Po	wyjściu	z	obszaru	prologu	zwiedzający	wcho-

dzili	 do	 podstawowej	 części	 wystawy.	 Była	 ona,	
jak	już	nadmieniono,	podzielona	przestrzennie	na	
dwie	części.	Równolegle	do	mozaiki	eksponatów	

27	 W	 prologu,	 zamiast	 skomplikowanych	 i	 rozbudo-
wanych	definicji	 „dziedzictwa”,	 zaproponowano	widzom	
animację	whiteboardową.	Film	w	przystępny	sposób	tłu-
maczył	znaczenie	terminu,	rysując	mentalny	obraz	oparty	
na	metaforze	wody	i	studni.	Dziedzictwo	kulturowe	zosta-
ło	 potraktowane	 jako	 studnia,	 a	 poszczególne	 elementy	
je	tworzące	–	rzeźby,	obrazy,	książki,	zabytkowe	budynki,	
tradycje	i	wierzenia	–	jako	krople	wody.	Takie	ujęcie	po-
zwoliło	 w	 łatwy	 sposób	 na	 zinternalizowanie	 znaczenia	
omawianego	przedmiotu	nawet	przez	osoby	niedysponu-
jące	 podwyższonymi	 kompetencjami	 kulturowymi.	 Ani-
macja	podkreślała	rozumienie	dziedzictwa	jako	daru,	któ-
ry	jako	wspólnota	otrzymaliśmy	i	który	kiedyś	zostawimy	
w	spadku	naszym	następcom.	Producentem	animacji	była	
Agencja	Explain	Visually.

Ilustr.	9.	Jedna	z	grafik	promocyjnych,	będących	częścią	key visual	wystawy	„Dziedzictwo	utracone”.	Jej	charakterystycznym	
motywem	jest	„wygumkowany”	gdański	Żuraw,	budowla	podpalona	w	1945	roku	i	zrekonstruowana	w	latach	50.	XX	wieku;	

projekt	grafiki	Jan	Rosiek
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i	tekstów	kuratorskich,	poświęconych	odpowied-
nio	niszczeniu	 i	 ratowaniu,	biegła	oś	zbudowana	
z	wypowiedzi	Stanisława	Lorentza.	Były	to	cytaty	
z	 jego	wspomnień28.	Od	tego	miejsca	ekspozycja	
stawała	się	polifoniczna.	Pełen	dystansu	głos	ku-
ratorski	 został	 zrównoważony	 głosem	naocznego	
świadka,	 który	 stawał	 się	 sui generis przewodni-
kiem	po	ekspozycji.
Zastosowanie	 pierwszoosobowej	 formy	wypo-

wiedzi	prowadziło	do	 skrócenia	dystansu	między	
twórcami	 wystawy	 a	 audytorium,	 a	 także	 oży-
wienia	 warstwy	 tekstualnej,	 dodania	 jej	 emocji	
(potencjał	emocjonalny	najjaskrawiej	ujawnił	się	
w tekście	o	niezapowiedzianej	wizycie	oficera	Ge-
stapo,	po	której	profesor	był	cały	zlany	potem).
Osi	 Lorentza	 towarzyszyły	 dwa	 eksponaty	 ze	

zbiorów	 Muzeum	 Narodowego	 w	 Warszawie.	
Tworzyły	 jej	 klamrę.	 Otwarcie	 stanowił	 Portret 
Stanisława Lorentza	autorstwa	Włodzimierza	Bar-
toszewicza	 (1973),	 a	 zamknięcie	 –	 prochowiec	
Burrberys,	 firmy	 Alligator,	 należący	 do	 autora	
dzieła	Walka o Zamek 1939–1980.
Teksty	 Lorentza	 zostały	 umieszczone	 na	 pły-

tach	skrytych	za	porozrywanymi	płótnami29.	 Jest	
to	jeden	z	dwóch	sposobów,	w	jaki	nawiązaliśmy	
pod	względem	estetycznym	do	wystawy	„Warsza-
wa	 oskarża”.	Drugim	 był	 neon	 z	 napisem	 „dzie-
dzictwo	 utracone”,	 który	 został	 umieszczony	 na	
zbiorze	kilkunastu	pustych,	czarnych	ram	(jest	to	
jedyny	przypadek,	kiedy	sięgnęliśmy	po	przedmiot	
zdiagnozowany	wcześniej	jako	skonwencjonalizo-
wany).
Wypowiedzi	 Lorentza,	 „ukryte”	 pod	 rozprutą	

tkaniną,	znajdowały	się	w	strefie	„niszczenia”.	Po-
zostałe	 zaprezentowano	 w	 bardziej	 tradycyjnych	
formach	–	aby	do	nich	trafić,	nie	musieliśmy	do-
konywać	symbolicznego	rozerwania	„dekoracji”.

28	 Przy	wyborze	 cytatów	korzystano	 z	następujących	
pozycji:	 R.	 Jarocki,	 Rozmowy z Lorentzem,	 Warszawa	
1981;	 S.	 Lorentz,	Notatka o wizycie generała Eisenhowe-
ra,	„Rocznik	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie”	1976,	
nr 20,	s.	598.

29	 Wybrana	forma,	a	więc	porozdzierane	płótna,	zna-
komicie	korespondowała	z	jedną	ze	scen	z	Nieznośnej lek-
kości bytu.	 Bohaterka	 książki	Milana	 Kundery	 (malarka	
Sabina)	w	czasie	 jednej	 z	 górskich	wycieczek	odnajduje	
pewien	kościółek,	który	stanowiąc	kontrast	dla	zwyczajnej	
komunistycznej	rzeczywistości,	zostaje	przez	nią	odebrany	
jako	materializacja	idei	piękna.	„Piękno	jest	zdradzonym	
światem	–	stwierdza	Kundera	–	Możemy	się	z	nim	spotkać	
tylko	w	miejscach,	w	których	prześladowcy	przez	pomyłkę	
o	nim	zapomnieli.	Piękno	 jest	ukryte	za	kulisami	pierw-
szomajowego	pochodu.	Jeśli	chcemy	je	odnaleźć,	musimy	
rozerwać	płótno	dekoracji”.	Zob.	M.	Kundera,	Nieznośna 
lekkość bytu,	Warszawa	2018,	s.	113.

Autor Dziejów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie	 w	 14	wypowiedziach	 streścił	 swoje	wojenne	
doświadczenie.	 Stały	 się	 one	 swoistą	metonimią	
losu	 pokolenia	 ludzi	 polskiej	 kultury	 doświad-
czonego	 wojenną	 pożogą.	 Profesor	 zaczął	 swą	
opowieść	 od	 opisu	 przygotowań	 do	 niemieckiej	
agresji,	 potem	 przedstawił:	 okres	 kampanii	 pol-
skiej	 1939	 roku,	 czas	 okupacji,	 powstanie	 war-
szawskie,	 akcję	pruszkowską,	a	 zakończył	 relacją	
z	wizyty	generała	Dwighta	Eisenhowera	na	wysta-
wie	„Warszawa	oskarża”.	Z	wypowiedzi	wyłania	się	
człowiek,	czy	raczej	środowisko,	skłonne	do	wielu	
poświęceń	dla	ochrony	dziedzictwa	narodowego,	
gotowe	do	budowy	arki	mającej	chronić	jego	naj-
cenniejsze	owoce.
Próbując	 nakreślić	 szeroko	 rozumiany	 feno-

men	troski	o	dziedzictwo,	w	„arce”	opowiedziano	
o	 najważniejszych	 formach	 zjawiska	 ratowania,	
nierozerwalnie	 splecionych	 z	 ewakuacją	 zabyt-
ków,	 rejestracją	 zrabowanych	 obiektów,	 a	 także	
z ich	rewindykacją,	pokazując	eksponaty	należące	
do	dwóch	kategorii:	z	jednej	strony	były	to	obiek-
ty	 uratowane,	 a	 z	 drugiej	 –	 przedmioty	 osobiste	
osób	niosących	ocalenie.
W	pierwszej	grupie	eksponatów	mogliśmy	od-

naleźć	między	 innymi	obraz	Głowa konia.	Dzieło	
z	 kolekcji	 Muzeum	 Narodowego	 w	 Warszawie	
jest	 przykładem	 dzieła	 sztuki	 rewindykowanego	
przez	Karola	Estreichera.	Na	uwagę	zwraca	forma	
ekspozycji	 tego	 płótna.	 Z	 racji	 notatki	 poświad-
czającej	 fakt	 rewindykacji	 obrazu,	 a	 także	 auto-
grafu,	które	zostały	umieszczone	przez	Estreichera	
na	odwrotnej	stronie,	dzieło	zostało	pokazane	od	
tyłu.	Wyeksponowano	w	ten	sposób	zapiski	profe-
sora,	przód	obrazu	pokazując	w	lustrze.
Wśród	przedmiotów	osobistych	na	uwagę	 za-

sługują	 przede	 wszystkim:	 walizka	 księdza	 An-
toniego	 Liedtkego,	 w	 której	 kapłan	 ewakuował	
z Pelplina	do	Warszawy	Biblię	Gutenberga,	a	tak-
że	kurtka	wojskowa	Karola	Estreichera	 z	 okresu	
rewindykacyjnego30.
W	 założeniu	 „arka”	 miała	 spełniać	 funkcje	

kommemoratywne.	 Przybliżono	 w	 niej	 działal-
ność:	 Karola	 Estreichera,	 Jana	 Zachwatowicza,	
Ludwika	Bernackiego,	Mieczysława	Gębarowicza,	
księdza	Antoniego	Liedtkego,	a	także	duetu	Hali-
na	Konopacka	i	Ignacy	Matuszewski.
Obok	„arki”	ustawiona	została	instalacja	„za-

mek”	 (ilustr.	 10).	 Jej	 częściami	 składowymi	 były	
dwie	 wielkoformatowe	 fotografie	 warszawskiego	
Zamku	Królewskiego.	Jedna	przedstawiała	ruiny,	

30	 Walizka	 jest	 częścią	 kolekcji	 Muzeum	 Diecezjal-
nego	w	Pelplinie,	natomiast	kurtka	pochodzi	ze	zbiorów	
Towarzystwa	Sztuk	Pięknych	w	Krakowie.
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a	 druga	 odbudowany	 zabytek.	 Obie	 fotografie	
były	 ustawione	 równolegle	 do	 siebie.	 Z	 tym,	 że	
zdjęcie	zrekonstruowanego	Zamku,	zostało	zapre-
zentowane	w	kilku	kawałkach	umieszczonych	na	
różnych	 płaszczyznach.	W	 ten	 sposób	 skonstru-
owano	 instalację,	 która	 była	 różnie	 odbierana	
w zależności	od	usytuowania	widza.	Jeżeli	znajdo-
wał	 się	on	w	strefie	niszczenia,	 tzn.	poza	„arką”,	
dostrzegał	 jedynie	 fragmenty	 fotografii	 Zamku,	
jeżeli	 przebywał	wewnątrz	 „arki”,	 to	mógł	 zaob-
serwować,	jak	poszczególne	elementy	układały	się	
w	jeden	obraz.	Instalacja	w	metaforyczny	sposób	
uwypuklała	dalekowzroczność	Lorentza,	który	już	
w	latach	okupacyjnych	postanowił,	że	będzie	wal-
czył	o	odbudowę	Zamku	–	symbolu	polskiej	pań-
stwowości	 i	 niepodległości.	 Przenośnia	 instalacji	
była	 prosta:	 ci,	 którzy	 poświęcają	 się	 ratowaniu	
zabytków,	 jak	Lorentz,	Estreicher	 i	 inni,	potrafią	
patrzeć	dalej	i	szerzej.
W	 tym	 miejscu	 trzeba	 jeszcze	 powiedzieć	

o metodzie	wykonania	 fotografii	 odbudowanego	
Zamku.	Była	to	odbitka	ręcznie	zrobiona	w	tech-
nice	papieru	solnego	–	jednej	z	rzadko	dziś	używa-
nych	 technik	 szlachetnych.	Autorem	współczes-
nej	 odbitki	 historycznego	 zdjęcia	 jest	 Radosław	
Brzozowski,	 członek	 Związku	 Polskich	Artystów	
Fotografików.
„Arkę”	 okalała	 strefa	 niszczenia,	 która	 sama	

została	 z	 kolei	 ograniczona	 instalacją	 „63	 000”.	
Skonstruowano	 ją	 z	 przeziernych	 ścian,	 na	 któ-

rych	 nadrukowano	 listę	 obiektów	 zawartych	
w  Bazie	 Strat	Wojennych	Ministerstwa	 Kultury	
i Dziedzictwa	Narodowego.	Ponieważ	ściany	były	
przezroczyste,	 dlatego	 padające	 na	 nie	 światło	
rzucało	typograficzny	cień,	multiplikujący	wymie-
nione	nazwy	dzieł.	Tytuł	 instalacji	odzwierciedla	
liczbę	pozycji	zawartych	w	Bazie31.
W	strefie	niszczenia	przedstawiono	wielorakie	

sposoby	destrukcji,	od	niewłaściwego	przechowy-
wania,	poprzez	działania	militarne,	grabież,	aż	po	
celowe	 niszczenie.	 Każdy	 z	 nich	 symbolizowany	
był	obiektami.	Niżej	przedstawiam	dwa	z	nich.
Temat	 działań	 militarnych	 reprezentowany	

był	przez	fragment	kartusza	herbowego	rodu	Ra-

31	 Baza	 jest	 tworzona	 od	 roku	 1992	 i	 zawiera	 dane	
z	 terenów	 Polski	 w	 granicach	 obowiązujących	 po	 1945	
roku,	nie	obejmuje	zatem	obszarów	Kresów	Wschodnich	
RP.	Chociaż	spis	nie	jest	pełny,	stanowi	podstawę	do	od-
zyskiwania	 zrabowanych	 zabytków,	 które	 rozsiane	 są	 po	
całym	świecie:	od	Niemiec	po	Stany	Zjednoczone.	Zob.	
dzielautracone.gov.pl	[dostęp:	8.03.2020].	Do	dziesięciu	
spośród	najcenniejszych	obrazów,	grafik	i	rysunków	z	Bazy	
(m.in.	 Portretu młodzieńca	 Rafaela	 Santi)	 przygotowano	
specjalne	 karty	 z	 ich	 opisami,	 wizerunkiem	 cyfrowym	
oraz	 kontaktem	 do	 urzędników	 Ministerstwa	 Kultury	
i  Dziedzictwa	 Narodowego	 odpowiedzialnych	 za	 resty-
tucję.	 Zwiedzający	 mogli	 pobrać	 karty	 oraz	 wziąć	 je	 ze	
sobą	do	domu,	włączając	się	 symbolicznie	w	poszukiwa-
nie	zagubionych	zabytków.	Wybór	prac	był	konsultowany	
z	 ekspertami	 z	Departamentu	Dziedzictwa	Kulturowego	
MKiDN.

Ilustr.	10.	Instalacja	„zamek”	dotycząca	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie,	fot.	M.	Zambrzycki
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doszewskich32.	 Pochodzi	 ze	 zbombardowanego	
we	wrześniu	1939	roku	kościoła	pokolegiackiego	
w Wieluniu.	Rozkaz	zniszczenia	tego	niewielkiego	
miasteczka,	 będącego	 częścią	 historycznej	 ziemi	
sieradzkiej,	 wydał	 generał	 Wolfram	 von	 Rich-
thofen	 –	 współodpowiedzialny	 za	 bombardowa-
nie	 baskijskiej	 Guerniki.	 Wieluń,	 jako	 miejsce	
pozbawione	 większego	 znaczenia	 strategicznego,	
jest	 przykładem	 i	 symbolem	 bezsilności	 cywilów	
w	starciu	z	wojenną	machiną.	Upostaciowieniem	
tego	zjawiska	są	właśnie	szczątki	kartusza.
Inną	formą	utraty	była	grabież.	Zdarzało	się,	że	

była	rejestrowana	przez	samych	sprawców.	Exem-
plum:	 teczka	 z	 dokumentacją	 niemiecką	 zwią-
zana	 z	 rabunkami	 dokonanymi	 przez	 Niemców	
w Diecezji	Chełmińskiej33.	Zaprezentowany	zbiór	
dokumentów	 posiada	 odręczne	 notatki	 księdza	
Antoniego	Liedtkego	i	jest	świadectwem	instytu-
cjonalnego	wymiaru	kradzieży.
Ostatnia	 część	 ekspozycji	 została	 podzielo-

na	 na	 cztery	 tematyczne	 moduły.	 Ich	 tytuły	 to	
kolejno:	 „Przestrzeń”	 ,	 „Instytucja”,	 „Człowiek”	
i „Czas”.	We	wszystkich	starano	się	przyjrzeć	wpły-
wom	wojny	na	dziedzictwo.	Ale	w	każdym	z nich	
uczyniono	to	z	innej	perspektywy.
Tak	oto	w	pierwszym	module	kuratorzy	 zain-

teresowani	byli	 aspektami	przestrzennymi	 relacji	
wojna–dziedzictwo.	 Zaprezentowane	 eksponaty	
przypominały	 o	 gwałtownych	 przekształceniach	
architektonicznych	 i	 urbanistycznych,	 które	
dotyczyły	 lat	 wojny	 i	 –	 późniejszej	 –	 odbudowy.	
Poruszono	 tutaj	 także	problem	przeobrażeń	geo-
graficznych	 związanych	 z	 utratą	 przez	 państwo	
polskie	 niemalże	 połowy	 przedwojennego	 obsza-
ru	(Kresów	Wschodnich),	a	także	przesunięciem	
jego	granic	ze	wschodu	na	zachód34.

32	 Obiekt	 z	 kolekcji	 Muzeum	 Ziemi	 Wieluńskiej	
w Wieluniu.

33	 Eksponat	ze	zbiorów	Muzeum	Diecezjalnego	w	Pel-
plinie.

34	 Oprócz	 eksponatów,	 zaprezentowano	w	 tej	 części	
m.in.	drewnianą	mapę	stołową.	Exodus	ludności	kresowej	
zazwyczaj	przedstawiany	jest	na	mapach	za	pomocą	gru-
bych	strzałek	ilustrujących	główne	kierunki	przemieszcza-
nia,	wzbogaconych	danymi	liczbowymi	na	temat	wielko-
ści	migracji.	W	formule	tej	liczą	się	masy.	Naszym	celem	
było	 wydobycie	 z	 niej	 jednostek,	 a	 także	 pojedynczych	
rzeczy.	 Stworzyliśmy	 mapę	 ukazującą	 szlaki	 migracyjne,	
którymi	wędrowali	 znani	Kresowiacy,	oraz	 rozlokowanie	
ważniejszych	zabytków	województw	wschodnich	(pomni-
ki,	 obiekty	kultu	 i	 kolekcje).	W	 ten	 sposób	 zwiedzający	
mogli	prześledzić	kierunki	przemieszczania	się	takich	osób	
jak	m.in.:	Czesław	Miłosz,	Zbigniew	Herbert,	 Stanisław	
Lem,	Kazimierz	Górski,	Zofia	Rydet,	Wojciech	Kilar,	Ta-
deusz	Konwicki,	Jan	Bułhak,	Emil	Karewicz	czy	Ryszard	
Kapuściński,	a	także	takich	rzeczy	jak	m.in.:	część	kolek-

Drugi	 moduł	 poświęcono	 wspólnotowemu	
wymiarowi	 funkcjonowania	 dziedzictwa,	 a	 więc	
budowanym	 instytucjom.	 To	 właśnie	 one	 są	
miejscami,	 w	 których	 przechowujemy	 i	 przeka-
zujemy,	 a	 często	 i	wytwarzamy	 to,	 co	nazywamy	
dziedzictwem.	Muzea,	biblioteki,	archiwa,	galerie,	
teatry,	 filharmonie	 czy	 akademie	 przerastają	 po-
jedynczego	 człowieka,	 gdyż	 ich	 działanie	 wyma-
ga	kooperacji	wielu	 jednostek	–	niejednokrotnie	
–	w	dłuższym	czasie.	 Ich	wyjątkowość	polega	na	
tworzeniu	szans	na	przetrwanie	dóbr	kultury,	po-
mimo	śmierci	ich	twórców	i	właścicieli.	Ciągłość	
rozwoju	pozwala	im	na	uzyskanie	najlepszych	re-
zultatów.	Wojna	ma	niszczycielską	moc	przerywa-
nia	tej	ciągłości.	Szczególnie	jaskrawo	widać	to	po	
organizacjach	ufundowanych	na	Kresach.
W	kolejnym	module	skupiamy	się	na	dramacie	

jednostki.	Interesują	nas	pojedyncze	osoby,	które	
z	uwagi	na	zdolność	do	organizacji	życia	społecz-
nego,	 stanowiły	 przeszkodę	 w	 realizacji	 planów	
przekształcenia	Polski	przez	okupantów.	Lekarze,	
nauczyciele,	adwokaci,	oficerowie,	wyżsi	urzędni-
cy,	duchowni	 i	artyści,	tworzący	razem	wykształ-
coną	warstwę	narodu,	mieli	zostać	unicestwieni.	
Ta	część	wystawy	powstała	dzięki	partycypacji	ze	
środowiskiem	 ziemiańskim.	 Centralnym	 obiek-
tem	 stał	 się	 obraz	Melancholia w K.	Hanny	Sol-
way35.
Olej	na	płótnie	jest	metaforą	utraconego	świa-

ta.	 Ilustruje	 losy	 jednego	 z	 rodów	 ziemiańskich.	
Pierwszy	plan	 to	drobiazgi,	które	ocalały:	 album	
z	 obitymi	 aksamitem	 okładkami,	 porcelanowy	
ptaszek,	 sygnet,	 kilka	 pereł.	Między	 nimi	 płynie	
niebieska	strużka	–	symbol	błękitnej,	szlacheckiej	
krwi.	W	tle	widać	dwór	–	obraz	dawnej	świetności	
Komorowa	 –	 siedziby	 zasłużonego	 pomorskiego	
rodu	 Koschembahr-Łyskowskich,	 jeszcze	 przed	
okupacją,	wojenną	grabieżą	i	powojennym	dekre-
tem	rolnym.	To	właśnie	w	Komorowie,	podobnie	
jak	 w	 setkach	 innych	 dworów,	 tak	 charaktery-
stycznych	dla	polskiego	krajobrazu,	pielęgnowano	
tradycję	 i	 skarby	 kultury	 polskiej.	Wyniszczenie	
tego,	 jak	 i	pozostałych	dworów,	 zapoczątkowane	
w	okresie	wojny,	zostało	dopełnione	reformą	rol-
ną.	Na	jej	podstawie	odbierano	majątki	wszystkim	
właścicielom	ziemskim.	Niektóre	ze	zrabowanych	
portretów	 należących	 do	 wspomnianego	 rodu	
znajdują	 się	 dzisiaj	 w	 kolekcjach	 państwowych	
muzeów.	Moduł	 sygnalizuje	 zatem	 kilka	 proble-

cji	Ossolineum	czy	triada	lwowskich	pomników:	Aleksan-
dra	hrabiego	Fredry,	króla	Jana	III	Sobieskiego	i	Kornela	
Ujejskiego,	które	wzbogaciły	–	odpowiednio	–	trzy	miasta	
„odzyskane”:	Wrocław,	Gdańsk	i	Szczecin.

35	 Zob.	H.	Solway,	Malarstwo, Gdańsk	2018,	s.	18.
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mów,	oprócz	dramatów	poszczególnych	jednostek	
i	ich	rodzin,	są	to	także	–	reprywatyzacja	oraz	pro-
weniencja	zbiorów	muzealnych.
Najważniejszą	 częścią	 epilogu,	 która	 jedno-

cześnie	wieńczy	całą	wystawę,	jest	moduł	„czas”.	
W	 tym	miejscu	 pytamy	 o	 to,	w	 jaki	 sposób	 od-
działują	na	nas,	na	naszą	tożsamość,	zjawiska	nisz-
czenia	i	ratowania	dziedzictwa	w	okresie	II	wojny	
światowej,	 czyli	 to	 wszystko,	 o	 czym	mówiliśmy	
na	ekspozycji.	Wpływ	na	ludzką	tożsamość	mają	
dwa	kody:	zapisany	w	naszych	ciałach	kod	DNA,	
a także	symboliczny	kod	kulturowy.	Posługujemy	
się	–	co	prawda	–	terminem	dziedzictwa	kulturo-
wego,	lecz	–	w	odróżnieniu	od	danych	genetycz-
nych	–	kultura	nie	jest	ustaloną	sekwencją	infor-
macji.	O	tym,	jakie	dane	zostaną	nam	przekazane,	
decydują	nasi	przodkowie	oraz	dziedzictwo	kultu-
rowe,	z	jakim	mamy	styczność.
Wystawa	 zaprezentowała	 tę	 problematykę	

w instalacji	„Dziedzictwo,	tożsamość,	Ty”.	Jej	czę-
ścią	była	infografika	z	lustrem.	Składały	się	na	nią	
dwie	osie	czasu,	biegnące	równolegle,	podzielone	
na	 trzy	 części:	 przeszłość,	 teraźniejszość	 i  przy-
szłość.	 Pierwsza	 oś	 symbolizowała	 losy	 „przod-
ków”,	a	druga	historię	„dziedzictwa	kulturowego”.	
Całe	pole	teraźniejszości	wypełnione	było	lustrem	
z	napisem	„tu	i	teraz”.	Patrząc	na	nie,	dostrzega-
liśmy	 swoją	 osobę,	 uwikłaną	 w	 sieć	 zależności.	
Obraz	przypominał,	 że	nie	 jesteśmy	 jednostkami	
autonomicznymi,	niezależnym	od	nikogo	i	nicze-
go,	 że	 przeszłość	wywiera	na	nas	 –	mniejszy	 lub	
większy	 –	wpływ.	 Żeby	 odkryć,	 kim	 jestem	–	 ja,	
ten	tutaj	w	lustrze	–	muszę	się	cofnąć	w	czasie.
Cała	 wystawa,	 poprzez	 umożliwienie	 dialogu	

z	przeszłością	naszej	kultury,	czyli	naszą	historią,	
jest	formą	–	jak	w	wierszu	Anny	Świrszczyńskiej	–	
biegu	w	„swoje	minus	życie”36	Infografika	w	polu	
przeszłości	 proponowała	 tekst,	 który	 w	 sposób	
syntetyczny	 oddawał	warunki,	 w	 jakich	 przyszło	
funkcjonować	 naszym	 przodkom.	 Stwarzał	 on	
znakomite	warunki	do	wglądu	w	nasze	wojenne	
„minus	 życie”.	 Chodzi	 o	 dokument	 wytycznych	
rządu	 Generalnego	 Gubernatorstwa	 w	 sprawie	
życia	 kulturalnego	 Polaków	 i	 traktowania	 dóbr	
kultury:	„Nie	ma	dziś	żadnego	powodu	ku	temu,	
aby	całkowicie	tłumić	wszelkie	objawy	życia	kul-
turalnego	Polaków.	 Jeśli	nosi	ono	charakter	pry-
mitywnej	 rozrywki,	 starostowie	mogą	na	nie	 ze-
zwalać”37.	 To	 tylko	 fragment	 tego	 dokumentu.	
W dalszej	części	precyzowane	są	wytyczne	doty-

36	 A.	Świrszczyńska,	Jestem baba,	Kraków	1972.
37	 Z	wytycznych	rządu	GG	w	sprawie	życia	kultural-

nego	Polaków	i	traktowania	dóbr	kultury	[Kraków	1940].	
Zob.	Walka o dobra kultury...

czące	 poszczególnych	 dziedzin	 kultury:	 muzyki,	
teatru,	sztuki,	kina,	literatury,	malarstwa,	a	także	
książek	i	działalności	wystawienniczej.
Rzecz	 jasna,	 nie	możemy	 przeceniać	 wpływu	

przeszłości	 na	 nasze	 życie.	 W	 skrajnej	 sytuacji	
oznaczałoby	 to	 zdejmowanie	 z	 siebie	 odpowie-
dzialności	 za	 naszą	 teraźniejszość.	 Druga	 skraj-
ność	–	negowanie	wpływu	minionych	zdarzeń	na	
nasze	 aktualne	 życie	 (i	 tożsamość)	 również	 jest	
bezzasadna.	Rodzi	się	pytanie:	Jak	długo	wojenna	
przeszłość	może	mieć	jeszcze	na	nas	wpływ?
W	tekście	wprowadzającym	do	infografiki	za-

warto	jedną	z	potencjalnych	odpowiedzi.	Jest	nią	
teza	 profesora	 Bogdana	Wojciszke,	 która	 mówi,	
że	 pozbycie	 się	 przez	 Polaków	 wojennej	 traumy	
wymaga	trzech	pokoleń	żyjących	w	pokoju	i	wol-
ności,	 licząc	 od	 1989	 roku,	 czyli	 od	 momentu,	
w którym	stworzono	warunki	do	otwartej	debaty	
publicznej	o	przeszłości38.
Co	 możemy	 zrobić	 z	 taką	 chropowatą,	 nie-

idealną	historią?	Może	warto	spojrzeć	na	własną	
historię	tak	jak	miłosierny	Samarytanin,	przyjmu-
jąc	całą	przeszłość	bardziej	 jako	dar	niż	obciąże-
nie.	Dostrzec	w	tym	mroku	nadzieję.	Wszak,	 jak	
mówi	Jacek	Kaczmarski,	na	zakończenie	wystawy,	
spinając	 całą	 ekspozycję	 klamrą	 własnych	 słów:	
„Każdy	z	nas	jest	łodzią,	w	której	może	się	z	poto-
pem	mierzyć,	cało	wyjść	z	burzowej	chmury,	musi	
tylko	w	to	uwierzyć”39.
W	 instalacji	 z	 lustrem	 pojawił	 się	 jeszcze	 je-

den	motyw	wart	uwagi.	Chodzi	o	grafikę	wielko-
formatową	 przedstawiającą	 kadr	 z	 filmu	 Popioły 
w reżyserii	Andrzeja	Wajdy.	W	scenie	tej	Legiony	
Polskie	maszerowały	po	obcej,	włoskiej	ziemi,	śpie-
wając	Mazurka Dąbrowskiego.	Przegrani	żołnierze	
znajdowali	 się	 w	 opłakanym	 stanie.	 Ich	 wygląd	
był	tragiczny:	na	twarzach	malowała	się	rozpacz,	
mundury	były	postrzępione,	a	buty	podziurawio-
ne.	Obraz	reżyserski	wiernie	oddawał	opis	zawar-
ty	na	kartach	powieści	Stefana	Żeromskiego,	na	
podstawie	której	powstał	scenariusz	filmu.
Obraz	legionistów,	stanowiący	archetyp	Pola-

ków	 romantyków,	 nieustannie	 do	 nas	 powraca:	
pojawił	się	u	Żeromskiego	(na	początku	XX	wieku,	
jeszcze	przed	odzyskaniem	przez	Polskę	niepodleg-
łości),	potem	u	Wajdy	(w	okresie	PRL,	dokładnie	
20	lat	po	zakończeniu	II	wojny	światowej),	a	także	
na	początku	XXI	wieku,	równo	30	lat	po	upadku	
komunizmu,	w	Gdańsku,	na	wystawie	„Dziedzic-
two	utracone”.	Dlaczego	tak	się	dzieje?

38	 Wywiad	Anny	Ślęzak	z	Bogdanem	Wojciszke,	dzie-
je.pl	[dostęp:	23.11.2018].

39	 O	tekście	Jacka	Kaczmarskiego:	I.	Grabska,	D.	Wa-
silewska,	dz.	cyt.,	s.	250–261.
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Legioniści	 ewokują	 wiele	 ponadczasowych	
problemów,	choćby	takich	jak:	emigracja	czy	wal-
ka	 w	 imię	 cudzych	 interesów.	Ale	 na	 gdańskiej	
ekspozycji	 znaleźli	 się	 przede	wszystkim	dlatego,	
że	 stanowią	 znakomity	 kontrapunkt	 dla	 postaw	
pozytywistycznych,	które	zostały	szeroko	omówio-
ne	w	strefie	ratowania.	W	tym	miejscu	ich	obraz	
może	być	odczytywany	jako	reprezentacja	postaw	
podczas	II	wojny	światowej,	ucieleśniających	ide-
ały	 romantyczne.	 Dopiero	 oba	 te	 nastawienia,	
łącznie,	mogą	ukazać	oblicze	i	tożsamość	Polaków.
Obraz	 romantycznych	 żołnierzy,	 walczących	

„za	wolność	naszą	i	waszą”,	został	umiejscowiony	
na	ekspozycji	naprzeciwko	lustra.	Dla	zwiedzają-
cych,	którzy	analizowali	infografikę,	był	on	łatwo	
dostrzegalny.	 Zmuszało	 ich	 to	 do	 konfrontacji	
z obrazem	legionistów:	odpowiadając	na	pytanie	
o swoją	indywidualną	tożsamość,	mogli	się	identy-
fikować	z	romantycznymi	bohaterami	albo	mogli	
równie	 dobrze	 ich	 odrzucić,	 wybierając	 postawy	
wobec	 nich	 kontrastowe,	 będące	 formą	 drobnej	
pracy	u	podstaw,	prowadzonej	–	mówiąc	językiem	
Kundery	–	za	kulisami,	za	płótnem	dekoracji.	Wy-
bór	zależał	jedynie	od	nich.
Instalacja	z	lustrem	spowodowała,	że	narracja	

o	przeszłości	mogła	 stać	 się	opowieścią	o	współ-
czesności.	 Dzięki	 niej	 miał	 to	 być	 już	 nie	 tylko	
slogan	albo	idea	do	wywnioskowania	z	kontekstu,	
ale	rzecz	wyrażona	explicite.	Cechą	instalacji	była	
interaktywność.	Było	to	drugie	miejsce,	obok	in-
stalacji	 „Zamek”,	 gdzie	 dochodziło	 do	 interakcji	
pomiędzy	dziełem	a	 zwiedzającym.	Obie	 instala-
cje	ożywiały	 ekspozycję,	 sprawiając,	 że	 „wystawa	
zaczęła	 się	 dziać”40.	 Inspirację	 do	 wykorzystania	
motywu	 lustra	 dała	 kuratorom	 otwarta	 w	 1979	
roku	w	Muzeum	Narodowym	w	Krakowie	słynna	
wystawa	Marka	Roztworowskiego	„Polaków	por-
tret	własny”41.

Zakończenie

Wystawa	„Dziedzictwo	utracone”	była	przed-
sięwzięciem	wpisującym	się	w	paradygmat slow-
-muzeum42.	 Zależało	 nam,	 aby	 cechowała	 się	
autentycznością,	 ekologicznością,	 była	 partycy-
patywna	 oraz	 dopasowana	 do	 psychofizycznych	
możliwości	 widzów.	Właśnie	 dlatego	 podjęliśmy	

40	 R.	 Kluszczyński,	 Sztuka interaktywna. Od dzieła-
-instrumentu do interaktywnego spektaklu,	Warszawa	2010,	
s. 72.

41 Polaków portret własny,	red.	M.	Roztworowski,	War-
szawa	1983.

42	 Więcej	na	temat	wystawy:	Sztuki piękne,	2019,	od-
cinek	z	14	marca	2019	roku,	TVP	Gdańsk.

wysiłek,	aby	zwiedzający	mieli	możliwość	obejrze-
nia	wielu	ciekawych	eksponatów,	niezagłuszonych	
zbędnymi	 multimediami,	 które	 mogłyby	 utrud-
niać	 refleksję43.	 Staraliśmy	 się	wprowadzać	moż-
liwie	dużo	naturalnych	materiałów,	takich	jak	np.	
drewno.	 Zaprosiliśmy	 do	 współpracy	 lokalnych	
rzemieślników	 i	 artystów,	 konsultanta	 do	 spraw	
osób	z	dysfunkcjami,	oraz	podjęliśmy	kooperację	
z	wieloma	instytucjami.	Stworzyliśmy	także	strefę	
relaksu,	w	której	można	było	odpocząć	i	w	spoko-
ju	„przetrawić”	zdobyte	informacje.
Rezygnując	z	niektórych	wyżej	wymienionych	

działań,	moglibyśmy	 zaoszczędzić	 część	 zasobów,	
w	tym	czasowe	i	finansowe,	ale	priorytetem	było	
dla	 nas	 dostarczenie	 widzom	 produktu	wysokiej	
jakości,	który	miał	stanowić	dowód,	że	kuratorzy	
wyżej	cenią	sobie	jakość	niż	ilość44.
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44	 Na	 temat	 innych	 wystaw	 bliskich	 paradygmato-
wi	 slow-muzeum	 patrz:	 M.	 Zambrzycki,	 Dramat rzeczy 
warszawskich,	 „Spotkania	z	Zabytkami”	2018,	nr	11–12,	
s. 60–63.
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STRESZCZENIE

Głównym	 celem	 artykułu	 jest	 próba	 odpowiedzi	
na	 pytanie,	 jak	 opowiedzieć	 o	 utracie	 rzeczy,	 mając	
do	 dyspozycji	 narzędzie	 w	 postaci	 wystawy	 narracyj-
nej?	W skrócie:	Jak	przedstawić	„NIE	MA”	za	pomocą	
„JEST”?	Aby	osiągnąć	postawiony	cel,	autor	dokonuje	
krótkiej	charakterystyki	wspomnianej	kategorii	ekspo-
zycji,	przybliżając	 jej	 istotę,	główne	komponenty	oraz	
zagrożenia,	jakie	wiążą	się	z	jej	realizacją.	Ponadto	na-
kreśla	horyzont	teoretyczny	dla	problemu	toposu	utra-
ty,	koncentrując	się	na	stracie	dóbr	materialnych,	a	nie	
ludzi,	wykorzystując	przy	tym	dwa	narzędzia	pomocne	
przy	 jego	 analizie	 (matrycę	 danych	 wizualnych	 oraz	
analizę	semiotyczną).
W	 zasadniczej	 części	 pracy	 autor	 dokonuje	 opisu	

własnej	ekspozycji,	która	podjęła	temat	utraty.	Chodzi	
o	wystawę	czasową	„Dziedzictwo	utracone”,	zaprezen-
towaną	w	okresie	od	1	marca	do	23	czerwca	2019	roku	

w	Muzeum	II	Wojny	Światowej	w	Gdańsku.	Jej	celem	
było	 przybliżenie	 tematu	 niszczenia	 i	 ratowania	 dóbr	
kultury	w	okresie	 II	wojny	światowej.	 Jednym	z	zało-
żeń,	które	stało	u	jej	podstaw,	było	rozumienie	wystawy	
jako	tekstu	kultury	o	charakterze	dialogicznym,	czego	
skutkiem	było	świadome	nawiązanie	do	innych	poka-
zów,	przede	wszystkim	do	stworzonej	przez	Stanisława	
Lorentza	ekspozycji	„Warszawa	oskarża”.
Wystawa	 „Dziedzictwo	utracone”	była	bliska	mo-

delowi	slow-muzeum,	który	podkreśla	rolę	takich	war-
tości,	jak:	autentyczność,	ekologiczność,	partycypacja,	
umiar	 i	dopasowanie	do	możliwości	psychofizycznych	
widza	i	in.
Artykuł	może	być	pomocnym	źródłem	wiedzy	dla	

osób	tworzących	wystawy	narracyjne,	w	szczególności	
poświęcone	tematom	utraty	oraz	dziedzictwa	kulturo-
wego.
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słowa klucze:	analiza	semiotyczna,	arka	Noego,	II woj-
na	 światowa,	 dziedzictwo	 kulturowe,	 muzeum,	 Mu-
zeum	 II	Wojny	Światowej,	 rzeczy,	 Stanisław	Lorentz,	

straty	 wojenne,	 utrata,	 wystawa	 „Warszawa	 oskarża”,	
wystawy	narracyjne,	Zamek	Królewski	w	Warszawie

SUMMARY

The	main	aim	of	the	article	is	to	try	to	answer	the	
question	of	how	to	tell	about	the	loss	of	things,	having	
at	your	disposal	a	tool	in	the	form	of	a	narrative	exhibi-
tion?	Briefly:	How	to	present	“NO”	with	“IS”?	In	order	
to	 achieve	 the	 goal,	 the	 author	 briefly	 characterizes	
the	aforementioned	category	of	exhibition,	explaining	
its	essence,	main	components	and	threats	related	to	its	
implementation.	In	addition,	the	author	outlines	the	
theoretical	horizon	for	the	problem	of	the	topos	of	loss,	
focusing	on	the	loss	of	material	goods,	not	people,	us-
ing	two	tools	helpful	in	its	analysis	(a	matrix	of	visual	
data	and	a	semiotic	analysis).
In	the	main	part	of	the	work,	the	author	describes	

his	own	exhibition,	which	dealt	with	the	topic	of	loss	
–	 a	 temporary	 exhibition	 “Lost	Heritage”,	 presented	
from	1	March	to	23	June	2019	at	the	Museum	of	the	
Second	World	War	in	Gdańsk.	Its	aim	was	to	present	
the	topic	of	destroying	and	saving	cultural	goods	dur-
ing	WWII.	One	 of	 its	 base	 assumptions	 was	 under-

standing	the	exhibition	as	a	cultural	text	of	a	dialogi-
cal	nature,	which	resulted	in	a	conscious	reference	to	
other	displays,	mainly	to	the	“Warsaw	Accuses”	exhi-
bition	created	by	Stanisław	Lorentz.
The	“Lost	Heritage”	exhibition	was	influenced	by	

the	 slow-museum	model,	 which	 emphasizes	 the	 role	
of	such	values	as:	authenticity,	environmental	friendli-
ness,	participation,	moderation	and	adaptation	to	the	
psychophysical	abilities	of	the	viewer,	etc.
The	article	may	be	a	helpful	source	of	knowledge	

for	people	who	create	narrative	exhibitions,	in	particu-
lar	on	the	topics	of	loss	and	cultural	heritage.

key words:	cultural	heritage,	exhibition	“Warsaw	ac-
cuses”,	 looted	 art,	 lost	 heritage,	 museum,	 museum’s	
exhibition,	Museum	 of	 the	 Second	World	War,	No-
ah’s	Ark,	Royal	Castle	 in	Warsaw,	 semiotic	 analysis,	
Stanisław	Lorentz,	things,	wartime	losses,	World	War	
Two.
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Małgorzata Surmacz
Muzeum narodowe w Lublinie, uniwersytet Marii curie skłodowskiej

wychowankowie szkoły staszica w walkach o niepodległość 
i granice państwa

dzieży,	 ale	 też	 przygotowywać	do	walki	 zbrojnej.	
Wychowankowie	 późniejszych	 roczników	 Szkoły	
Staszica,	 jako	 członkowie	 zorganizowanej	 przy	
gimnazjum	I Drużyny	Harcerskiej	 im.	Waleriana	
Łukasińskiego,	 wzięli	 bezpośredni	 udział	 w	 wal-
kach	o	suwerenną	Polskę.

Pierwsi	wychowankowie	Szkoły	Staszica	
w staraniach	o	niepodległość

W	 roku	 1907	 w	 gronie	 pierwszych	 maturzy-
stów	 Szkoły	 Staszica	 znalazł	 się	 Adam	 Berger3,	
późniejszy	 prawnik	 i	 publicysta.	 Początkowo	
uczęszczał	 do	 rosyjskiego	Gimnazjum	Lubelskie-
go,	 następnie	 przeniósł	 się	 do	 nowo	 utworzonej	
w  mieście	 szkoły	 z	 wykładowym	 językiem	 pol-
skim.	Po	maturze	studiował	prawo	w	Monachium	
i  na	 Sorbonie.	W czasie	 I	wojny	 światowej	 pra-
cował	w  Lublinie	 jako	 prezes	 i	 kierownik	 sekcji	
oświatowej	 Uniwersytetu	 Ludowego.	 W	 latach	
1917–1919	 prowadził	 zajęcia	 z	 prawoznawstwa,	
ekonomii	politycznej	i języka	niemieckiego	w ma-
cierzystej	 Szkole	 Staszica.	 Jednocześnie	 pełnił	
funkcję	 podprokuratora	 w	 Sądzie	 Okręgowym	
w  Lublinie.	W  roku	 1921	 na	Uniwersytecie	 Ja-
giellońskim	zdobył	tytuł	doktora	prawa.	W	latach	
20.	XX	wieku	był	sędzią	lubelskiego	Sądu	Apela-
cyjnego.	Prowadził	wykłady	z prawa	politycznego	
na	 Katolickim	 Uniwersytecie	 Lubelskim.	 Głów-
nym	przedmiotem	jego	naukowych	zainteresowań	
było	prawo	karne	i	polityczne.	Opublikował	wiele	
prac	w	tym	zakresie.	 Jego	artykuły	 zamieszczano	
w	międzywojniu	w	fachowych	czasopismach.	Był	
autorem	wydanej	w Lublinie	w	1923	roku	broszu-
ry Józef Piłsudski jako budowniczy Państwa Polskie-
go	oraz	opublikowanego	w	lokalnej	prasie	tekstu	
o poglądach	politycznych	Stanisława	Staszica,	pa-

3	 Adam	Berger	(1888–1969)	–	prawnik,	wykładowca	
akademicki.	Urodzony	w	Lublinie,	syn	Henryka	i	Cecylii	
z	Dobrowolskich.	Był	dwukrotnie	żonaty:	z	Zofią	Stępień	
i	malarką	Anną	Wojdalińską.	Zmarł	w	Podkowie	Leśnej.	
Zob.	M.	Wąsek-Wiaderek,	Adam Berger 1888–1969	[w:]	
Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,	
red.	A.	Dębiński,	W.	 S.	 Staszewski,	M.	Wójcik,	 Lublin	
2006,	s.	25–30.

W	roku	1905	Spółka	Cywilna	Szkoły	Średniej	
w	Lublinie	zdobyła	koncesję	na	prowadzenie	Pry-
watnej	Szkoły	im.	Stanisława	Staszica.	Jej	dyrek-
torem	został	były	powstaniec	styczniowy,	Gracjan	
Chmielewski1.	 Niestety,	 wkrótce	 zarząd	 Spółki	
odstąpił	 od	 finansowania	 placówki.	 Powodem	
był	konflikt	z	zarządcą	szkoły.	Pomimo	trudności	
pieniężnych,	Chmielewski	 sprawnie	 poprowadził	
nowopowstałe	 męskie	 gimnazjum.	 Zaczęło	 swą	
działalność	w	styczniu	1906	roku	w	budynku	przy	
ulicy	Bernardyńskiej	122.	Pierwsi	uczniowie	rekru-
towali	 się	 z	 grona	 zbuntowanej	młodzieży,	 która	
w atmosferze	walk	o	szkołę	polską	i	powszechnego	
strajku	uczniowskiego	na	 terenie	Królestwa	Pol-
skiego	 opuściła	 miejscowe	 rosyjskie	 gimnazjum	
rządowe.	W	nowej	 szkole,	 z	wykładowym	 rodzi-
mym	językiem,	zdobywali	dalsze	wykształcenie.
Edukacja	 w	 czasach	 zaborów	 nakierowywała	

młode	 umysły	 do	 dążeń	 o	 niepodległość	 kraju.	
Wielu	 chłopców	 zaangażowało	 się	w	działalność	
o charakterze	patriotycznym.	Taki	model	wycho-
wania	 wzmacniał	 skauting.	 Na	 polskim	 gruncie	
miał	 on	 nie	 tylko	 kształtować	 charakter	 mło-

*	 Tekst	 artykułu	 stanowi	 rozszerzenie	 treści	 zawar-
tych	w	informatorze	do	wystawy	czasowej	zorganizowanej	
w	październiku	2017	roku	w	Bramie	Krakowskiej,	siedzi-
bie	 Muzeum	 Historii	 Miasta	 Lublina.	 Zob.	 S.	 Snopek,	
M. Surmacz,	G.	Sztal,	Uczniowie szkół lubelskich w walkach 
w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej.	
Szkoła Staszica,	Lublin	2017.	Autorka	składa	podziękowa-
nia	rodzinom	wychowanków	Szkoły	Staszica	za	udostęp-
nione	archiwalia,	prof.	dr.	hab.	Janowi	Gurbie	za	pomoc	
w dotarciu	do	materiałów	oraz	dr.	Andrzejowi	Konstan-
kiewiczowi	za	konsultacje	merytoryczne.

1	 Gracjan	 Chmielewski	 (1840–1930)	 –	 pedagog,	
absolwent	 Instytutu	 Politechnicznego	 w	 Puławach	 oraz	
Szkoły	Głównej	w	Warszawie,	pierwszy	prezes	 lubelskie-
go	oddziału	Polskiego	Towarzystwa	Krajoznawczego.	Zob.	
Słownik biograficzny miasta Lublina [dalej	SBML],	t.	2,	red.	
T.	Radzik,	A.	A.	Witusik,	J.	Ziółek,	Lublin	1996,	s. 35–36	
(oprac.	B.	Mikulec).

2	 R.	 Kucha,	 Gimnazjum męskie i szkoła im. Staszi-
ca w  Lublinie w latach 1864–1919,	 [w:]	 Szkoła czterech 
wieków. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
w Lublinie,	red.	R.	Kucha,	Lublin	1992,	s.	119–161;	„Sta-
szic” dawniej, dziś, jutro,	red.	M.	Borkowska,	Lublin	2001,	
s.	9–15.

*



100

trona	gimnazjum,	do	którego	uczęszczał4.	W	roku	
1930	wyjechał	do	Warszawy.	Do	wybuchu	II	woj-
ny	światowej	pracował	w	tamtejszym	Sądzie	Naj-
wyższym.	W	czasie	okupacji	przebywał	na	terenie	
Lubelszczyzny,	biorąc	udział	w	tajnym	nauczaniu.	
W	 latach	 powojennych	 pracował	 w	 rodzinnym	
mieście	 jako	 notariusz	 i	 prawnik.	W	 roku	 1950	
przeniósł	się	na	stałe	do	Podkowy	Leśnej.
Maturzystą	 Szkoły	 Staszica	 z	 1908	 roku	 był	

Franciszek	 Dec5.	 Po	 studiach	 we	 Lwowie	 za-
czął	pracę	pedagoga.	W	roku	1920	zgłosił	się	na	
ochotnika	do	Wojska	Polskiego.	Trzy	lata	później	
zatrudnił	 się	 w	 swej	 dawnej	 szkole,	 gdzie	 uczył	
geografii,	fizyki	i	biologii.	Prawdopodobnie	w	cza-
sie	 okupacji	 hitlerowskiej	 pośredniczył	 w	 zwal-
nianiu	więźniów	z	Zamku	Lubelskiego.	Po	wojnie	
wyjechał	z	Lublina.

4	 „Ziemia	Lubelska”	nr	304–306	oraz	307–311	z	1925	
roku	(przedruk	w:	„Studia	Polityczne”	(Lublin)	1927).

5	 Franciszek	Dec	(1882–?)	–	pedagog,	plastyk.	Uro-
dzony	w	Lublinie.	Był	członkiem	Polskiego	Związku	Za-
chodniego	oraz	Związku	Artystów	Plastyków.	Zob.	42  lat 
lubelskiego „Staszica”,	 red.	 ks.	 L.	 Pietroń,	 Lublin	 2006,	
s.  95.	Na	podstawie	notatek	Czesława	Sambora	 (matu-
rzysty	Szkoły	Staszica	z	1936	roku)	udostępnionych	przez	
prof.	dr.	hab.	Jana	Gurbę.

W	roku	1908	do	egzaminu	maturalnego	przy-
stąpił	 także	 Aleksander	 Wośkowski6.	 Wybuch	
I  wojny	 światowej	 przerwał	 jego	 studia	 na	Wy-
dziale	 Lekarskim	 Uniwersytetu	 Warszawskiego.	
Został	 powołany	 do	 armii	 rosyjskiej.	 Przydzielo-
no	mu	opiekę	nad	szpitalem	polowym	w	pociągu	
pancernym.	 Po	 wyjściu	 z	 obozów	 internowania	
w  Brześciu	 i	 Białej	 Podlaskiej	 dokończył	 studia	
i powrócił	do	Lublina,	gdzie	podjął	pracę	w	Szpi-
talu	 św.	Wincentego	á	Paulo.	Stał	 się	 cenionym	
specjalistą	 z	 dziedziny	 położnictwa.	 Okupację	
spędził	w	Lublinie,	prowadząc	prywatną	praktykę.	
Jego	dwaj	synowie	zginęli	w	obozach	koncentra-
cyjnych.	W	roku	1944	współorganizował	Katedrę	
i  Klinikę	Chorób	Kobiecych	 przy	 nowo	 powsta-
jącym	Uniwersytecie	Marii	Curie-Skłodowskiej7.	
Był	znakomitym	dydaktykiem.	Znając	biegle	kilka	
języków	obcych,	 pomagał	 studentom	w	 zaznaja-
mianiu	się	z	zagraniczną	literaturą	naukową.	Przez	
lata	przewodniczył	lubelskiemu	oddziałowi	Towa-
rzystwa	Ginekologicznego.

6	 Aleksander	Wośkowski	(1890–1976)	–	lekarz	gine-
kolog.	Urodzony	w	Lublinie.	Zmarł	w	rodzinnym	mieście.	
Zob.	420 lat lubelskiego „Staszica”,	s.	103–104.

7	 Protokół	z	posiedzenia	Rady	Wydziału	Lekarskiego	
UMCS,	Lublin,	4	listopada	1944	rok.	Zob.	Powstanie i or-
ganizacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w świetle 
źródeł,	oprac.	J.	Malarczyk,	Lublin	1968,	s.	42.

Dawna	siedziba	Prywatnego	Gimnazjum	im.	Stanisława	Staszica	w	Lublinie	przy	ulicy	Bernardyńskiej.	Warszawskie	Wydaw-
nictwo	Konstantego	Wojutyńskiego,	przed	1915	rokiem.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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W	lubelskich	archiwaliach	zachowały	się	opisy	
maturzystów	Szkoły	Staszica	z	1909	roku.	Autorem	
satyrycznych	wierszyków	był	jeden	z	absolwentów	
tego	 rocznika,	 Bohdan	 Sawicki8.	 We	 fragmencie	
poświęconym	koledze	Mieczysławowi	Biernackie-
mu9,	późniejszemu	matematykowi,	pisał:

Zwykle	nieco	zaniedbany
Oczy	zawsze	wystraszone
Włos	zjeżony	i	rozwiany

8	 Brulion	z	satyrycznymi	opisami	postaci	„Dla	wspo-
mnienia	szkolnych	czasów	przez	Bohdana	Sawickiego.	Do	
maturzystów	Szkoły	 im.	Staszica	w	Lublinie.	Rok	1909”	
w  zbiorach	 specjalnych	 Wojewódzkiej	 Biblioteki	 Pub-
licznej	 im.	 Hieronima	 Łopacińskiego	 w	 Lublinie	 [dalej	
WBP],	sygn.	2189.

9	 Mieczysław	Kwiryn	Biernacki	 (1891–1959)	 –	ma-
tematyk.	Urodzony	w	 Lublinie,	 syn	Mieczysława	 i	 Zofii	
z domu	Weysflog.	Żonaty	ze	Stanisławą	Gajowiak.	Zmarł	
w  rodzinnym	 mieście.	 Jego	 brat	 Andrzej	 (1903–1963)	
został	profesorem	medycyny	na	Uniwersytecie	Warszaw-
skim.	 Był	 mężem	 skrzypaczki	 Grażyny	 Bacewicz.	 Zob.	
S.	 Dobrzycki,	 Mieczysław Biernacki (1891–1959),	 [w:]	
Profesor Mieczysław Biernacki. Materiały z sesji naukowej 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego zorga-
nizowanej dla uczczenia pamięci Profesora Mieczysława 
Biernackiego w 25 rocznicę śmierci,	Lublin	1986,	s.	11–24;	
SBML,	 t.	 1,	 red.	T. Radzik,	 J.	 Skarbek,	A.	A.	Witusik,	
Lublin	1993,	s.	34–35	(oprac.	J.	Marczuk);	420 lat lubel-
skiego „Staszica”,	s.	161.

Ale	proszę	się	nie	dziwić!
Kto	„społeczne”	ma	„zadania”
Ten	nie	patrzy	i	nie	zważa
Na	fryzury	i	ubrania

Biernacki,	 tak	 jak	 wielu	 rówieśników,	 po-
czątkowo	 uczęszczał	 do	 rosyjskiego	 gimnazjum.	
Stamtąd	 przeszedł	 do	 prywatnej	 szkoły.	 Jego	
ojciec,	 doktor	 Mieczysław	 Biernacki10,	 praco-
wał	w	Szpitalu	 Jana	Bożego.	Często	wypowiadał	
się	 w	 lubelskiej	 prasie	 na	 temat	 spraw	 higieny.	
Był	 współzałożycielem	 Towarzystwa	 Krzewienia	
Oświaty	 „Światło”.	 Zaangażowanie	 ojca	 w	 spo-
łeczne	sprawy	wpłynęło	na	Mieczysława	juniora,	
a	w	przyszłości	 przysporzyło	mu	poważnych	kło-
potów.	 Po	 maturze	 podjął	 studia	 chemiczne	 na	
Uniwersytecie	 Jagiellońskim.	 Naukę	 przerwał	
po	 czwartym	 semestrze.	 W  styczniu	 1911	 roku	
otrzymał	wpis	do	indeksu	z	informacją	o	naganie	
i	 zagrożeniu	 usunięcia	 ze	 studiów.	Powodem	był	
udział	w	strajku	przeciw	wykładom	z	chrześcijań-
skiej	nauki	społecznej	prowadzonym	przez	księdza	

10	 Mieczysław	 Józef	 Franciszek	 Biernacki	 (1862–
1948)	 –	 lekarz,	 działacz	 społeczny,	 publicysta,	 współ-
założyciel	 wielu	 towarzystw	 medycznych,	 kulturalnych	
i oświatowych,	członek	Rady	Miejskiej.	Zob.	SBML,	t.	1,	
s. 32–34	(oprac.	S.	Wiśniewski).

Klasa	maturalna	ze	Szkoły	Staszica	w	roku	szkolnym	1906/1907:	pośrodku	–	dyrektor	Gracjan	Chmielewski	(1840–1930),	
wśród	uczniów	–	Bernard	Bucholc	(w	pierwszym	rzędzie	pierwszy	z	prawej),	Bolesław	Zachariasz	Lecewicz	(w	drugim	rzędzie	
pierwszy	z	prawej)	i	Adam	Berger	(w	drugim	rzędzie	pierwszy	z	lewej).	Zbiory	Wojewódzkiej	Biblioteki	Publicznej	im.	Hiero-

nima	Łopacińskiego	w	Lublinie
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dr.	 Kazimierza	 Zimmermanna11.	 O	 wykładach	
tych	senior	Biernacki	krytycznie	pisał	na	łamach	
współredagowanego	przez	 siebie	 „Kuriera”,	 że	 są	
„dowodem	 naukowego	 zacofania”	 uniwersytetu,	
od	dawna	bowiem	„nauka	i	teologia	idą	osobnymi	
drogami”12.
Dalsze	studia,	tym	razem	z	matematyki,	Mie-

czysław	 podjął	 w	 Paryżu.	 Po	 wybuchu	 I	 wojny	
światowej	zgłosił	się	na	ochotnika	do	armii	fran-
cuskiej.	Walczył	na	froncie	zachodnim,	gdzie	był	
dwukrotnie	ciężko	ranny.	Po	zatruciu	gazem	bojo-
wym	musiał	poddać	się	operacji	resekcji	żołądka.	
Służbę	 zakończył	 w	 stopniu	 sierżanta	 prowian-
towego	 (sergent-fourrier).	 Z	 końcem	 1918	 roku	
wstąpił	 do	 sformowanych	 we	 Francji	 oddziałów	
Józefa	Hallera,	z	którymi	dotarł	do	kraju	w	1920	
roku.	 Po	 demobilizacji	 kontynuował	 przerwane	
studia	 na	 Sorbonie.	 By	 utrzymać	 się	 za	 granicą,	
dorabiał,	pracując	w	banku.	Któregoś	dnia	zasłabł	
z	wycieńczenia.	Z	materialnych	kłopotów	wyba-
wiła	go	Maria	Curie-Skłodowska,	której	dziadek	
Józef	 Skłodowski	 przed	 laty,	w	 czasach	 zaborów,	
kierował	 rosyjskim	 lubelskim	 gimnazjum,	 gdzie	
Mieczysław	rozpoczął	naukę.
W	roku	1928	Biernacki	zdobył,	z	wynikiem	ce-

lującym,	dyplom	doktora	nauk	matematycznych.	
Przez	rok	pracował	na	Uniwersytecie	Stefana	Ba-
torego	w	Wilnie,	a	następnie	do	wybuchu	II	woj-
ny	światowej	w	Poznaniu.	Jego	młodszym	asysten-
tem	był	Marian	Rajewski	(jeden	z	matematyków,	
który	 złamał	 kod	 Enigmy).	 Okupację	 Biernacki	
spędził	w	 rodzinnym	Lublinie,	 gdzie	 pozostał	 do	
końca	życia.	W	listopadzie	1944	roku	objął	stano-
wisko	 profesora	 zwyczajnego	 na	 organizowanym	
Uniwersytecie	 Marii	 Curie-Skłodowskiej.	 Na	
jego	 nagrobku	 na	 cmentarzu	 przy	 ulicy	 Lipowej	
wyryto	napis:	„Twórca	lubelskiego	ośrodka	mate-
matycznego”.
Szkolnym	 kolegą	 Biernackiego	 był	 Jan	 Dą-

browski13,	przyszły	oficer	7.	Pułku	Ułanów,	 inży-

11	 Protesty	lewicowej	młodzieży	wobec	wykładów	ks.	
Zimmermanna,	 przeznaczonych	 dla	 studentów	 wszyst-
kich	wydziałów,	doprowadziły	do	ostrych	starć	z	młodzie-
żą	prawicową,	co	zakończyło	się	relegowaniem	wielu	słu-
chaczy	z	uczelni.	Wydarzenia	te	określone	zostały	mianem	
„zimmermaniady”.	Zob.	S.	Dobrzycki,	dz.	cyt.,	s.	14–15.

12	 S.	 Poraj	 [Mieczysław	 Biernacki],	 „Słowo” o Uni-
wersytecie Jagiellońskim,	„Kurier”,	nr	228	z	5	października	
1910	roku,	s.	1–2.

13	 Jan	 Dąbrowski	 (1891–1974)	 –	 inżynier	 technik,	
oficer	 rezerwy	Wojska	 Polskiego.	 Urodzony	 w	 Lublinie,	
syn	Piotra	i	Feliksy	z	Winnickich.	Żonaty	z	Emilią	Koby-
lańską.	 Zmarł	w	Warszawie.	 Został	 pochowany	w	Rusi-
nowie	k.	Przysuchy.	Zob.	materiały	z	Wojskowego	Biura	
Historycznego	 –	 Centralnego	 Archiwum	 Wojskowego	

nier	 technik	 i	 dyrektor	 Zakładów	 Starachowic-
kich.	Naukę,	 tak	 jak	wielu	 innych	 rówieśników,	
rozpoczął	w	rządowym	Gimnazjum	Lubelskim.	Po	
strajku	szkolnym	przeniósł	się	do	nowopowstałej	
męskiej	szkoły	kierowanej	przez	Gracjana	Chmie-
lewskiego.	Jego	uczniowski	portret	zamieścił	w sa-
tyrycznym	 wierszyku	 kolega	 z	 klasy	 maturalnej,	
Bohdan	Sawicki:

Teraz	idzie	Jaś	Dąbrowski
Uczeń	świetny,	klasy	chwała,
Tylko	biada,	że	nieborak
Trochę,	trochę	...	jest	jąkała.
[...]
Ale	tak	już	jest	na	świecie
(Pono	nie	ma	na	to	rady)
Że	nie	każdy	się	odznacza
Siłą	oratorskiej	swady.

Po	maturze	Dąbrowski	 podjął	 studia	 na	Wy-
dziale	 Budowy	 Maszyn	 Politechniki	 Lwowskiej.	
Dokształcał	 się	 także	 w	 Wiedniu.	 W	 sierpniu	
1914	 roku	 zgłosił	 się	 w	Krakowie	 na	 ochotnika	
do	Legionów.	Służył	w	1.	kompanii	1.	batalionu	
1.	 Pułku.	 Latem	1915	 roku	 znalazł	 się	w	 grupie	
podkomendnych,	którzy	jako	pierwsi	wkroczyli	do	
Lublina	z	oddziałami	rotmistrza	Gustawa	Orlicz-
-Dreszera.
Po	kryzysie	przysięgowym	w	1917	roku,	gdy	pol-

scy	oficerowie	odmówili	złożenia	przysięgi	na	wier-
ność	 cesarzowi	 austro-węgierskiemu,	 Dąbrowski	
został	 aresztowany.	W	 listopadzie	1918	 roku	 za-
trudnił	 się	w	Syndykacie	Rolniczym	w Lublinie.	
Po	półrocznej	delegacji	do	Francji	podjął	pracę	na	
lubelskiej	kolei.	W	roku	1920	wstąpił	na	ochotni-
ka	w	szeregi	późniejszego	7. Pułku	Ułanów.	Po	za-
kończeniu	działań	wojennych	był	pracownikiem:	
Fabryki	Lokomotyw	w Chrzanowie,	Technicznych	
Zakładów	Inżynieryjnych	w Warszawie,	a	od	1937	
roku	Zakładów	Starachowickich.	Wybuch	II	woj-
ny	 światowej	 zastał	 go	 na	 wyjeździe	 służbowym	
w Anglii.	Powrócił	do	kraju	w	grudniu	1945	roku.	
Od	roku	1959,	do	przejścia	na	emeryturę,	praco-
wał	w	Zjednoczeniu	Przemysłu	Motoryzacyjnego.
Szkołę	 Staszica	 w	 1909	 roku	 ukończył	 także	

Kazimierz	 Wyszyński14,	 jeden	 z	 wybitniejszych	

[dalej	CAW],	teczka	osobowa	nr	1529	–	korpus	oficerów	
rezerwy	 kawalerii;	 WBP,	 sygn.	 2101	 –	 materiały	 wspo-
mnieniowe	Jana	Dąbrowskiego;	Słownik biograficzny tech-
ników polskich,	 t.	2,	Warszawa	1992	(oprac.	Z.	Skoczyń-
ski),	s. 45–46;	420 lat lubelskiego „Staszica”,	s.	104–105.

14	 Kazimierz	Marian	Wyszyński	(1890–1935)	–	dyplo-
mata,	publicysta,	oficer	 rezerwy	Wojska	Polskiego.	Uro-
dzony	w	Lublinie,	syn	Aleksandra	i	Zofii	z	Gałeckich.	Żo-
naty	z	krewną,	Zofią	Wyszyńską,	późniejszą	pracowniczką	
Biblioteki	Głównej	UMCS	w	Lublinie.	 Zob.	Archiwum	
Państwowe	w	Lublinie	[dalej	APL]	–	Spuścizna	Kazimie-
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w międzywojniu	 polskich	 dyplomatów,	 adiutant	
Józefa	 Piłsudskiego,	 żołnierz	 7.	 Pułku	 Ułanów	
Lubelskich	 im.	 gen.	 Kazimierza	 Sosnkowskiego.	
Był	synem	prawnika	Aleksandra	Wyszyńskiego15.	
Po	przerwaniu	w	1905	roku	edukacji	w	rosyjskim	
gimnazjum	rządowym	przez	krótki	czas	uczęszczał	
do	prywatnej	 Szkoły	Lubelskiej16.	Wskutek	kon-
fliktu	z	dyrekcją	został	stamtąd	usunięty17.	Przyję-
to	go	do	gimnazjum	prowadzonego	przez	Gracjana	
Chmielewskiego.	W	klasie	zyskał	sobie	przezwisko	
Prokurator.	Wspomniany	Bohdan	Sawicki,	szkol-
ny	kolega,	pisał	o	nim:

Kazio	postać	tak	z	pozoru
Niepokaźna,	marna,	licha
Jednak	kryje	w	sobie	chytrość
Bismarcka	lub	Metternicha.

Po	 maturze	 Wyszyński	 wyjechał	 do	 Paryża,	
gdzie	w	roku	akademickim	1909/1910	studiował	
w	Wolnej	Szkole	Nauk	Politycznych.	Za	granicą	
rozpoczął	 ścisłą	 współpracę	 ze	 Związkiem	 Mło-
dzieży	 Polskiej,	 zwanej	 „Zetem”.	 W	 roku	 1910	
wstąpił	 na	 Wydział	 Filozoficzny	 Uniwersytetu	
Jagiellońskiego.	 W	 Krakowie	 zaangażował	 się	
w działalność	konspiracyjną	„zetowców”	na	teren	
zaboru	 austriackiego	 oraz	 rosyjskiego.	 Z	 czasem	

rza	Wyszyńskiego,	zespół	nr	1004;	J.	Marczuk,	Kazimierz 
Marian Wyszyński jako działacz młodzieżowy, polityk i dy-
plomata (1890–1935),	„Annales	UMCS”	(Lublin),	sec.	F,	
vol.	LIX,	2004,	s.	53–69	(autor	powołuje	się	na	pracę	ma-
gisterską	 Artura	 Znajomskiego	 „Kazimierz	 Marian	Wy-
szyński	 (1890–1935).	 Sylwetka	 działacza	 politycznego”,	
powstałą	w	Instytucie	Historii	UMCS	w	1992	roku);	420 
lat lubelskiego „Staszica”,	 s.	104;	SMBL,	 t.	3,	 red.	T. Ra-
dzik,	A.	A.	Witusik,	 J.	Ziółek,	Lublin	2009,	 s.	345–348	
(oprac.	A.	Znajomski);	M.	Surmacz,	Kazimierz Wyszyński 
(1890–1935) – od legionisty do dyplomaty [tekst	złożony	do	
druku	w:	„Rocznik	Stowarzyszenia	Naukowców	Polaków	
Litwy”	(Wilno),	t.	20,	2020].

15	 Aleksander	 Marian	 Wyszyński	 (1864–1931)	 –	
adwokat,	 prezes	 Towarzystwa	 Kredytowego	 Miejskiego,	
w latach	1916–1929	członek	Rady	Miejskiej	w	Lublinie,	
w	 1930	 roku	 senator	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 z	 ramie-
nia	Bezpartyjnego	Bloku	Współpracy	z	Rządem	(BBWR).	
Zob.	SBML,	t.	2,	s.	306–307	(oprac.	J.	Marczuk).

16	 Szkoła	 Lubelska	 powstała,	 podobnie	 jak	 Szkoła	
Staszica,	 z	 inicjatywy	 Spółki	 Cywilnej	 Szkoły	 Średniej	
w Lublinie.	Funkcjonowała	od	1906	roku.	Zob.	Prywatne 
Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego („Szkoła Lubel-
ska”) w XXX-lecie, Lublin	1936;	A.	Przegaliński,	Z historii 
lubelskiej oświaty. Zarys dziejów Prywatnej Ośmioklasowej 
Filologicznej Szkoły Męskiej S. Śliwińskiego (tzw. „Szkoły Lu-
belskiej”) w latach 1906–1914,	„Rocznik	Łódzki”	(Łódź),	
t. 68,	2018,	s.	109–134.

17	 Pismo	 do	 adwokata	 Aleksandra	 Wyszyńskiego	
z  odmową	 ponownego	 przyjęcia	 syna	 do	 Szkoły	 Lubel-
skiej,	Lublin,	23	lutego,	1907	roku	–	APL,	zespół	nr	1004,	
sygn.	2,	k.	2.

stał	się	lojalnym,	choć	krytycznym	zwolennikiem	
Józefa	 Piłsudskiego.	 Pierwsza	 rozmowa	 zapalczy-
wego	 studenta	 z	 Komendantem	 zakończyła	 się	
kłótnią.
Z	 początkiem	 sierpnia	 1915	 roku	Wyszyński	

znalazł	 się	 w	 rodzinnym	 mieście.	 Wziął	 udział	
w spotkaniu	z	Piłsudskim	w	dawnym	hotelu	„Jani-
na”	przy	ulicy	3	Maja	(obecnie	gmach	Kuratorium	
Oświaty)18.	Wygłosił	 tam	 przemówienie,	 będące	
streszczeniem	 opublikowanej	 przez	 niego	 w	 tym	
samym roku broszury Kujmy broń,	wzywającej	do	
walki	zbrojnej.	Wkrótce	sam	zaciągnął	się	w	sze-
regi	Legionów	Polskich19.	Był	żołnierzem	1.	Pułku	
Ułanów	dowodzonego	przez	Władysława	Belinę-
-Prażmowskiego.	 Służył	 w	 stopniu	 szeregowego	
w 3.	plutonie	 I.	 szwadronu.	Wziął	udział	w	wal-
kach	pod	Kostiuchnówką	na	Wołyniu.	W	listach	
do	rodziny	pisał:

Poza	zdrowiem	fizycznym,	które	niecałkowicie	do-
pisuje	mam	duże	zadowolenie	wewnętrzne	z	pobytu	
mojego	w	Legionach	i	przypuszczam,	że	ten	okres	
życia	 mojego	 wpłynie	 bardzo	 dodatnio	 na	 moją	
przyszłość20.

W	marcu	1917	roku	ukończył	pułkową	szkołę	
oficerską.	W	 czasie	 kryzysu	 przysięgowego	 trafił	
do	obozów	w	Szczypiornie,	a	następnie	w	Łomży.	
Po	powrocie	do	Krakowa,	na	początku	1918	roku,	
został	 komendantem	Straży	Obywatelskiej21.	 Je-
sienią	tego	roku	znalazł	się	w	Lublinie,	uczestni-
cząc	w	wydarzeniach,	 jakie	 rozegrały	 się	w	nocy	
z	 6	na	7	 listopada	1918	 roku	 i	 doprowadziły	 do	
sformowania	rządu	Ignacego	Daszyńskiego22.
W	listopadzie	1918	roku	Wyszyński	zgłosił	się	

na	ochotnika	do	Wojska	Polskiego	do	 formowa-
nego	w	Lublinie	3.	Pułku	Ułanów	(późniejszego	

18	 J.	Marczuk,	dz.	cyt.,	s.	10.	Autor	powołuje	się	na	re-
lacje	Mikołaja	Pajdowskiego,	absolwenta	Szkoły	Staszica,	
naocznego	świadka	wydarzeń.

19	 Wg	relacji	Romana	Starzyńskiego,	który	spotkał	się	
pod	Lublinem	z	Kazimierzem	Wyszyńskim	9	sierpnia	1915	
roku,	powodem	wstąpienia	ostatniego	z	nich	do	Legionów	
Polskich	było	rozczarowanie	mało	skuteczną	polityką	oraz	
zobojętnieniem	 społeczeństwa.	 Zob.	 Opracowanie	 in-
wentarza	spuścizny	Kazimierza	Wyszyńskiego	w	zbiorach	
APL	–	maszynopis	autorstwa	Janusza	Łosowskiego	z	1986	
roku,	s.	6.

20	 List	Kazimierza	Wyszyńskiego	do	ojca	z	30	sierpnia	
1916	roku	–	APL,	zespół	nr	1004,	sygn.	30,	k.	14–15.

21 Lublinianin komendantem krakowskiej straży obywa-
telskiej,	 „Ziemia	Lubelska”	nr	63	z	15	 lutego	1918	roku,	
s.	2.

22	 Tymczasowy	Rząd	Polskiej	Republiki	Ludowej	(tzw.	
rząd	lubelski).	Zob.	J.	Lewandowski,	Rola Lublina w dziele 
odzyskania niepodległości 1914–1918,	 [w:]	Lublin. 700 lat 
dziejów miasta,	red.	G.	Figiel,	R.	Szczygieł,	W.	Śladkowski,	
Lublin	2017,	s.	203–234.
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Kazimierz	Wyszyński	(1890–1935)	–	absolwent	Szkoły	Staszica	z	1909	roku,	żołnierz	Legionów	Polskich,	dyplomata	–	wśród	
szkolnych	kolegów	(na	pierwszym	planie),	1908	rok.	Zbiory	Archiwum	Państwowego	w	Lublinie
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7.  Pułku	 Ułanów	 Lubelskich).	 Wkrótce	 został	
przeniesiony	do	adiutantury	Naczelnego	Dowódz-
twa	Wojska	Polskiego	w	Warszawie.	W	roku	1919	
otrzymał	awans	na	podporucznika.	W	maju	tego	
roku	wziął	udział	w	konferencji	pokojowej	w Pa-
ryżu.	Na	front	powrócił	latem	1920	roku,	walcząc	
w	swym	macierzystym	pułku.
We	 wrześniu	 1920	 roku,	 z	 ramienia	 Mini-

sterstwa	 Spraw	Zagranicznych,	 został	 członkiem	
polskiej	 delegacji	w	Rydze,	 gdzie	 trwały	 pokojo-
we	 rokowania	 z	 radziecką	 Rosją.	W	 roku	 1921	
awansował	 na	 porucznika.	 W	 niedługim	 czasie	
rozpoczął	służbę	dyplomatyczną.	Pracował	w	Mo-
skwie,	a	następnie	w	Berlinie,	gdzie	z	początkiem	
stycznia	1935	roku	zmarł	niespodziewanie	na	atak	
serca.	Kilka	dni	później	jego	ciało	przewieziono	do	
rodzinnego	miasta.	 Został	 pochowany	 z	wojsko-
wymi	honorami	na	cmentarzu	przy	ulicy	Lipowej	
w	Lublinie.	W	pogrzebie	wzięli	udział	przedstawi-
ciele	 władz	 rządowych	 oraz	 licznych	 organizacji	
społecznych.	Na	trumnie	niesionej	przez	Krakow-
skie	Przedmieście	spoczywała	ułańska	czapka.	Kil-
ka	dni	 później	w	kinoteatrze	 „Corso”	 odbyła	 się	
uroczysta	akademia	żałobna	z	udziałem	8.	Pułku	
Piechoty	Legionów23.
W	 roku	 1911	maturę	w	Szkole	 Staszica	 zdał	

Mikołaj	 Pajdowski24,	 który	 już	 w	 1906	 roku,	 za	
sprawą	starszego	kolegi	Kazimierza	Wyszyńskiego,	
został	przyjęty	do	konspiracyjnej	Organizacji	Mło-
dzieży	Narodowej	Szkół	Średnich	oraz	do	Związ-
ku	Młodzieży	Polskiej	„Zet”.	Podczas	studiów	hi-
storycznych	 na	Uniwersytecie	 Jagiellońskim,	 też	
z	 inspiracji	 Wyszyńskiego,	 wstąpił	 do	 Związku	
Strzeleckiego.	Wybuch	 I	wojny	 światowej	 zastał	
go	w	Kijowie,	gdzie	wyjechał	na	polecenie	„Zetu”.	
Wkrótce	powrócił	do	Lublina.	W	sierpniu	1915	
roku	zaciągnął	się	do	Legionów	Polskich.	Walczył	
pod	 dowództwem	 Beliny	 na	 froncie	 wołyńskim.	
Został	 ranny	pod	Miedwieżjem	w	okolicach	Ko-
stiuchnówki.	 Po	 kryzysie	 przysięgowym	 w  1917	
roku	czynnie	działał	 z	 ramienia	Polskiej	Organi-

23	 Program	 akademii	 żałobnej	 zorganizowanej	 przez	
Obywatelski	Komitet	Uczczenia	Pamięci	Kazimierza	Wy-
szyńskiego,	20	stycznia	1925	roku	–	APL,	zespół	nr	1004,	
sygn.	79,	k.	11–12.

24	 Mikołaj	Stanisław	Pajdowski	 (1891–1975)	–	uro-
dzony	w	Urzędowie,	syn	Józefa	i	Julii	z	Gałkowskich.	Był	
dwukrotnie	żonaty:	z	Eugenią	Józefą	Dudzińską	oraz	Ja-
dwigą	z	Abrożkiewiczów	Pajdowską	(wdową	po	zmarłym	
bracie	Antonim).	Zmarł	w	Lublinie,	gdzie	został	pocho-
wany.	Zob.	SBML,	t.	2,	s.	181–183	(oprac.	J.	Marczuk);	
J.	Marczuk,	Mikołaj Pajdowski – działacz niepodległościowy, 
społecznik i krajoznawca (1891–1975),	„Region	Lubelski”	
(Lublin)	1998,	nr	6,	s.	119–126;	420 lat lubelskiego „Sta-
szica”,	s.	106.

zacji	Wojskowej	(pod	pseudonimem	Mikucki)	na	
terenie	Lubelszczyzny	oraz	w	Kieleckiem.	W  lu-
tym	1918	roku	współorganizował	w	Lublinie	To-
warzystwo	 Straży	 Kresowej.	 W	 listopadzie	 tego	
roku	 wziął	 udział	 w	 rozbrajaniu	 pozostających	
w mieście	Austriaków.
Po	 odzyskaniu	 niepodległości	 i	 krótkiej	 służ-

bie	wojskowej	Pajdowski	przeszedł	do	rezerwy.	Na	
zlecenie	„zetowców”	podjął	się	organizacji	Straży	
Kresowych	w	Chełmie	i	w	Łucku.	W	okresie	od	
1919	 do	 1923	 roku	 redagował	 tygodnik	 „Polak	
Kresowy”25,	 podejmując	 na	 jego	 łamach	 tematy	
polityczne	 i	 gospodarcze.	 Do	 Lublina	 powrócił	
w 1925	roku.	Od	tego	czasu	zajmował	się	sprawa-
mi	rolnictwa	oraz	działał	w	Radzie	Miejskiej.	Do	
listopada	 1939	 roku	 był	 dyrektorem	 Lubelskiej	
Izby	 Rolniczej.	 W	 czasie	 okupacji	 hitlerowskiej	
(pod	pseudonimem	Stanisław	Nowicki)	utrzymy-
wał	 kontakty	 konspiracyjne.	 Poszukiwany	 przez	
Gestapo,	 często	 zmieniał	 miejsce	 zamieszkania.	
Po	wojnie	wyjechał	do	Legnicy,	a	następnie	Wro-
cławia.	Za	działalność	w	Armii	Krajowej	trafił	na	
pół	roku	do	więzienia.	Ponownie	osiadł	w	Lublinie	
w	1950	roku,	gdzie	aż	do	przejścia	na	emeryturę	
związany	był	z	Polskim	Towarzystwem	Turystycz-
no-Krajoznawczym26.	W	roku	1960	współorgani-
zował	zjazd	koleżeński	staszicaków.
W	 roku	 1911	maturę	w	Szkole	 Staszica	 zdał	

również	Włodzimierz	Miszewski27.	Na	 studia	 za-
pisał	się	na	Wydział	Rolniczo-Leśny	Politechniki	
Lwowskiej	w	Dublanach.	Został	członkiem	Związ-
ku	Strzeleckiego.	Po	wybuchu	I	wojny	światowej	
przeniósł	się	na	Wyższe	Kursy	Przemysłowo-Rol-
nicze	do	Warszawy.	Jako	żołnierz	Legionów	wziął	
udział	 w	 walkach	 na	 Wołyniu.	 Po	 opuszczeniu	
obozu	internowania	w	Beniaminowie	na	ochotni-
ka	uczestniczył	w	obronie	Lwowa.	Był	żołnierzem	
23.	Pułku	Piechoty,	a	następnie	3.	Pułku	Piechoty	
Legionów.	Odszedł	z	wojska	w	1919	roku	w	stop-
niu	kapitana	rezerwy.	Do	wybuchu	II	wojny	świa-
towej	pracował	w	Dyrekcji	Monopolu	Spirytuso-
wego.	 Podczas	 okupacji	 był	 szefem	 wyszkolenia	
bojowego	Gwardii	 Ludowej	Wolność–Równość–

25	 Tygodnik	 pod	 red.	 Bolesława	 Srockiego,	 będący	
mutacją	 „Głosu	Ziemi	Chełmskiej”,	 czasopisma	 poświę-
conego	sprawom	narodowym.

26	 W	1988	roku	Mikołaj	Pajdowski	został	wybrany	pa-
tronem	Koła	Przewodników	Miejskich	i	Terenowych	przy	
Oddziale	Miejskim	PTTK	w	Lublinie.

27	 Włodzimierz	 Zygmunt	 Miszewski	 (1890–1944)	 –
inżynier	rolnik.	Urodzony	w	Dziekanowie	k.	Hrubieszowa,	
syn	Michała	i	Marii	z	Kozłowskich.	Zob.	„Staszic” dawniej, 
dziś, jutro,	s.	78;	420 lat lubelskiego „Staszica”,	Lublin	2006,	
s.	 102–103;	 https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%B-
Co%C5%82nierz/209685/	[dostęp:	30.03.2020].

https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/209685/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/209685/
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Niepodległość.	Zginął	w	powstaniu	warszawskim	
23	sierpnia	1944	roku.
W	roku	1913	Szkołę	Staszica	ukończył	Sewe-

ryn	Białkowski28.	Na	 początku	 1915	 roku	 został	
powołany	do	armii	rosyjskiej.	Trafił	do	szkoły	woj-
skowej	w	Wilnie,	którą	ukończył	w	stopniu	chorą-
żego	piechoty.	W	październiku	1917	roku	wstąpił	
do	korpusu	gen.	Józefa	Dowbor-Muśnickiego.	Po	
demobilizacji	powrócił	do	Lublina	i	w	1918	roku-
rozpoczął	studia	prawnicze	na	Uniwersytecie	Lu-
belskim.
Maturzystą	z	1913	roku	był	także	Maciej	Pia-

secki29.	 Początkowo	 służył	 w	 sformowanym	 we	
Lwowie	w	1914	roku	Legionie	Wschodnim,	a po	
odzyskaniu	niepodległości	–	w	3.	Dywizjonie	Ar-
tylerii	Konnej.	W	legitymacji	studenckiej	Wydzia-
łu	Prawa	i	Administracji	Uniwersytetu	Jagielloń-
skiego,	 wydanej	 w	 1919	 roku,	 znajduje	 się	 jego	
zdjęcie	 w	 mundurze	 wojskowym.	 Jesienią	 1922	
roku	przeniósł	się	na	studia	prawnicze	do	Lublina.	
Sześć	 lat	 później	 obronił	 dyplom	magistra	 nauk	
ekonomicznych	na	Uniwersytecie	 Jana	Kazimie-
rza	 we	 Lwowie,	 gdzie	 do	 czasu	 uzyskania	 przez	
lubelską	 uczelnię	 prawa	 wystawiania	 dyplomów	
egzaminowano	 jej	 absolwentów.	 W	 międzywoj-
niu	pracował	w	Lublinie	–	najpierw	w	Oddziale	
Banku	Łódzkiego,	a	następnie	w	Banku	Rolnym.	
Równolegle	prowadził	wykłady	 z	 bankowości	na	
KUL-u.	Zasiadał	też	w	Radzie	Miejskiej.	Okupa-
cję	 spędził	w	Lublinie.	Po	wojnie	na	krótko	po-
wrócił	do	poprzednich	zajęć.	Oskarżony	o	działa-
nie	na	szkodę	państwa,	został	pozbawiony	funkcji	
z	 zakazem	podjęcia	 jakiejkolwiek	pracy	w	Lubli-
nie.	Zmuszony	dodatkowo	do	opuszczenia	swego	
mieszkania,	wyjechał	do	Warszawy.
Przed	wybuchem	 I	wojny	 światowej,	 w	 1914	

roku,	Szkołę	Staszica	ukończył	Franciszek	Sitarz30.	

28	 Seweryn	Białkowski	(1894–?)	–	urodzony	w	mająt-
ku	Wygoda	(powiat	chełmski),	 syn	Stanisława	 i	 Jadwigi	
z  Grzybowskich.	 Zob.	 Zaświadczenie	 dla	 władz	 wojsko-
wych	o	przyjęciu	Seweryna	Białkowskiego	na	Uniwersytet	
Lubelski	w	1918	roku,	Lublin,	12	maja	1947	roku	–	zbio-
ry	Archiwum	Uniwersyteckiego	KUL	 [dalej	AU	KUL],	
sygn.	PE	136,	k.	4.

29	 Maciej	Kazimierz	Piasecki	(1893–1973)	–	prawnik,	
bankowiec.	Urodzony	w	Lublinie,	syn	Wiktora	i	Stanisła-
wy	Marii	 z	Tańskich.	Zmarł	w	 rodzinnym	mieście.	 Zob.	
Legitymacja	Macieja	Piaseckiego	jako	słuchacza	zwyczaj-
nego	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	1919	rok	–	AU	KUL,	
sygn.	1467,	k.	2;	Podanie	Macieja	Piaseckiego	na	Uniwer-
sytet	Lubelski,	1922	rok	–	AU	KUL,	sygn.	1467,	k.	1;	420 
lat lubelskiego „Staszica”,	s.	107.

30	 Franciszek	 Sitarz	 (1890–1941)	 –	 oficer	 policji.	
Urodzony	 w	 Wólce	 Czarnostockiej	 (powiat	 zamojski),	
syn	Marcina	i	Marii	z	Poznańskich.	Żonaty	z	Aleksandrą	
Grzybowską.	Zob.	Metryka	urodzenia	Franciszka	Sitarza,	

Jako	 członek	 Polskiej	 Organizacji	 Wojskowej	
wstąpił	do	Legionów	Polskich.	Służył	w 1. Pułku	
Ułanów.	W	 roku	 1917	 kierował	milicją	miejską	
w Lubartowie,	 skąd	po	niespełna	 roku	przeniósł	
się	do	działu	komunalno-sądowego	w	Lublinie31.	
Jak	 większość	 szkolnych	 kolegów,	 w	 1918	 roku	
podjął	 studia	 prawnicze	 na	 powołanym	w	 grud-
niu	tego	roku	Uniwersytecie	Lubelskim32.	W	tym	
też	czasie	rozwijała	się	jego	kariera	zawodowa.	Po-
czątkowo	pracował	 jako	 agent	 śledczy	 lubelskiej	
Milicji	 Miejskiej33,	 następnie	 jako	 oficer	 Policji	
Państwowej	w	Krasnymstawie,	Lublinie	i	Warsza-
wie34.	W	roku	1929	ukończył	Kursy	Kryminalisty-
ki	 w Wiedniu.	 Po	 latach	 awansował	 na	 stopień	
nadkomisarza35.	 Zginął	 rozstrzelany	 w	 Lublinie	
przez	Gestapo	17	marca	1941	roku.
Absolwentem	Szkoły	Staszica	z	1914	roku	był	

także	 Karol	 Ziemski36,	 współtwórca	 36.	 Pułku	
Piechoty	 Legii	 Akademickiej,	 absolwent	 Wyż-
szej	 Szkoły	 Wojennej,	 wykładowca	 w	 Centrum	

Szczebrzeszyn,	20	listopada	1926	roku	–	Archiwum	Pań-
stwowe	w	Lublinie,	sygn.	2492,	k.	1;	R.	Litwiński,	Policja 
Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919–1939,	
Lublin	 2001,	 s.	 311–312;	 Akt	 małżeństwa	 Franciszka	
Sitarza	i	Aleksandry	z	Grzybowskich	(akt	nr	41)	–	Akta	
małżeństw	Parafii	 św.	 Jana	w	Lublinie,	 lata	 1912–1920,	
www.lubgens.eu/portal.php	[dostęp:	30.03.2020].

31	 Podanie	Franciszka	Sitarza	na	 studia	–	AU	KUL,	
sygn.	PE	100,	k.	1.

32	 Prośba	Franciszka	Sitarza	 o	niewykreślanie	 z	 listy	
słuchaczy	Uniwersytetu	Lubelskiego,	Lublin,	21	listopada	
1920	roku	–	AU	KUL,	sygn.	PE	100,	k.	4.

33	 Zaświadczenie	 Biura	Naczelnika	Milicji	Miejskiej	
w	Lublinie	o	nienagannym	prowadzeniu	się	agenta	Wy-
działu	Śledczego	Franciszka	Sitarza,	Lublin,	17	paździer-
nika	1918	roku	–	AU	KUL,	sygn.	PE	100,	k.	7.

34	 Zaświadczenie	 o	 służbie	 w	 Policji	 Państwowej	
oficera	Franciszka	Sitarza,	Lublin,	22	 lipca	1920	roku	–	
AU KUL,	sygn.	PE	100,	k.	5.

35	 Pismo	 z	 Ministerstwa	 Spraw	 Wewnętrznych	 Ko-
mendy	Głównej	 Policji	 Państwowej	 do	 komisarza	 Fran-
ciszka	 Sitarza	 w	 sprawie	 nominacji	 na	 nadkomisarza,	
Warszawa,	31	stycznia	1935	roku	–	APL,	sygn.	2492,	k.	9.

36	 Karol	Jan	Ziemski	(1895–1974)	–	urodzony	w	Na-
sutowie,	syn	Józefa	i	Adeli	z	domu	Płós.	Żonaty	z	Aleksan-
drą	z	Wachnowskich.	Zmarł	na	emigracji.	Został	pocho-
wany	na	cmentarzu	Kensington	w	Londynie.	Zob.	420 lat 
lubelskiego „Staszica”,	s.	108;	J.	Kulesza,	Karol Jan Ziemski,	
[w:]	Powstańcza Starówka. Ludzie i ulice,	Warszawa	2007,	
s.	12;	Generał Karol Ziemski. Bohater z naszych ziem.	 In-
formator	do	wystawy,	oprac.	S.	Kieruzel,	Nasutów	2017.	
Informacje	od	ciotecznej	wnuczki,	Doroty	Tymczak.	Na	
temat	udziału	w	powstaniu	warszawskim	obszerniej	w	pu-
blikacjach:	S.	Podlewski,	Przemarsz przez piekło. Dni zagła-
dy staromiejskiej dzielnicy w Warszawie,	 t. 1–2,	Warszawa	
1947;	 P.	 Stachiewicz,	 Starówka 1944. Zarys organizacji 
i działań bojowych Grupy Północ w Powstaniu Warszawskim,	
Warszawa	1983.
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Wyszkolenia	Piechoty	w	Rembertowie.	Po	wybu-
chu	I	wojny	światowej	został	powołany	do	armii	
carskiej.	 Ukończył	 szkołę	 oficerską	 w	 Kijowie.	
W	roku	1918	wstąpił	do	Korpusu	Polskiego	gen.	
Józefa	 Dowbor-Muśnickiego.	 Po	 powrocie	 do	
Polski	 zapisał	 się	 na	Wydział	 Inżynierii	 Lądowej	
Politechniki	Warszawskiej.	Wkrótce	z	innymi	stu-
dentami	wyruszył	na	front.	Brał	udział	w	walkach	
o	Lwów.	Wybrał	karierę	wojskową.	Sprawdził	się	
w	roli	wychowawcy	kadry	oficerskiej.	Jako	zdolny	
strateg,	w	1938	roku	został	mianowany	dowódcą	
swego	 macierzystego	 pułku.	 Po	 kampanii	 wrze-
śniowej	trafił	do	obozu	jenieckiego	w	Działdowie.	
Okupację	 spędził	w	Warszawie,	 pracując	w	Ma-
gistracie.	Będąc	członkiem	Armii	Krajowej,	dzia-
łał	pod	pseudonimem	Wachnowski.	Wziął	udział	
w powstaniu	warszawskim,	dowodząc	obroną	Sta-
rego	Miasta.	Po	kapitulacji	powstańców	trafił	do	
niewoli	niemieckiej.	Resztę	życia	spędził	na	emi-
gracji	 w	Wielkiej	 Brytanii.	W	 roku	 1964	 został	
mianowany	generałem	brygady.

Harcerze na froncie

Wśród	harcerzy	staszicaków,	którzy	znaleźli	się	
na	 froncie,	 znajdował	 się	 Stanisław	 Tomaszew-
ski37,	 członek	 Polskiej	 Organizacji	 Wojskowej.	
W  roku	 1917	 jako	 żołnierz	 4.	 Pułku	 Piechoty	
Legionów	 został	 internowany	w	obozie	w	Szczy-
piornie.	Był	ciężko	ranny	w	czasie	wojny	polsko-
-bolszewickiej.	Po	odzyskaniu	niepodległości	wy-
brał	karierę	wojskową.	Pełniąc	służbę	w	różnych	
jednostkach,	awansował	do	stopnia	majora	broni	
pancernych.	W	roku	1939	dostał	 się	do	niewoli	
sowieckiej.	Został	zamordowany	w	Katyniu.
Harcerzem,	 który	 brał	 udział	 w	 walkach	

o Lwów,	był	Aleksander	Wojno38.	Służył	w	kom-
panii	 harcerskiej.	 Po	 zakończeniu	 wojny	 pol-
sko-bolszewickiej	 prowadził	 firmę	 budowlaną.	
W  czasie	 okupacji	 hitlerowskiej	 współtworzył	
Szare	 Szeregi.	 Został	 aresztowany	 w	 1940	 roku	
i osadzony	na	Zamku	Lubelskim.	Przetrwał	obozy	
w	Sachsenchausen	 i	Dachau.	W	roku	1951	po-
wrócił	do	Lublina,	gdzie	zmarł	w	wieku	98	lat	jako	
najstarszy	harcerz	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Poza	
harcerstwem	jego	pasją	była	filatelistyka.
Ze	 staszicowskiej	 drużyny	 w	 różnych	 forma-

cjach	wojskowych	walczyli39	także:	Tomasz	Wrzos	
(w	4.	Pułku	Ułanów),	Franciszek	Matras	 (w	19.	
Pułku	 Ułanów	 Wołyńskich),	 Michał	 Cieślik	
i Zygmunt	Siedlecki	(w	201.	Ochotniczym	Pułku	
Piechoty),	Karol	Maj	i	Wojciech	Wójtowicz,	ma-
turzysta	z	1923	roku	(w	223.	Ochotniczym	Pułku	
Piechoty),	 a	 także	 Julian	Golonka40,	 maturzysta	

37	 Stanisław	Tomaszewski	(1899–1940)	–	oficer	Woj-
ska	Polskiego.	Urodzony	w	Opolu	Lubelskim,	syn	Teofila	
i	Anieli	z	(?).	Zob. „Staszic” dawniej, dziś, jutro,	s.	79;	420 
lat lubelskiego „Staszica”,	s.	111;	https://indeksrepresjono-
wanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html	 [do-
stęp:	30.03.2020].

38	 Aleksander	Wojno	(1901–1999)	–	inżynier	budow-
nictwa,	filatelista.	Urodzony	w	Lublinie.	Zmarł	w rodzin-
nym	mieście.	W	międzywojniu	 członek	Komendy	Cho-
rągwi	Harcerskiej	w	Lublinie,	współorganizator	szkolnych	
drużyn	harcerskich	na	Lubelszczyźnie.	Członek	Zarządu	
Stowarzyszenia	 Filatelistów	 Polskich	 Ziemi	 Lubelskiej.	
Zob.	 Słownik biograficzny filatelistów polskich,	 oprac.	
H.  Białek,	 M.	 Habowski,	Warszawa	 1998,	 s.	 194–195;	
Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie. 
Wspomnienia i dokumenty 1911–1936,	 Lublin	 2001	 (re-
print	 wydawnictwa	 z	 1936	 roku),	 s.	 81,	 154;	 S.	 J.	 Dą-
browski,	S.	A.	Tryczyński,	Słownik biograficzny lubelskiego 
harcerstwa 1911–2001,	Lublin	2001,	s.	195–196;	420 lat 
lubelskiego „Staszica”,	s.	112.

39	 O	 harcerzach	 na	 wojnie	 polsko-bolszewickiej	
w publikacji:	Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lu-
belszczyźnie...,	s.	84–89.

40	 Julian	Aleksander	Golonka	–	urodzony	w	Tarnopo-
lu,	syn	Antoniego	i	Zofii	z	Jaśkiewiczów.	Studiował	prawo	

Franciszek	Sitarz	(1890–1941)	–	absolwent	Szkoły	Staszica	
z	1914	roku,	żołnierz	Legionów	Polskich,	policjant,	lata	30.	
XX	wieku,	fot.	Ludwig	Hartwig.	Zbiory	Archiwum	Państwo-

wego	w	Lublinie

https://indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html
https://indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html
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Klasa	maturalna	staszicaków	na	dziedzińcu	szkolnym	przy	ul.	Namiestnikowskiej	(dziś	Narutowicza),	1917	rok.	 
Zbiory	Archiwum	I	LO	im.	Stanisława	Staszica	w	Lublinie
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z	 1925	 roku,	 oraz	 Kazimierz	 Jankiewicz	 (obaj	
w służbach	łączności	przy	Dowództwie	3. Armii).	
W	kompanii	harcerskiej	przy	II	Brygadzie	Legio-
nów	znalazł	się	zaś	Władysław	Wójtowicz41,	absol-
went	z	1924	roku,	późniejszy	komendant	Okręgu	
Lubelskiego	 ZHP,	 z	 zawodu	 prawnik,	 w między-
wojniu	 sędzia	 śledczy	 we	Włodzimierzu	Wołyń-
skim,	 po	 II	 wojnie	 światowej	 pracownik	 Sądu	
Wojewódzkiego	w	Lublinie.
Jesienią	1917	roku	młodzież	z	lubelskich	gim-

nazjów	 wstąpiła	 do	 zorganizowanej	 w	 mieście	
Wojskowej	Kadry	Szkolnej42.	Utworzyli	ją	głównie	
młodsi	 harcerze,	 którzy	 z	 racji	 wieku	 nie	 mogli	
wyruszyć	 na	 front.	 Uczniowie	 ze	 Szkoły	 Staszi-
ca	sformowali	kompanię	nr	2,	 liczącą	około	150	
osób.	Na	szkolnych	czapkach	nosili	cyfrę	z	nume-
rem	kompanii.	Staszicowską	grupą	kierował	Ka-
rol	Durko43.	Na	 czele	 poszczególnych	 plutonów,	
które	weszły	w	skład	oddziału,	stanęli:	Kazimierz	
Grzybowski,	Janusz	Loeffler,	Wojciech	Certowicz	
oraz	polegli	w	czasie	wojny	polsko-bolszewickiej:	
Stanisław	 Dunin-Żuchowski	 i	 Józef	 Trzciński.	
Kadra,	 jako	 pomocnicza	 służba	 wojskowa,	 prze-
trwała	do	1919	roku.	Po	jej	rozwiązaniu	większość	
młodzieży	wstąpiła	na	ochotnika	do	Wojska	Pol-
skiego.	Wśród	kadrowiaków,	którzy	wzięli	 udział	
w  wojnie	 polsko-bolszewickiej,	 znaleźli	 się	 póź-
niejsi	oficerowie:	Władysław	Krawczyk44	(w	1920	
roku	podporucznik	7.	Pułku	Piechoty	Legionów,	
podpułkownik	 dyplomowany	 piechoty	 po	 Wyż-

na	Uniwersytecie	Lubelskim.	Zob.	AU	KUL,	sygn.	1290	
–	akta	personalne;	Słownik biograficzny lubelskiego harcer-
stwa...,	s.	67.

41	 Władysław	 Wójtowicz	 (1902–1978)	 –	 prawnik.	
Urodzony	w	Tarnawatce,	syn	Józefa	i	Józefy	z	Dolińskich.	
Studiował	 prawo	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim.	 Zmarł	
w Lublinie.	Zob.	AU	KUL,	sygn.	1148	–	akta	personal-
ne;	Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa...,	s.	198	(tu	
mylnie	jako	harcerz	i	wychowanek	Szkoły	Staszica	wymie-
niony	 jest	Władysław	Wójtowicz,	 ur.	w	 1906	 roku,	 roz-
strzelany	w	Katyniu);	420 lat Lubelskiego „Staszica”,	s.	113.

42 Księga pamiątkowa harcerstwa w Lubelszczyźnie...,	
s. 46–48.

43	 Tamże,	s.	47.
44	 Władysław	Krawczyk	(1897–1975)	–	oficer	Wojska	

Polskiego.	Jego	losy	po	1939	roku	nie	są	dokładnie	znane.	
Okupację	mógł	spędzić	w	oflagu	Murnau	w	Bawarii	 lub	
w	marcu	1940	roku	zostać	deportowany	do	miejscowości	
Szubunia	w	rejonie	Archangielska,	a	objęty	amnestią	je-
sienią	1941	roku	znaleźć	się	w	obozie	w	Buzułuku,	gdzie	
formowała	się	Armia	Andersa.	Zob.	„Rocznik	Oficerski”	
(Warszawa)	1932,	s.	60,	791;	H.	Żelewski,	Ppłk Władysław 
Krawczyk,	 „Wrocławski	 Tygodnik	 Katolików”(Wrocław)	
1976,	nr	7,	s.	6	(nekrolog);	R.	Rybka,	K.	Stepan,	Awan-
se oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939,	Kraków	2003,	
s.  47;	 https://indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwa-
nie/94,Wyszukiwanie.html	[dostęp:	30.03.2020].

szej	Szkole	Wojennej	w	Warszawie)	oraz	Jan	Ska-
wiński45	(w czasie	I wojny	światowej	starszy	ułan	
w 1. Pułku	Ułanów	Legionów	Polskich,	w 1920	
roku	 w	 201.	 Ochotniczym	 Pułku	 Szwoleżerów,	
późniejszy	 rotmistrz	 4.  Dywizjonu	 Pancernego	
w Brześciu	nad	Bugiem).

Wojenne	matury

W	 gronie	 staszicaków	 kończących	 szkołę	
w  1915	 roku	 znalazł	 się	 Jerzy	Boski46,	 który	 do-
służył	się	stopnia	porucznika	w	28.	Pułku	Strzel-
ców	 Kaniowskich.	 W	 roku	 1921	 podjął	 studia	
prawnicze	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim.	 Razem	
z	 nim	 maturę	 zdawał	 Włodzimierz	 Gajewski47,	
który	w gimnazjum	zaangażował	się	w	ruch	skau-
towski.	Współorganizował	 III	 Lubelską	 Drużynę	
Harcerską	przy	Szkole	Handlowej.	Jesienią	1915	
roku	w imieniu	lubelskich	skautów	zadeklarował	
przystąpienie	do	Polskiej	Organizacji	Skautowej48.	
W listopadzie	1918	roku	zaciągnął	się	jako	ochot-
nik	 do	 1.	 Lubelskiego	 Pułku	 Piechoty	 (później-
szego	23.	Pułku	Piechoty).	Brał	udział	w	walkach	
na	 froncie	 ukraińskim.	W	1919	 roku	 został	 od-
komenderowany	 do	 szkoły	 oficerskiej	 wojsk	 ko-
lejowych	w	Krakowie.	Dodatkowo	ukończył	kurs	
kolejek	motorowych	w	Modlinie.	W	czasie	wojny	
polsko-bolszewickiej	służył	w	5.	Batalionie	Kole-
jowym.	W	cywilu	podjął	studia	na	Wydziale	Le-
śnym	 Szkoły	Głównej	Gospodarstwa	Wiejskiego	
w	Warszawie,	które	ukończył	z	dyplomem	inżynie-
ra	 leśnika.	 Pracował	 kolejno	w	Zarządzie	 Lasów	
Ordynacji	Ołyckiej	księcia	Janusza	Radziwiłła	na	
Wołyniu	i	w	Dyrekcji	Lasów	Państwowych	w Wil-
nie.	W	latach	30.	XX	wieku	pełnił	obowiązki	dy-
rektora	Państwowej	Agencji	Drzewnej	w	Gdyni,	
a  następnie	 w	Wilnie.	 We	 wrześniu	 1939	 roku	
jako	porucznika	rezerwy	Wojska	Polskiego	zmobi-
lizowano	go	do	2.	Batalionu	Mostów	Kolejowych.
Został	zamordowany	w	Katyniu.

45	 Jan	Skawiński	(1896–?)	–	oficer	Wojska	Polskiego.	
Zob.	„Rocznik	Oficerski”	(Warszawa)	1932,	s.	150,	734;	
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82	
nierz/221819/	[dostęp:	30.03.2020].

46	 Jerzy	 Boski	 (1895–?)	 –	 syn	 Stefana	 i	 Marianny	
z Wąsowskich.	Zob.	Świadectwo	maturalne	 Jerzego	Bo-
skiego	–	AU	KUL,	sygn.	PE	830,	k.	4.

47	 Włodzimierz	Gajewski	 (1898–1940)	–	 leśnik,	ofi-
cer	 rezerwy	 Wojska	 Polskiego.	 Urodzony	 w	 Żychlinie	
(w dawnej	guberni	warszawskiej),	syn	Franciszka	i	Kazi-
miery	z	domu	Milde.	Zob.	Lubelska lista katyńska,	oprac.	
A.	Winiarz,	 Lublin	 1997,	 s.	 52–53;	Słownik biograficzny 
lubelskiego harcerstwa...,	s.	63;	„Staszic” dawniej, dziś, jutro,	
s.	79.

48 Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelsz-
czyźnie...,	s.	51–52.

https://indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html
https://indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/221819/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/221819/
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Na	lubelskiej	 liście	katyńskiej	figuruje	nazwi-
sko	innego	z	wychowanków	gimnazjum	prowadzo-
nego	 przez	 Gracjana	 Chmielewskiego,	 Michała	
Hakiela49,	późniejszego	oficera	Wojska	Polskiego.	
Początkowo	uczęszczał	do	Szkoły	Lubelskiej,	gdzie	
wstąpił	do	drużyny	skautowej.	Latem	1915	roku	
zaciągnął	 się	 do	 Legionów	 Polskich.	 Po	 kryzysie	
przysięgowym	w	1917	roku	przebywał	w	obozach	
internowania	w	Łomży	 i	Szczypiornie.	W	kwiet-
niu	 1918	 roku	 powrócił	 do	 rodzinnego	 miasta.	
Wstąpił	w	szeregi	POW,	a	następnie	Wojska	Pol-
skiego.	Maturę	zdał	eksternistycznie	w	1919	roku	
w	Szkole	Staszica.	Kampanię	1920	roku	przeszedł,	
służąc	 w	 15.	 Pułku	 Piechoty.	 Awansowany	 rok	
później	do	stopnia	porucznika,	został	przeniesiony	
do	8.	 Pułku	Piechoty	w	Lublinie.	W  roku	1921	
zapisał	się	na	studia	prawnicze	na	Uniwersytecie	
Lubelskim50,	których	jednak	nie	ukończył.	Po	ja-
kimś	czasie,	już	jako	kapitan,	został	przeniesiony	

49	 Michał	Hakiel	 (1894–1940)	–	oficer	Wojska	Pol-
skiego.	 Urodzony	 w	 Lublinie,	 syn	 Sylwestra	 Szczepana	
i Marii	z	Malinowskich.	Żonaty	z	Marianną	Pułaską.	Zob.	
Lubelska lista katyńska,	 s.	 60–62;	 R.	 Rybka,	 K.	 Stepan,	
Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939,	Kra-
ków	2006,	s.	298,	512.

50	 Podanie	Michała	 Hakiela	 na	 Uniwersytet	 Lubel-
ski,	Lublin,	13	października	1921	roku	–	AU	KUL,	sygn.	
PE 807,	k.	1.

do	Komendy	Garnizonu	i	Miasta	Lublina.	Objął	
stanowisko adiutanta i referenta dyscyplinarno-
-karnego.	We	wrześniu	1939	roku	ewakuował	się	
z	 garnizonem	 na	wschód.	Dostał	 się	 do	 niewoli	
w	Łucku,	skąd	trafił	do	obozu	jenieckiego	w	Ko-
zielsku.	W	kwietniu	1940	roku	został	wywieziony	
do	Lasu	Katyńskiego.	Jego	ciało	zidentyfikowano	
podczas	 ekshumacji	 trzy	 lata	 później,	 znajdując	
przy	nim	oficerską	legitymację.
Rodzinną	tragedię	dopełnił	los	syna	–	Micha-

ła	Jeremiego,	także	wychowanka	Szkoły	Staszica.	
Jako	 członek	 Szarych	 Szeregów	 (pod	 pseudoni-
mem	Zawieja)	 został	 ciężko	 ranny	w	 lipcu	1944	
roku	podczas	walk	o	Lublin.	Zmarł	kilka	dni	póź-
niej.	Miał	zaledwie	18	lat51.
W	 roku	 1917	 egzamin	 dojrzałości	 w	 Szkole	

Staszica	uzyskał	Antoni	Bida52.	Nie	mając	 środ-
ków	 finansowych,	 nie	 podjął	 studiów.	 Przez	 rok	
pracował	 jako	nauczyciel	w	szkole	w	Hrubieszo-
wie.	Po	powrocie	do	Lublina	wziął	udział	w	two-
rzeniu	Rad	Delegatów	Robotniczych.	W	okresie	
od	1919	do	1920	roku	służył	w	21.	Pułku	Piechoty.	

51 „Staszic” dawniej, dziś, jutro,	s.	84.
52	 Antoni	Bida	(1897–1980)	–	działacz	komunistycz-

ny,	 dziennikarz,	 dyplomata.	 Urodzony	 w	Ostrowie	 (po-
wiat	 krasnostawski).	 Zmarł	 w	Warszawie.	 Zob.	 420 lat 
lubelskiego „Staszica”,	s.	109–110.

Uczniowie	Szkoły	Staszica,	1918	rok.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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Po	demobilizacji	zajął	się	dziennikarstwem.	W	la-
tach	30.	XX	wieku	pracował	jako	dyrektor	jedne-
go	 z	departamentów	w	Ministerstwie	 Informacji	
i Propagandy.	Po	wojnie	przez	krótki	czas	kiero-
wał	Głównym	Urzędem	Kontroli	Prasy,	Publikacji	
i	Widowisk,	a	następnie	Urzędem	do	spraw	Wy-
znań.	Potem	przeszedł	do	 służby	dyplomatycznej	
jako	poseł	PRL	w	Austrii,	a	następnie	w	Izraelu.
Jego	kolegą	z	klasy	maturalnej	był	Józef	Frey-

tag53.	Po	ukończeniu	gimnazjum	rozpoczął	studia	
medyczne	w	Krakowie.	W	 roku	 1920	 zgłosił	 się	
na	ochotnika	do	wojska.	Służył	w	kawalerii.	Do	
rezerwy	przeszedł	w	stopniu	podporucznika	leka-
rza.	W roku	1928	powrócił	do	Lublina.	Był	ordy-
natorem	Oddziału	 Zakaźnego	 i	Obserwacyjnego	
Szpitala	Dzieciątka	Jezus.	Pracował	również	w	Ka-
sie	Chorych.	Należał	do	Lubelskiego	Towarzystwa	
Lekarskiego.	Wyjeżdżał	do	Wiednia,	by	dokształ-
cać	 się	w dziedzinie	pediatrii.	Zasiadał	w	Radzie	
Miejskiej.	W roku	1939	został	zmobilizowany	jako	
lekarz	 batalionu,	 a	 następnie	 dowódca	 pociągu	
sanitarnego	nr	21.	Dwa	lata	później	trafił	do	wię-
zienia	na	Zamku	Lubelskim.	Odmówił	podpisania	
volkslisty.	Udało	mu	się	przeżyć	wojnę.	Pomagał	
w  organizowaniu	Wydziału	 Lekarskiego	UMCS.	
W roku	akademickim	1946/1947	kierował	Kate-
drą	Medycyny	Zachowawczej,	zlikwidowanej	trzy	
lata	później.	Pracował	także	jako	lekarz	w	Ubez-
pieczalni	 Społecznej	 oraz	 we	 współtworzonym	
przez	siebie	Instytucie	Medycyny	Pracy	i	Higieny	
Wsi.
W	 roku	 1919	maturę	w	Szkole	 Staszica	 zdał	

były	harcerz	Stefan	Kobusiewicz54.	Tak	jak	wielu	
kolegów,	rozpoczął	studia	prawnicze	na	Uniwersy-
tecie	Lubelskim.	Od	lipca	do	listopada	1919	roku	
służył	w	1.	Pułku	Strzelców	Konnych.	Zwolniony	
jako	student,	ponownie	zaciągnął	się	na	ochotni-
ka,	tym	razem	do	19.	Pułku	Ułanów	Wołyńskich.	
Został	 bezterminowo	 urlopowany	 jesienią	 1920	
roku55.	Po	powrocie	z	wojska	odbył	dłuższą	kura-

53	 Józef	 Freytag	 (1898–1973)	 –	 lekarz.	 Urodzony	
w Lublinie,	 syn	Edmunda	 i	Marii	 z	Augustowskich.	Żo-
naty	z	Marią	Madler.	Zmarł	w	rodzinnym	mieście,	gdzie	
został	 pochowany	 na	 cmentarzu	 przy	 ul.	 Lipowej.	 Zob.	
SBML,	t.	2,	s.	53–55	(oprac.	S.	Wiśniewski);	420 lat lubel-
skiego „Staszica”,	s.	110.

54	 Stefan	Kobusiewicz	 (1899–?)	 –	 urodzony	w	Woj-
sławicach	 (powiat	 chełmski),	 syn	 Kazimierza	 i	 Zofii	
z  Brzozowskich.	 Zob.	 Podanie	 Stefana	Kobusiewicza	 na	
Uniwersytet	Lubelski,	Lublin,	28	 listopada	1919	 roku	–	
AU KUL,	sygn.	PE	486,	k.	1;	Słownik biograficzny lubel-
skiego harcerstwa...,	s.	91.

55	 Oświadczenie	Stefana	Kobusiewicza	o	rocznym	od-
roczeniu	służby	wojskowej	przez	Dowództwo	Szwadronu	
Zapasowego	1.	Pułku	Strzelców	Konnych,	Lublin,	11	 li-

cję	w	domu.	„Chorowałem	bowiem	w	wojsku	na	
dezynterię	 –	 pisał	w	 podaniu	 o	 przesunięcie	 eg-
zaminów	–	i	źle	leczona	choroba	przeszła	w	stan	
chroniczny”56.	 Mimo	 problemów	 zdrowotnych,	
zdołał	ukończyć	studia.
Inny	los	spotkał	kolejnego	maturzystę	z	1919	

roku	–	Józefa	Trzcińskiego57.	Był	jednym	z	pierw-
szych	 członków	 szkolnej	 drużyny	 skautowej.	
W roku	1917	wstąpił	w	szeregi	Wojskowej	Kadry	
Szkolnej,	 gdzie	 dowodził	 5.	 plutonem	 staszicow-
skiej	 kompanii.	 Jesienią	 1918	 roku	 wziął	 udział	
w rozbrajaniu	Austriaków	w	Lublinie.	Jako	przed-
stawiciel	 młodego	 pokolenia	 wraz	 z	 księdzem	
Kazimierzem	 Gostyńskim,	 dyrektorem	 Szkoły	
Realnej	 im.	 Hetmana	 Jana	 Zamoyskiego	 oraz	
Alojzym	 Kuczyńskim,	 prezesem	 Rady	 Opiekuń-
czej	 Szkoły	 Handlowej	 w	 Lublinie,	 uczestniczył	
w	 delegacji	 deklarującej	 Józefowi	 Piłsudskiemu	
gotowość	wstąpienia	młodzieży	lubelskiej	do	Woj-
ska	Polskiego58.	Zaraz	po	maturze	sam	zgłosił	 się	
na	 ochotnika.	 Poległ	 jesienią	 tego	 samego	 roku	
w walkach	pod	Lidą.

Dokończona	edukacja

Wielu	 wychowanków	 Szkoły	 Staszica	 przery-
wało	naukę,	udając	 się	na	 front.	Do	egzaminów	
dojrzałości	 podchodzili	 w	 późniejszych	 termi-
nach,	w	pierwszych	 latach	po	 zakończeniu	dzia-
łań	 wojennych.	 Jedną	 z	 takich	 postaci,	 matu-
rzystą	z	1921	roku,	był	 literat	 i	adwokat	Konrad	
Bielski59.	 Początkowo	 pobierał	 naukę	 domową,	

stopada	1920	roku	–	AU	KUL,	sygn.	PE	486,	k.	11;	Mel-
dunek	o	służbie	wojskowej	Stefana	Kobusiewicza	do	Ko-
misariatu	Policji	Państwowej	w	Chełmie,	Chełm,	1	marca	
1922	roku	–	k.	21.

56	 Prośba	 Stefana	 Kobusiewicza	 o	 przełożenie	 eg-
zaminów	 na	 studiach,	 Lublin,	 11	 listopada	 1921	 rok	 –	
AU KUL,	sygn.	486,	k.	2.

57	 Józef	Trzciński	(1898–1919)	–	harcerz,	 legionista.	
Zob.	420 lat lubelskiego „Staszica”,	s.	110–111;	spis	poleg-
łych	na	końcu	artykułu.

58 Uchwała młodzieży szkół średnich lubelskich,	„Ziemia	
Lubelska”	nr	549	z	14	listopada	1918	roku,	s.	2;	Oświad-
czenie	 nr	 31	 Naczelnego	 Dowództwa	 Wojsk	 Polskich	
z  podpisem	 Józefa	Piłsudskiego,	Warszawa,	 18	 listopada	
1918	 roku	 –	 odpowiedź	 dla	 lubelskiej	 delegacji;	 doku-
ment	w	całości	 cytowany	w:	Księga pamiątkowa 25-lecia 
harcerstwa w Lubelszczyźnie...,	s.	78.

59	 Konrad	Bielski	(1902–1970)	–	prawnik,	poeta,	pi-
sarz.	Urodzony	w	Piatydniach	na	Wołyniu,	syn	Tadeusza	
Władysława	i	Bronisławy	z	Iżyckich.	Żonaty	z	aktorką	te-
atralną	Teresą	Krystyną	Widaver	(Ireną	Wirską).	Zmarł	
w	Lublinie.	Został	pochowany	na	cmentarzu	przy	ul.	Li-
powej.	 Zob.	 Materiały	 biograficzne	 Konrada	 Bielskiego	
w	 zbiorach	 Muzeum	 Literackiego	 Józefa	 Czechowicza	
–	oddziału	Muzeum	Lubelskiego	[dalej	MC]	MC/175/R;	
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corocznie	zdając	egzaminy	sprawdzające	w	Szkole	
Lubelskiej.	Do	Lublina	przyjeżdżał	spod	Włodzi-
mierza	Wołyńskiego,	 gdzie	 do	wybuchu	 I	 wojny	
światowej	mieszkali	Bielscy.	W	roku	1915	rodzi-
na	 przeniosła	 się	 do	 Żytomierza.	 Konrad	 zaczął	
uczęszczać	 do	 tamtejszego	 gimnazjum.	 Cztery	
lata	 później,	 wraz	 z	 innymi	 Polakami,	 wydostał	
się	 z	 ogarniętej	 wojną	 domową	 Ukrainy,	 którą	
porównywał	 do	 krateru	 wulkanu.	 „Rewolucja,	
kontrrewolucja,	bitwy	i rzezie	–	pisał	po	latach	we	
wspomnieniach	–	prześladowania	i	pogromy,	cią-
gła	zmiana	scenerii	walki	o	władzę.	Jak	w	potwor-
nym	 kalejdoskopie”60.	 Po	 wyczerpującej	 podróży	
pociągiem	uchodźcy	zostali	zatrzymani	przed	pol-
ską	 granicą.	 Zdesperowani,	 sami	 przepchali	 wa-
gony	pod	ostrzałem	wojska.	Pozbawiona	środków	
do	życia	rodzina	Bielskich	rozdzieliła	się.	Konrad	
trafił	najpierw	do	 stryja	w	Chełmie,	a	następnie	
do	Lublina,	gdzie	podjął	naukę	w	siódmej	klasie	
Szkoły	Staszica.	Nie	mógł	odnaleźć	się	wśród	ró-
wieśników.	Mimo	młodego	wieku,	doświadczył	już	
wojny,	głodu	i	biedy.	Ujście	dla	swych	emocji	zna-
lazł	w	poezji.	Debiutował	w	1920	roku	na	łamach	
międzyszkolnego	 czasopisma	 „Młodzież”	 cyklem	
Sonetów wojennych.	Od	tego	czasu	datuje	się	jego	

AU KUL	–	 sygn.	 1360	–	 akta	 personalne;	 SBML,	 t.	 1,	
s.  31–31	 (oprac.	 M.	 Domański);	 Słownik biograficzny 
lubelskiego harcerstwa...,	 s.	39;	420 lat lubelskiego „Staszi-
ca”,	s. 113;	U.	Gierszon,	Konrad Bielski 1902–1970. Życie 
i twórczość,	Lublin	2017.

60	 K.	Bielski,	Most nad czasem,	Lublin	1963,	s.	33–35.

długoletnia	 przyjaźń	 z	 Wacławem	 Gralewskim	
(dziennikarzem,	 wychowankiem	 Szkoły	 Zamoy-
skiego)	 i  Czesławem	 Bobrowskim	 (ekonomistą,	
absolwentem	 Szkoły	 Lubelskiej).	 W	 przyszłości	
wspólnie	utworzyli	awangardową	grupę	literacką	
„Reflektor”,	do	której	przynależał	znany	lubelski	
poeta	Józef	Czechowicz.
Latem	 1920	 roku	 Bielski	 zaciągnął	 się	 na	

ochotnika	do	Wojska	Polskiego.	Skierowano	go	na	
szkolenie	do	Rembertowa,	a	stamtąd	do	18.	Pułku	
Artylerii	Polowej,	który	wziął	udział	w krwawych	
walkach	 na	Ukrainie.	 Służył	 jako	 kanonier.	 „Tu	
zobaczyłem	 wojnę	 od	 podszewki,	 odartą	 z	 lite-
rackich	 romantycznych	 upiększeń	 –	 wspominał	
–	 brutalne	 i	 nagie	 rzemiosło	 zabijania”61.	 Został	
zdemobilizowany	jesienią	1920	roku.	Powrócił	do	
Lublina,	 gdzie	matka	 znalazła	 zatrudnienie	 jako	
kancelistka	 w	 jednym	 ze	 sztabów	 Dowództwa	
Okręgu	 Generalnego	 Lublin62.	 Po	 maturze	 roz-
począł	studia	prawnicze	na	Uniwersytecie	Lubel-
skim,	które	ukończył	w	1925	roku.	W	latach	30.	
XX	wieku	prowadził	kancelarię	adwokacką	w Kra-
snymstawie.	Podejmował	się	obrony	zwolenników	
komunizmu,	w	tym	poety	Józefa	Łobodowskiego.	
Po	II	wojnie	światowej	osiadł	w Lublinie.	Przyszło	
mu	w	swej	karierze	adwokata	zmierzyć	się	z	wielo-
ma	trudnymi	sprawami	jako	obrońcy	zbrodniarzy	

61	 Tamże,	s.	62–63.
62	 Zaświadczenie	dla	Bronisławy	Bielskiej	zatrudnio-

nej	w	Wydziale	III-b	Sztabu	DOG,	Lublin,	15	maja	1921	
roku	–	MC	sygn.	MC/175/R,	k.	18.

Seweryn	Białkowski	(1894–?)	–	absolwent	Szkoły	Staszica	
z	1913	roku,	student	prawa	Uniwersytetu	Lubelskiego,	żoł-
nierz	korpusu	gen.	Józefa	Dowbor-Muśnickiego,	1919	rok.	

Zbiory	Archiwum	Uniwersyteckiego	KUL

Konrad	Bielski	(1902–1970)	–	absolwent	Szkoły	Staszica	
z	1921	roku,	żołnierz	18.	Pułku	Artylerii	Polowej,	literat,	
prawnik,	1920	rok.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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Michał	Hakiel	(1894–1940)	–	wychowanek	Szkoły	Staszica,	
oficer	Wojska	Polskiego,	zamordowany	w	Katyniu,	lata	20.	
XX	wieku.	Zbiory	Archiwum	Uniwersyteckiego	KUL

niemieckich	czy	też	żołnierzy	AK.	W	środowisku	
prawniczym	zyskał	opinię	biegłego	znawcy	prawa	
cywilnego	 i	 karnego	 oraz	 wyjątkowego	 mówcy	
erudyty.	 Przez	 kilka	 kadencji	 sprawował	 funkcję	
dziekana	 Rady	 Adwokackiej	 w	 Lublinie.	Wśród	
znajomych	 literatów	uznawany	był	 zaś	 za	niepo-
prawnego	 gawędziarza	 oraz	wytrwałego	 towarzy-
sza	biesiad.
Maturzystą	z	1922	roku	był	Tadeusz	Korolko63,	

jeden	z	inicjatorów	ruchu	skautowego	w	mieście,	
założyciel	 I	 LDH	 im.	 Waleriana	 Łukasiewicza.	
W  roku	1915	po	 rewizji	w	 jego	mieszkaniu	przy	
ulicy	Okopowej	znaleziono	ukrywane	paczki	z	na-
bojami	karabinowymi.	Korolko	został	aresztowa-
ny	i	osadzony	w	więzieniu	na	Zamku	Lubelskim.	
Stamtąd	 trafił	 kolejno	 do	Mińska,	Astrachania,	
Smoleńska	 i	 Moskwy,	 a	 następnie	 do	 Tambo-
wa	 na	 Syberii.	 Do	 rodzinnego	 miasta	 powrócił	
w 1918	roku.	Włączył	się	w	działania	Polskiej	Or-
ganizacji	 Wojskowej	 (pod	 pseudonimem	 Wilk).	
Uczestniczył	 w	 wojnie	 polsko-bolszewickiej.	 Po	
eksternistycznym	egzaminie	dojrzałości	rozpoczął	
studia	prawnicze	na	Uniwersytecie	Warszawskim.	
W międzywojennym	Lublinie	 był	 jednym	 z	 bar-
dziej	 znanych	 prawników,	 wiceprezesem	 Sądu	
Okręgowego	w	Lublinie.	Uczestniczył	w	obronie	
Lublina	 we	 wrześniu	 1939	 roku.	 Działał	 w	 lu-
belskim	 oddziale	 Polskiego	 Czerwonego	 Krzyża.	
W  roku	 1940	 został	 aresztowany	 za	 działalność	
konspiracyjną.	Zginął	4	sierpnia	1941	roku	w	obo-
zie	w	Dachau.
W	 roku	 1923	 Szkołę	 Staszica	 ukończył	 An-

toni	 Szewczyk64.	 Studiując	 z	 przerwami	 na	Uni-
wersytecie	 Lubelskim,	 zdobył	 dyplom	 magistra	
nauk	 ekonomiczno-społecznych	 (w	 1930	 roku)	
oraz	magistra	prawa	(w	1939	roku).	Dosłużył	się	
stopnia	podporucznika	rezerwy	Wojska	Polskiego.	
Pracował	w	przedsiębiorstwie	„Poczta	Polska,	Te-
legraf	i Telefon”	w	Lublinie.

63	 Tadeusz	Korolko	(1897–1941)	–	prawnik.	Urodzo-
ny	w	Siedlcach.	W	czasie	okupacji	hitlerowskiej	więzień	
Zamku	 Lubelskiego	 oraz	 obozu	 w	 Oranienburgu.	 Zob.	
Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie...,	
s.	12–14,	17,	18,	22;	Słownik biograficzny lubelskiego harcer-
stwa...,	s.	94;	„Staszic” dawniej, dziś, jutro,	s.	81;	J.	Lewan-
dowski,	Początki harcerstwa na Lubelszczyźnie,	[w:]	Harce-
rze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920,	
red.	S.	 J.	Dąbrowski,	Lublin	2009,	 s.	34.	przyp.	12;	420 
lat Lubelskiego „Staszica”,	 dz.	 cyt.,	 Lublin	 2006,	 s.	 107;	
H.  i  S. Dąbrowscy,	Harcerski Lublin 1911–1939,	 Lublin	
2012,	s.	8	(przyp.	6).

64	 Antoni	Szewczyk	 (1904–?)	–	urodzony	w	Lipsku,	
syn	Jana	i	Konstancji	z	Wrońskich.	Zob.	AU	KUL,	sygn.	
1021	–	akta	personalne.

Jednym	 z	 wychowanków	 Szkoły	 Staszica	 był	
także	 major	 Stanisław	 Krzymowski65.	 Edukację	
w prywatnym	gimnazjum	rozpoczął	w	1912	roku,	
po	przeniesieniu	z	 lubelskiego	gimnazjum	rządo-
wego.	Zapisał	się	do	drużyny	skautowej.	Był	człon-
kiem	 Polskiej	 Organizacji	 Wojskowej.	 W	 lutym	
1916	 roku	 przerwał	 naukę	 i	 pod	 pseudonimem	
Stanisława	 Jastrzębskiego	 wstąpił	 do	 Legionów	
Polskich.	Służył	w	5.	Pułku	Piechoty,	a następnie	
w	2.	 Pułku	Ułanów.	Po	 roku,	w	wyniku	kryzysu	
przysięgowego,	 trafił	 do	 obozu	 dla	 internowa-
nych	 w	 Szczypiornie.	 W	 listopadzie	 1918	 roku	
na	ochotnika	zgłosił	się	do	formowanego	w	Lub-
linie	 późniejszego	 7.	 Pułku	 Ułanów	 Lubelskich,	
w	którym	służył	kilka	lat	po	zakończeniu	działań	
wojennych.	 W	 tym	 czasie	 uzupełnił	 edukację.	
Zmienił	 także	 formację	 wojskową.	 Był	 oficerem	

65	 Stanisław	Kostka	Krzymowski	 (1899–1969)	 –	 ci-
chociemny,	oficer	Wojska	Polskiego.	Urodzony	w	Wąwol-
nicy,	 syn	Ludwika	 i	 Julii	 ze	Stagińskich.	Był	 trzykrotnie	
żonaty	 z:	Marią	Chomenko,	Alicją	B.	Paulson	or	Pelzer	
i Marceliną	Sokołow.	Zmarł	w	Kanadzie.	Został	pocho-
wany	 na	 cmentarzu	 weteranów	 pod	Montrealem.	 Zob.	
J. Tucholski,	Cichociemni 1941–1945. Sylwetki spadochro-
niarzy,	Warszawa	1988,	wydanie	III,	s.	82,	112,	118,	129,	
262,	292,	353;	S.	Snopek,	Bohater trzech wojen,	„Puław-
ski	 Przegląd	 Powiatowy”	 (Puławy)	 2006,	 nr	 2,	 s.	 9–12;	
S.  Snopek,	 Lotnik z ułańską fantazją,	 [w:]	 S.	 Snopek,	
M. Surmacz,	G. Sztal,	Uczniowie szkół lubelskich w walkach 
w okresie I wojny światowej ...,	s.	13–17.
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3. Pułku	Lotniczego	w	Poznaniu	i 4. Pułku	Lotni-
czego	w Toruniu.	Rozkazem	mobilizacyjnym	z	30	
sierpnia	1939	roku	został	skierowany	do	3. Bazy	
Lotniczej	w	Poznaniu,	jednak	nie	dotarł	na	miej-
sce	na	czas.	Przedostał	się	do	Francji,	a stamtąd	
do	 Wielkiej	 Brytanii.	 W	 Centrum	 Wyszkole-
nia	 Lotniczego	 w	 Blackpool	 przeszedł	 specjalne	
szkolenie.	W	lutym	1941	roku	dowodził	pierwszą	
misją	 cichociemnych	 do	 Polski.	 Skok	 na	 tereny	
okupowanego	kraju	wykonał	dokładnie	25	lat	po	
tym,	gdy	jako	uczeń	gimnazjum	wstąpił	w szeregi	
Legionów.
Po	 wojnie	 został	 dwukrotnie	 aresztowany	 za	

działalność	 w	 AK.	W	 roku	 1946	 udało	 mu	 się	
wydostać	z	Polski.	Próbowano	go	zwerbować	jako	
agenta	wywiadu	PRL.	Po	kilku	latach	spędzonych	
w	Anglii,	 zniechęcony	do	środowiska	polonijne-
go,	 przeniósł	 się	 do	Kanady.	 Początkowo	 praco-
wał	jako	salowy,	a	następnie	pielęgniarz	w	szpitalu	
w	 Montrealu.	 Później	 prowadził	 prywatny	 dom	
opieki	 dla	 emerytów.	 Zmarł	 na	 emigracji.	 Jego	
nazwisko	 zostało	 zamieszczone	 na	 warszawskim	
Pomniku	Cichociemnych	Spadochroniarzy	Armii	
Krajowej.
Wojenny	wysiłek	uczniów	ze	Szkoły	Staszica,	

żołnierzy	Legionów	Polskich	oraz	Wojska	Polskie-

Stanisław	Kostka	Krzymowski	(1889–1969)	–	wychowanek	
Szkoły	Staszica,	legionista,	lotnik,	major	Wojska	Polskiego,	
cichociemny,	Wielka	Brytania,	1947	rok.	Zbiory	prywatne	

Sławomira	Snopka

go,	 był	 rozpamiętywanym	 tematem.	 Losy	 dru-
goplanowych	 bohaterów	 I	wojny	 światowej	 oraz	
wojny	 polsko-bolszewickiej	 starano	 się	 utrwalić	
w	zbiorowej	pamięci.	Zwłaszcza	w	wolnej	Polsce,	
kiedy	 gimnazjum	przechodziło	 różne	 reorganiza-
cje	i	zmiany	lokalizacji,	dbano	nie	tylko	o	odpo-
wiednie	warunki	 i	 poziom	kształcenia,	 ale	 także	
o utrwalanie	szkolnej	tradycji.	W	maju	1919	roku	
Szkoła	Staszica	 została	 upaństwowiona66.	Odda-
no	 jej	 do	 użytku	 budynek	 dawnego	 rosyjskiego	
gimnazjum	przy	ulicy	Namiestnikowskiej	12	(dziś	
Narutowicza).	Od	roku	1932	miała	do	dyspozycji	
własny	gmach	przy	Alejach	Racławickich67.
Do	wybuchu	II	wojny	światowej	Szkołą	Staszi-

ca	kierował	historyk	Tadeusz	Moniewski68.	Z	jego	
inicjatywy	 w	 1935	 roku	 powołano	 zespół	 redak-
cyjny	 „Księgi	 Pamiątkowej	Wychowanków	Gim-
nazjum	 im.	 Staszica	 w	 Lublinie	 –	 Uczestników	
Walk	o	Niepodległość”.	W	skład	redakcji	weszli,	
poza	Moniewskim,	dawni	wychowankowie	–	Fran-
ciszek	Dec	i	Gustaw	Scholtz,	a	także	członkowie	
Komitetu	Rodzicielskiego	–	Roman	Pieczyrak	oraz	
Feliks	Sambor.	Ich	staraniem	opublikowana	zosta-
ła,	 jeszcze	 tego	 samego	 roku,	 niewielka	 broszura	
zatytułowana	Fragmenty z przeszłości69. Wydawnic-
two	poświęcono	pamięci	 staszicaków	walczących	
o niezawisłość	i	granice	Polski.	Autorzy	podkreśla-
li,	że	publikacja	miała	podwójne	znaczenie.	Z	jed-
nej	 strony	 została	potraktowana	 jako	przyczynek	
do	 szerzej	 opracowanego	 wydania.	 Z  drugiej	 zaś	
strony	 zawarte	w	niej	 treści	 skierowano	do	przy-

66	 A.	Winiarz,	 I Gimnazjum i Liceum im. Stanisława 
Staszica w Lublinie w latach 1919–1944,	[w:]	Szkoła czte-
rech wieków...,	s.	166.

67	 Gmach	wznoszono	w	okresie	od	1931	do	1932	roku.	
Budową	 kierował	 inż.	 Bohdan	Kelles-Krause	 z	 Lublina.	
Wstępne	prace	wykonało	 „Przedsiębiorstwo	 techniczno-
-budowlane”	M.	Białobrzeskiego	 i	 J.	Hildta	 z	Warszawy.	
Zob.	Państwowe Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie rok 
szkolny 1933/34,	oprac.	T.	Moniewski,	Lublin	[ca	1934].

68	 Tadeusz	 Moniewski	 (1901–1939)	 –	 historyk,	 dy-
rektor	Państwowego	Gimnazjum	 i	Liceum	 im.	Stanisła-
wa	Staszica	w	latach	1930–1932	i	1933–1939.	Uczestnik	
wojny	polsko-bolszewickiej,	członek	Związku	Harcerstwa	
Polskiego,	 oficer	 rezerwy	Wojska	 Polskiego,	 rozstrzelany	
w	czasie	okupacji	hitlerowskiej	w	1939	roku.	Był	żonaty	
z Otylią	Zwolińską,	która	po	wojnie	pracowała	jako	sekre-
tarka	w	Szkole	Staszica.	Zob.	„Rocznik	Oficerski	Rezerw”	
(Warszawa)	 1934,	 s.	 232,	 752;	 SBML,	 t.	 1,	 s.	 187–189	
(oprac.	 L.	 Kuprianowicz);	 M.	 Jedenakowa,	Otylia Mo-
niewska (1903–1904),	 „Staszicak”	(Lublin)	1994,	nr	17,	
s. 19–20;	J.	Marczuk,	Straceni w Noc Wigilijną. Lublin 23 
XII 1939,	Lublin	2000,	s.	78–88;	R.	Rybka,	K.	Stepan,	dz.	
cyt.,	s.	541.

69	 T.	Moniewski,	G.	 Scholtz,	Fragmenty z przeszłości 
(wychowankowie Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie 
w walce o niepodległość),	Lublin	1935.
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szłych	pokoleń.	„Niechaj	pamiętają	o	 tym	–	gło-
sił	 tekst	 zakończenia	 –	 że	 kiedyś	 przed	 laty,	 gdy	
rozgrywały	 się	ostatnie	boje	o	Polskę,	do	walki	o	
jej	wolność	poszli	nawet	 szesnastoletni	 i  siedem-
nastoletni	 chłopcy,	 rzucając	 ławy	 szkolne.	 [...]	
I niech	pamiętają	o	tym,	że	w	ich	wysiłku	[...]	dla	
Ojczyzny	zawiera	się	cząstka	tego	ogromu	[...]	czy-
nu,	który	przyniósł	naszemu	narodowi	Wolność”70.

Uczniowie	szkoły	im.	Stanisława	Staszica	
w Lublinie	polegli	w	walkach 
w latach 1914–192071

1. bieńkowski tadeusz	 (poległ	 10	VI	 1920	 r.	
pod	Radziłłówką)	–	służył	w	2.	Pułku	Szwole-
żerów	Rokitiańskich	(pchor.).
Zarys historii wojennej 2-go Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich, oprac.	A.	Mniszek,	K. Rudnicki,	Warszawa	1929,	
s.	 27,	 35;	 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i  zmarli 
w wojnach 1918–1920,	Warszawa	1934	[dalej	Lista strat 
WP 1918–1920,	1934],	s. 49;	T. Moniewski,	G. Scholtz,	
Fragmenty z przeszłości (wychowankowie Gimnazjum 
im. St. Staszica w Lublinie w walce o niepodleg łość)[da-
lej	 Fragmenty z przeszłości	 1935],	 Lublin	 1935,	 s.	 31;	
S.  Snopek,	M.	 Surmacz,	G.	 Sztal,	Uczniowie szkół lu-
belskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz woj-
ny polsko-bolszewickiej. Szkoła Staszica	[dalej	Uczniowie 
Szkoły Staszica 2017],	Lublin	2017,	s.	18.

2. brzózko stanisław	 (zaginął	 bez	 wieści)	 –	
harcerz,	służył	w	7.	P.Uł.	(plut.)	(?).
Lista poległych w walkach o Niepodległość uczniów szkół 
lubelskich wywołanych na apelu dnia 10 listopada 1933 r. 
na Placu Litewskim w Lublinie opodal płyty Nieznanego 
Żołnierza,	 „Dziennik	 Urzędowy	 Kuratorium	 Okręgu	
Szkolnego	Lubelskiego”	(Lublin),	grudzień	1933	r.,	nr 4	
[dalej	 „Dziennik	 Urzędowy”	 1933],	 s.	 159;	 Fragmen-
ty z przeszłości	 1935,	 s.	31;	Księga pamiątkowa 25-lecia 
harcerstwa w Lubelszczyźnie. Wspomnienia i dokumenty 
1911–1936,	Lublin	2001	(reprint	wydawnictwa	z	1936	
roku)	[dalej	Księga pamiątkowa harcerstwa	1936],	s.	13;	
Uczniowie Szkoły Staszica	2017,	s.	18.

3. dunin-Żuchowski (rzuchowski) stani-
sław Henryk	 (ur.	 1901	 r.	w	Warszawie,	 syn	
Władysława	 Walentego	 i	 Adeli	 Hiacynty	
Marii	z Mogielnickich,	poległ	30	VIII	1920 r.	
w	 Sitańcu	 pod	 Zamościem,	 pochowany	 na	

70	 Tamże,	s.	32.
71	 Spis	 ułożony	 według	 schematu:	 nazwisko	 i	 imię	

/	data	 i	miejsce	urodzenia	 /	 imiona	rodziców	 i	nazwisko	
panieńskie	 matki	 /	 data	 śmierci	 /	 ustalone	miejsce	 po-
chówku	/	członkostwo	w	harcerstwie	/	matura	/	studia	/	
udział	w	I	wojnie	światowej	(służba	w	Legionach	Polskich	
z	 uwzględnieniem	 stopni	 wojskowych)	 /	 w	 wojnie	 pol-
sko-bolszewickiej	 (służba	 w	Wojsku	 Polskim	 z	 uwzględ-
nieniem	stopni	wojskowych).	Pod	opisem	biograficznym	
podano	dane	źródłowe.	Spis	powstał	na	podstawie:	publi-
kacji,	 informacji	prasowych	oraz	materiałów	dostępnych	
w	archiwach	lubelskich	i	w	zbiorach	prywatnych.

cmentarzu	 w  Płonce	 na	 Lubelszczyźnie)	 –	
członek	 Wojskowej	 Kadry	 Szkolnej,	 służył	
w 4.	szw.	7.	P.Uł.(uł.).
„Ziemia	Lubelska”	nr	390	z	3	września	1920 r.,	s. 3	(ne-
krolog);	„Dziennik	Urzędowy”	1933,	s. 159;	Fragmenty 
z przeszłości	1935,	 s.	31;	Księga pamiątkowa harcerstwa 
1936,	s.	47	[tu	jako	Rzuchowski];	Księga Dziejów 7 Puł-
ku Ułanów Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosn-
kowskiego,	red.	J.	Smoleński,	M.	W. Żebrowski,	Londyn	
1969,	 s.  612;	 Uczniowie Szkoły Staszica 2017,	 s.	 18;	
www.lubgens.eu	–	Akta	 zgonów	Parafii	Rzymskokato-
lickiej	w Płonce	za	lata	1915–1945	(akt	nr	66)	[tu	jako	
Rzuchowski].

4. Gorczyca edward	 (ur.	15	X	1899	 r.	w	 Jasz-
czowie	k.	Milejowa,	 syn	 Józefa	 i	Marii	 z	Sa-
wickich,	zmarł	13	I	1919	r.	w	Lublinie	od	ran	
odniesionych	pod	Lwowem)	–	służył	w	2.	PP	
Leg.	(szer.).
„Dziennik	 Urzędowy”	 1933,	 s.	 159;	 Lista strat WP 
1918–1920,	1934,	s.	227;	Fragmenty z przeszłości	1935,	
s.	31;	Uczniowie Szkoły Staszica 2017,	s.	18.

5. Guz antoni	 (poległ	 na	 polu	 chwały	
w 1920 r.).
Fragmenty z przeszłości	1935,	s.	31;	Uczniowie Szkoły Sta-
szica 2017,	s.	18.

6. jarzyński tadeusz adam	(ur.	1899	r.	[?],	syn	
Prespera	i	Wandy,	poległ	3	[8]	VI	1920	r.	pod	
Hornostajpolem	 [Gernestajpolem],	 pocho-
wany	w	Kijowie)	–	maturzysta	z	1917	r.	 [?],	
studiował	 na	 Politechnice	 Lwowskiej	 oraz	
Warszawskiej,	peowiak,	służył	w	I.	bat.	6.	PP	
Leg.	(ppor./pośmiertnie	kpt.?).
„Ziemia	Lubelska”	nr	296	z	26	lipca	1920	r.,	s.	3	(nekro-
log);	Zarys historii wojennej 6. Pułku Piechoty Legionów,	
oprac.	E.	Skarbek,	Warszawa	1929,	s. 25,	33;	„Dzien-
nik	Urzędowy”	1933,	s.	159;	Lista strat WP 1918–1920,	
1934,	s.	300;	Fragmenty z przeszłości	1935,	s.	31;	Ucznio-
wie Szkoły Staszica 2017,	s.	18.

7. kapica zygmunt	(ur.	1901	r.	w	Wilkowie	[?]	
na	Lubelszczyźnie,	 syn	 Ignacego	 i	Katarzyny	
z Kotów,	poległ	17	VIII	1920	r.	pod	Mokrem)	
–	służył	w	28.	Pułku	Strzelców	Kaniowskich	
(szer.).
Informacje	Ireny	Wawrzaszek,	ciotecznej	wnuczki;	Za-
rys historii wojennej 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich, 
oprac.	W.	Zaborowski,	Warszawa	1928,	 s.	61	 [tu	 jako	
Józef	Kapica];	„Dziennik	Urzędowy”	1933,	s.	159;	Lista 
strat WP 1918–1920,	1934,	s. 335	[tu	jako	Józef	Kapi-
ca];	Fragmenty z przeszłości	1935,	s.	31;	Uczniowie Szkoły 
Staszica 2017,	 s.	 18;	www.lubgens.eu	 –	Akta	 urodzeń	
Parafii	 Rzymskokatolickiej	 w	Wilkowie	 nad	Wisłą	 za	
lata	1880–1906	(akt	nr	138).

8. konrad Henryk	 (poległ	 na	 polu	 chwały	
w 1920 r.).
Fragmenty z przeszłości	1935,	s.	31;	Uczniowie Szkoły Sta-
szica 2017,	s.	18.

http://www.lubgens.eu
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9. kozak Michał	 (poległ	 na	 polu	 chwały	
w 1920 r.)	–	służył	w	9.	P.Uł	(uł.)	(?).
Fragmenty z przeszłości	1935,	s.	31;	Uczniowie Szkoły Sta-
szica 2017,	s.	18.

10. krzywda-sienicki tomasz	 (poległ	 16	 IX	
1920  r.	 pod	Augustowem	 [?])	 –	 służył	 w  3.	
P.Uł.	(uł.)	(?).
Lista strat WP 1918–1920,	 1934,	 s.	 436;	 Uczniowie 
Szkoły Staszica 2017,	s.	18.

11. Lewiński Maurycy	 (ur.	 1898	 r.	 w	 Janowie	
Lubelskim	 [?],	 syn	 Władysława	 i	 Marii	 ze	
Szmigielskich	 [Śmigielskich],	 prawdopodob-
nie	zmarł	w	1916	r.	we	Lwowie).
„Dziennik	Urzędowy”	1933,	 s.	 159;	Fragmenty z  prze-
szłości	1935,	s.	31;	Uczniowie Szkoły Staszica	2017,	s.	18;	
www.lubgens.eu	–	Akta	urodzeń	Parafii	Rzymskokato-
lickiej	w	Janowie	Lubelskim	za	1898	rok	(akt	nr	414).

12. Moroz norbert	(poległ	na	polu	chwały).
„Dziennik	Urzędowy”	1933,	 s.	 159;	Fragmenty z  prze-
szłości	1935,	s.	31;	Uczniowie Szkoły Staszica 2017,	s.	18.

13. rudzki Mieczysław	 (poległ	 19	VIII	 1920	 r.	
w  Żółtańcach)	 –	 służył	w	 2.	 lub	 3.	 szw.	 12.	
Pułku	 Ułanów	 Podolskich	 (kpr./pośmiertnie	
plut.?).
„Dziennik	 Urzędowy”	 1933,	 s.	 159;	 Lista strat WP 
1918–1920,	1934,	s.	752;	Fragmenty z przeszłości	1935,	
s.	31;	Uczniowie Szkoły Staszica 2017,	s.	18.

14. szabason abram	(poległ	na	polu	chwały).
„Dziennik	Urzędowy”	1933,	 s.	 159;	Fragmenty z  prze-
szłości	1935,	s.	31;	Uczniowie Szkoły Staszica 2017,	s.	18.

15. szper salomon	 (poległ	 19	 VI	 1920	 r.	 pod	
Ciechanowem	[?])	–	służył	w	201.	Ochot.	PP	
(szer.)	(?).
Lista strat WP 1918–1920,	 1934,	 s.	 871	 [tu	 brakuje	
imienia];	Fragmenty z przeszłości	1935,	s.	31;	Uczniowie 
Szkoły Staszica 2017,	s.	18.

16. Świderski jerzy	(poległ	13	[15]	I	1919	r.	pod	
Wojnicą	 k.	 Włodzimierza	 Wołyńskiego)	 –	
służył	jako	ochotnik	w	oddziałach	jazdy	rtm.	
Feliksa	Jaworskiego	[19.	Pułku	Ułanów	Wo-
łyńskich]	(ppor./	pośmiertnie	por.?).
Zarys historii wojennej 19-go Pułku Ułanów Wołyńskich 
im. płk. Karola Różyckiego, oprac.	 D.	 J.	 Zawistowski,	
Warszawa	1930,	s.	9,	10,	36	[tu	jako	Świdarski];	„Dzien-
nik	Urzędowy”	1933,	s.	159;	Lista strat WP 1918–1920,	
1934,	s.	895;	Fragmenty z przeszłości	1935,	s.	31;	Ucznio-
wie Szkoły Staszica 2017,	s.	18;	www.lubgens.eu	–	Akta	
zgonów	parafii	lubelskich	za	lata	1919–1924	(akt	nr	4).

17. trzciński józef	(ur.	5	III	1898	r.	w	Lublinie,	
syn	 Bolesława	 i	 Zofii	 z	 Rudkowskich,	 po-
legł	28	IX	1920	r.	w	okolicach	wsi	Papiernia	
pod	Lidą,	pochowany	we	wsi	Ciechowce	[?]	
k. Lidy,	po	ekshumacji	2	XII	1920	r.	na	cmen-

tarzu	 w  Lublinie)	 –	 maturzysta	 Gimnazjum	
im.	 Stanisława	 Staszica	 z	 1919	 r.,	 członek	
Wojskowej	 Kadry	 Szkolnej,	 służył	 w	Wileń-
skim	Pułku	Strzelców	[85.	Wileńskim	Pułku	
Strzelców]	(ppor.).
„Ziemia	Lubelska”	nr	531	z	7	grudnia	1920	r.,	s.	2;	Zarys 
historii wojennej 85-go Pułku Strzelców Wileńskich, oprac.	
B.	Waligóra,	Warszawa	1928,	 s.	 29,	 32	 [tu	 jako	Kon-
stanty	Trzciński];	 „Dziennik	Urzędowy”	 1933,	 s.  159;	
Lista strat WP 1918–1920,	 1934,	 s.	 919;	 Fragmenty 
z przeszłości	1935,	 s.	31;	Księga pamiątkowa harcerstwa 
1936,	s.	47;	420 lat lubelskiego „Staszica”,	red.	ks.	L.	Pie-
troń,	Lublin	2006,	s.	110–111;	Uczniowie Szkoły Staszi-
ca 2017,	s.	18;	www.lubgens.eu	–	Akta	zgonów	parafii	
lubelskich	za	lata	1920–1947	(akt	nr	4).

Objaśnienie	skrótów	formacji	i	stopni	
wojskowych

Ochot.	PP	–	ochotniczy	pułk	piechoty
PP	Leg.	–	pułk	piechoty	legionów
P.Uł.	–	pułk	ułanów
bat.	–	batalion
szw.	–	szwadron
gen.	–	generał
kpr.	–	kapral
kpt.	–	kapitan
pchor.	–	podchorąży
plut.	–	plutonowy
por.	–	porucznik
ppor.	–	podporucznik
rtm.	–	rotmistrz
szer.	–	szeregowiec
uł.	–	ułan
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STRESZCZENIE

Pierwsze	dekady	XX	stulecia	w	dziejach	Polski	ob-
fitowały	 w	 różne	 wydarzenia.	 Był	 to	 czas	 dorastania	
pokolenia	 urodzonego	 w	 okresie	 zaborów.	 Jego	 re-
prezentantami	 byli	wychowankowie	 lubelskiej	 Szkoły	
Staszica,	 powołanej	do	 istnienia	w	1905	 roku	na	 fali	
strajków	młodzieży	rosyjskich	gimnazjów.	Tak	jak	inni	
rówieśnicy,	oni	także	działali	w	różnych	organizacjach	
niepodległościowych,	 tworzyli	 pierwsze	 skautowe	 pa-
trole,	a	następnie	walczyli	jako	uczniowie-żołnierze	na	
frontach	I	wojny	światowej	oraz	wojny	polsko-bolsze-

wickiej.	Wielu	zginęło	na	polu	walki.	Pozostałym	w do-
rosłym	 życiu	 przyszło	 kolejny	 raz	 doświadczyć	 wojny	
jako	zawodowym	lub	rezerwowym	żołnierzom	Wojska	
Polskiego.

słowa klucze:	 Szkoła	 Staszica,	 I	 wojna	 światowa,	
wojna	 polsko-bolszewicka,	 Legiony	 Polskie,	 Wojsko	
Polskie,	walka	o	niepodległość	i	granice	Polski,	mogiły	
żołnierskie,	uczniowie-żołnierze,	oświata	lubelska

SUMMARY

The	first	decades	of	 the	20th century were full of 
various	events	in	the	history	of	Poland.	It	was	the	time	
when	 the	 generation	 born	 during	 the	 partitions	was	
growing	 up.	 The	 pupils	 of	 Stanisław	 Staszic	 School	
in	Lublin,	established	in	1905	in	the	aftermath	of	the	
strikes	 of	 youth	 from	 Russian	 gymnasiums,	 were	 its	
representatives.	Like	their	peers,	they	also	were	mem-
bers	 of	 various	 independence	 organisations,	 formed	
the	 first	 scout	 patrols,	 and	 then	 fought	 as	 student- 
-soldiers	on	the	fronts	of	World	War	I	and	the	Polish- 

-Soviet	War.	Many	 of	 them	 died	 on	 the	 battlefield.	
The	 survivors	 in	 their	 adult	 lives	 had	 to	 experience	
the	war	once	again	as	professional	or	reserve	soldiers	
of	the	Polish	Army.

key words:	 Stanisław	 Staszic	 School,	World	War	 I,	
the	Polish-Soviet	War,	 the	Polish	Legions,	 the	Polish	
Army,	 struggle	 for	Polish	 independence	and	borders,	
graves	of	soldiers,	students-soldiers,	Lublin	education
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Małgorzata Surmacz*, Beata Szczerbińska-Budzyńska**
* Muzeum narodowe w Lublinie, uniwersytet Marii curie-skłodowskiej 

** ii Liceum ogólnokształcące im. Hetmana jana zamoyskiego w Lublinie

uczniowie szkoły zamoyskiego w walkach o niepodległość 
i granice państwa

W	czasie	wybuchu	I	wojny	światowej	Lublin,	
od	prawie	wieku,	znajdował	się	pod	zaborem	ro-
syjskim.	W	drugim	roku	działań	wojennych	mia-
sto	 trafiło	pod	okupację	austriacką.	Latem	1915	
roku	na	lubelskich	ulicach	pojawiły	się,	jako	for-
poczta	wojsk	sprzymierzonych,	oddziały	Legionów	
Polskich.	Wielkie	poruszenie	wśród	mieszkańców	
wzbudziły	konne	patrole	ułanów	rotmistrza	Wła-
dysława	 Beliny-Prażmowskiego	 oraz	 porucznika	
Juliusza	Ostoi-Zagórskiego1.	Wkrótce	Lublin	stał	
się	„małym	Wiedniem”2.	Władze	wojskowe	prze-
jęły	 nadzór	 nad	 szkołami,	 zezwalając	 na	 wpro-
wadzenie	 jako	 wykładowego	 języka	 polskiego.	
W  liberalnej	 atmosferze	 okupacyjnych	 rządów	
lubelscy	pedagodzy	utworzyli	Zrzeszenie	Nauczy-
cieli	Szkół	Średnich.	Na	czele	organizacji	 stanął	
adwokat	 Julian	 Borkowski3,	 nauczyciel	 historii	

*	 Artykuł	 szerzej	 ujmuje	 informacje	 zawarte	 w	 in-
formatorze	 do	wystawy	 czasowej	 zorganizowanej	w	 paź-
dzierniku	2018	roku	w	Bramie	Krakowskiej,	siedzibie	Mu-
zeum	Historii	Miasta	Lublina,	we	współpracy	z	II	Liceum	
Ogólnokształcącym	 im.	 Hetmana	 Jana	 Zamoyskiego	
w Lublinie.	Zob.	M.	Surmacz,	B.	Szczerbińska-Budzyńska,	
G. Sztal,	A.	Warda,	Uczniowie szkół lubelskich w walkach 
w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. 
Szkoła Zamoyskiego,	 Lublin	 2018.	 Autorki	 składają	 po-
dziękowania	rodzinom	wychowanków	Szkoły	Zamoyskie-
go	 za	udostępnione	materiały	oraz	dr.	Andrzejowi	Kon-
stankiewiczowi	za	konsultacje	merytoryczne.

1	 30	lipca	1915	roku	w	Lublinie	jako	pierwszy	pojawił	
się	rozpoznawczy	pluton	ppor.	Jana	Wojtkiewicza.	Dopie-
ro	później	wkroczyły	od	strony	szosy	kraśnickiej	 i	 rogat-
ki	warszawskiej	oddziały	dowodzone	przez	por.	Gustawa	
Orlicz-Dreszera,	 por.	 Stanisława	 Grzmot-Skotnickiego	
i rtm.	Władysława	Belinę-Prażmowskiego	oraz	od	połud-
nia	część	szwadronu	por.	Juliusza	Ostoi-Zagórskiego.	Zob.	
Z.  Nasalski,	 Jeden z wielu. Podporucznik Jan Wojtkiewicz 
„Wysoki”, ułan Beliny	 –	 artykuł	 złożony	do	druku	w wy-
dawnictwie	pokonferencyjnym	Historia pisana życiorysami,	
Kozłówka	2018,	udostępniony	dzięki	uprzejmości	Autora.

2 Maria Dąbrowska. Dzienniki 1914–1932,	 t.	 1,	
oprac.	 T.	 Drewnowski,	 wyd.	 I,	Warszawa	 1988,	 s.	 342;	
J. Lewandowski,	Rola Lublina w dziele odzyskania niepod-
ległości 1914–1918,	 [w:]	 Lublin. 700 lat dziejów miasta,	
red.	G. Figiel,	R.	Szczygieł,	W.	Śladkowski,	Lublin	2017,	
s. 203–234.

3	 Julian	Borkowski	(1887–1964)	–	prawnik,	wicepre-
zes	Sądu	Apelacyjnego	w	Lublinie,	współzałożyciel	Szkoły	

i	 prawoznawstwa	 w	 lubelskich	 gimnazjach.	 Jej	
członkiem	był	także	ksiądz	Kazimierz	Gostyński4,	
któremu	 powierzono	 poprowadzenie	 Szkoły	 Re-
alnej	 Zrzeszenia	 Nauczycieli	 im.	 Hetmana	 Jana	
Zamoyskiego	w	Lublinie.

Dzieje	Szkoły	Zamoyskiego	w	latach	1915–1939

Nowa	szkoła	o	profilu	matematyczno-przyrod-
niczym	 rozpoczęła	 działalność	 10	września	 1915	
roku5.	 W	 gronie	 założycieli,	 poza	 adwokatem	
Borkowskim	i	księdzem	Gostyńskim,	znaleźli	się:	
nauczycielka	 języka	 polskiego	 i	 historii	 Jadwiga	
Głuchowska6,	 polonista	 Stanisław	 Janiszewski7,	
nauczyciel	 języka	 francuskiego	 René	 Le	 Brun8,	

Zamoyskiego,	nauczyciel	historii,	ekonomii	i	prawoznaw-
stwa	w	latach	1915–1921.	Zob.	Słownik biograficzny mia-
sta Lublina	[dalej	SBML],	t.	1,	red.	T.	Radzik,	J.	Skarbek,	
A. A.	Witusik,	Lublin	1993,	s.	38–40	(oprac.	J.	Marczuk);	
J.	 Doroszewski,	 Słownik biograficzny nauczycieli miasta 
Lublina w latach 1918–1939,	Lublin	2007,	s.	36–38.

4	 Ks.	Kazimierz	Gostyński	 (1884–1942)	 –	 założyciel	
i	pierwszy	dyrektor	Szkoły	Realnej	Zrzeszenia	Nauczycieli	
Szkół	Średnich	 im.	Hetmana	Jana	Zamoyskiego	w	Lub-
linie	 w	 latach	 1915–1933.	 Zginął	 w	 obozie	 w	 Dachau.	
SBML,	t.	2,	red.	T.	Radzik,	A.	A.	Witusik,	J.	Ziółek,	Lub-
lin	1996,	s.	64–66	(oprac.	ks.	H.	Misztal);	J.	Doroszewski,	
dz.	cyt.,	s.	74–75.

5 50 lat Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskie-
go w Lublinie 1915–1965,	 red.	B.	Zimmer,	Lublin	1967,	
s. 21–24;	M.	Giermakowski,	Szkoła im. Hetmana Jana Za-
moyskiego w Lublinie w latach 1915–1990. Przemiany orga-
nizacyjne, programowe, dydaktyczne, wychowawcze i kadro-
we,	Lublin	1995,	s.	25,	28.

6	 Jadwiga	 Głuchowska	 (1880–1958)	 –	 fundatorka	
Szkoły	 Zamoyskiego,	 członkini	 Zrzeszenia	 Nauczycieli	
Szkół	Średnich	w	Lublinie,	w	latach	1915–1927	nauczy-
cielka	języka	polskiego	i	historii.	Zob.	M.	Giermakowski,	
dz.	cyt.,	s.	408.	Informacje	wnuka,	Jacka	Głuchowskiego.

7	 Tamże,	s.	26.
8	 René	Le	Brun	(1887–1932)	–	współzałożyciel	Szko-

ły	 Zamoyskiego,	 w	 latach	 1918–1931	 nauczyciel	 języka	
francuskiego,	uczestnik	wojny	polsko-bolszewickiej.	Zob.
Zbiory	 specjalne	Wojewódzkiej	 Biblioteki	 Publicznej	 im.	
H.	 Łopacińskiego	 w	 Lublinie	 [dalej	WBP],	 sygn.	 2001,	
k. 171–173	–	program	akademii	szkolnej	w	pierwszą	rocz-
nicę	śmierci,	1933	rok;	akt	zgonu	nr	111	z	1932	roku	z	pa-

*
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matematyk Cezary Rumel9	 oraz	 uczący	 prawo-
znawstwa	Mieczysław	Zieliński10.	Początkowo	za-
jęcia	prowadzono	w	wynajętym	lokalu	przy	ulicy	
Ogrodowej.	 Następnie	 wykupiono	 cały	 gmach	
i w ciągu	kolejnych	lat	rozbudowano	go11.	W	roku	
1917	 Szkołę	 Zamoyskiego	 opuściło	 pierwszych	
ośmiu	absolwentów12.
Życie	 społeczności	 szkolnej	 toczyło	 się	 rów-

nolegle	 z	 burzliwymi	 wydarzeniami	 polityczny-
mi.	W	lutym	1918	roku,	po	podpisaniu	traktatu	

rafii	św.	Jana	w	Lublinie,	https://www.familysearch.org/ar-
k:/61903/3:1:9396-WKX8-8?i=478	 [dostęp:	 6.02.2020];	
50 lat Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego...,	s. 40–41	
(fot.);	M.	Giermakowski,	dz.	cyt.,	s.	26,	34,	43,	46,	61,	407.

9	 Cezary	 Rumel	 –	 współzałożyciel	 Szkoły	 Zamoy-
skiego,	nauczyciel	arytmetyki	w	latach	1915–1918.	Zob.	
M. Giermakowski,	dz.	cyt.,	s.	410.

10	 Mieczysław	 Zieliński	 –	 sędzia,	 współzałożyciel	
Szkoły	Zamoyskiego,	nauczyciel	prawoznawstwa	i	historii	
w	roku	szkolnym	1915/1916.	Zob.	tamże,	s.	26,	410.

11	 Archiwum	Państwowe	w	Lublinie	[dalej	APL],	nr	
zesp.	651	–	Towarzystwo	Kredytowe	Ziemskie,	sygn.	349	
–	plan	nieruchomości	przy	ulicy	Ogrodowej.

12 50 lat Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego...,	
s.	23;	M.	Giermakowski,	dz.	cyt.,	s.	32,	425.

brzeskiego	przyłączającego	 ziemię	 chełmską	oraz	
część	 Podlasia	 do	 Ukraińskiej	 Republiki	 Ludo-
wej,	w	Lublinie	 doszło	 do	 licznych	manifestacji.	
Brali	w	nich	udział	uczniowie	miejscowych	szkół.	
W	 zamieszkach	 z	 żandarmerią	 austriacką	 został	
śmiertelnie	 postrzelony	 wychowanek	 Szkoły	 Za-
moyskiego	Stanisław	Podbereski.	Zginął	na	ulicy	
Lipowej	w	 czasie	 transportowania	 broni13.	 Jesie-
nią	 tego	roku	Austriacy	opuścili	miasto	nad	By-
strzycą.	Powołano	Tymczasową	Polską	Republikę	
Ludową	 reprezentowaną	 przez	 grono	 polityków	
z  trzech	 dotychczasowych	 zaborów14.	 Rankiem	
7  listopada	 rząd	 lubelski	 pod	 kierownictwem	
Ignacego	Daszyńskiego	wydał	manifest	odczytany	
z	balkonu	hotelu	Victoria	przy	ulicy	Krakowskie	
Przedmieście.
Jesienią	1918	roku	młodzież	najstarszych	klas	

lubelskich	szkół	męskich	podjęła	decyzję	o	wstą-
pieniu	do	wojska.	„Uznając	konieczność	tworzenia	
silnej	 armii	 –	 głosił	 tekst	 uczniowskiej	 rezolucji	
–	w	chwili	obecnej	na	mocy	uchwały	naszej	[...]	
postanowiliśmy	niezwłocznie	stanąć	do	szeregów	
Wojska	Polskiego,	co	stwierdzamy	podpisami	[...].	
Tym	samym	klasy	8.	[...]	przestają	 istnieć.	Kole-
dzy	 zaś	 mają	 stanąć	 natychmiast	 przed	 Komisją	
asenterunkową	 Wojska	 Polskiego”15.	 Deklarację	
tej	 treści	 przedstawiono	 Naczelnemu	 Wodzowi	
Józefowi	Piłsudskiemu,	który	poprosił	o	pozosta-
nie	w	szkołach	i	dalszą	edukację,	by	odradzające	
się	 państwo	 miało	 wykształcone	 społeczeństwo.	
W	 grudniu	 tego	 roku	 utworzono	 Uniwersytet	
Lubelski,	 późniejszy	 KUL16.	Wielu	 absolwentów	

13	 M.	Giermakowski,	dz.	cyt.,	s.	396.
14	 J.	Lewandowski,	dz.	cyt.
15	 Rezolucja	 Delegatów	 klas	 8-ych	 Szkół	 Męskich	

Lubelskich	z	dn.	13	XI	1918	r.	–	fotokopia	ze	zbiorów	Ar-
chiwum	II	LO	im.	Hetmana	Jana	Zamoyskiego	w	Lubli-
nie	[dalej	zbiory	II	LO].	Postawa	młodzieży	była	zapewne	
reakcją	na	ogłoszony	w	początkach	 listopada	1918	roku	
powszechny	 nabór	 do	Wojska	 Polskiego	 byłych	 podko-
mendnych	 armii	 austriackiej.	 Nawoływano	 do	 stawie-
nia	 się	przed	 tak	 zwanymi	komisjami	asenterunkowymi,	
czyli	 poborowymi.	Zob.	WBP,	 sygn.	 IA5f	 (49)	T,	 ulotka	
wzywająca	Polaków	opuszczających	 armię	 austriacką	 do	
przechodzenia	 pod	 polskie	 dowództwo,	 Lublin,	 2	 listo-
pada	1918	roku;	sygn.	IAb63	(53)	L,	apel	gen.	Edwarda	
Rydza-Śmigłego,	ministra	wojny	w	rządzie	Ignacego	Da-
szyńskiego,	o	wstępowanie	do	Wojska	Polskiego,	Lublin,	
7	listopada	1918	roku.

16	 Uniwersytet	 Lubelski	 (obecnie	Katolicki	Uniwer-
sytet	 Lubelski	 Jana	 Pawła	 II)	 funkcjonował	 od	 grudnia	
1918	 roku.	 Pierwsze	 wykłady	 prowadzono	 w	 lubelskim	
Seminarium	Duchownym.	W	 roku	 1926	 uczelnia	 prze-
niosła	 się	 do	 pomieszczeń	 dawnych	 koszar	 świętokrzy-
skich,	gdzie	mieści	się	do	dziś.	Zob.	Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. 50 lat istnienia i działalności,	Lublin	1968,	s.	7–13.

Wacław	Gralewski	(1900–1972)	–	wychowanek	Szkoły	
Zamoyskiego,	ochotnik	walk	o	niepodległość,	dziennikarz,	
Lublin,	4	listopada	1918	r.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	

w Lublinie

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-WKX8-8?i=478
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-WKX8-8?i=478
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Szkoły	 Zamoyskiego	 zapisało	 się	 na	 organizowa-
ne	 studia	prawnicze.	Wkrótce	 jednak	ogłoszono	
powszechny	werbunek	wojskowy.	Rekrutami	byli	
w	 przeważającej	 części	 świeżo	 upieczeni	 studen-
ci	 oraz	 uczniowie	 szkół	 lubelskich.	 W	 mieście	
sformował	się	3.	Pułk	Ułanów	przekształcony	na	
7. Pułk	Ułanów	Lubelskich17.	Powstał	także	póź-
niejszy	23.	Pułk	Piechoty18,	którego	I	batalionem	
dowodził	 major	 Wacław	 Scaevola-Wieczorkie-
wicz19.	 Kompanię	 karabinów	maszynowych	 tego	
batalionu	 utworzono	 ze	 studentów	 uczelni	 war-
szawskich,	 którzy	 przybyli	 do	 Lublina.	 Oddziały	
wyruszyły	pod	Rawę	Ruską,	a	następnie	na	pomoc	
Lwowowi.
Nie	 wszyscy	 wychowankowie	 Szkoły	 Za-

moyskiego	 wzięli	 udział	 w	 walkach	 frontowych.	
Uczniowie	 rocznika	 maturalnego	 roku	 szkolne-
go	1918/1919	całą	klasą	chcieli	zaciągnąć	się	do	
wojska.	Samowolne	porzucenie	nauki	spotkało	się	
z ostrą	reakcją	Rady	Pedagogicznej.	Na	posiedze-
niu	z	końca	listopada	1918	roku	zapadła	decyzja,	
by	powołać	międzyszkolną	komisję	w	sprawie	dal-
szych	losów	ośmioklasistów.	Wobec	przychylnego	
stanowiska	 władz	 wojskowych	 oraz	 społeczeń-
stwa,	 stwierdzał	 protokół	 kolejnego	 spotkania	
Rady,	postanowiono	wznowić	lekcje	dla	ostatniej	
klasy	 4	 grudnia	 1918	 roku.	 Argumentem	 prze-
sądzającym	 o	 pozwoleniu	 na	 kontynuację	 nauki	
było	 zadeklarowanie	 przez	 młodzież,	 że	 „kształ-
cenie	 swego	 umysłu	w	 szkole”	 jest	 obowiązkiem	
wobec	Ojczyzny20.
Dojrzewający	w	 czasach	wojny	młodzi	 ludzie	

zaniedbywali	 zajęcia	 i	 niejednokrotnie	 sprawiali	
problemy	wychowawcze.	Przez	krótki	czas	w	Gim-
nazjum	 Realnym	 uczył	 późniejszy	 znany	 publi-
cysta	 i	 prawnik	 Jerzy	Kuncewicz21,	 wychowanek	
miejscowej	Szkoły	Handlowej	im.	Vetterów	(brat	
Czesława,	maturzysty	Szkoły	Zamoyskiego	z	1920	

17 Zarys historii wojennej 7-go Pułku Ułanów Lubel-
skich,	oprac.	W.	Laudyn,	Warszawa	1931.

18 Zarys historii wojennej 23-go Pułku Piechoty,	oprac.	
S.	Witkowski,	Warszawa	1928.

19	 J.	 Majka,	 Generał brygady Wacław Scaevola-Wie-
czorkiewicz (1890–1969). Krótka biografia wojskowa,	Rze-
szów	2018.

20	 Protokół	 Posiedzenia	 Rady	 Pedagogicznej	 Szkoły	
Zamoyskiego	z	3	grudnia	1918	roku	–	zbiory	II	LO.

21	 Jerzy	 Kuncewicz	 (1893–1984)	 –	 adwokat,	 pisarz,	
publicysta,	polityk.	Syn	Wiktora	i	Cecylii	z	Wyszyńskich.	
Był	współtwórcą	działającego	po	II	wojnie	 światowej	na	
emigracji	w	Londynie	Stronnictwa	Ludowego	„Wolność”.	
Żonaty	z	pisarką	Marią	ze	Szczepańskich	Kuncewiczową.	
Zob.	 Jerzy Kuncewicz: ludowiec, polityk, publicysta.	Mate-
riały z konferencji zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym 
w dniach 4–5 grudnia 1992 r.,	oprac.	E.	Balawejder,	Kazi-
mierz	Dolny	1993.

roku22).	 „Moja	 pozycja	 dwudziestodwuletniego	
profesora	nie	budziła	wśród	uczniów	ani	sympatii,	
ani	miru.	–	pisał	po	latach	–	W	klasach	siódmej	
i	ósmej	miałem	uczniów	starszych	od	siebie.	Kie-
dy	wszedłem	do	klasy	ósmej	na	pierwszy	wykład	
chemii	w	ławkach	siedziało	około	dwunastu	doj-
rzałych	słuchaczy”23.	Pierwsze	zajęcia	nie	wypadły	
najlepiej.	Uczniowie	zachowywali	się	nonszalanc-
ko.	Hałasując,	nie	 dawali	 prowadzić	 lekcji.	Cał-
kowicie	ignorowali	nauczyciela,	który	ostatecznie	
postanowił	 załatwić	sprawę	po	męsku	 i	wyrzucić	
prowodyra	 zajść	 z	 sali	 lekcyjnej.	 „Zerwałem	 się	
z katedry	–	wspominał	Kuncewicz	–	chwyciłem	go	
za	kark,	 szarpnąłem,	wyleciał	 z	 ławki.	Pchnąłem	
drzwi,	wypchnąłem	go	na	korytarz,	drzwi	zamkną-
łem.	Wróciłem	 na	 katedrę.	 Ryk,	 tupanie,	 nagle	
cisza”24.	Po	tym	zajściu	stosunki	z	niesubordyno-
wanymi	uczniami	uległy	poprawie.	Okazało	się,	że	
większość	chłopców,	tak	jak	ich	nauczyciel,	dzia-
łała	w	ruchu	konspiracyjnym.	„Z	profesora	i	słu-
chaczy	–	konkluduje	Kuncewicz	–	przemieniliśmy	
się	w	kolegów”25.
Wraz	 z	 zakończeniem	 wojny	 polsko-bolsze-

wickiej	 większość	 uczniów	 powróciła	 do	 zajęć.	

22	 Czesław	Kuncewicz	 (1899–1975)	–	 adwokat,	 żoł-
nierz	Legionów	Polskich,	uczestnik	wojny	polsko-bolsze-
wickiej,	 studiował	 prawo	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim.	
Zob.	AU	KUL	PE	548	–	akta	personalne.

23	 J.	Kuncewicz,	Wyspy pamięci,	Warszawa	1985,	s.	41.
24	 Tamże.
25	 Tamże,	s.	41–42.

Czesław	Kuncewicz	(1899–1975)	–	absolwent	Szkoły	Zamoy-
skiego	z	1920	roku,	żołnierz	7.	Pułku	Ułanów	Lubelskich,	ad-
wokat,	na	zdjęciu	z	odznaką	pamiątkową	I	Brygady	Legionów	

Polskich.	Zbiory	Archiwum	Uniwersyteckiego	KUL
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Wielu	jednak	poległo	na	polu	chwały.	Niektórzy	
zmarli	w szpitalach	od	ran	odniesionych	w	czasie	
walk,	inni	na	skutek	chorób	nękających	wycień-
czone	 trudami	 wojennymi	 organizmy.	W	 kwiet-
niu	 1919	 roku	 na	 froncie	 litewsko-białoruskim	
pod	Berdówką26	zginęło	czterech	uczniów	Szkoły	
Zamoyskiego,	 żołnierzy	 7.	Pułku	Ułanów	Lubel-
skich.	 Zostali	 pośmiertnie,	 na	 wniosek	 dowódz-
twa	 1.  szwadronu,	 w	 którym	 służyli,	 odznaczeni	
Srebrnym	 Krzyżem	 Virtuti	 Militari.	 Byli	 wśród	
nich:	 kapral	Roman	Wyrwicz	 oraz	 ułani	 –	 Jerzy	
Dobrogojski,	Stanisław	Kruszewski,	Włodzimierz	
Myszkiewicz.	 Razem	 z	 nimi	 zginął	 starszy	 ułan	
Stefan	 Lipczyński27,	 wychowanek	 Szkoły	 Lubel-
skiej28.	Jednostka	wzięła	udział	w	krwawych	wal-
kach	w	okolicach	Lidy.	Jeden	z	plutonów,	zabez-
pieczając	 przeprawę	przez	 rzekę	Żyżma,	 trafił	na	
ukryty	pod	lasem	tabor	wroga.	„O	gorącej	walce	
w	lesie	najlepiej	mówią	straty	–	wspominał	dowo-

26	 W	 niektórych	 źródłach	 jako	 miejsce	 śmierci	 jest	
wymieniana	Rawa	Ruska.	W	rzeczywistości	była	to	Ber-
dówka	koło	Lidy	(na	terenie	dzisiejszej	Białorusi),	co	po-
świadczają	dokumenty	z	Wojskowego	Biura	Historyczne-
go	–	Centralnego	Archiwum	Wojskowego	[dalej	CAW]	
(patrz	 aneks	 do	 artykułu:	Uczniowie Szkoły Zamoyskiego 
polegli w walkach w latach 1918–1920).	10	września	2018	
roku	w	 gmachu	 II	 LO	 im.	Hetmana	 Jana	 Zamoyskiego	
w	Lublinie	odsłonięto	tablicę	poświęconą	wychowankom	
poległym	 w	 walkach	 o	 niepodległość.	Wydarzenie	 było	
częścią	projektu	„Klasa	dla	Niepodległej”.

27	 Stefan	Lipczyński	(1898–1919)	–	maturzysta	Szko-
ły	Lubelskiej	z	1916	roku,	student	agronomii	na	Uniwer-
sytecie	Jagiellońskim.	Omyłkowo	ta	sama	postać	została	
wymieniona	 jako	 wychowanek	 dwóch	 różnych	 szkół.	
Prawdopodobnie	 przyczyną	 błędu	 był	 wspólny	 nekro-
log	w	prasie.	Zob.	CAW	–	MN	20.01.31	 [3–39];	 „Głos	
Lubelski”	nr	157	z	14	czerwca	1921	 roku,	 s.	3;	 „Ziemia	
Lubelska”	nr	189	z	29	kwietnia	1919	roku,	 s.	3,	nr	201	
z  7	maja	1919	 roku,	 s.	 2,	nr	 224	 z	 22	maja	1919	 roku,	
s. 3;	Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 
1918–1920,	Warszawa	1934,	s.	485;	M.	Giermakowski,	dz.	
cyt.,	s.	396	(dodatkowo	błędnie,	że	poległ	pod	Rawą	Ru-
ską);	M.	Surmacz,	Uczniowie Szkoły Lubelskiej w walkach 
o niepodległość i granice państwa polskiego w okresie I wojny 
światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej,	„Studia	i Mate-
riały	Lubelskie”	(Lublin),	t.	18,	2015,	s.	148;	M. Surmacz,	
B. Szczerbińska-Budzyńska,	G.	Sztal,	A.	Warda,	dz.	cyt.,	
s. 23	(błędnie	przypisany	do	Szkoły	Zamoyskiego).

28	 Szkoła	Lubelska	–	działająca	od	1906	roku	męska	
szkoła	 prywatna,	 powstała	 z	 inicjatywy	 Spółki	 Cywilnej	
Szkoły	Średniej	w	Lublinie	dzięki	staraniom	jednego	z	jej	
członków,	Stanisława	Śliwińskiego.	Mieściła	się	przy	ulicy	
Spokojnej.	W	latach	30.	XX	wieku	nadano	jej	patronat	
Stefana	Batorego.	Zob.	Prywatne Męskie Gimnazjum im. 
Stefana Batorego („Szkoła Lubelska”) w XXX-lecie,	Lublin	
1936;	 A.	 Przegaliński,	 Z historii lubelskiej oświaty. Zarys 
dziejów Prywatnej Ośmioklasowej Filologicznej Szkoły Męs-
kiej S. Śliwińskiego (tzw. „Szkoły Lubelskiej”) w latach 1906–
1914,	„Rocznik	Łódzki”	(Łódź),	t.	68,	2018,	s.	109–134.

dzący	akcją	porucznik	Zygmunt	Piasecki	–	równa	
ilość	zabitych	i	rannych	[...].	Ułani	zaczęli	się	gro-
madzić	koło	mnie	 [...]	 i	 nuż	opowiadać	 [...]	 jak	
to	zginął	pod	koniem	ułan	Kruszewski,	bo	koń	go	
przygniótł	i	nie	mógł	sobie	dać	rady,	a	tu	go	obstą-
pili	bolszewicy	i	strzelali	doń	na	parę	kroków”29.
Latem	1920	roku	w	jednym	ze	szpitali	wojsko-

wych,	prawdopodobnie	w	Łowiczu	lub	Zawierciu,	
zmarł	na	czerwonkę	szeregowiec	Władysław	Bur-
dziński,	wychowanek	Szkoły	Realnej	im.	Hetma-
na	Jana	Zamoyskiego	oraz	uczeń	Szkoły	Muzycz-
nej	 im.	Stanisława	Moniuszki	przy	Towarzystwie	
Muzycznym	 w	 Lublinie.	 Walczył	 jako	 ochotnik	
II  Batalionu	 Wartowniczego.	 Rodzina	 po	 jego	
śmierci	 ufundowała	 stypendium	 imienia	 uzdol-
nionego	pianisty.
Jesienią	 1920	 roku	 Rada	 Pedagogiczna	 pod-

jęła	decyzję	o	utworzeniu	komisji	nauczycielsko-
-uczniowskiej	 w	 sprawie	 „spełnienia	 powinności	
wojskowej	 przez	 uczniów”30.	 Po	 zakończeniu	
roku	szkolnego	1920/1921	w	„Głosie	Lubelskim”	
przedrukowano	 przemówienie	 ks.	 Gostyńskiego	
wspominające	uczniów,	którzy	udali	 się	na	 front	
„nie	 dla	 brawury,	 ale	 z	 głębokim	 rozumieniem	

29 Księga dziejów 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. Ge-
nerała Sosnkowskiego,	red.	J.	Smoleński,	M.	W.	Żebrowski,	
Londyn	1969,	s.	86.

30	 Protokół	 Posiedzenia	 Rady	 Pedagogicznej	 Szkoły	
Zamoyskiego	z	30	listopada	1920	roku	–	zbiory	II	LO.

Jan	Dobrzyński	(1898–?)	–	absolwent	Szkoły	Zamoyskiego	
z	1920	roku,	student	prawa	Uniwersytetu	Lubelskiego,	
żołnierz	piechoty	Wojska	Polskiego.	Zbiory	Archiwum	

Uniwersyteckiego	KUL
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obowiązku	 i	 z	 całą	 świadomością	niebezpieczeń-
stwa”31.	Obecnych	na	uroczystościach	abiturien-
tów	biskup	Marian	Fulman	powitał	jako	„nowych	
obywateli	 kraju,	 zadaniem	których	 jest	 ze	 słabej	
jeszcze	 Ojczyzny	 uczynić	 ją	 na	 przyszłość	 silną	
ekonomicznie,	a	potężną	duchem”32.	Pamięć	po-
ległych	uczczono	powstaniem	z	miejsc.
W	swym	wystąpieniu	dyrektor	Gostyński	od-

czytał	nazwiska	absolwentów	z	1921	roku,	byłych	
żołnierzy,	którzy	powrócili	do	szkoły,	by	zdać	egza-
min	dojrzałości.	Na	świadectwie	maturalnym	jed-
nego	z	nich,	Jana	Kołtuna33,	żołnierza	4. kompa-
nii	karabinów	maszynowych	205.	Pułku	Piechoty,	
wypisano	 formułę:	 „W	 r.	 1920	 podczas	 najazdu	
nieprzyjaciół	 stanął	 do	Obrony	Ojczyzny	w  sze-
regach	 armii	 ochotniczej”.	 Podobnie	 jak	 wielu	
rówieśników	był	 związany	 z	 ruchem	harcerskim.	
Latem	1915	roku	wyjechał	do	Piotrogrodu,	gdzie	
uczęszczał	 do	 seminarium	 prowadzonego	 przez	
Polską	Macierz	Szkolną.	W	roku	1917	przeszedł	
kurs	harcerski	pod	Kijowem.	Następnie	był	przy-

31	 „Głos	 Lubelski”	 nr	 157	 z	 14	 czerwca	 1921	 roku,	
s.	3.

32	 Tamże.
33	 Jan	Kołtun	(1900–1981)	–	 lekarz,	 instruktor	har-

cerski.	Zbiory	rodzinne	wnuczki,	Anny	Bajdy	–	świadec-
two	dojrzałości	J.	Kołtuna,	1921	rok;	zaświadczenie	Do-
wództwa	Baonu	Zapasowego	5.	Pułku	Piechoty	Legionów	
o	 służbie	 J.	 Kołtuna	w	 205.	 Pułku	 Piechoty,	Warszawa,	
8 czerwca	1921	roku.

bocznym	 drużyny	 w	 gimnazjum	 w	 Winnicy.	 Po	
ukończeniu	studiów	medycznych	na	Uniwersyte-
cie	Jagiellońskim	były	wychowanek	szkoły	przy	uli-
cy	Ogrodowej	podjął	praktykę	lekarską	w	Szpitalu	
św.	Łazarza	w	Krakowie.	W	latach	30.	zamieszkał	
niedaleko	 rodzinnego	 Wilkołaza	 w  Zakrzówku	
na	Lubelszczyźnie,	gdzie	pracował	w miejscowym	
ośrodku	 zdrowia.	 Po	 II	wojnie	 światowej	 był	 or-
dynatorem	oddziału	wewnętrznego	w	szpitalu	po-
wiatowym	w	Kraśniku.	Następnie,	aż	do	emerytu-
ry,	kierował	kraśnicką	Poradnią	Przeciwgruźliczą.
Gimnazjum	 Zamoyskiego,	 jako	 instytucją	

prywatną,	 zarządzała	 początkowo	 od	 strony	 na-
ukowej,	wychowawczej	oraz	finansowej	Rada	Pe-
dagogiczna.	W	wyzwolonej	Polsce	podlegało	Ku-
ratorium	 Okręgu	 Szkolnego	 Warszawskiego.	 Po	
utworzeniu	Kuratorium	w	 Lublinie	 przeszło	 pod	
jego	administrację.	W	grudniu	1920	roku	rozpo-
częto	 starania	 o	 upaństwowienie	 szkoły.	 Dzięki	
rządowemu	dofinansowaniu	można	było	 zakupić	
nowe	środki	dydaktyczne,	zadbać	o	siedzibę	i	po-
większyć	liczbę	uczniów.	Od	1	sierpnia	1921	roku	
szkoła	działała	 jako	Państwowe	Gimnazjum	Mę-
skie	im.	Hetmana	Jana	Zamoyskiego34.
Szkoła	 Zamoyskiego,	 tak	 jak	 inne	 placówki	

lubelskie,	 stawiała	na	model	wychowania	oparty	

34	 M.	Giermakowski,	dz.	cyt.,	s.	35.

Zbigniew	Pyzikowski	(1901–?)	–	absolwent	Szkoły	Zamoy-
skiego	z	1920	roku,	student	prawa	Uniwersytetu	Lubelskie-
go,	żołnierz	kawalerii	Wojska	Polskiego.	Zbiory	Archiwum	

Uniwersyteckiego	KUL
Jan	Kołtun	(1900–1981)	–	wychowanek	Szkoły	Zamoyskie-
go	z	1921	roku,	instruktor	harcerski,	student	medycyny	na	
Uniwersytecie	Jagiellońskim,	lekarz,	służył	w	205.	Pułku	
Piechoty,	1921	rok.	Zbiory	rodzinne	Anny	Bajdy
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na	 harcerstwie.	 Już	 w	 pierwszym	 roku	 istnienia	
gimnazjum	powołano	drużynę	skautową,	później-
szą	IV	Lubelską	Drużynę	Harcerską	im.	Hetmana	
Jana	Zamoyskiego35.	 Jej	 założycielem	był	Antoni	
Bukowski,	 wówczas	 uczeń	 piątej	 klasy	 (poległy	
w  1919	 roku)36.	 W	 kolejnych	 latach	 drużynę	
prowadzili:	 Piotr	 Woźniak37	 (maturzysta	 z	 1918	
roku),	 Kazimierz	 Wydżga38	 (plutonowy	 II	 LDH	
im.	Zawiszy	Czarnego	przy	Szkole	Lubelskiej)	oraz	
Bronisław	Broszkowski	i	Jerzy	Kruszewski39	(obaj	
absolwenci	z	1921	roku).
Podczas	 działań	 wojennych	 w	 latach	 1915–

1920	wielu	harcerzy	opuściło	mury	szkolne.	Byli	
to	głównie	uczniowie	starszych	klas.	Wśród	wal-
czących	na	 froncie	 „czwartaków”	 znalazł	 się	Ta-
deusz	 Gajewski40,	 żołnierz	 2.	 Dywizji	 Piechoty	
Legionów.	W	 201.	Ochotniczym	 Pułku	 Piecho-
ty	 służyli:	 Lucjan	 Fijuth,	 Stanisław	 Pogorzelski	
i	 Aleksander	 Ruciński41.	 Z	 kolei	 Piotr	 Malec42 
(późniejszy	 nauczyciel	 w	 Szkole	 Zamoyskiego),	
Stanisław	 Mogielnicki	 oraz	 Stanisław	 Sadowski	

35	 G.	 Sztal,	 A.	Warda,	 Z historii IV Lubelskiej Dru-
żyny Harcerskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w latach 
1915–1939,	 [w:]	M.	 Surmacz,	 B.	 Szczerbińska-Budzyń-
ska,	G. Sztal,	A.	Warda,	dz.	cyt.,	s.	9–15.

36 Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelsz-
czyźnie. Wspomnienia i dokumenty 1911–1936,	 Lublin	
2011	(reprint	wydania	z	1936	roku),	s.	52.

37	 H.	 i	 S.	 Dąbrowscy,	Harcerski Lublin 1911–1939,	
Lublin	2012,	s.	55.

38	 Kazimierz	Wydżga	(ur.	w	1898	roku)	–	absolwent	
Szkoły	Lubelskiej	 z	 1918	 roku,	 uczestnik	wojny	polsko-
-bolszewickiej,	oficer	2.	Pułku	Strzelców	Konnych,	wię-
zień	Zamku	Lubelskiego,	żołnierz	AK.	Zob.	„Rocznik	Ofi-
cerski	Rezerw”	 (Warszawa)	1934,	 s.	122,	607;	Prywatne 
Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego...,	s. 75,	78,	151,	
154,	378	(fot.);	I.	Caban,	Ludzie Lubelskiego Okręgu Armii 
Krajowej,	Lublin	1995,	s.	246;	Zamek Lubelski. Wspomnie-
nia więźniów 1939–1944,	Lublin	1998,	s.	29,	38,	62.

39	 Jerzy	Franciszek	Kruszewski	(ur.	w	1900	roku)	–	syn	
Wacława	i	Anny	z	Petrykowskich.	Studiował	na	Wydziale	
Nauk	Humanistycznych	Uniwersytetu	Lubelskiego.	Zob.	
AU	KUL	PE	768	–	akta	personalne;	H.	i	S.	Dąbrowscy,	
dz.	cyt.,	s.	56.

40 Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewic-
kiej,	red.	S.	J.	Dąbrowski,	Lublin	2009,	s.	110.

41	 Zbiory	Muzeum	Historii	Miasta	Lublina,	oddziału	
Muzeum	Lubelskiego	[dalej	MHML],	nr	inw.	ML/H/4138	
–	 karty	 z	 pamiętnika	 Lucjana	 Fijutha	 z	 lat	 1919–1921	
z wpisami	kolegów	szkolnych,	między	innymi	Aleksandra	
Rucińskiego.

42	 Piotr	Malec	 (1904–1974)	 –	 matematyk,	 harcerz,	
absolwent	 z	 1924	 roku,	 student	 Uniwersytetu	 War-
szawskiego	 (1924–1930),	 więzień	 Zamku	 Lubelskiego	
w okresie	okupacji	hitlerowskiej,	nauczyciel	matematyki	
w	Liceum	Zamoyskiego	w	latach	1940–1971.	Zob.	B. Jur-
kowska,	 Zmarł Prof. P. Malec,	 „Kurier	 Lubelski”,	 nr	 80	
z 4 czerwca	1974	roku,	s.	4.

zostali	 żołnierzami	 8.	 Pułku	 Piechoty	 Legionów.	
Ich	koledzy:	Edward	Czerkowski	i	Stanisław	Wój-
towicz	 dostali	 przydział	 do	 23.	 Pułku	 Piechoty.	
Służbę	 w	 33.	 Pułku	 Piechoty	 podjęli	 zaś:	 Alek-
sander	Kielasiński,	Ignacy	Łabędzki,	Wawrzyniec	
Prokopowicz43,	Ignacy	Stefanek	i	Stefan	Trejgiel.	
W	kawalerii,	w	19.	Pułku	Ułanów,	znaleźli	się:	Fe-
liks	Sulczyński,	Kazimierz	Szych,	Tadeusz	Typiak	
i	 Bolesław	 Winiarski.	 Wielu	 wstąpiło	 także	 do	
Harcerskiego	Batalionu	Wartowniczego,	a	wśród	
nich:	Edward	Giel,	Zygmunt	Grochowski44,	Feliks	
Grządka	 (nauczyciel	 Szkoły	 Rzemiosł	 Budowla-
nych	w	Kazimierzu	nad	Wisłą),	Tadeusz	Jasiński,	
Witold	 Kozłowski,	 Franciszek	 Krzysztoń	 (autor	
hymnu	IV	LDH)45	i	Władysław	Ruciński.

43	 Wawrzyniec	Prokopowicz	(ur.	w	1902	roku)	–	stu-
dent	prawa	Uniwersytetu	Lubelskiego.	Zob.	AU	KUL	PE	
921	–	akta	personalne.

44	 Zygmunt	Grochowski	(ur.	w	1903	roku)	–	student	
prawa	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim.	 Zob.	 AU	 KUL	 PE	
1094,	k.	2	–	świadectwo	dojrzałości.

45	 Franciszek	Krzysztoń	(ur.	w	1903	roku)	–	syn	An-
toniego	i	Rozalii	z	Marków;	komendant	harcerskiej	dru-
żyny,	pseudonim	Mruczący	Miś,	maturzysta	z	1922	roku,	
służył	w	Harcerskim	Batalionie	Wartowniczym,	studiował	
nauki	 społeczno-ekonomiczne	 na	Uniwersytecie	 Lubel-

Wiktor	Księski	vel	Krzewski	(1904–1942)	–	wychowanek	
Szkoły	Zamoyskiego	z	1922	roku,	student	prawa	Uniwersy-
tetu	Lubelskiego,	żołnierz	I	Batalionu	Morskiego	w	Pucku,	
kanonier	3.	Pułku	Artylerii	Polowej,	adwokat,	zamordowany	
w Matthausen.	Zbiory	Archiwum	Uniwersyteckiego	KUL
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Młodsi	harcerze	weszli	w	skład	Wojskowej	Ka-
dry	Szkolnej	utworzonej	w	1917	roku	z	uczniów	lu-
belskich	szkół	męskich.	Zbiórki	tej	paramilitarnej	
organizacji	odbywały	się	w	niedziele	na	podwórku	
sąsiadującej	z	Gimnazjum	Realnym	Szkoły	Lubel-
skiej.	Wychowankowie	księdza	Gostyńskiego	wy-
stawili	kompanię	nr	4.	O	jednostce	tej	pisał	jeden	
z	jej	członków,	Alojzy	Szubartowski46,	maturzysta	
Szkoły	Zamoyskiego	z	1922	roku:

Ze	względu	na	większą	swobodę	i	bardziej	wojskowy	
charakter	znaczna	część	młodzieży	przeszła	ze	skau-
tingu	do	WKS.	Komendantem	czwartej	kompanii	
„zamojszczaków”	był	kolega	Bukowski,	 a	na	czele	

skim	(dyplom	w	1929	roku).	Zob.	AU	KUL	PE	914,	1468	
–	akta	personalne.

46	 Alojzy	Szubartowski	(1901–1979)	–	pedagog,	czło-
nek	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego,	dyrektor	Gimna-
zjum	i	Liceum	im.	Jana	Hetmana	Zamoyskiego	i	LO	im.	
A.	J.	Czartoryskiego	w	Puławach.	Urodzony	w	Wąwolnicy	
na	Lubelszczyźnie,	 syn	Franciszka	 i	Michaliny	 z	 Litwiń-
skich.	 Studiował	 fizykę	 i	 chemię	 (w	 latach	1922–1928)	
oraz	 pedagogikę	 (w	 roku	 akademickim	 1925/1926)	 na	
Uniwersytecie	 Jagiellońskim.	 Zmarł	w	Lublinie	 (pocho-
wany	na	miejscowym	cmentarzu	rzymskokatolickim	przy	
ulicy	Lipowej).	Zob.	J.	Doroszewski,	dz.	cyt.,	s.	211–212.	
Informacje	 córki,	 Anny	 Szubartowskiej-Kokot,	 i	 syna,	
Longina	Szubartowskiego.

poszczególnych	 plutonów	 stanęli	 koledzy:	 Kacper	
Kantarowicz,	 Romuald	 Wojewódzki,	 Piotr	 Woź-
niak,	Czesław	Kuncewicz	i	Marian	Skup.	W	skład	
każdego	plutonu	wchodziły	cztery	sekcje	po	ośmiu	
szeregowców	każda.	Łącznie	czwarta	kompania	li-
czyła	150	kadrowiaków.	Szarże	nosiły	na	lewej	pier-
si	 specjalne	 plecione	 sznurki	 o	 różnych	 barwach	
w  zależności	 od	 stopnia.	Każdy	kadrowiak	musiał	
na	własną	rękę	zaopatrzyć	się	w pas,	manierkę,	ple-
cak,	ładownicę,	a	w	miarę	możliwości	i	bagnet47.

W	 listopadzie	 1918	 roku	 kadrowiacy	 wzięli	
udział	 w	 rozbrajaniu	 wojsk	 austriackich.	 Powie-
rzono	 im	 pilnowanie	 opuszczonych	 magazynów	
wojskowych	oraz	różne	funkcje	kurierskie.	Kadra	
została	 rozwiązana	 w	 czerwcu	 1919	 roku,	 a	 jej	
członkowie	otrzymali	pamiątkowe	krzyże48.
Po	 odzyskaniu	 przez	 Polskę	 niepodległości,	

kontynuowano wychowywanie oparte na meto-
dach	 harcerskich.	W	 roku	 1921	 IV	 drużyna	 ze	
Szkoły	 Zamoyskiego	 reprezentowała	 Chorągiew	
Lubelską	 podczas	 I	 Zlotu	 Harcerstwa	 we	 Lwo-

47	 A.	 Szubartowski,	 „Moje	 wspomnienia	 z	 Wojsko-
wej	Kadry	Szkolnej”	–	rękopis	w	zbiorach	II	LO.

48	 G.	 Krogulec,	 Krzyż pamiątkowy Wojskowej Kadry 
Szkolnej,	 „Tarnogórski	 Rocznik	 Muzealny”	 (Tarnowskie	
Góry),	t.	5,	2017,	s.	327–399.

Franciszek	Patyra	(1897–1942)	–	wychowanek	Szkoły	
Zamoyskiego	z	1920	roku,	ochotnik	w	3.	Armii	Wojska	Pol-
skiego,	oficer	rezerwy	3.	Pułku	Artylerii	Polowej,	zamordo-
wany	w	Oświęcimiu.	Zbiory	rodzinne	Jadwigi	Patyry

Lucjan	Fijuth	(1902–1989)	–	absolwent	Szkoły	Zamoyskie-
go	z	1924	roku,	porucznik	4.	Pułku	Lotniczego,	dowódca	
13.	Eskadry	w	wojnie	obronnej	1939	roku,	szkoleniowiec	
cichociemnych,	Toruń,	lata	30.	XX	wieku.	Zbiory	Zbigniewa	

Charotyniuka via	Wojciech	Zmyślony
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wie49.	Upaństwowionym	gimnazjum	nadal	kiero-
wał	ks.	Kazimierz	Gostyński.	Ustąpił	ze	stanowi-
ska	w	1933	roku.	Zastąpił	go	były	wychowanek,	
Alojzy	 Szubartowski.	 Naukę	 w	 lubelskim	 gim-
nazjum	 zaczął	 po	 ukończeniu	 szkoły	 powszech-
nej	w  rodzinnej	Wąwolnicy.	Należał	 do	 drużyny	
harcerskiej.	Uczęszczał	 do	 klasy	 z	 absolwentami	
z 1921	roku.	Do	matury	podszedł	jednak	rok	póź-
niej	niż	pozostali	koledzy.	Gdy	bowiem	cała	jego	
klasa	 wyruszyła	 na	 front,	 on	 sam	 zapisał	 się	 do	
Szkoły	Podchorążych	Rezerwy	Piechoty	w	Zalesz-
czykach.	Z	uwagi	na	zły	stan	zdrowia	został	stam-
tąd	 zwolniony.	Wstąpił	wówczas	do	Seminarium	
Duchownego	w	Lublinie.	Po	roku	zmienił	życiowe	
plany.	Dokończył	edukację	w	gimnazjum	męskim,	
a	po	studiach	w	Krakowie	podjął	pracę	nauczycie-
la	chemii	w	macierzystej	szkole,	którą	kierował	aż	
do	wybuchu	II	wojny	światowej.
Od	 lat	 30.	 XX	 wieku	 Szkoła	 Zamoyskiego	

funkcjonowała	 z	 podziałem	na	 czteroletnie	 gim-
nazjum	i	dwuletnie	liceum	o	profilach:	matema-
tyczno-fizycznym	i	przyrodniczym.	Pierwszy	rocz-
nik	absolwentów	liceum	podszedł	do	egzaminów	
maturalnych	w	1939	roku.	Był	wśród	nich	Wacław	
Winkler	 (poległy	pod	 Iłżą	9	września	1939	 roku	
jako	podporucznik	51.	Pułku	Piechoty	Strzelców	
Kresowych)50.
II	 wojna	 światowa	 przyniosła	 kolejne	 stra-

ty.	 Z  początkiem	 1940	 roku	 został	 aresztowany	
ksiądz	Gostyński.	Osadzony	na	Zamku	Lubelskim	
trafił	do	obozów	w	Oranienburgu	i	Dachau,	gdzie	
zginął	w	komorze	gazowej	6	maja	1942	roku.	Na	
frontach,	w	więzieniach	i	w	obozach	zginęli	liczni	
wychowankowie	szkoły,	powiększając	imienną	li-
stę	 uczestników	walk	 o	 niepodległość.	 Założona	
w 1915	roku	szkoła	przetrwała	do	czasów	współ-
czesnych	 jako	 II	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	
Hetmana	Jana	Zamoyskiego	w	Lublinie.

Wojenne	epizody	wychowanków	„Zamoya”

Wiele	 barwnych	 postaci	 ukończyło	 lubelską	
szkołę	męską	zwaną	potocznie	Zamoyem.	Pierw-
sze	roczniki	opuszczające	gimnazjum	to	pokolenia	
urodzone	pod	zaborami.	Ich	młodzieńcze	biogra-
fie	 zawierały	wojenne	 epizody	 uczestników	walk	
o	 suwerenność	 i	 granice	 odrodzonego	 państwa.	

49	 Uczestnictwo	 IV	LDH	w	 zlotach	harcerskich	 zo-
stało	udokumentowane	w	Księdze	Pamiątkowej	IV	Lubel-
skiej	Drużyny	Harcerskiej	im.	Hetmana	Jana	Zamoyskie-
go	w	Lublinie	przechowywanej	w	zbiorach	II	LO.

50	 M.	 Giermakowski,	 dz.	 cyt.,	 s.	 399,	 431;	 http://
strzelcy-kresowi.pl/art,14,zarys_dziejow_51_pulku_pie-
choty_strzelcow_kresowych-0.html	[dostęp:	6.08.2020].

W dorosłym	życiu	musieli	się	ponownie	zmierzyć	
z	wojenną	rzeczywistością.
Jedną	z	takich	postaci	był	Wacław	Gralewski51,	

późniejszy	 literat,	 recenzent	 teatralny,	 dzienni-
karz,	 jeden	 z	 założycieli	 awangardowej	 grupy	 li-
terackiej	„Reflektor”.	Jeszcze	przed	rozpoczęciem	
nauki	 w	 szkole	 prowadzonej	 przez	 ks.	 Gostyń-
skiego	zapisał	się	do	drużyny	skautowej.	W czasie	
I wojny	światowej	został	członkiem	dwóch	insty-
tucji	wspierających	 skauting	–	Organizacji	Mło-
dzieży	Narodowej	 (OMN)	oraz	Polskiej	Organi-
zacji	 Wojskowej	 (POW).	 Redagował	 harcerski	
biuletyn	„Nasze	Pismo”.	We	wrześniu	1918	roku	
przerwał	naukę	i	wstąpił	na	ochotnika	do	2.	Puł-
ku	Piechoty.	W listopadzie	tego	roku	wziął	udział	
w	 rozbrajaniu	 Austriaków	 w	 Lublinie.	Wkrótce	
zaciągnął	 się	 w	 szeregi	 nowo	 utworzonego	Woj-
ska	Polskiego.	W lutym	1919	roku	został	wysłany	
jako	 starszy	 szeregowiec	Batalionu	Harcerskiego	
z  transportem	 map	 pod	 Lidę.	 Przydzielono	 go	
do	 3.	 Pułku	 Piechoty	 Legionów.	Ranny	w	 kola-
no	otrzymał	bezterminowy	urlop.	Wysłano	go	do	
Obozu	 Szkół	 Podoficerskich	 w	 Dęblinie.	 Po	 jej	
ukończeniu	 (w	 stopniu	kaprala)	 trafił	do	Szkoły	
Podchorążych	w Warszawie,	skąd	na	jego	prośbę	
przydzielono	go	do	23.	Pułku	Piechoty52.
Urlopowany	 z	 końcem	 lutego	1920	 roku	po-

wrócił	 na	 krótko	 do	 Lublina.	 Zajął	 się	 redago-
waniem	czasopisma	„Młodzież”53,	za	co	omal	nie	
został	usunięty	 ze	 szkoły.	Pismo	miało	charakter	
nowatorski.	Tworzyli	 je	 uczniowie	 starszych	klas	
gimnazjów	 lubelskich,	 często	 wyrażając	 na	 jego	
łamach	poglądy	krytyczne	w	 stosunku	do	 swych	

51	 J.	Zięba,	Wacław Gralewski 1900–1972 w dziesiątą 
rocznicę śmierci,	Lublin	1982;	SBML,	t.	1,	s.	96–97	(oprac.	
A.	L.	Gzella).

52	 O	przebiegu	służby	harcerskiej	i	wojskowej	W. Gra-
lewskiego	w	dokumentach	przechowywanych	w	zbiorach	
Muzeum	 Literackiego	 Józefa	 Czechowicza:	 ML/139/R,	
k.  2	 –	 pismo	 z	 Lubelskiego	 Inspektoratu	 Okręgowego	
Harcerstwa	 Polskiego	 do	 druha	W.	Gralewskiego,	 przy-
bocznego	 IV	 LDH,	 12	 lutego	 1920	 roku;	 ML/139/R,	
k.  3	 –	 świadectwo	W.	 Gralewskiego	 ze	 Szkoły	 Zamoy-
skiego,	 1921	 rok,	ML/139/R,	 k.	 37	 –	 zaświadczenie	 dla	
W.  Gralewskiego	 z	 Batalionu	 Harcerskiego	 wystawione	
przez	Obóz	Szkół	Podoficerskich	w	Dęblinie	z	informacją	
o ukończeniu	kursów	i	nominacją	na	kaprala,	25	czerw-
ca	1919	 roku,	ML/139/R,	k.	38	–	 świadectwo	ukończe-
nia	 kursu	 Szkoły	 Podchorążych	 przez	 W.	 Gralewskiego	
i	 zakwalifikowania	 do	 służby	 w	 piechocie,	 Warszawa,	
10 stycznia	1921	roku.

53	 K.	Bielski,	Most nad czasem,	Lublin	1963,	s. 40–50;	
U.	 Gierszon,	Konrad Bielski (1902–1970). Życie i twór-
czość,	 Lublin	 2017,	 s.	 26–35;	W.	Gralewski,	Stalowa tę-
cza. Wspomnienia o Józefie Czechowiczu,	Warszawa	1968,	
s. 120–127.

http://strzelcy-kresowi.pl/art,14,zarys_dziejow_51_pulku_piechoty_strzelcow_kresowych-0.html
http://strzelcy-kresowi.pl/art,14,zarys_dziejow_51_pulku_piechoty_strzelcow_kresowych-0.html
http://strzelcy-kresowi.pl/art,14,zarys_dziejow_51_pulku_piechoty_strzelcow_kresowych-0.html
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nauczycieli.	 „Pewnego	 dnia	 do	 gabinetu	 księdza	
Gostyńskiego	wezwany	został	redaktor	Gralewski	
–	 wspominał	 współtwórca	 pisma,	 wychowanek	
Gimnazjum	 im.	 Stanisława	 Staszica	 w	 Lublinie,	
Konrad	Bielski.	–	Ksiądz	dyrektor	trzymał	w	ręku	
egzemplarz	»Młodzieży«,	 a	oblicze	 jego	nie	wró-
żyło	 nic	 dobrego.	 Rozmowa	 była	 niedługa,	 ale	
brzemienna	 w	 skutki”54.	 Gralewski,	 będący	 tuż	
przed	maturą,	 musiał	 zrezygnować	 z	 kierowania	
pismem.
Do	 egzaminu	 dojrzałości	 jednak	 nie	 przystą-

pił.	Krótko	uczył	w	jednej	z	 lubelskich	szkół	po-
wszechnych	(przy	ulicy	3	Maja)	oraz	na	kursach	
wieczorowych	przy	Szkole	Rzemieślniczej.	Latem	
1920	 roku	 udał	 się	 do	 ośrodka	 szkoleniowego	
w  Rembertowie;	 gromadziła	 się	 tam	 młodzież	
przed	wyruszeniem	na	front.	Ci,	którzy	mieli	szarże	
podoficerskie,	zostali	wyznaczeni	do	prowadzenia	
ćwiczeń.	Jedną	z	takich	osób	był	Wacław	Gralew-
ski.	 Z	 Rembertowa	 trafił	 ponownie	 do	Warsza-
wy,	 gdzie	 po	 ukończeniu	 Szkoły	 Podchorążych	
Piechoty	(z	lokatą	12/104)	otrzymał	przydział	do	
8. Pułku	Piechoty	Legionów	w	Lublinie.	Ze	służby	
wojskowej	 został	 zwolniony	w	marcu	1921	 roku	
w  stopniu	 podporucznika	 rezerwy.	 Mimo	 braku	
matury,	 został	 przyjęty	 na	 studia	 prawnicze	 na	
Uniwersytecie	 Lubelskim	w	 charakterze	 słucha-
cza	nadzwyczajnego	–	była	 to	powszechna	prak-
tyka	w	tym	czasie.	„Lato	1922	roku	–	wspominał	
po	 latach.	–	Niedawno	 zrzuciłem	mundur,	prze-
dzierzgnąłem	się	w	cywila.	Chłonąłem	życie	tęgi-
mi	haustami.	Po	długim	okresie	wojny	nareszcie	
pokój	i to	pokój	w	niepodległej	Ojczyźnie”55.
Jak	 wielu	 rówieśników	 z	 epizodem	 żołnier-

skim	 Gralewski	 mógł	 zdawać	 eksternistycznie	
egzamin	dojrzałości	w	czasie	studiów.	Do	matury	
jednak	nie	przystąpił.	Po	pięciu	semestrach	zanie-
chał	także	nauki	na	uniwersytecie.	Zatrudnił	się	
w „Expressie	Lubelskim	i	Wołyńskim”.	Doświad-
czenie	redakcyjne	zapewniła	mu	praca	nad	budzą-
cym	spore	kontrowersje	pismem	„Lucifer”,	które-
go	pierwszy	numer	został	skonfiskowany.	Z	grupą	
przyjaciół	wydawał	periodyk	literacki	„Reflektor”.	
Pisywał	także	na	łamach	„Ziemi	Lubelskiej”.
W	 roku	 1939	 Gralewski	 figurował	 na	 liście	

oficerów	rezerwy	15.	Pułku	Piechoty	w	Dęblinie.	
W czasie	II	wojny	światowej	działał	w	Armii	Kra-
jowej.	Jesienią	1944	roku	został	zmobilizowany	do	
1.	Armii	Wojska	Polskiego.	Przeszedł	szlak	bojo-
wy,	 podobno	 docierając	 do	 Berlina56.	 Zdemobi-

54	 K.	Bielski,	dz.	cyt.,	s.	46.
55	 W.	Gralewski,	dz.	cyt.,	s.	36.
56	 J.	 B.	 Sprawka,	 Sobie wierny, przyjaciołom oddany. 

Wacław Gralewski,	 „Region	 Lubelski”	 (Lublin)	 2015,	
nr 10/12,	s.	184–198.

lizowany	 latem	 1945	 roku	 powrócił	 do	 Lublina,	
gdzie	mieszkał	do	końca	życia.	Podobne	życiorysy	
wojenne,	 przeplecione	 często	 studiami	na	 lubel-
skiej	uczelni,	były	udziałem	wielu	jego	szkolnych	
kolegów.
Jednym	 z	 absolwentów	 Gimnazjum	 Zamoy-

skiego	z	1919	roku	był	Władysław	Słupczyński57.	
Krótko	studiował	prawo	na	Uniwersytecie	Lubel-
skim.	W	czasie	wojny	polsko-bolszewickiej	służył	
jako	 kapral	 w	 Batalionie	 Zapasowym	 23.	 Pułku	
Piechoty,	 którego	 oddziały	 stacjonowały	w	Lub-
linie.
Do	 klasy	 maturalnej	 chodził	 z	 nim	 Tadeusz	

Fijuth58,	 syn	 leśniczego.	 Po	 nagłej	 śmierci	 ojca	
utrzymanie	 licznej	 rodziny	 spadło	na	 barki	mat-
ki.	Wdowa	dostała	posadę	w	 folwarku	Dziesiąta	
pod	Lublinem	(obecnie	dzielnica	miasta),	dzięki	
czemu	Tadeusz	mógł	uczęszczać	do	szkół	w	mieś-
cie.	W	roku	1915	ukończył	rosyjskie	Gimnazjum	
Rządowe.	Na	dalszą	edukację	zabrakło	pieniędzy.	
„Straciłem	 zupełnie	 energię	 życiową	 i	 już	 byłem	
blisko	 rozpaczy	 nad	 złamanym	 moim	 losem”	 –	
pisał	 w	 1919	 roku	 w	 życiorysie	 dołączonym	 do	
podania	 na	 studia	 prawnicze	 na	 Uniwersytecie	
Lubelskim59.	 Mimo	 to,	 by	 zdobyć	 odpowiednie	
wykształcenie,	 zapisał	 się	 do	 piątej	 klasy	 nowo	
powstałej	Szkoły	Realnej	 im.	Hetmana	 Jana	Za-
moyskiego.	Po	czterech	 latach	przystąpił	do	ma-
tury.	W	roku	1920	służył	jako	akademik	w	stopniu	
plutonowego	w	 Batalionie	 Zapasowym	 8.	 Pułku	
Piechoty	Legionów.	Studia	kontynuował	w	Szkole	
Głównej	Gospodarstwa	Wiejskiego	w	Warszawie.	
Pracował	następnie	jako	nauczyciel	we	wsi	Dzie-
siąta,	gdzie	mieszkał.	Zmarł	w	1931	roku	w	Łyso-
łajach	na	Lubelszczyźnie	w	wieku	33	lat.

57	 Władysław	 Słupczyński	 (ur.	 w	 1899	 roku)	 –	 syn	
Walentego	 i	 Teresy	 ze	 Stankiewiczów,	 w	 latach	 1919–
1922	 student	 prawa	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim.	 Zob.	
AU	KUL	PE	494,	k.	10	–	odpis	tymczasowego	zaświad-
czenia	o	zwolnieniu	ze	służby	wojskowej	W.	Słupczyńskie-
go,	kaprala	1.	kompanii	Batalionu	Zapasowego	23.	Pułku	
Piechoty,	26	października	1920	roku	(data	oryginału).

58	 Tadeusz	Fijuth	(1898–1931)	–	urodzony	w	Piotro-
wicach,	syn	Władysława	i	Emilii	z	Krzewickich,	w	latach	
1919–1921	 student	prawa	na	Uniwersytecie	Lubelskim.	
Zob.	AU	KUL	PE	373,	k.	2	–	odpis	zaświadczenia	o	służbie	
plutonowego	T.	Fijutha	w	Batalionie	Zapasowym	8.	Pułku	
Piechoty	Legionów,	Lublin,	29	grudnia	1920	roku	(data	
oryginału);	akt	 zgonu	nr	51	z	1931	roku,	parafia	Bisku-
pice,	 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-
-WM39-SC?i=258	[dostęp:	6.02.2020].

59	 AU	KUL	PE	373,	k.	6	–	życiorys	T.	Fijutha	złożony	
na	Uniwersytet	Lubelski,	5	września	1919	roku.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-WM39-SC?i=258
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-WM39-SC?i=258
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Jego	młodszy	brat	Lucjan60	ukończył	 tę	 samą	
szkołę	 średnią	 w	 1924	 roku.	 Przez	 niecałe	 dwa	

60	 Lucjan	Fijuth	(1902–1989)	–	pilot.	Zob.	AU	KUL	
PE	 1205,	 k.	 5	 –	 prośba	 ppor.	 obserwatora	 L.	 Fijutha	
o  odesłanie	 dokumentów	 złożonych	 na	 Uniwersytecie	
Lubelskiem,	Toruń,	11	lipca	1931	roku;	CAW	AP.2981	–	
wyciąg	kwalifikacyjny	Szkoły	Podchorążych	z	1926	roku,	
zeszyt	 ewidencyjny	 Oficerskiej	 Szkoły	 Lotniczej	 z	 1928	
roku,	 pismo	 L.	 Fijutha,	 ppor.	 obserwatora	 do	Dowódcy	
4. Pułku	Lotniczego	w	Toruniu	z	prośbą	o	zezwolenie	na	
zawarcie	 związku	 małżeńskiego,	 25	 października	 1928	
roku;	zbiory	Zbigniewa	Charytoniuka	oraz	Elżbiety	Kieł-
czewicz-Korenc	 udostępnione	 dzięki	 uprzejmości	 Woj-
ciecha	 Zmyślonego,	 administratora	 strony	 internetowej	
„Polskie	 Siły	 Powietrzne	 w	 II	 wojnie	 światowej”	 http://
www.polishairforce.pl; Ostatni lot „Czapli” 13 Eskadry Ob-
serwacyjnej,http://www.polishairforce.pl/wasilkow.html	
[dostęp:	 6.02.2020];	H.	 i	 S.	Dąbrowscy,	 dz.	 cyt.,	 s.  56,	
przyp.	 181	 (lista	 harcerzy	 hufca	 lubelskiego	 służących	
w wojsku	od	7 lipca	do	15	listopada	1920	roku;	tu	błędnie	
Fyuth).

lata,	 wzorem	 Tadeusza,	 studiował	 na	 Wydziale	
Prawa	 i	Nauk	 Społeczno-Ekonomicznych	 lubel-
skiej	 uczelni.	 Zamiast	 prawnikiem	 został	 lotni-
kiem.	W	roku	1926	otrzymał	świadectwo	Szkoły	
Podchorążych	 w	 Warszawie	 z	 opinią	 człowieka	
„bardzo	 żywego	 usposobienia”,	 który	 sumiennie	
wypełnia	swe	obowiązki.	Czasowo,	rozkazem	Mi-
nisterstwa	Spraw	Wojskowych,	został	przydzielo-
ny	na	praktyki	do	8.	Pułku	Piechoty	w	Lublinie.	
Dwa	lata	później	skończył	Oficerską	Szkołę	Lot-
niczą	 w  Dęblinie.	 Służył	 w	 4.	 Pułku	 Lotniczym	
w Toruniu.	W	roku	1928	 jako	podporucznik	za-
warł,	 za	 zgodą	 przełożonych,	 związek	 małżeński	
z	 panną	 Jadwigą,	 córką	 Stefana	 Zgliczyńskie-
go,	 wicedyrektora	 Banku	 Spółek	 Zarobkowych	
w  Lublinie,	 zamieszkałą	 przy	 ulicy	 Ogrodowej,	
w sąsiedztwie	Szkoły	Zamoyskiego.	W	roku	1934	
wraz	 z	 Jerzym	 Orzechowskim	 został	 zwycięzcą	
VI	 edycji	 Lotu	 Południowo-Zachodniej	 Polski	

Wychowankowie	„Zamoya”,	maturzyści	z	1921	roku,	rok	szkolny	1919/1920	(?).	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie

http://www.polishairforce.pl/
http://www.polishairforce.pl/
http://www.polishairforce.pl/wasilkow.html
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im.	Franciszka	Żwirki61.	We	wrześniu	1939	 roku	
dowodził	 jako	 kapitan	 obserwator	 13.	 Eskadrą	
Obserwacyjną,	która	była	częścią	1.	Pułku	Lotni-
czego.	Na	krótko	przed	wybuchem	II	wojny	świa-
towej	 eskadra	 została	 zmobilizowana	 w	 składzie	
Samodzielnej	 Grupy	 Operacyjnej	 „Narew”.	 Po	
kampanii	wrześniowej	Lucjan	Fijuth	dołączył	do	
Polskich	Sił	Zbrojnych	na	Zachodzie.	Służył	jako	
oficer	 sztabowy	 oraz	 nawigator	w	 300.	Dywizjo-
nie	Bombowym	Ziemi	Mazowieckiej.	Znalazł	 się	
w  gronie	 szkoleniowców	 pierwszych	 cichociem-
nych	–	spadochroniarzy	przerzucanych	do	okupo-
wanej	 Polski62.	 Po	wojnie	 pozostał	 na	 emigracji.	
Początkowo	zamieszkał	w	Wielkiej	Brytanii.	Do-
kształcił	się	w zawodzie	technika	dentystycznego.	
Został	zdemobilizowany	w	stopniu	majora.	Zmarł	
w	1989	roku.	Spoczął	w	Lille	we	Francji.	Był	od-
znaczony	Srebrnym	Krzyżem	Virtuti	Militari.
Maturzystą	Szkoły	Zamoyskiego	z	1920	roku,	

z	wojennym	epizodem	w	 życiorysie,	 był	Czesław	
Kuncewicz.	 Jako	 uczeń	 należał	 do	 szkolnej	 dru-
żyny	skautowej,	następnie	zaś	związał	się	z	Polską	
Organizacją	Wojskową.	 31	 lipca	 1915	 roku	 roz-
począł	 służbę	 w	 Legionach	 Polskich.	 „Służyłem	
w 1. Pułku	Ułanów	–	pisał	–	i	ani	jednego	dnia	nie	
byłem	poza	frontem.	Po	powrocie	do	domu	wróci-
łem	do	szkoły,	gdzie	byłem	kompanijnym	w	tak	zw.	
Kadrach	Szkolnych”63.	Po	maturze,	w	lipcu	1920	
roku,	 były	 kawalerzysta	 zgłosił	 się	 na	 ochotnika	
do	1.	Pułku	Szwoleżerów,	w	którym	przebywał	do	
zakończenia	wojny	polsko-bolszewickiej.	W	roku	
1924	ukończył	studia	prawnicze	na	Uniwersytecie	
Lubelskim.	W	późniejszych	latach	podjął	prakty-
kę	adwokacką	w	Zamościu.
Adwokatem,	 a	 zarazem	 maturzystą	 z	 1920	

roku,	był	także	Kazimierz	Miernowski64.	Przyjaźnił	

61	 Impreza	 sportowa	 organizowana	 od	 1929	 roku	
przez	 Akademicki	 Aeroklub	 Krakowski.	 Po	 tragicz-
nej	 śmierci	 lotnika	 Franciszka	 Żwirki	 w	 1932	 roku,	
dwukrotnego	 zwycięzcy	 Lotu	 Południowo-Zachodniej	
Polski,	 zawody	 zostały	 nazwane	 jego	 imieniem.	 Zob.	
https://dlapilota.pl/wiadomosci/aeroklub-krakowski/
lot-poludniowo-zachodniej-polski-im-franciszka-zwirki-
najstarszy	[dostęp:	6.02.	2020].

62	 J.	Tucholski,	Cichociemni,	wyd.	 III	 uzup.,	Warsza-
wa	1988,	s.	30.

63	 CAW,	dokumenty	nadania	Krzyża	Niepodległości	
–	KN	19.3.1937.	Za	pomoc	w	dotarciu	do	materiałów	Au-
torki	dziękują	Przemysławowi	Fedorowiczowi	 z	Muzeum	
7.	Pułku	Ułanów	Lubelskich	–	Oddziału	Muzeum	Ziemi	
Mińskiej.

64	 Kazimierz	 Miernowski	 (1899–1958)	 –	 adwokat,	
mecenas	 sztuki;	 syn	 Adolfa	 i	 Kazimiery	 z	 Giedroyciów.	
Studiował	 prawo	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim	 w	 1920	
roku.	Należał	do	Lubelskiej	Izby	Adwokackiej.	Prowadził	
w	Lublinie	kancelarię.	Zob.	AU	KUL	PE	582,	k.	3	–	świa-

się	z	wieloma	lubelskimi	artystami,	ludźmi	kultury	
i	 sztuki,	 dyskretnie	wspomagając	 ich	w finanso-
wych	kłopotach.	W	kręgu	jego	przyjaciół	znaleźli	
się	 m.in.	 malarz	 Zenon	 Kononowicz	 oraz	 poeta	
Józef	 Czechowicz65.	 Młodszy	 brat	 Kazimierza,	
Stanisław	Miernowski66,	ukończył	tę	samą	szkołę	
w 1922	roku.	Jako	uczeń	w	czasie	wojny	polsko-
-bolszewickiej	 walczył	 na	 ochotnika	 w	 oddziale	
jazdy	majora	Feliksa	Jaworskiego.	Po	studiach	na	
Uniwersytecie	 Warszawskim	 uczył	 matematyki	
oraz	fizyki	w	Państwowym	Gimnazjum	 i	Liceum	
im.	Stanisława	Staszica	w	Lublinie.
Absolwentem	 rocznika	 maturalnego	 1920	

był	Zbigniew	Pyzikowski67,	późniejszy	praktykant	
w Sądzie	Okręgowym	w	Lublinie.	W	czasie	wojny	
polsko-bolszewickiej	 służył	 w	 formacjach	 kawa-
lerii	Wojska	Polskiego.	Studiował	prawo	na	Uni-
wersytecie	Lubelskim.
Na	tę	samą	uczelnię	wstąpił	jego	kolega	z	kla-

sy,	Franciszek	Patyra68.	W	latach	1918–1920	wal-
czył	na	ochotnika	w	3.	Armii	Wojska	Polskiego.	
Był	 oficerem	 rezerwy	 3.	 Pułku	Artylerii	 Polowej	
w	Zamościu.	W	roku	1932	został	wpisany	na	listę	
aplikantów	Lubelskiej	Izby	Adwokackiej	w	Lubli-
nie.	Prowadził	własną	kancelarię	przy	ulicy	Kołłą-
taja 5.	W	czasie	okupacji	był	poszukiwany	przez	
Gestapo	za	działalność	konspiracyjną.	Aresztowa-

dectwo	dojrzałości	K.	Miernowskiego;	Szkice z dziejów ad-
wokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie,	
red.	P.	Sendecki,	Lublin	2009,	s.	494.

65	 Zob.	 http://www.e.palestra.pl/artykuly/tradycja-dzia		
lalnosci-na-rzecz-kultury-w-palestrze-lubelskiej,265.html	
[dostęp:	6.02.2020].

66	 Stanisław	Miernowski	 (1901–1972)	 –	 nauczyciel	
związany	pracą	zawodową	z	Lublinem	i	Puławami,	czło-
nek	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego.	Zob.	J.	Doroszew-
ski,	dz.	cyt.,	s.	142–143	(fot.).

67	 Zbigniew	Pyzikowski	(ur.	w	1901	roku)	–	syn	Łu-
kasza	Edmunda	i	Marii	Emilii	z	Korsaków,	student	prawa	
Uniwersytetu	Lubelskiego.	Zob.	AU	KUL	PE	547,	k. 6	–	
zaświadczenie	o	nauce	łaciny	w	szkole	średniej	wystawio-
ne	Z.	 Pyzikowskiemu.	Dokument	 z	 podpisem	dyrektora	
Gimnazjum	 Zamoyskiego,	 ks.	 K.	 Gostyńskiego,	 Lublin,	
2 maja	1921	r.;	WBP,	sygn.	2341,	dokumenty	rodziny	Py-
zikowskich	z	lat	1809–1926,	k.	213–216	–	odpisy	metryk	
braci	Wacława	i	Zbigniewa	Pyzikowskich.

68	 Franciszek	Patyra	(1896–1942)	–	adwokat,	nauczy-
ciel;	syn	Pawła	i	Katarzyny	z	Wojtalów,	student	prawa	na	
Uniwersytecie	 Lubelskim	w	 latach	 1921–1925	 (?).	Od-
znaczony	Medalem	Pamiątkowym	 za	Wojnę	1918–1921	
Rozkazem	DOK	 II	Nr	 20/38.	 Zamordowany	w	KL	Au-
schwitz	24	lutego	1942	roku.	Zob.	AU	KUL	PE	740,	akta	
personalne;	J.	Markiewicz,	Walka i męczeństwo adwokatów 
Izby Lubelskiej w latach wojny i okupacji 1939–1945,	„Pa-
lestra”	 (Warszawa)	 1974,	 nr	 18/7	 (199),	 s.	 106;	 Szkice 
z dziejów adwokatury lubelskiej...,	 s.	189	(fot.),	212,	498.	
Informacje	rodzinne	synowej,	Jadwigi	Patyry.

http://www.e.palestra.pl/artykuly/tradycja-dzialalnosci-na-rzecz-kultury-w-palestrze-lubelskiej,265.html
http://www.e.palestra.pl/artykuly/tradycja-dzialalnosci-na-rzecz-kultury-w-palestrze-lubelskiej,265.html
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ny	na	ulicy	Wojciecha	Oczki	w	Lublinie	(w	dziel-
nicy	Dziesiąta)	trafił	do	obozu	koncentracyjnego	
Auschwitz-Birkenau.	Zginął	w	1942	roku,	według	
relacji	 jednego	 ze	 współwięźniów,	 rozstrzelany	
przy	tak	zwanej	Ścianie	Straceń.
Spośród	abiturientów	1920	roku,	późniejszych	

studentów	 prawa	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim,	
jako	ochotnicy	w	Wojsku	Polskim	służyli:	Jan	Do-
brzyński69,	 Stanisław	 Kowalski70,	 Bolesław	 Mił-
kowski71	 oraz	 Stanisław	 Czesław	 Świerczyński72.	
Ostatni	z	nich	był	żołnierzem	Batalionu	Zapaso-
wego	7.	Pułku	Piechoty	Legionów	w	Chełmie.
Maturzystą	 z	 1920	 roku	 był	 również	 pocho-

dzący	z	okolic	Kraśnika	Julian	Winkler73,	później	
lekarz.	„Gdy	zaczęła	się	wojna	polsko-bolszewicka	
–	wspominał	po	latach	–	byłem	w	domu	rodzin-
nym.	[...]	Postanowiłem	wstąpić	do	armii.	Zdąży-
łem	jeszcze	dojechać	pociągiem	[...],	ale	w	Lub-
linie	 już	 nie	 przyjmowali.	 [...]	 Pojechałem	 więc	

69	 Jan	Dobrzyński	(ur.	w	1898	roku)	–	syn	Antoniego	
i	Janiny	z	Pisarskich,	w	latach	1920–1924	student	prawa	
na	Uniwersytecie	Lubelskim.	Zob.	AU	KUL	PE	600,	k. 3	
–	świadectwo	dojrzałości;	k.	13	–	odpis	w	języku	rosyjskim	
świadectwa	szkolnego	z	1918	roku	z	informacją	o	prawach	
przysługujących	 uczniom	 szkół	 średnich	 podczas	 służby	
wojskowej,	Lublin,	30	kwietnia	1923	roku.

70	 Stanisław	Kowalski	(1898–2008)	–	sędzia,	syn	Jana	
i	Marii	 z	Gruszczyńskich.	W	roku	1931	ukończył	prawo	
na	Uniwersytecie	Lubelskim.	Był	członkiem	Izby	Adwo-
katów	 Lubelskich.	 Prowadził	 kancelarię	 w	 Lubartowie.	
Zob.	AU	KUL	PE	524,	647,	k.	3	–	zaświadczenie	o	służbie	
wojskowej	wystawione	Stanisławowi	Kowalskiemu	przez	
Państwową	Komendę	Uzupełnień	w	Lublinie,	10	grudnia	
1920	roku;	Szkice z dziejów adwokatury lubelskiej...,	s.	487.

71	 Bolesław	Miłkowski	(ur.	w	1897	roku)	–	syn	Alek-
sandra	i	Eleonory	z	Sadowskich,	student	prawa	na	Uni-
wersytecie	 Lubelskim	 w	 1920	 roku.	 Zob.	 AU	 KUL	 PE	
641,	akta	personalne.

72	 Stanisław	Czesław	Świerczyński	(ur.	w	1900	roku)	
–	 syn	Władysława	 i	 Katarzyny	 z	 Adamczyków,	 student	
prawa	 na	 Uniwersytecie	 Lubelskim	 w	 1920	 roku.	 Zob.	
AU	KUL	PE	544,	k.	4	–	odpis	tymczasowego	zaświadcze-
nia	o	zwolnieniu	ze	służby	wojskowej	S.	Świerczyńskiego,	
szeregowca	 kompanii	 sztabowej	 Batalionu	 Zapasowego	
7.  Pułku	 Piechoty	 Legionów,	 Chełm,	 5	 listopada	 1920	
roku	 (data	 oryginału).	 Fotografia	 w	 mundurze	 żołnier-
skim	ze	zbiorów	rodzinnych	Krzysztofa	Dulniaka	(wnuka	
absolwenta	Szkoły	Zamoyskiego,	Mariana	Dulniaka).

73	 Julian	 Winkler	 (1900–2004)	 –	 lekarz;	 syn	 Jana	
i	 Franciszki	 z	 Surdackich,	 urodzony	 w	 Kozarowie	 koło	
Urzędowa.	W	roku	1920	studiował	prawo	na	Uniwersyte-
cie	Lubelskim.	W	roku	1926	obronił	dyplom	na	Wydziale	
Lekarskim	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Pracował	w	Beł-
życach,	Kraśniku	oraz	we	Wrocławiu,	gdzie	zmarł.	Został	
pochowany	na	tamtejszym	cmentarzu	przy	ulicy	Bujwida.	
Zob.	AU	KUL	PE	578,	akta	personalne;	M.	Solecki, Pa-
mięci dr. Juliana Winklera (1900–2004),	„Głos	Ziemi	Urzę-
dowskiej”	(Urzędów)	2005,	s.	44–49,	http://gokurzedow.
pl/u/gzu05/32.htm	[dostęp:	6.08.2018].

do	 Kielc	 i	 wstąpiłem	 do	 wojska	 jako	 ochotnik,	
żołnierz	piechoty”74.	W	roku	1926	Winkler	obro-
nił	dyplom	na	Wydziale	Lekarskim	Uniwersytetu	
Warszawskiego.	 Ukończył	 Szkołę	 Podchorążych	
Sanitarnych	w	 Szpitalu	Ujazdowskim	w  stopniu	
sierżanta.	Staż	lekarski	odbył	w	Lublinie,	w miesz-
czącej	 się	 tu	 Kadrze	 2.	 Szpitala	 Okręgowego	
z Chełma.	Zmobilizowany	w	1939	roku	dotarł	ze	
swym	 oddziałem	 sanitarnym	 do	 Kowla.	 Wojnę	
spędził	w Kraśniku,	pracując	jako	lekarz	 i	prezes	
miejscowego	oddziału	PCK.	W	roku	1945	wyje-
chał	do	Wrocławia,	gdzie	do	przejścia	na	emery-
turę	prowadził	praktykę	lekarską.	Zmarł	w	wieku	
104	lat.
Od	 listopada	 1918	 do	 marca	 1919	 roku	

w Wojsku	 Polskim	 służył	 Zygmunt	 Borkowski75,	
absolwent	 Szkoły	 Zamoyskiego	 z	 1921	 roku.	 Po	
maturze	 studiował	 jeden	 semestr	 na	 Wydziale	
Prawa	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Tytuł	magi-
stra	praw	uzyskał	w	Lublinie	w	1930	roku.
Epizod	wojenny	miał	także	jego	kolega	z	klasy	

maturalnej	Bronisław	Broszkowski.	Ranny	w szy-
ję	 pod	 Łomżą	 dostał	 się	 do	 rosyjskiej	 niewoli.	
„Pewnego	dnia	 przed	nami	 –	wspominał	 feralny	
dzień	potyczki	 –	na	drodze	 odwrotu	pojawia	 się	
kawaleria.	 Oczywiście	 bolszewicy...	 [...]	 Koza-
cy	rozpraszają	się,	znów	zbierają,	znów	atakują...	
Wtem...	 jakieś	 wrzaski	 na	 tyłach	 kompanii”76.	
Słysząc	okrzyk	przeciwnika	za	plecami,	młody	żoł-
nierz	w	ostatniej	chwili	podniósł	karabin	nad	gło-
wę.	Uchroniło	 go	 to	 przed	 śmiertelnym	 ciosem.	
Stracił	przytomność.	Opatrzony,	został	przetrans-
portowany	do	więzienia	w	Moskwie.	Do	Lublina	
powrócił	wiosną	 1921	 roku.	Egzamin	maturalny	
zdał	dopiero	jesienią77.
W	przewidzianym	letnim	terminie	Szkołę	Za-

moyskiego	ukończył	kolega	Broszkowskiego,	Ma-
rian	Dulniak78.	Jego	rodzice	osiedlili	się	w	Lublinie	
w	1880	roku.	Zamieszkali	w	domu	przy	ulicy	Środ-
kowej.	Dzięki	dobrej	sytuacji	materialnej	(ojciec	
Tomasz	był	budowniczym)	chłopiec	mógł	podjąć	
naukę	w	prywatnej	szkole.	Po	siódmej	klasie	wstą-

74	 M.	Solecki,	dz.	cyt.
75	 Zygmunt	Borkowski	 (ur.	w	1900	 roku)	 –	w	1923	

roku	 student	 prawa	 Uniwersytetu	 Lubelskiego.	 Zob.	
AU KUL	PE	1066,	akta	personalne.

76	 Wspomnienia	 Tadeusza	Moniewskiego,	 dyrektora	
Szkoły	Staszica,	o	druhu	B.	Broszkowskim	z	IV	LDH,	ma-
szynopis	w	zbiorach	II	LO.

77	 „Głos	 Lubelski”	 nr	 157	 z	 14	 czerwca	 1921	 roku,	
s. 3.

78	 Marian	Dulniak	(1901–1927),	dokumenty	rodzin-
ne	i	informacje	wnuka,	Krzysztofa	Dulniaka	(nauczycie-
la	w	Szkole	Zamoyskiego	w	latach	1984–2013,	zmarłego	
23 lipca	2020	roku).

http://gokurzedow.pl/u/gzu05/32.htm
http://gokurzedow.pl/u/gzu05/32.htm
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pił	na	ochotnika	do	Wojska	Polskiego.	W	stopniu	
szeregowca	 służył	w	 2.	 kompanii	 23.	 Pułku	Pie-
choty.	W	zbiorach	rodzinnych	zachowała	się	jego	
fotografia	 jako	 ochotnika	 wojny	 polsko-bolsze-
wickiej.	Zdjęcie	w	wojskowym	mundurze,	wyko-
nane	w	zakładzie	 fotograficznym	„Leonard”	przy	
ulicy	Namiestnikowskiej	 (obecnie	Narutowicza)	
w	Lublinie,	zostało	ofiarowane	na	pamiątkę	„Ko-
chanej	Maryli”	–	przyszłej	żonie.	Niestety	małżeń-
stwo	nie	trwało	długo.	Marian	zmarł	na	gruźlicę	
w	młodym	wieku,	w	 1927	 roku.	W	 tym	 samym	
roku	przyszedł	na	świat	jego	syn,	któremu	nadano	
imię	po	ojcu.	Po	latach	wnuk	byłego	wychowanka	
Szkoły	Zamoyskiego,	Krzysztof	Dulniak,	zatrudnił	
się	jako	nauczyciel	historii	w	tej	samej	szkole.
Maturzystą	 Szkoły	 Zamoyskiego	 z	 1922	 roku	

był	 Aleksander	 Kielasiński79.	 Należał	 do	 szkol-

79	 Aleksander	 Zygmunt	 Kielasiński	 (1901–1944)	 –	
lekarz,	 żołnierz	 AK;	 syn	 Andrzeja	 i	 Józefy	 z	 Kośliczów,	
urodzony	 w	 Czersku	 na	 Pomorzu	 (powiat	 grójecki).	
W  czasie	 okupacji	 hitlerowskiej	 był	 referentem	 służ-
by	 sanitarnej	w  Inspektoracie	Rejonowym	AK	 „Lublin”	
(pseudonim	Apoloniusz,	 Saba,	 Zygmunt	Milaniec).	 Zo-
stał	 rozstrzelany	23	 listopada	 lub	14	grudnia	1944	 roku	
na	 Zamku	w Lublinie	 i	 pochowany	w	 zbiorowej	mogile	
na	 cmentarzu	przy	 ulicy	Unickiej.	 Zob.	Więźniowie poli-
tyczni na Zamku Lubelskim (1944–1954),	 red.	A.	Gałan,	
Z.	Mańkowski,	 Lublin	 1996,	 s.	 28,	 44,	 48,	 49,	 51,	 60;	
Z.	Leszczyńska,	Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać 

nej	 drużyny	 harcerskiej.	 Latem	 1920	 roku	 za-
ciągnął	 się	 do	wojska.	 Z	 kompanią	 ochotników,	
złożoną	 z  harcerzy	 lubelskich	 drużyn,	 wyruszył	
z	 rodzinnego	 miasta	 do	 obozu	 w	 Rembertowie.	
Towarzyszyli	mu	szkolni	koledzy	–	Lucjan	Fijuth	
i	 Jerzy	Kruszewski.	Na	miejscu	 przydzielono	 ich	
do	 różnych	 jednostek.	Kielasiński	 trafił	 do	 221.	
Ochotniczego	Pułku	Piechoty.	Z	nim	wyruszył	do	
koszar	w warszawskiej	Cytadeli.	W	sierpniu	wziął	
udział	w	bitwie	pod	Ossowem.	„Jasno	jak	w	dzień	
–	opisał	potyczkę.	–	Nieustanny	huk	armat	i	kara-
binów	maszynowych,	zgiełk.	A	niebo	takie	pięk-
ne,	 usiane	 tysiącem	 gwiazd,	 i	 takie	 spokojne	na	
urągowisko	 ludziom”80.	 Po	 forsownych	marszach	
jego	jednostka	dotarła	do	Ostrołęki,	a	następnie	
przez	Kraków	do	Tarnopola	i	dalej	pociągiem	do	
Lwowa.	Tam	młody	żołnierz	znalazł	się	w	szpitalu,	

może. Skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zam-
ku Lubelskim (1944–1945),	Lublin	1998,	s.	16,	20,	110–
113,	318	(fot);	SBML,	t.	3,	red.	T.	Radzik,	A.	A.	Witusik,	
J.	Ziółek,	Lublin	2009,	s. 150–151	(oprac.	I.	Caban);	Księ-
gi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954,	cz.	1: Księga 
główna więźniów śledczych 9–11 XII 1944,	red.	A.	T.	Fili-
pek,	M. Krzysztofik,	Lublin	2009,	s.	39,	159.	Informacje	
od	rodziny	Kielasińskich.

80	 Z.	A.	Kielasiński, „Rok	 1920.	Wojna	 polsko-bol-
szewicka	(Kronika)”	–	rękopis	w	zbiorach	rodziny	Kiela-
sińskich.

Uczniowie	7	klasy	z	wychowawcą	Stefanem	Wilkoszewskim	na	placu	szkolnym,	stoją:	Jerzy	Kruszewski	(pierwszy	z	lewej),	
Bohdan	Śledziewski	(drugi	z	lewej),	siedzą	w	środkowym	rzędzie:	Jerzy	Brożek	(pierwszy	z	prawej	?),	Marian	Dulniak	(drugi	
z	prawej),	siedzi	z	przodu:	Tadeusz	Kazimierz	Sobolewski	(pierwszy	z	lewej),	Lublin,	3	października	1920	roku.	Zbiory	pry-

watne	Krzysztofa	Dulniaka
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gdzie	 po	 kilku	miesiącach	 na	 froncie	 stwierdzo-
no	u	niego...	poważną	wadę	serca!	W	październi-
ku	 został	 odesłany	 do	 domu.	Wśród	 rodzinnych	
pamiątek	 zachował	 się	 zeszyt	 ze	wspomnieniami	
z frontu.	W	prowadzonym	dzienniku	Aleksander	
barwnie	opisywał	los	ucznia-wojaka:

Ciężka	 jest	 służba	 żołnierska,	 dola	 „piechocińca”	
nie	do	pozazdroszczenia.	Jaki	ciężki	ten	krzyż.	Zno-
sić	go	cierpliwie,	to	można	się	zahartować.	Ale	głód	
panuje,	bałagan	w	pułku.	Chamstwo	takie	języko-
we,	 że	 aż	 uszy	 puchną	 słuchać.	Obrzydliwość.	Te	
szarże	 i	 frajtry	to	wielkie	bogi.	Chwilami	miałbym	
ochotę	łupnąć	którego	w	łeb	kolbą	od	karabina,	bo	
mnie	krew	zalewa.	Złodzieje,	 świntuchy!	Brr.	Nas	
harcerzy	rozsypano	po	pułkach	i kompaniach.	[...]	
Nie	mam	butów,	bo	resztki	mi	z	nóg	spadają.	Onu-
ce	 się	 za	mną	 wloką	 jak	 najwierniejszy	 pies.	 [...]	
Nogi	 mam	 pościerane,	 odparzone,	 zęby	 obolałe,	
cały	 spuchnięty.	 Oferma.	 [...]	 Badał	 mnie	 lekarz	
i orzekł,	że	mam	wadę	serca.	Muszę	jakiś	czas	pole-
żeć.	[...]	Tak	się	tu	wyspałem	w	miękkim	łóżku,	że	
rozkosz!	[...]	Wszy	moje	spaliły	się	w	czasie	dezyn-
fekcji	ubrania81.

Młody	 piechur	 do	 szkoły	 powrócił	 jesienią.	
W roku	1928	ukończył	studia	medyczne	na	Uni-
wersytecie	Poznańskim.	Został	asystentem	w	Ka-
tedrze	 Medycyny	 Sądowej	 poznańskiej	 uczelni.	
Do	Lublina	sprowadził	się	w	1938	roku,	zamiesz-
kał	przy	ulicy	Zamojskiej	21.	Pracował	jako	lekarz	
domowy	Ubezpieczalni	Społecznej.	Był	poruczni-
kiem	 rezerwy.	W	 okresie	 okupacji	 hitlerowskiej	
działał	w	służbie	sanitarnej	Inspektoratu	Rejono-
wego	Lublin	Armii	Krajowej	pod	przybranym	na-
zwiskiem	Zygmunt	Milaniec.	W	roku	1940	został	
aresztowany	 przez	 Gestapo	 i	 osadzony	 na	 kilka	
miesięcy	na	Zamku	Lubelskim.	Z	tego	okresu	za-
chowały	się	rysunki	na	pudełkach	po	papierosach	
przedstawiające	 współwięźniów,	 widoki	 zza	 krat	
i sylwetki	żołnierzy	niemieckich.
W	sierpniu	1944	roku	wcielono	go	do	Wojska	

Polskiego.	Ponownie	aresztowany	po	przesłucha-
niu	 w	 siedzibie	 NKWD	 przy	 ulicy	 Chopina  18	
znów	trafił	na	Zamek82.	Za	przynależność	do	AK	
wyrokiem	 sądu	wojskowego	 skazano	 go	 na	 karę	
śmierci.	 Jego	 pacjenci	 zebrali	 kilkaset	 podpisów	
pod	petycją	do	Bolesława	Bieruta	z	prośbą	o	uła-
skawienie,	 która	 nie	 odniosła	 skutku.	 Doktor	

81	 Tamże.
82	 W	 zbiorach	 rodziny	 Kielasińskich	 zachowały	 się	

następujące	 dokumenty	 z	 okresu	 II	 wojny	 światowej:	
przepustka	wojskowa	dla	dra	Kielasińskiego	na	powrót	do	
Lublina	wystawiona	w	Krasnymstawie	10	września	1939	
roku,	dowód	tożsamości	dra	Kielasińskiego	z	czasów	oku-
pacji	hitlerowskiej,	rysunki	autorstwa	dra	Kielasińskiego	
na	 opakowaniach	 papierosów	 wykonane	 w	 celi	 Zamku	
Lubelskiego	w	1944	roku.

został	rozstrzelany	w	grudniu	1944	roku	w piwni-
cach	nieistniejącego	dziś	budynku	administracyj-
nego	więzienia	na	Zamku.	Pochowano	go	w zbio-
rowej	 mogile	 na	 cmentarzu	 przy	 ulicy	 Unickiej	
w Lublinie83.
Tragiczny	 los	 spotkał	 też	 innego	 maturzystę	

z	 1922	 roku,	 adwokata	 Wiktora	 Księskiego	 vel	
Krzewskiego84,	 absolwenta	 Uniwersytetu	 Lubel-
skiego.	 Przedtem	 krótko	 studiował	 na	Wydziale	
Lekarskim	 Uniwersytetu	 Warszawskiego.	 Uczył	
się	 także	w	 Szkole	Morskiej	 w	Tczewie.	Uczest-
niczył	 w	 wojnie	 polsko-bolszewickiej.	 Służył	
w  I  Batalionie	 Morskim	 w	 Pucku.	 Jego	 starszy	
brat,	 Henryk85	 (absolwent	 Szkoły	 Zamoyskiego	
z 1920	roku),	był	kanonierem	w	Baterii	Zapasowej	
3.	Pułku	Artylerii	Polowej.	 Jako	uczeń	 inicjował	
spory	z	nauczycielami,	wyrażając	„niekiedy	w spo-
sób	 prawie	 że	 arogancki	 nieuzasadnioną	 kryty-
kę”86.	 Obaj	 Krzewscy	 ukończyli	 prawo.	 Wiktor	
prowadził	w	Lublinie	kancelarię	adwokacką.	We	
wrześniu	1939	roku	wziął	udział	w	wojnie	obron-
nej.	Aresztowany	trafił	do	więzienia	Gestapo	„Pod	
Zegarem”.	Po	przesłuchaniach	został	przewieziony	
do	Auschwitz,	następnie	do	obozu	koncentracyj-
nego	 Mauthausen-Gusen,	 gdzie	 zginął	 jesienią	
1942	roku.

83	 Informacje	 o	 przebiegu	 śledztwa	 zamieszczono	
w publikacji	autorstwa	syna	doktora,	Marka	Kielasińskie-
go,	 prezesa	 Sądu	Wojewódzkiego	w	Lublinie.	 Przez	 lata	
domagał	 się	 on	 rewizji	 procesów	 byłych	 akowców	 oraz	
ujawnienia	 nazwisk	 sędziów	 wojskowych	 orzekających	
w	latach	1944–1955.	Dzięki	jego	skrupulatnie	zebranym	
materiałom	doktor	Kielasiński	został	pośmiertnie	zreha-
bilitowany	oraz	w	1999	roku	odznaczony	Krzyżem	Armii	
Krajowej.	Zob.	M.	Kielasiński,	Raport o zabijaniu. Zbrod-
nie sądów wojskowych na Zamku w Lublinie,	Lublin	1997,	
s. 16–18,	21–22,	24–25,	28,	29,	41,	51,	53–54,	59,	62,	77,	
151–152,	268.

84	 Wiktor	Księski	vel	Krzewski	(1904–1942)	–	adwo-
kat;	syn	Antoniego	i	Klementyny	z	Gajewskich,	urodzo-
ny	w	Lublinie.	W	latach	1922–1926	studiował	prawo	na	
Uniwersytecie	Lubelskim.	Był	członkiem	Lubelskiej	Izby	
Adwokackiej.	Został	zamordowany	w	KL	Mautchausen-
-Gusen.	Zob.	AU	KUL	PE	983	–	akta	personalne;	J. Mar-
kiewicz,	dz.	cyt.,	s.	106;	Adwokatura lubelska,	Lublin	2009,	
s.	188–189	(fot.),	212,	488.

85	 Henryk	Księski	vel	Krzewski	 (ur.	w	1902	 roku)	–	
w  1920	 roku	 student	 prawa	Uniwersytetu	 Lubelskiego.	
Zob.	AU	KUL	PE	554a,	k.	2	–	odpis	 tymczasowego	za-
świadczenia	 o	 bezterminowym	 urlopowaniu	 H.	 Krzew-
skiego	 vel	Księskiego,	 kanoniera	Batalionu	Zapasowego	
3.	Pułku	Artylerii	Polowej,	listopad	(?)	1920	roku.

86	 Protokół	 Posiedzenia	 Rady	 Pedagogicznej	 Szkoły	
Zamoyskiego	z	2	marca	1920	roku,	zbiory	II	LO.
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W	 roku	 1923	 maturę	 zdał	 późniejszy	 adwo-
kat	 Ludwik	Christians	 (Krystians)87.	Wstąpił	 na	
Wydział	Prawa	Uniwersytetu	Lubelskiego.	Odbył	
służbę	wojskową	w	Batalionie	Podchorążych	Re-
zerwy	Piechoty	nr	 5	w	Krakowie.	W	 roku	1934	
został	 posłem	 na	 Sejm	 z	 ramienia	 Stronnictwa	
Narodowego.	 W	 roku	 akademickim	 1938/1939	
pracował	jako	lektor	języka	rosyjskiego	na	macie-
rzystej	uczelni.	Po	II	wojnie	światowej	pełnił	funk-
cję	prezesa	Polskiego	Czerwonego	Krzyża.	W	roku	
1947	 przeniósł	 kancelarię	 adwokacką	 z	 Lublina	
do	Warszawy,	gdzie	zmarł	dekadę	później.
Szkołę	 Zamoyskiego	 ukończył	 w	 1924	 roku	

późniejszy	 wykładowca	 KUL	 Czesław	 Marty-
niak88.	 Należał	 do	 szkolnej	 drużyny	 harcerskiej.	

87	 Ludwik	 Christians	 (1902–1956)	 –	 adwokat,	 po-
lityk,	w	 latach	1945–1946	prezes	PCK;	 syn	Karola	Au-
gusta	i	Aleksandry	z	Gustowskich,	urodzony	w	Jampolu.	
Studiował	prawo	na	Uniwersytecie	Lubelskim.	W	latach	
30.	XX	wieku	był	członkiem	Lubelskiej	Izby	Adwokackiej.	
Zob.	AU	KUL	 PE	 1093,	 k.	 2	 –	 świadectwo	 dojrzałości	
L.	Christiansa;	zaświadczenie	z	Państwowego	Gimnazjum	
im.	 Hetmana	 Jana	 Zamoyskiego	 w	 Lublinie	 o	 wydaniu	
świadectwa	 maturalnego	 z	 nazwiskiem	 „Krystians”	 we-
dług	metryki	urodzenia	w	języku	rosyjskim,	Lublin,	19 li-
stopada	1932	r.;	Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej...,	
s.	208	(fot.),	s.	476.

88	 Czesław	 Martyniak	 (1906–1939)	 –	 doktor	 nauk	
prawnych,	filozof,	wykładowca	akademicki;	syn	Stanisła-
wa	i	Leokadii	z	Wasilewskich,	urodzony	w	Lublinie.	Od	

Po	maturze	zapisał	się	na	studia	prawnicze	w Lub-
linie.	 Odbył	 praktyki	 wakacyjne	 w	 konsulacie	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 w	 Bordeaux.	 Dyplom	
magistra	 prawa	 uzyskał	 na	 Uniwersytecie	 im.	
Jana	Kazimierza	we	Lwowie.	Dzięki	 stypendium	
w 1929	roku	ukończył	w	stopniu	magistra	filozofii	
Instytut	Katolicki	w	Paryżu.	Po	powrocie	do	kraju	
uzupełnił	 studia	 z	 zakresu	 ekonomii	 na	 KUL-u.	
Pracował	tu	później	jako	wykładowca.	Opiekował	
się	 Akademickim	 Związkiem	 Sportowym.	 „Był	
szczupłym	brunetem	średniego	wzrostu,	miał	duże	
oczy	i	wyraziste	rysy	twarzy	–	wspominali	go	stu-
denci.	–	Bardzo	dobrze	zapowiadał	się	jako	uczo-
ny.	Miał	przyjemny	głos	i	atrakcyjnie	wykładał”89.	

roku	1934	żonaty	z	Aliną	z	Borkowskich.	Zob.	AU	KUL	
PE	1135,	A	86,	k.	7	–	zgoda	na	małżeństwo	C.	Martyniu-
ka	 z	A.	 Borkowską	wystawiona	 przez	 proboszcza	 parafii	
św.	 Jana,	Lublin,	 22	 grudnia	1934	 roku,	k.	 12	–	prośba	
Miejskiej	 Komisji	 Badania	 Zbrodni	 Niemieckich	 do	
władz	KUL-u	o	podanie	danych	personalnych	rozstrzela-
nych	w	grudniu	1939	roku	wykładowców	C.	Martyniaka	
i ks.	Michała	Niechaja,	Lublin,	18	kwietnia	1946	 roku;	
J.	 Kalinowski,	 Śp. Czesław Martyniak,	 „Roczniki	 Nauk	
Społecznych”	(Lublin),	t.	1,	1949,	s.	19–21;	SBML,	t.	2,	
s. 158–159	(oprac.	R.	Charzyński),	s.	158;	Czesław Mar-
tyniak. Artykuły, recenzje, teoria prawa,	red.	R.	Charzyński,	
Lublin	2018.

89 Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925–1939 
we wspomnieniach swoich pracowników i studentów,	 red.	
G. Karolewicz,	Lublin	1989,	s.	120.

Maturzyści	1924	roku	z	wychowawcą	René	Le	Brune,	stoją	od	lewej:	Czesław	Martyniak	(pierwszy	/	późniejszy	wykładowca	
KUL),	Eugeniusz	Bogucki	(trzeci	/	oficer	Wojska	Polskiego),	Stanisław	Cieszkowski	(czwarty	/	oficer	Żandarmerii	Wojsko-
wej	?),	Józef	Lekszycki	(szósty);	Mieczysław	Nowakowski	(siódmy	/	radca	prawny),	siedzą	od	lewej:	Lucjan	Fijuth	(pierwszy	
/	lotnik),	Eugeniusz	Jakimow	(drugi	/	prawnik),	Tadeusz	Wykowski	(trzeci	/	zginął	w	powstaniu	warszawskim),	Aleksander	

Gałkowski	(szósty	/	prawnik).	Zbiory	II	LO	im.	Hetmana	Jana	Zamoyskiego	w	Lublinie
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Publikował	 prace	 z	 zakresu	 filozofii	 prawa,	 zdo-
bywając	 uznanie	 międzynarodowego	 środowiska	
naukowego.	Uzyskał	stopień	doktora	nauk	praw-
nych na podstawie rozprawy Obiektywna podstawa 
prawa według św. Tomasza z Akwinu.	Habilitował	
się	w	1938	roku	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim.	
W	czasie	II	wojny	światowej	aresztowany	z	innymi	
profesorami	KUL-u	trafił	do	więzienia	na	Zamku	
Lubelskim.	 Został	 rozstrzelany	 w  Wigilię	 1939	
roku	na	starym	cmentarzu	żydowskim90.	Według	
relacji	 świadków,	 ponieważ	 był	 wysportowany,	
podjął	nieudaną	próbę	ucieczki.	Zginął	w	pierw-
szej	zbiorowej	egzekucji	przedstawicieli	lubelskiej	
inteligencji.
W	roku	1925	„Zamoya”	ukończył	Lucjan	Gi-

życki91,	 kolejny	 z	 grona	 studentów	 prawa	 lubel-
skiej	uczelni.	Należał	do	szkolnej	drużyny	harcer-
skiej.	Redagował	pismo	„Nasze	Ognisko”.	Wziął	
udział	w	wojnie	polsko-bolszewickiej	jako	członek	
tajnych	organizacji	dywersyjnych	minujących	ro-
syjskie	obiekty	wojskowe.	Pełnił	również	 funkcję	
kuriera.	W	okresie	międzywojennym	działał	jako	
prelegent	Ligi	Obrony	Powietrznej	i	Przeciwgazo-
wej	(LOPP).
Pamięć	o	poległych	przetrwała	w	tradycji	miej-

scowej	 społeczności92	 oraz	 szkoły.	W	 latach	 30.	
XX  wieku	 jej	 wychowankowie	 odmawiali	 mo-
dlitwę	 za	 Ojczyznę,	 której	 wymowny	 fragment	
brzmiał:

Niech	kwiatem	groby	zakwitną	krwawe
Tych,	co	daleko	nieśli	jej	sławę.
Niech	czynów	naszych,	z	prochów	tych	kości,
Świetność	zabłyśnie	dla	potomności
I	wszystkich	złączy	w	obliczu	świata,
W	każdym	człowieku	wskazując	brata93.

Kolejne	 roczniki	 maturalne	 ze	 Szkoły	 Za-
moyskiego	 reprezentowały	 pokolenia	 dorastają-
ce	w wolnej	Polsce.	Zrządzeniem	historii	młodzi	
ludzie	 powtórzyli	 losy	 starszych	 kolegów	 –	 ich	

90	 Został	rozstrzelany	23	grudnia	1939	roku	(zgodnie	
z	 obowiązującym	 wówczas	 prawem	 kościelnym	 przesu-
nięto	na	ten	dzień	wypadającą	w	niedzielę	Wigilię).	Zob.	
J. Marczuk,	Straceni w Noc Wigilijną. Lublin 23 XII 1939,	
Lublin	2000,	s.	69–76.

91	 Ludwik	 Giżycki	 (ur.	 w	 1904	 roku)	 –	 urodzony	
w Winnicy	 na	 Podolu,	 syn	 sędziego	Antoniego	 i	 Józefy	
z Szamborskich;	w	1925	roku	student	prawa	na	Uniwer-
sytecie	Lubelskim.	Zob.	AU	KUL	PE	1237	–	akta	perso-
nalne;	APL,	zesp.	535,	sygn.	12,	Dziennik	lekcyjny	kl.	VII	
na	rok	1923/1924.

92	 WBP,	 sygn.	 (T.	 29),	 ulotka	 ku	 czci	 uczestników	
wojny	polsko-bolszewickiej,	lata	1920–1927.

93 Modlitwy poranne i wieczorne odmawiane w bursie 
Państwowego Gimnazjum im. Zamoyskiego w Lublinie,	Lub-
lin	1931,	s.	9.

udziałem	 stały	 się	 równie	dramatyczne	wydarze-
nia	II wojny	światowej.

Uczniowie	Szkoły	Zamoyskiego	polegli	
w walkach	w	latach	1918–192094

1. bagieński konstanty	 –	 poległ	 pod	 Litiaty-
nem	na	Ukrainie.
Lista poległych w walkach o Niepodległość uczniów szkół 
lubelskich wywołanych na apelu dnia 10 listopada 1933 
r. na Placu Litewskim w Lublinie opodal płyty Nieznane-
go Żołnierza,	„Dziennik	Urzędowy	Kuratorium	Okręgu	
Szkolnego	Lubelskiego”	(Lublin),	grudzień	1933	r.,	nr 4	
[dalej	„Dziennik	Urzędowy”	1933],	s.	159;	M. Gierma-
kowski, Szkoła im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lubli-
nie w latach 1915–1990,	Lublin	1995	[dalej	Szkoła im. 
Hetmana Jana Zamoyskiego	1995],	s. 396;	M. Surmacz,	
B. Szczerbińska-Budzyńska,	G.	Sztal,	A.	Warda,	Ucznio-
wie szkół lubelskich w walkach w okresie I wojny świato-
wej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Szkoła Zamoyskiego 
[dalej	Uczniowie Szkoły Zamojskiego 2018],	Lublin	2018,	
s. 23.

2. bukowski antoni kazimierz	 –	 poległ	 23  II	
1919	 r.	w	miejscowości	 Zimne	 (?)	 lub	 27	 IX	
1919	 r.	pod	Dyneburgiem	(?);	harcerz;	 służył	
w 35.	PP	(chor.)	(?)	lub	w	6.	PP	Leg.	(szer.)	(?).
APZ	[Archiwum	Państwowe	w	Zamościu]	–	zespół	nr	
609,	Akta	 stanu	cywilnego	Parafii	Rzymskokatolickiej	
w	 Grabowcu,	 sygn.	 21,	 Księgi	 wtóropisowe	 urodzeń,	
małżeństw	 i	 zgonów	(duplikaty)	 z	1896	r.,	akt	ur.	229	
(tu	Antoni	Bukowski,	ur.	18	XI	1896	r.,	s. Jana	i	Karoli-
ny	z	Kawków);	https://szukajwarchiwach.pl/88/609/0/-
/21/skan/full/jH0Zfc040Ry1Whm9a41CEA	 [dostęp:	
6.02.	2020];	Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli 
w wojnach 1918–1920,	Warszawa	1934	[dalej	Lista strat 
WP 1918–1920,	1934],	s. 84;	Szkoła im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego	1995,	s. 396,	402–403	(aneks	nr	5,	kopia	
rękopisu	„Służba	skautowa	Antoniego	Kazimierza	Bu-
kowskiego	(1911–1916)”);	Uczniowie Szkoły Zamojskie-
go	2018,	s. 23.

3. burdziński władysław (ur.	1903	r.,	s.	Tade-
usza	i	Marii	z	(?),	zmarł	21	VIII	1920	r.	w szpi-
talu	wojskowym	w	Łowiczu	lub	Zawierciu	(?);	
pochowany	 na	 cmentarzu	 w  Łowiczu	 lub	
Zawierciu	 (?),	 prawdopodobnie	 pod	 koniec	
1920	 r.	 ciało	 ekshumowane	 do	 Lublina)	 –	
ochotnik	II	Batalionu	Wartowniczego	(szer.).

94	 Spis	 ułożony	według	 schematu:	nazwisko	 i	 imię	 /	
data	i	miejsce	urodzenia	/	imiona	rodziców	i	nazwisko	pa-
nieńskie	matki	/	data	śmierci	/	ustalone	miejsce	pochówku	
/	członkostwo	w	harcerstwie	/	udział	w	I	wojnie	światowej	
(służba	 w	 Legionach	 Polskich	 z	 uwzględnieniem	 stop-
ni	wojskowych)	 /	w	wojnie	 polsko-bolszewickiej	 (służba	
w Wojsku	Polskim	z	uwzględnieniem	stopni	wojskowych).	
Pod	 opisem	 biograficznym	 podane	 dane	 źródłowe.	 Spis	
powstał	 z	 wykorzystaniem	 publikacji,	 informacji	 praso-
wych	 oraz	 materiałów	 dostępnych	 w	 archiwach	 lubel-
skich	i	w	zbiorach	prywatnych	oraz	dokumentów	CAW.

https://szukajwarchiwach.pl/88/609/0/-/21/skan/full/jH0Zfc040Ry1Whm9a41CEA
https://szukajwarchiwach.pl/88/609/0/-/21/skan/full/jH0Zfc040Ry1Whm9a41CEA
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„Głos	Lubelski”	nr	157	z	14	czerwca	1921	r.,	s. 3;	„Zie-
mia	Lubelska”	nr	399	z	17	września	1920 r.,	s. 3,	nr	402	
z	18	września	1920	r.,	s.	3,	nr 537	z	10	grudnia	1920	r.,	
s. 2,	nr	540	z	11	grudnia	1920 r.,	s.	2;	„Dziennik	Urzędo-
wy”	1933,	s.	159;	Lista strat WP 1918–1920,	1934,	s.	85	
[tu	informacja,	że	zmarł	we	Włodzimierzu	Wołyńskim];	
Szkoła im. Hetmana Jana Zamoyskiego	 1995,	 s.  396;	
Uczniowie Szkoły Zamojskiego	2018,	s.	23.

4. dobrogojski vel dohogojski jerzy	–	poległ	
16	IV	1919	r.	pod	Berdówką;	służył	w 1.	szw.	
7.	P.Uł.	(uł.).
CAW	 [Centralne	 Archiwum	 Wojskowe]	 –	 VM	
I.482.52	–	4326;	„Ziemia	Lubelska”	nr	224	z	22	maja	
1919	r.,	s. 3;	Zarys historii wojennej 7-go Pułku Ułanów 
Lubelskich,	 oprac.	 W.	 Laudyn,	 Warszawa	 1931	 [dalej	
Zarys historii wojennej 7. P.Uł.,	1931],	s.	35,	37	[tu	jako	
Dobrogojski]; Lista strat WP 1918–1920,	1934,	s.	144; 
Księga dziejów 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. Genera-
ła Sosnkowskiego,	 red.	 J.	Smoleński,	M. W.	Żebrowski,	
Londyn	1969	[dalej	Księga dziejów 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich,	1969],	s.	609,	620;	Szkoła im. Hetmana Jana Za-
moyskiego	1995,	s.	396	[mylna	informacja,	że	poległ	pod	
Rawą	Ruską];	Uczniowie Szkoły Zamojskiego	2018,	s.	23.

5. kruczewski vel kruszewski stanisław	 –	
poległ	 16	 IV	 1919	 r.	 pod	 Berdówką;	 służył	
w 1. szw.	7.	P.Uł.	(uł.).
CAW	–	VM	I.482.52	–	4328;	„Ziemia	Lubelska”	nr 224	
z 22	maja	1919	r.,	s.	3;	Zarys historii wojennej 7. P.Uł.	1931,	
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STRESZCZENIE

Powstałe	w	1915	roku	męskie	gimnazjum	im.	Het-
mana	Jana	Zamoyskiego	w	Lublinie	rozpoczęło	działal-
ność	w	okresie	I	wojny	światowej.	Zostało	utworzone	
z	 inicjatywy	 Zrzeszenia	 Nauczycieli	 Szkół	 Średnich.	
Wielu	 jego	 wychowanków	 wzięło	 udział	 w	 walkach	
o granice	państwa	polskiego,	służąc	w	różnych	forma-
cjach	wojskowych.	Byli	wśród	nich	również	harcerze	z	
IV	Lubelskiej	Drużyny	Harcerskiej,	noszącej	 ten	sam	
patronat	 co	 szkoła.	 Niektórzy	 zginęli	 w	 walkach	 lub	
ciężko	 ranni	 zmarli	w	 szpitalach	 polowych.	Wojenne	

losy	wychowanków	„Zamoya”	z	czasów	wojny	polsko-
-bolszewickiej	stały	się	częścią	historii	istniejącego	do	
dziś	 II	 Liceum	Ogólnokształcącego.	 Nazwiska	 absol-
wentów	z	tamtego	okresu	figurują	także	na	listach	ofiar	
II	wojny	światowej.

słowa klucze:	Szkoła	Zamoyskiego,	I	wojna	światowa,	
wojna	 polsko-bolszewicka,	 Legiony	 Polskie,	 Wojsko	
Polskie,	walka	o	niepodległość	i	granice	Polski,	mogiły	
żołnierskie,	uczniowie-żołnierze,	oświata	lubelska

SUMMARY

Established	 in	 1915,	 the	 Hetman	 Jan	 Zamoyski	
male	 gymnasium	 in	 Lublin	 began	 its	 activity	 during	
World	War	I.	 It	was	established	due	to	 the	 initiative	
of	 the	 Association	 of	 the	 Middle	 School	 Teachers.	
Many of its pupils took part in the battles for the bor-
ders	of	Poland,	serving	in	various	military	formations.	
Among	 them,	 one	 can	 also	 find	 scouts	 from	 the	 4th 
Lublin	Scout	Team,	that	bore	the	same	patronage	as	
the	school.	Some	of	the	students	died	in	the	fighting	
or,	being	seriously	injured,	in	field	hospitals.	The	war-

time	 fate	of	“Zamoy”	pupils	during	the	Polish-Soviet	
War	became	a	part	of	the	history	of	the	still-existing	
No.	2	High	School.	The	names	of	the	graduates	from	
that	period	also	appear	on	the	lists	of	victims	of	World	
War	II.

key words:	 Jan	Zamoyski	 School,	World	War	 I,	 the	
Polish-Soviet	 War,	 the	 Polish	 Legions,	 the	 Polish	
Army,	 struggle	 for	Polish	 independence	and	borders,	
graves	of	soldiers,	students-soldiers,	Lublin	education
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Anna Łukaszczyk
ii Liceum ogólnokształcące im. Hetmana jana zamoyskiego w Lublinie

Lublin miastem „krzyczącej młodości”. kulturotwórcza rola 
czasopisma szkolnego „w słońce”

Nad	blademi	łąkami
Żarzy	się	senny	Lublin
Miasto	krzyczącej	młodości.

Józef	Łobodowski

Dwudziestolecie	 międzywojenne	 to	 dla	 Lub-
lina	okres	bardzo	płodny	artystycznie.	Dzięki	ak-
tywności	środowiska	artystów	i	literatów	w mieś-
cie	kwitła	działalność	różnych	grup	artystycznych,	
kalendarz	obfitował	w	liczne	spotkania	o	charak-
terze	kulturalnym,	żywo	dyskutowało	się	ofertę	te-
atru	 i	kina.	Wyznacznikiem	aktywności	twórczej	
była	działalność	publicystyczna.	Prasa	codzienna	
pełniła	 funkcję	 informacyjną.	Rolę	 kulturotwór-
czą	przypisywano	dodatkom	do	dzienników	i	wy-
dawnictwom o charakterze literackim i artystycz-
nym.	W	Lublinie	 ukazywały	 się	 pisma	 „Lucifer”	
i „Reflektor”1.	Oprócz	tego,	że	pełniły	funkcję	ma-
gazynów	 literackich,	 były	 organem	 zrzeszającym	
przyjaciół	 tworzących	 grupę	 artystyczną.	 Czaso-
pisma	te	przedstawiały	najnowsze	trendy	i publi-
kowały	 wiersze	 debiutujących	 poetów2.	Wypada	
więc	zapytać,	jak	na	tym	tle	sytuuje	się	powstałe	
przy	Szkole	Zamoyskiego	czasopismo	„W Słońce”,	
z	jednej	strony	będące	tylko	pisemkiem	lubelskiej	
młodzieży	 szkolnej,	 z  drugiej	 aspirujące	 do	 sta-
nia	 się	 głosem	 pokolenia	 najmłodszych	 poetów	
i twórców	Lublina	lat	30.	XX	wieku.

Geneza	czasopisma

„W	Słońce”	nie	było	pierwszym	wydawnictwem	
tego	typu.	Działalność	publicystyczną	w	szkołach	
lubelskich	prowadzono	wcześniej.	Ciekawym	epi-
zodem	było	 pisemko	międzyszkolne	 „Młodzież”3,	
powstałe	również	w	murach	Gimnazjum	Zamoy-

*	 Artykuł	 na	 podstawie	 pracy	 końcowej	 „Kulturo-
twórcza	rola	czasopisma	szkolnego	»W	Słońce«”,	powsta-
łej	w	2014	roku	na	Podyplomowych	Studiach	Kwalifika-
cyjnych	 w	 Zakresie	Historii	 i	Wiedzy	 o	 Społeczeństwie	
w Zakładzie	Metodologii	Historii	UMCS	pod	kierunkiem	
prof.	dra	hab.	Marka	Woźniaka.

1	 A.	Grychowski,	Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twór-
czości pisarzy polskich,	Lublin	1974,	s.	287–289.

2	 T.	Kłak,	Czasopisma awangardy,	t.	1,	Wrocław1978.
3	 K.	Bielski,	Most nad czasem,	Lublin	1963,	s.	40–50;	

W.	Gralewski,	Stalowa tęcza. Wspomnienia o Józefie Cze-
chowiczu,	Warszawa	1968,	s.	120–127.

skiego.	Czasopismo,	którego	zaledwie	trzy	numery	
wyszły	w	1920	roku,	utorowało	drogę	 rozwojowi	
prasy	uczniowskiej.	Było	tworem	skrajnym	i	rady-
kalnym.	 Pierwsze	 szlify	 redakcyjne	 zdobywali	 na	
jego	łamach	Wacław	Gralewski	i	Konrad	Bielski,	
zasłużeni	 później	 dla	 życia	 literackiego	 Lublina.	
Młodych	 redaktorów	 powstrzymały	 surowe	 re-
strykcje	dyrekcji	oraz	wydarzenia	polityczne	1920	
roku.	 Godnym	 następcą	 „Młodzieży”	 okazał	 się	
magazyn	„W	Słońce”.
Powstanie	 tego	 czasopisma	 szkolnego	nie	 by-

łoby	możliwe,	gdyby	nie	nauczyciele	odkrywający	
potencjał	 wychowanków	 oraz	 zdolni	 uczniowie	
gotowi	wyrażać	swoje	poglądy.	Schyłek	lat	30.	XX	
wieku	 przyniósł	 również	 rozwój	 działalności	 sa-
morządowej	oraz	kółek	przedmiotowych.	Ustawy	
o  oświacie	 nakładały	 obowiązek	 uczestniczenia	
każdego	 ucznia	 w	 dodatkowej	 działalności	 po-
zalekcyjnej.	 Stan	 szkolnictwa	 średniego	między-
wojennego	 Lublina	 charakteryzował	 się	 bardzo	
wysokim	poziomem	edukacji	 i	dobrym	przygoto-
waniem	 grona	 pedagogicznego4.	 Środowisko	na-
uczycielskie	mogło	pochwalić	się	wieloma	znako-
mitymi	pedagogami,	chociażby	Zofią	Kruszewską5 
czy	 Julianem	Krzyżanowskim6.	Często	 przywołu-
je	 się	opinię	ostatniego	 z	nich,	 zamieszczoną	we	
wstępie	do	tomiku	Fraszek	Józefa	Czechowicza:

Lubelskie	 w	 pierwszym	 dziesięcioleciu	 lat	 mię-
dzywojennych	 zatętniło	 życiem	 intelektualnym,	
naukowym	 i	 literackim.	 Chełm,	 Lublin,	 Szcze-

4 Szkoły w Lublinie,	 „Scriptores”	 (Lublin)	 2007,	
nr  1:	Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta,	 red.	
M. Skrzypek,	A.	Kiszka,	A.	Zińczuk,	s.	176–181.

5	 Julia	 Hartwig,	 absolwentka	 Gimnazjum	 im.	 Unii	
Lubelskiej,	z	wielką	sympatią	wspomina	swoją	polonistkę	
Zofię	Kruszewską,	przypisując	jej	rolę	pierwszej	promotor-
ki	działań	literackich.	Por.	Szkoły w Lublinie,	s.	185.

6	 Tamże,	s.	188.	Profesor	Julian	Krzyżanowski	(1892–
1976),	 wybitny	 literaturoznawca,	 wykładowca	 KUL,	
przez	 pewien	 czas	 był	 polonistą	w	 Żeńskim	Gimnazjum	
Wacławy	Arciszowej	w	Lublinie.	Por.	 J.	Starnawski,	Syl-
wetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wie-
ku,	Lublin	2004,	s.	91–96.
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Okładki	czasopisma	„W	Słońce”.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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brzeszyn,	Zamość	dumne	były	ze	swych	poczynań,	
wychodzących	zazwyczaj	od	szkół	średnich,	w	któ-
rych	 na	 ogół	 zgodnie	 współpracowali	 miejscowi,	
starsi,	z	młodymi	przybyszami,	którzy	frencze	i	bluzy	
wojskowe	wyszarzałe	w	okopach,	pochodach	 i	 tu-
łaczkach	po	ziemiach	dalekich	powoli	i	nie	bez	wy-
siłku	zamieniali	na	ubrania	cywilne.	Z	natury	rze-
czy	przodował	tu	wojewódzki	Lublin,	i	to	nie	dzięki	
uniwersytetowi,	 który	 borykał	 się	 z	 trudnościami	
organizacyjnymi,	lecz	tuzinowi	szkół	męskich	i	żeń-
skich,	z	ich	pełnymi	energii	oraz	inicjatywy	gronami	
nauczycielskimi.	W	skład	ich	wchodziło	dużo	ludzi	
młodych,	którzy	w	niedługim	czasie	mieli	objąć	ka-
tedry	uniwersytetów	dawnych	i	nowych7.

W	roku	1928,	kiedy	ukazał	się	pierwszy	numer	
czasopisma	 „W	Słońce”,	Gimnazjum	Realne	 im.	
Hetmana	Jana	Zamoyskiego	miało	już	13	lat.	Po-
wstało	z	inicjatywy	zrzeszenia	nauczycieli,	od	po-
czątku	 było	 placówką	 prowadzoną	 przez	 księdza	
Kazimierza	Gostyńskiego.	Już	w	pierwszych	latach	
istnienia	 zyskało	 uznanie	 mieszkańców8.	 Ambi-
cją	 dyrektora	 i	 nauczycieli	 było	 wychowywanie	
i	 kształcenie	 młodzieży	 na	 wysokim	 poziomie.	
Wśród	haseł	wychowawczych,	zaproponowanych	
przez	dyrektora	na	posiedzeniu	rady	pedagogicz-
nej	w	listopadzie	1927	roku,	były:	„służba	ojczyź-
nie,	 wyrobienie	 charakteru	młodzieży,	 umacnia-
nie	woli	 i	uszlachetnianie	ducha”9.	Cele	te	żywo	
przypominały	ideały	filomatów	i	filaretów,	odwo-
łując	się	do	tradycji	edukacji	polskiej.
W	 takim	 klimacie	 zrodziło	 się	 czasopismo	

szkolne	„W	Słońce”.	Do	jego	powstania	przyczy-
nił	się	energiczny	polonista	doktor	Paweł	Gdula10,	
nauczyciel	 oddany	 pracy	 i	mający	 serdeczne	 re-
lacje	z młodzieżą11.	Inspirując	młodych	do	samo-
dzielnego	myślenia	i	twórczości,	trafił	na	podatny	
grunt.	 W	 roku	 1921	 w	 szeregi	 Gimnazjum	 Za-
moyskiego	wstąpił	Józef	Łobodowski12,	osobowość	

7	 J.	Krzyżanowski,	Fraszki czystego Józefa,	[w:]	J.	Cze-
chowicz,	Fraszki,	Lublin	1976,	s.	5–6.

8	 B.	 Zimmer,	Geneza szkoły i jej rozwój,	 [w:]	 50 lat 
Gimnazjum i Liceum imienia Jana Zamoyskiego w Lublinie 
1915–1965,	oprac.	i	red.	B.	Zimmer,	Lublin	1967,	s.	24.

9	 Tamże,	s.	31.
10	 Doktor	 Paweł	 Gdula	 (1891–1957)	 był	 również	

pracownikiem	UMCS,	działał	w	lubelskim	Towarzystwie	
Przyjaciół	Nauk,	był	autorem	kilku	publikacji	o	tematyce	
kulturalnej.	Por.	P. Gdula,	Lublin w literaturze współczesnej,	
Lublin	1937;	R.	Rosiak,	Zapisana karta,	 „Kamena”	nr	5	
(123)	z	15	marca	1957	roku,	s.	2.

11	 B.	Zimmer,	dz.	cyt.,	s.	40.
12	 Józef	Stanisław	Łobodowski	(1909–1988)	–	poeta,	

prozaik,	tłumacz	i	publicysta;	w	latach	młodości	związany	
z	awangardą	lubelską;	zmarł	w	Madrycie.	O	jego	biografii	i	
twórczości	szerzej	w:	J.	Łobodowski,	Poezje,	wstęp	J.	Zięba,	
Lublin	1990,	s.	5–17;	I.	Szypowska,	Łobodowski. Od „Ata-
mana Łobody” do „Seniora Lobo”,	Warszawa	2001;	J.	Łobo-

nieprzeciętna,	 przyszły	 poeta,	 publicysta.	 Mimo	
ścisłego	profilu	szkoły,	ta	na	wskroś	humanistycz-
na	 dusza	 znalazła	miejsce	w	 budynku	 przy	 ulicy	
Ogrodowej	 10	 (dziś	Ogrodowa	 16)	 dzięki	 pracy	
w  redakcji.	 O  wkładzie	 charyzmatycznego	 na-
uczyciela	pierwszy	redaktor	pisma	powie:

O	 ile	 sobie	 przypominam,	 historia	 zaczęła	 się	
w  7  klasie.	 Na	 lekcjach	 polskiego	 odbywały	 się	
żywe	 dyskusje	 na	 tematy	 literackie.	 Brało	 się	 ro-
mantyzm	–	materiału	dyskusyjnego	było	dużo.	Pan	
prof.	Gdula,	wnioskując	z	 zainteresowań	uczniów,	
doradził,	 aby	 stworzyć	 szkolne	 pismo	 poświęcone	
literaturze13.

Po	 latach	Łobodowski,	dojrzały	 już	artysta	 ze	
sporym	 dorobkiem	 literackim,	 będzie	 utyskiwać	
jednak	na	tytuł	czasopisma,	ponoć	zupełnie	nie-
zgodny	z	jego	wizją.

Wiele	było	projektów	–	pisał	–	[...]	na	drodze	de-
mokratycznego	głosowania	przeszedł	ten	okropny,	
moim	 zdaniem,	 tytuł.	Demokratycznej	większości	
trudno	się	było	sprzeciwić14.

W	 historii	 czasopisma	 należy	 wyróżnić	 trzy	
okresy15.	Pierwszy	przypadł	na	 lata	1928–193016,	
gdy	redaktorem	był	Józef	Łobodowski.	W	latach	
1933–193517	 redakcję	 przejęli	 –	Michał	 Szyszko	
oraz	Stanisław	Pęczalski.	W	okresie	1936–193918 
pismem	 kierowało	 kilku	 redaktorów:	 Kazimierz	
Kokosiński,	Stefan	Skoczylas,	Igor	Siekierycki19.

dowski,	Żywot człowieka gwałtownego. Wspomnienia,	wstęp	
J.	 Trznadel,	Warszawa	 2014;	 E.	 Łoś,	 „Miasto krzyczącej 
młodości” – Lublin w twórczości Józefa Łobodowskiego,	[w:]	
Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii,	
red.	G.	Bąk,	L.	Siryk,	E.	Łoś,	Lublin	2016,	s.	145–161.

13 Rozmowa J. Pleśniarowicza z J. Łobodowskim,	
„W Słońce”,	kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	5–7.

14	 J.	Łobodowski,	Wspomnienia lubelskie,	„Scriptores”	
(Lublin)	2009,	nr	35:	Łobodowski. W stulecie urodzin Józefa 
Łobodowskiego,	red.	M.	Skrzypek,	A.	Zińczuk,	A.	Chaber,	
J. Zętar,	s.	168.

15	 Przedmiotem	 analizy	 w	 niniejszym	 tekście	 są	 do-
stępne	numery	pisma.	Niewielka	liczba	zachowanych	eg-
zemplarzy	oraz	brak	konsekwencji	w	numerowaniu	przy	
kolejnych	wznowieniach	pisma	nastręczają	trudności	przy	
datowaniu	i	ustaleniu	jego	historii.

16	 Z	tych	lat	jest	dostępny	jeden	numer	pisma	dato-
wany	na	maj	1928	roku.

17	 Z	wydanych	w	latach	1933–1935	numerów	zacho-
wały	się	cztery,	datowane	na	marzec–kwiecień	1933	roku,	
październik–listopad	 1933	 roku,	 styczeń–marzec	 1934	
roku	oraz	marzec	1935	roku.

18	 Z	ostatniego	etapu	publikowania	pisma	zachowały	
się	następujące	egzemplarze:	z	maja	1936	roku,	z	września	
tegoż	roku,	z	kwietnia	1937	roku,	numer	datowany	R	X	
(1938)	oraz	R	XI	(1939).

19	 W	źródłach	spotykamy	dwojaką	pisownię	nazwiska	
autora,	na	 stronach	 „W	Słońce”	ma	 formę:	Siekierycki,	
w opracowaniach:	Sikirycki.
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Pierwszy	 numer	 „W	 Słońce”	 z	 1	 maja	 1928	
roku	nosił	podtytuł	„Czasopismo	Poświęcone	Li-
teraturze,	Sztuce	i	Życiu”20.	W	artykule	wstępnym	
zaprezentowano	w	młodzieńczo	płomiennych	sło-
wach	idee	wydawców:

W	milczącą	 pustkę	 dzisiejszej	 obojętności	 do	 za-
gadnień	–	niedających	się	wtłoczyć	w	ciasne	ramy	
codziennej	szarzyzny	–	rzucamy	garść	słów,	w	bujne	
kwiaty	rozwinąć	się	pragnących.	A	jedynym	co	się	
nam	na	usta	ciśnie	jest	pragnienie,	aby	pismo	na-
sze	 trafiło	do	 serc	 tych	wszystkich,	którzy	 źrenice	
swe	nie	zawsze	ku	błotu	ziemskiemu	zwracają,	ale	
czasami	potrafią	je	unieść	do	słońca	i	gwiazd	pro-
mienistych...21.

W	 kolejnych	 wydaniach	 pojawiły	 się	 rubryki	
dotyczące	 zagadnień	 społecznych,	 nauki	 i	 życia	
szkolnego.	 Gazeta	 miała	 charakter	 artystyczny	
i społeczny.	W	zależności	od	koncepcji	redaktorów	
naczelnych	oraz	sytuacji	społecznej	w	kraju	pismo	
skłaniało	 się	ku	prądom	artystycznym	epoki	bądź	
wydarzeniom	bieżącym	z	życia	Lublina	i Polski.
„W	Słońce”	wychodziło	w	sposób	nieregularny.	

Główną	przeszkodą	były	finanse.	Cena	50	groszy	za	
numer	okazała	się	zbyt	wysoka22.	Na	łamach	ma-
gazynu	ukazywały	się	podziękowania	dla	nauczy-
cieli,	 którzy	wspierali	 datkami	młodą	 redakcję23.	
„Największą	wadą	wszystkich	pism	 literackich	–	
mówił	o	sytuacji	publicystycznej	międzywojenne-
go	Lublina	Józef	Czechowicz	–	jest	brak	pieniędzy.	
W	 takich	warunkach	 kwestia	 poziomu	 jest	 bar-
dzo	 trudną”24.	 Jak,	mimo	 skromnych	warunków,	
przedstawiała	 się	 sytuacja	 uczniowskiego	 pisma	
„W	Słońce”?

Dział	literatury

Dział	 literatury	 czasopisma	 „W	 Słońce”	 zdo-
minowała	poezja.	Jerzy	Pleśniarowicz25,	odpowie-

20	 „W	Słońce”,	maj	1928,	nr	1,	s.	1.
21	 J.	Łobodowski,	Od redakcji,	„	W	Słońce”,	maj	1928,	

nr	1,	s.	4.
22	 J.	Łobodowski	przyznał	się	do	dokładania	do	pisma	

z	własnej	kieszeni.	Por.	Rozmowa J. Pleśniarowicza z J. Ło-
bodowskim,	„W	Słońce”,	kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	5–7.

23	 Na	 łamach	 pisma	 zamieszczane	 będą	 ogłoszenia:	
„Popierajcie	i	rozpowszechniacie	»W	Słońce!«”(„W	Słoń-
ce”,	maj	 1936,	 nr	 1,	 s.	 10)	 lub	 „Redakcja	 »W	 Słońce«	
składa	 podziękowania	 p.	 prof.	 Jesionowskiej	 za	 łaskawe	
ofiarowanie	20	 zł	na	nasze	wydawnictwo”	(„W	Słońce”,	
wrzesień	1936,	nr	1(2),	s.	9).

24	 J.	 Strachówna,	 O poezji (Wywiad z J. Czechowi-
czem),	„W	Słońce”,	wrzesień	1937,	nr	1(2),	s.	4–6.

25	 Jerzy	Pleśniarowicz	(1920–1978)	–	poeta,	tłumacz.	
Na	temat	 jego	twórczości	w:	Jerzy Pleśniarowicz. Wiersze 
i przekłady wierszy,	red.	 i	oprac.	K.	Pleśniarowicz,	J.	Ple-
śniarowicz,	Kraków	2018,	s.	9–13;	849–851.

dzialny	za	dział	literacki	od	1936	roku,	w	rubryce	
Odpowiedzi odpisywał	 młodym	 adeptom	 pióra,	
powołując	się	na	Georges’a	Duhamela26:

Niepodobna	 rad	 udzielać	 poetom	 –	 chyba	 co	 do	
kupna	papieru	i	wyboru	wydawcy.	Niepodobna	też	
nie	radzić	pisarzom,	co	układają	wiersze,	nie	będąc	
poetami,	ponieważ	jedyna	rada	roztropna	brzmiała-
by	zawiesić	lirę	na	kołku27.

Sugerował	przy	tym,	że	redakcja	rad	autoryta-
tywnych	udzielać	nie	będzie,	ale	chce	rozmawiać,	
zbliżając	 do	 siebie	 sympatyków	 pisma.	 W  ko-
mentarzach	 są	 widoczne	 tendencje	 awangardo-
we.	 Autorowi	 ukrytemu	 pod	 inicjałami	 „WH”	
Pleśniarowicz	 zarzuca	 „ujęcie	 konwencjonalne,	
wersyfikację	 staroświecką”	 i	 radzi	 czytać	poetów	
współczesnych28.	I	rzeczywiście,	wśród	dopuszcza-
nych	do	publikacji	wierszy	są	utwory	o	nowocze-
snej	formie	oraz	tematyce	zbliżonej	do	idei	awan-
gardowych.
To	Pleśniarowicz	poznał	się	na	wierszach	mło-

dej	poetki	Julii	Hartwiżanki,	które,	jego	zdaniem,	
posiadały	 „ukrytą	 melodię,	 dźwięczność	 i	 jakiś	
nieuchwytny	wdzięk”29,	co	wyraźnie	pobrzmiewa-
ło	w	Wierszu muzycznym,	opublikowanym	wiosną	
1937	roku:

Na	powiekach	tańczą	tony
Przez	lekkie	firanki
Przesmaża	się	melodia	przezroczystych	świateł
Wysokie,	duże	liście
Mocnym,	czarnym	cieniem	siadły	na	ścianach
Miękko	uśpionych	wieczorem30.

Na	łamach	„W	Słońce”	miały	także	miejsce	de-
biuty	 nieznanych	 poetów,	 dla	 których	 twórczość	
literacka	 była	 tylko	 epizodem.	 W	 utworze	 Kazi-
mierza	 Lipskiego	Akrobacja31	 pobrzmiewają	 echa	
awangardowego	zainteresowania	techniką.	W	po-
ezji	Igora	Siekieryckiego32 nowoczesna metaforyka 
oddaje	nastrojowość	przyrody.	W	piśmie	pojawia-
ją	 się	 również	 poetyckie	 utwory	 okolicznościowe,	
w których	celuje	Mirosław	Szyszko.	Jego	autorstwa	

26	 Georges	Duhamel	(1884–1966)	–	pisarz	francuski,	
redaktor	 przeglądu	 literackiego	 „Mercure	 de	 France”,	
teoretyk	 kultury.	W	 roku	 1926	 odwiedził	 Polskę.	 Mło-
dzieży	imponował	zapewne	nie	tylko	jako	literat,	ale	także	
jako	 osobistość	 zaangażowana	 w	 najważniejsze	 kwestie	
społeczne	i	polityczne	epoki.

27	 „W	Słońce”,	kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	19–20.
28	 Tamże,	s.	19.
29	 Tamże,	s.	20.
30	 Tamże,	s.	4.
31	 K.	Lipski,	Akrobacja,	„W	Słońce”,	styczeń–marzec	

1934,	nr	2,	s.	2.
32	 I.	 Siekierycki,	Burza,	 „W	 Słońce”,	 listopad	 1939,	

nr 5	(6),	s.	3.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mercure_de_France
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są	 liryki	na	okoliczność	Wielkanocy,	matury	oraz	
imienin	marszałka	Józefa	Piłsudskiego.
Ciekawe	 są	 publikowane	 w	 rubryce	 literac-

kiej	wywiady	z	 Józefem	Czechowiczem	i	 Józefem	
Łobodowskim,	których	młodzież	uważała	za	 ido-
li33.	Niezwykle	przejmująco	wypadł	artykuł	o tra-
gicznej,	 samobójczej	 śmierci	 poety	 Bronisława	
Michalskiego34.	 Młodym	 redaktorom	 wydał	 się	
on	mentalnie	bliski	przez	 swój	 idealizm.	„Jest	 to	
niewątpliwie	dar	–	pisał	Pleśniarowicz	–	ale	i	prze-
kleństwo	zarazem.	Takiej	organizacji	psychicznej	
trudno	 było	 żyć	 z	 kimkolwiek”35.	W	 podobnym	
tonie	 utrzymany	 był	 artykuł	 Lipskiego.	 Sprowo-
kowany	wiadomością	o	próbie	samobójczej	Łobo-
dowskiego	w	pełnych	empatii	i	podziwu	zdaniach	
kreślił	rzecz	o	Tragedii poety.	„Młody	organizm	po-
ety	–	stwierdzał	–	nie	chce	ustąpić	przed	twardą	
ręką	życia,	buntuje	się,	drży	gniewem	najmniejsza	
fibra,	całym	jestestwem	roztrzęsionym	staje	prze-
ciw	losowi”36.

33	 K.	 Lipski,	 Sylwetka poetyckiego Lublina,	 „W	 Słoń-
ce”,	maj	1936,	nr	1,	s.	7–8.

34	 Bronisław	Ludwik	Michalski	(1903–1935)	–	poeta,	
w	latach	1929–1933	związany	ze	środowiskiem	artystycz-
nym	Lublina,	przyjaciel	Józefa	Czechowicza.	W	roku	1935	
popełnił	 samobójstwo.	 Por.	Bronisław Ludwik Michalski,	
„Scriptores”	(Lublin)	2007,	nr	1,	s.	100–101.

35	 Tamże,	s.	8–9.
36	 K.	Lipski,	Tragedia poety,	„W	Słońce”,	styczeń–ma-

rzec	1934,	nr	2,	s.	3–5.

Podsumowanie	 rozważań	 o	 poezji	 na	 stroni-
cach	„W	Słońce”	może	stanowić	wiersz	P.	Zieliń-
skiego,	nawiązujący	do	tytułu	pisma:

W	słońce!	–	jak	strzelisty	łuk
Gotyku	lecą	nasze	myśli...
Niech	ich	odblask,	każde	czoło
Opromieni!...
Skuje	w	koło
Młodości...	po	co?	–	my	budować
Polskę	przyszli!...
Słowa	zamieńmy	w	sztandary!37

W	tej	nieco	chropowatej,	brzmiącej	dziś	dość	
archaicznie	formie	pobrzmiewa	misja	czasopisma,	
w	 innym	miejscu	 trafnie	wyłożona	 przez	 Siekie-
ryckiego:

Każdy	wiersz	musi	mieć	swoje	głębokie	uzasadnie-
nie.	[...]	Poezja	bowiem	nie	powinna	wyrażać	drob-
nych	 nastroików,	 ale	 pewne	 bardziej	 skoordyno-
wane	całości	uczuciowe.	Wiersz	musi	coś	wyrażać.	
Z  chwilą	 gdy	 się	 go	drukuje,	 jest	on	bowiem	 fak-
tem	artystyczno-społecznym,	a	nie	tylko	osobistym	
i dlatego	musi	zawierać	pewien	element	odpowie-
dzialności38.

Dział	 literatury	 wypełniały	 również	 teksty	
epickie.	Wyczytać	z	nich	można	fascynacje	auto-
rów	motoryzacją	(nowelka	Rekord39 o heroicznym 
rajdowcu	o	imieniu	Mills,	który	uratował	pociąg	
przed	katastrofą)	czy	też	światem	przyrody	(opo-
wiadanie Halniak40	o	walce	człowieka	z	żywiołem).	
Pozostałe	teksty	w	formie	krótkiej	prozy	przedsta-
wiają	 młodzieńczy	 świat	 uczuć:	 miłości,	 buntu,	
tęsknoty	za	nieznanym.
Nie	 do	 przecenienia	 wydaje	 się	 dla	 redakcji	

„W	Słońce”	 i	 debiutujących	 tam	poetów	brater-
ski	 mecenat	 Czechowicza.	 W	 wywiadzie,	 który	
w	1936	roku	przeprowadziła	Janina	Strachówna,	
poeta	uznał	Lublin	za	środowisko	wybitne,	a	mło-
dym	pisarzom	pozostawił	garść	dobrych	rad,	pro-
ponując	 początkującym	 studia	 nad	 teorią	 poezji	
i  filozofii.	 Puentując,	 dodał:	 „Roboty	 zaczynane	
w szkole	mogą	dać	duży	pożytek”41.

37	 P.	 Zieliński,	W słońce,	 „W	Słońce”,	marzec–kwie-
cień	1933,	nr	1,	s.	2.

38	 I.	 Siekierycki,	 Odpowiedzi,	 „W	 Słońce”,	 R	 XI	
(1939),	s.	18.

39	 W.	Choiński,	Rekord,	„W	Słońce”,	wrzesień	1936,	
nr	1	(2),	s.	10–12.

40	 S.	Pęczalski,	Halniak,	„W	Słońce”,	styczeń–marzec	
1934,	nr	2,	s.	4–6.

41	 J.	Strachówna,	O poezji (Wywiad z Józefem Czecho-
wiczem),	„W	Słońce”,	wrzesień	1936,	nr	1	(2),	s.	4–6.

Józef	Łobodowski,	1931	rok.	Fotografia	ze	zbiorów	rodzin-
nych	Ewy	Tomanek
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Dział	sztuki

Rubryki	 artystyczne	 magazynu	 „W	 Słońce”	
żywo	 odnosiły	 się	 do	 inicjatyw	 młodzieżowych	
zainspirowanych	 repertuarem	 Teatru	 Miejskie-
go	 oraz	Objazdowego	Teatru	Wołyńskiego42.	Na	
łamach	 pisma	 toczyły	 się	 ciekawe	 dyskusje	 na	
temat	kondycji	 lubelskiej	 sceny	 teatralnej43.	Re-
dakcyjni	entuzjaści	teatru	podejmowali	trud	kry-
tyki	 skierowanej	 przeciwko	 szkolnym	 kolegom,	
którzy	możliwość	udziału	w	próbach	generalnych	
przedstawień	traktowali	jako	sposobność	do	legal-
nych	wagarów,	spisania	prac	domowych,	a	także...	
okazję	do	nawiązania	bliższych	znajomości	z	płcią	
piękną.	Autor	sarkastycznego	artykułu	Koło teatru 
pusto	kwestionuje	wiarygodność	zapału	młodzieży	
do teatru44.	 W	 recenzji	 repertuaru	 Teatru	 Wo-
łyńskiego	w	numerze	 z	1939	 roku	 skrytykowano	
dobór	 utworów	 operetkowych	 i	 fars.	 „Zniesma-
czony”	 autor	 artykułu	domagał	 się	 ambitniejszej	
tematyki,	podkreślając,	że	teatr	stanowi	poważną	
pozycję	w	kształceniu	młodzieży45.
Odpowiedzią	na	niedociągnięcia	zawodowych	

teatrów	był	bujnie	rozwijający	się	teatr	młodych46.

Ustalił	się	taki	zwyczaj	–	wspominał	Łobodowski	–	
że	każda	szkoła	lubelska	[...]	musiała	przynajmniej	
raz	w	roku	wystąpić	z	przedstawieniem	teatralnym.	
Zazwyczaj	 chodziło	 o	 program	mieszany.	Występy	
chóru,	deklamacje,	gra	na	fortepianie,	jakaś	jedno-
aktówka47.

W	numerze	z	1937	roku	znajduje	się	opis	wie-
czoru	 inscenizacji	 i	 recytacji	 zorganizowanego	
przez	młodzież	lubelskich	szkół	średnich48.	Twór-
cy	sięgnęli	po	teksty	czołowych	poetów	polskich,	
prezentując	 je	w	nowatorski,	 śmiały	 sposób.	Pu-
bliczność	doceniła	przedstawienie	gromkimi	okla-
skami.
Młodzi	 dziennikarze	 „W	 Słońce”	 nie	 zapo-

mnieli	także	o	kinie49,	określanym	przez	Czesława	

42	 S.	Krzykała,	Lata kapitalizmu,	[w:] Historia Lublina 
w zarysie 1317–1968,	red.	H.	Zins,	Lublin	1972,	s.	135.

43	 S.	Kubić,	Teatr w Lublinie,	„W	Słońce”,	maj	1936,	
nr	1,	s.	11–12.

44	 K.	Podgórski,	Koło teatru pusto,	„W	Słońce”,	kwie-
cień	1937,	nr	3	(4),	s.	8–9.

45	 Por.	Recenzje,	„W	Słońce”,	listopad	1939,	nr	5	(6),	
s.	10–12.

46	 K.	 Dmitruk,	 Instytucje literackie Lublina w dwu-
dziestoleciu międzywojennym,	 [w:]	 Spojrzenia w przeszłość 
Lubelszczyzny,	 red.	K.	Myśliński,	A. A.	Witusik,	Lublin	
1974,	s.	207.

47	 J.	Łobodowski,	Wspomnienia...,	s.	167.
48 Wieczór inscenizacji i recytacji zespołowych lubelskich 

szkół średnich,	„W	Słońce”,	kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	16.
49	 „W	Słońce”,	maj	1936,	nr	1,	s.	11–12.

Julia	Hartwig,	okupacja	hitlerowska.	Zbiory	Muzeum	Naro-
dowego	w	Lublinie

Łagodę	„mekką	sztubacką”.	Artykuł	Muza barba-
rzyństwa. Wypad antykinomaniowy zawiera	kąśliwe	
uwagi	na	temat	filmów	grywanych	w	chełmskim	
kinie.	 Autor,	 rozumiejąc	 zachwyt	 rówieśników,	
postawił	jednak	tezę,	że	młodzież,	poza	rozrywką	
„z filmów	nie	wynosi	żadnych	wartości	dodatnich,	
tylko	ujemne”50.
W	Lublinie	mekką	kinomaniaków	było	w tym	

czasie	legendarne	kino	Corso51.	W	jednym	z	nu-
merów	pisma	znalazła	się	pozytywna	recenzja	fil-
mu Hotel studentów.	Problematyka	życia	paryskiej	
braci	 studenckiej	 poruszyła	młodego	 recenzenta	
autentyzmem.	 Krytycznie	 ocenił	 natomiast	 film	
Apollo – syn Indii (banalny melodramat) oraz 
produkcję	W cieniu krzyża (przedstawiającą	czasy	
Rzymu	za	panowania	Nerona)52.

50	 C.	Łagoda,	Muza barbarzyństwa,	„W	Słońce”,	wrze-
sień	1936,	nr	1	(2),	s.	8.

51	 Kino	Corso,	zlokalizowane	przy	ulicy	Radziwiłłow-
skiej,	w	pobliżu	Gimnazjum	Zamoyskiego,	stało	się	miej-
scem	 częstych	 spotkań	młodzieży,	 przyciągało	 niebanal-
nym	wystrojem	wnętrz	oraz	ciekawym	repertuarem.	Por.
Kina lubelskie,	 „Scriptores”	 (Lublin)	2007,	nr	1,	 s. 167–
168.

52	 T.	 Jost,	 Recenzje,	 „W	 Słońce”,	 marzec–kwiecień	
1933,	nr	1,	s.	14–15.
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Rozwój	 kina,	 jako	 jednego	 z	 elementów	kul-
tury	masowej,	wpłynął	na	kreowanie	postaci	idoli	
młodych	odbiorców.	Prym	wiedli	Charlotte	Col-
bert,	Gary	Cooper	i	Clark	Gable.	Uwielbienie	dla	
gwiazd	 Hollywood	 było	 dostrzegalne	 w	 modzie	
uczniowskiej	–	próbowano	uczesaniem	 i	 strojem	
nawiązywać	do	stylistyki	gwiazd.
Upodobanie	 do	 kultury	 wysokiej	 przejawiało	

się	 zaś	w	tematach	muzycznych.	Młodzież	 szkol-
na	 miała	 wówczas	 obowiązek	 zapoznawania	 się	
z  ofertą	ORMUZ-u53.	 Były	 to	 audycje	 przygoto-
wane	przez	teatr	muzyczny,	współpracujący	z ku-
ratorium	 oświaty.	 Jednak	 zdaniem	 redaktorów	
„W  Słońce”	 nie	 spełniały	 zadań54.	 Z	 przychylną	
opinią	spotkały	się	natomiast	utwory	kompozyto-
ra	Romana	Palestra55.	O	ambitnych	zainteresowa-
niach	 muzycznych	 młodzieży	 najdobitniej	 zdaje	
się	 świadczyć	 artykuł	Parę słów o polskiej muzyce 
współczesnej56.

Dział	o	nauce	i	życiu	społecznym

Dział	dotyczący	nauki	na	stronicach	„W	Słoń-
ce”	reprezentowany	był	dość	skromnie,	co	można	
wiązać	z	profilem	humanistycznym	zespołu	redak-
cyjnego.	Wśród	poruszanych	tematów	zaintereso-
waniem	cieszyły	się	elektryczność57 i lotnictwo58.	
Numer	z	1932	roku	dostarczył	informacji	o	rekor-
dach	 szybkości	 maszyn	 latających	 i	 odważnych	
pilotach59.	W	artykule	poświęconym	przemysłowi	

53	 ORMUZ	–	Organizacja	Ruchu	Muzycznego	powo-
łana	do	życia	przez	Tadeusza	Ochlewskiego.	Miała	popu-
laryzować	na	prowincji	muzykę	w	wykonaniu	renomowa-
nych	artystów.	Słowo	wstępne	przed	koncertem	wygłaszał	
któryś	z	artystów	lub	organizatorów.	Do	wybuchu	II	wojny	
światowej	odbyło	się	około	750	koncertów	ormuzowych,	
audycji	 szkolnych	 zaś	 blisko	 2	 tysiące.	 Por.	 J.	 Jasieński,	
Pamiątka sprzed siedemdziesięciu lat,	 http://www.ruchmu-
zyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=38	[dostęp:	23.03.2020].

54 Recenzje,	„W	Słońce”,	wrzesień	1936,	nr	1(2),	s. 14.
55	 Roman	Palester	(1907–1989)	–	polski	kompozytor	

tworzący	na	emigracji,	http://culture.pl/pl/tworca/roman-
-palester	[dostęp:	23.03.2020].

56	 J.	Rozmus,	Parę słów o polskiej muzyce współczesnej,	
„W	Słońce”,	listopad	1939,	nr	5	(6),	s.	14.

57	 Ciekawość	 czytelników	 mógł	 wzbudzić	 artykuł	
J.  Krasińskiego, Najpotężniejsza maszyna elektryczna na 
świecie,	„W	Słońce”,	styczeń–marzec	1934,	nr	2,	s.	10.	Au-
tor	poruszył	 temat	 rozbicia	atomu.	Po	napisaniu	 tekstu,	
jak	 sam	wspominał	 po	 latach,	 zaczęły	 się	w	nim	budzić	
„zainteresowania	 fizykochemiczne”.	 Por.	 J.	 Krasiński,	
„Moje	wspomnienia”,	Warszawa–Lund	1992	[wspomnie-
nia	 spisane	 przez	 absolwenta	 Gimnazjum	 im.	Hetmana	
Jana	Zamoyskiego	i	ofiarowane	szkolnej	Izbie	Tradycji].

58	 J.	Kukucki,	Rok 1932 w lotnictwie,	„W	Słońce”,	ma-
rzec–kwiecień	1933,	nr	1,	s.	11.

59	 Tamże.

Lublina60	 pojawiła	 się	wzmianka	 o	 lubelskiej	 fa-
bryce	 samolotów.	W	 jednym	 z	numerów	 z	 1939	
roku	 opublikowano	 zaś	 tekst	Młodzieży damy ci 
skrzydła majora	lotnictwa	Włodzimierza	Kondra-
tiuka61.	Autor	reklamował	dęblińską	„Szkołę	Or-
ląt”62.	„I	dlatego	polskie	lotnictwo	–	pisał	–	czeka	
na	młodych	towarzyszy	powietrznych”.
Dział	 dotyczący	 życia	 społecznego	 w	 piśmie	

„W	Słońce”	poruszał	wiele	z	aktualnej	tematyki.	
Przedmiotem	zainteresowania	była	historia	lokal-
na,	 a	 także	 historia	 Polski.	 Pisano	 teksty	 o	 ów-
czesnym	przemyśle	lubelskim63.	Jeden	z	numerów	
został	 poświęcony	 Lidze	Morskiej	 i	 Kolonialnej.	
Zamieszczono	w	nim	wybrane	myśli	i	biografię	ge-
nerała	Gustawa	Orlicz-Dreszera,	 twórcy	polskiej	
polityki	kolonialnej64.	Generał,	dostrzegając	kry-
zys	gospodarczy	i	ubóstwo	społeczeństwa,	widział	
rozwiązanie	 problemów	w	 eksploatacji	 polskiego	
morza	oraz	w	próbie	stworzenia	polskich	kolonii.
Artykuły	społeczno-historyczne	stanowiły	pa-

pierek	lakmusowy	sytuacji	politycznej	kraju.	Licz-
ne	były	wzmianki	dotyczące	rodzących	się	prądów	
polityki	europejskiej.	Stanisław	Pęczalski	w	arty-
kule	 z	 1934	 roku	Wielkie zdarzenia historyczne65 
skupił	się	na	tematyce	hitlerowskich	Niemiec,	za-
uważając	niebezpieczeństwo	polityki	„zdrady	i ob-
łudy”66.	W	tekście	Zagadnienia chwili obecnej a wy-
chowanie	Czesław	Sapała	trafnie	nakreślił	ogólną	
sytuację	społeczną	połowy	lat	30.	XX	wieku:

Okres	dzisiejszy	jest	okresem	szukania	–	twierdził	–	
przewartościowania,	[...]	powolnego	wzrastania	lub	
gwałtownego	burzenia	 starych	 form	wierzeń	 i bo-
gów	i	stawiania	na	ich	miejsce	nowych67.

60	 W.	Żuk,	Przemysł miasta Lublina,	„W	Słońce”,	maj	
1936,	nr	1,	s.	13–14.

61	 W.	 Kondratiuk,	 Młodzieży damy ci skrzydła,	
„W Słońce”,	listopad	1939,	nr	5	(6),	s.	6–7.

62	 Mjr	 tech.	 Włodzimierz	 Kondratiuk	 był	 związany	
z Centrum	Wyszkolenia	Oficerów	Lotnictwa	w	Dęblinie.	
W	 latach	30.	XX	wieku	 system	edukacji	 lotniczej	obej-
mował	 popularyzatorsko-szkoleniową	 działalność	 aero-
klubów,	 pracę	wojskowych	 szkół	 lotniczych	 i	 zawodowe	
doskonalenie	 ich	 absolwentów	 w	 pułkach	 lotniczych.	
Wszystko	 to	miało	 służyć	 kształceniu	 profesjonalnej	 ka-
dry	 lotniczej.	 Por.	 http://www.polishairforce.pl/cmenta-
rzewrzesien/nieznanewrzesien.html	[dostęp:	22.03.2020];	
http://www.wsosp.pl/index.php/pl/o-uczelni/historia-
-uczelni.html	[dostęp:	23.03.2020].

63	 W.	Żuk,	dz.	cyt.,	s.	13–14.
64	 K.	 Kokosiński,	Gen. Orlicz-Dreszer,	 „W	 Słońce”,	

luty	1937,	nr	2	(3),	s.	3–4.
65	 S.	Pęczalski,	Wielkie zdarzenia historyczne,	„W	Słoń-

ce”,	styczeń–marzec	1934,	nr	1,	s.	15.
66	 Tamże,	s.	15.
67	 C.	Sapała,	Zagadnienia chwili obecnej a wychowanie,	

„W	Słońce”,	styczeń–marzec	1934,	nr	1,	s.	9.

http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=38
http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=38
http://culture.pl/pl/tworca/roman-palester
http://culture.pl/pl/tworca/roman-palester
http://www.polishairforce.pl/cmentarzewrzesien/nieznanewrzesien.html
http://www.polishairforce.pl/cmentarzewrzesien/nieznanewrzesien.html
http://www.wsosp.pl/index.php/pl/o-uczelni/historia-uczelni.html
http://www.wsosp.pl/index.php/pl/o-uczelni/historia-uczelni.html
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Wtórował	mu	Roman	Szewczyk,	pisząc	o	kry-
zysie	 demokratyzmu	 i	 parlamentaryzmu,	 zamiast	
którego	rodziły	się	w	Europie	kolejne	dyktatury68.
Młodzi	 obserwatorzy	 polityki	 stawiali	 wiele	

pytań:	o	skuteczne	formy	ustrojowe,	o	źródło	siły	
i powodzenia	organizmu	państwowego.	Snuli	roz-
ważania	 o	miejscu	młodych	w	 trybach	machiny	
historycznej,	 dostrzegając	 działania	 komunistów,	
zwolenników	Mussoliniego	i	Hitlera:

Reasumując,	widzimy	jedną	rzecz,	że	grupy	rządzą-
ce,	kierujące	wychowaniem	młodzieży,	nie	wycho-
wują	człowieka	o	ideałach	państwowych	i	ogólno-
ludzkich,	lecz	wychowują	fanatycznego	lub	bardziej	
spokojnego	zwolennika	siebie.	Wychowują	pionka,	
który	[...]	nic	innego	zrozumieć	nie	jest	w	stanie69.

Redaktorzy	„W	Słońce”	pisali	także	o	ważnych	
wydarzeniach	w	kraju.	Reportersko-poetycki	cha-
rakter	miał	tekst	sprawozdania	z	maja	1936	roku	
z	uroczystości	pogrzebowych	Józefa	Piłsudskiego:

Gorączkowość	żałobna.	[...]	Trumna.	Niewielki	pro-
stokąt,	bielą	i	czerwienią	w	czerni	żałobnej	wycięty.	
Nie	ma	wichru	i	nie	bije	piorun,	półmilion	klęczy70.

Dział	o	życiu	szkolnym

Ostatnią	 rubrykę	 w	 czasopiśmie	 poświęcono	
życiu	szkolnemu.	Zamieszczone	tam	artykuły	zdo-
minowane	były	przez	tematykę	samorządu	szkol-
nego71.	 Liczne	 kółka:	 literackie,	 fotograficzne,	
dyskusyjne,	 krajoznawcze72,	 przedmiotowe	miały	
ambicję	zaprezentowania	swoich	osiągnięć.	Infor-
mowano	na	łamach	pisma	o	pracy	w	świetlicach,	
zbiórce	ubrań,	żywności	i	książek73.	Nie	brakowa-
ło	głosu	krytyki.

Otrzymaliśmy	 samorząd,	 samorząd!	 –	 stwierdzał	
autor	 jednego	 z	 artykułów.	 –	 Rządzimy	 się	 sami.	
W mig	namnożyła	się	cała	masa	kółek	i	kółeczek,	
różnie	się	kręcących	zależnie	od	dygnitarzy,	którzy	
nimi	kierują74.

68	 R.	Szewczyk,	Demokratyzm,	„W	Słońce”,	styczeń–
marzec	1934,	nr	2,	s.	6–8.

69	 C.	Sapała,	dz.	cyt.,	s.	9.
70	 W.	Choiński,	Warszawa, 17 maja,	„W	Słońce”,	maj	

1936,	nr	1,	s.1–2.
71	 M.	 Szyszko,	 Przejawy życia samorządowego,	

„W Słońce”,	styczeń–marzec	1934,	nr	2,	s.	14.
72	 M.	 Land,	 Sprawozdanie. Koło krajoznawcze,	

„W Słońce”,	marzec–kwiecień	1933,	nr	1,	s.	15–16.	W ar-
tykule	prezes	opowiada	o	działalności	Koła.	Zrzeszeni	wy-
głaszali	 referaty,	 tworzyli	 zbiory	 krajoznawcze,	 przygoto-
wywali	inscenizację	Wesela lubelskiego.

73 Samorządy szkół lubelskich,	„W	Słońce”,	maj	1936,	
nr	1,	s.	15.

74	 M.	 Szyszko,	Dygnitarstwa rodzą się, jak grzyby po 
deszczu,	„W	Słońce”,	marzec–kwiecień	1933,	nr	1	s.	12.

Kolejną	 przestrzenią	 zaangażowania	 braci	
uczniowskiej	 było	 harcerstwo.	 W	 rubryce	 Życie 
szkolne	pojawiały	się	początkowo	artykuły	sławią-
ce	dobrodziejstwa	płynące	z	przynależności	do	or-
ganizacji	harcerskiej.

Być	 zawsze	na	czele!	–	 zachwycano	 się	w	 jednym	
z takich	tekstów.	–	Z	pięknym	obliczem	szlachetne-
go	współzawodnika,	walczącego	wśród	burz	i	niepo-
gody	w	kolorach	harcerza75.

U	schyłku	lat	30.	XX	wieku	pojawiły	się	 jed-
nak	głosy	sceptycznie	nastawione	do	idei	Związku	
Harcerstwa	 Polskiego,	 krytykujące	 upolitycznie-
nie	kadry	dowódczej76.
Nie	mniejszych	emocji	co	samorząd	 i	harcer-

stwo	 dostarczał	 sport.	 Młodzi	 pasjonaci	 działali	
w licznych	klubach77.

Sport	!	Tak,	sport.	Okrągło	99	procent	istot	ludz-
kich	–	 głosił	 artykuł	Fanatycy sportu	 –	 oddało	 się	
i oddaje	jeszcze	temu	nałogowi78.

Osobną	grupę	artykułów	stanowiły	teksty	trak-
tujące	o	codziennym	uczniowskim	życiu.	Najczęś-
ciej	żartobliwe	przedstawiały	barwne	scenki	z	lekcji	
bądź	szkolnego	korytarza.	Powtarzającym	się	wąt-
kiem	była	matura,	nieodłączny	elementem	żywota	
uczniowskiego.	Obawy	związane	z	nią	znalazły	wy-
raz	w	wielu	przytaczanych	anegdotach79.	Stałymi	
elementami	rubryki	poświęconej	życiu	szkolnemu	
były	także	relacje	z	obchodów	jubileuszy	organizo-
wanych	w	czasie	roku	szkolnego.	„W Słońce”	sta-
wało	się	wówczas	trybuną	dyskusji	o	sposobie	wy-
chowania	młodzieży.	W	interesującym	dwugłosie	
uczniowie	 Skoczylas	 i	Gajewski80	 zwrócili	 uwagę	
na	konieczność	umożliwienia	młodym	samodziel-
nego	działania	bez	cenzury	i	kontroli.

Grafiki	i	reklamy

„W	Słońce”	wyróżniało	się	na	tle	innych	szkol-
nych	 pism	 bogatą	 szatą	 graficzną81.	 Na	 uwagę	

75	 Tenże,	Czuj-duch!,	 „W	Słońce”,	marzec–kwiecień	
1933,	nr	1,	s.	12.

76	 Z.	 Mikulski,	 O kryteria wychowawcze Związku 
Harcerstwa Polskiego,	 „W	Słońce”,	 kwiecień	 1937,	 nr	 1,	
s. 15–16.

77 M. K. S. w Lublinie,	 „W	Słońce”,	 kwiecień	1937,	
nr 3	(4),	s.	18.

78	 K.	 Lipski,	 Fanatycy sportu,	 „W	 Słońce”,	 marzec–
kwiecień	1933,	nr	1,	s.	12–13.

79	 I.	Siekierycki,	Pasażerka na gapę,	„W	Słońce”,	kwie-
cień	1937,	nr	3	(4),	s.	13–14.

80	 W.	 Gajewski,	 S.	 Skoczylas,	 Szkoła a światopogląd 
młodzieży,	„W	Słońce”,	kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	10–12.

81	 Staranne	kompozycje	okładek	nadawały	uczniow-
skiemu	czasopismu	rangę	porównywalną	do	innych	pro-
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zasługują	 okładki	 oraz	 ilustracje	 urozmaicające	
treści	 artykułów.	Na	 dziewięć	 zachowanych	 nu-
merów	 cztery	mają	 okładki,	 na	 których	 umiesz-
czono	 abstrakcje	 z	 wkomponowaną	 winietą	
tytułową.	Ciekawa	plastycznie	jest	grafika	przed-
stawiająca	fragment	lubelskiego	Starego	Miasta82.	
Niemal	w każdym	z	zachowanych	numerów	moż-
na	 zaobserwować	dbałość	o	wyszukaną	czcionkę	
w	 pisowni	 tytułu	 pisma.	 Artykuły	 były	 urozma-
icone	 linorytami	 związanymi	 tematycznie	 z	 treś-
cią	 tekstów	 bądź	 pełniącymi	 funkcje	 wyłącznie	
dekoracyjne.	Publikowano	zarówno	grafiki	pełno-
formatowe,	 jak	 i	niewielkie	elementy	 zdobnicze.	
Linoryty	tworzyli	Stefan	Piotrowski	i	Hubert	Gru-
dziński83.	Inspiracją	dla	młodych	wydawców	mógł	
być	uczący	w	Szkole	Zamoyskiego	artysta	plastyk	
Franciszek	Czekay,	 związany	 z	 lubelskim	oddzia-
łem	Zachęty84.
Reklama	 na	 łamach	 pisma	 „W	 Słońce”	 pre-

zentowała	się	z	kolei	raczej	skromnie.	Najczęściej	
miała	charakter	krótkiego	anonsu	z	adresem	re-
klamodawcy umieszczonym w prostym obramo-
waniu85.	Zwykle	ostatnia	strona	była	wypełniona	
kilkoma	 ogłoszeniami.	 Dobór	 reklamowanych	
branż	pozwala	stwierdzić,	 iż	 redakcja	czasopisma	
w	ten	sposób	pokrywała	koszty	druku.	Do	najczęś-
ciej	 reklamowanych	 należały	 Zakłady	 Graficzne	
Józefata	Pietrzykowskiego	i	Drukarnia	Narodowa	
Leona	Milarskiego86.	Pozostałe	reklamy	kierowa-
no	do	odbiorców	czasopisma,	na	przykład	ogłosze-
nia	lubelskich	czapników	(szyjących	obowiązkowe	
czapki	uczniowskie)	oraz	anonse	 sklepów	obuw-
niczych	 i	odzieżowych	oferujących	stroje	gimna-
styczne87.	Na	stronach	pisma	zamieszczano	także	
ogłoszenia	 promujące	 podręczniki	 i	 lektury	 oraz	
materiały	piśmiennicze.	 „W	Słońce”	 tym	 samym	
wpisywało	się	w	dostrzegalny	w	międzywojniu	roz-
wój	reklamy88.

fesjonalnych	periodyków.	Szata	graficzna	pism	„Lucifer”	
i	„Reflektor”,	podobnie	jak	w	przypadku	pisma	„W Słoń-
ce”,	 łączyła	 koncepcję	 secesyjną	 z	 formalizmem.	 Por.	
I.  J.  Kamiński,	 Życie artystyczne w Lublinie 1901–1926,	
Lublin	2000,	s.	223.

82	 Okładka	wg	projektu	S.	Byczka,	„W	Słońce”,	ma-
rzec–kwiecień	1933,	nr	1.

83	 „W	Słońce”,	marzec–kwiecień	1933,	nr	1:	H.	Gru-
dziński,	linoryt	Twarz Chrystusa,	s.	5;	S.	Piotrowski,	lino-
ryt Lotnicy, s.	13.

84	 I.	J.	Kamiński,	dz.	cyt.,	s.	348–349.
85	 I.	J.	Kamiński,	komentując	kształt	ówczesnej	rekla-

my	prasowej,	pisał:	„Były	to	proste,	typograficzne	inseraty	
pozbawione	 z	 reguły	 rozwiniętych	 elementów	 graficz-
nych”.	Tamże,	s.	190.

86	 „W	Słońce”,	wrzesień	1936,	nr	1	(2),	s.	16.
87	 Tamże.
88	 M.	 Zdrenka,	Mydło, czernidło i pachnidło – czyli 

kilka słów o dawnej reklamie...,	 „ProKreacja”	2007,	nr	5,	

Twórcy

Przez	redakcję	pisma	„W	Słońce”	przewinęło	się	
wielu	utalentowanych	młodych	ludzi,	późniejszych	
pisarzy	 i	 redaktorów.	Dla	wielu	 czasopismo	 stało	
się	miejscem	literackiego	debiutu.	Pierwsze	próby	
pisarskie	 Józefa	 Łobodowskiego,	 Julii	 Hartwig89,	
Jerzego	 Pleśniarowicza,	 Stefana	 Skoczylasa90 czy 
Igora	Sikiryckiego91	na	łamach	periodyku	odegrały	
w	 ich	 życiu	 twórczym	ważną	 rolę.	Dołączenie	do	
jednego	 z	 numerów	 tomiku	 poezji	 Zdzisława	 Po-
powskiego92	pokazuje,	że	pismo	było	kolebką	twór-
czości	najmłodszych	pisarzy	Lublina.
„W	 Słońce”,	 jak	 już	 stwierdzono	 wcześniej,	

było	 trybuną	 wypowiedzi	 młodszego	 pokolenia	
poetów93,	 „głosem	 krzyczącej	młodości”,	 według	
pierwszego	redaktora	periodyku	Józefa	Łobodow-
skiego.	Swą	bujną	osobowością	zagarnął	on	nie-
mal wszystkie stronice94:

Redagowanie	 miesięcznika	 z	 miejsca	 narobiło	 mi	
zajadłych	 wrogów,	 gdyż	 ponoszony	 temperamen-
tem	i	przekonany	o	własnych	racjach,	nie	liczyłem	
się	z	niczym	i	nikim.	Pisywałem	artykuły	na	różne	
tematy,	drukowałem	wiersze	i	przekłady.	Zacząłem	
używać	pseudonimów,	aby	moje	nazwisko	nie	poja-
wiało	się	za	często.	Opinie	były	różne,	a	najbardziej	

s.	 36–40,	 www.blog.mediafun.pl/foto/2007-11/prokre-
acja5_2007.pdf [dostęp:	23.03.2020].

89	 Julia	Hartwig	(1921–2017)	–	poetka,	eseistka,	tłu-
maczka,	 siostra	 znanego	 fotografika	 Edwarda	Hartwiga.	
Por.	Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedycz-
ny,	t.	1,	Warszawa	2000,	s.	216.

90	 Stefan	Skoczylas	(1918–1945)	–	wydawca	i	redak-
tor	 prasy	 podziemnej,	 żołnierz	 Batalionów	 Chłopskich.	
Por.	H.	Kurek-Dudowa,	Młodość tragiczna i męska. O Ste-
fanie Skoczylasie,	Warszawa	1978,	s.	5.

91	 Igor	 Sikirycki	 (1920–1985)	 –	 poeta,	 prozaik,	 sa-
tyryk,	autor	książek	dla	dzieci.	Por.	Literatura polska XX 
wieku. Przewodnik encyklopedyczny,	t.	2,	Warszawa	2003,	
s.	138.

92	 W	numerze	wrześniowym	z	1936	 roku	na	 stronie	
15	znajduje	się	adnotacja:	„Wyszedł	z	druku	drugi	tomik	
poezyj	 Zdzisława	 Popowskiego	 pt.	 Pieśni uroczyste.	 Do	
nabycia	w	Redakcji	»W	Słońce«	i	w	księgarniach.	Cena	
2	 zł”.	 Zdzisław	 Tadeusz	 Popowski	 był	 poetą	 związanym	
z chełmskim	ośrodkiem	„Kameny”.	Fakt	ukazania	się	in-
formacji	o	 jego	tomiku	w	czasopiśmie	wskazuje	na	żywe	
zainteresowanie	 i	 bliskie	 kontakty	młodych	 redaktorów	
ze	środowiskiem	literatów.

93	 T.	Kłak,	Poezja lubelska 1918–1939,	[w:]	Lublin lite-
racki,	red.	W.	Michalski,	J.	Zięba,	Lublin	1984,	s.	60–115.

94	 Numer	pierwszy	pisma	z	1928	roku	prezentuje	Ło-
bodowskiego	 jako	wszechstronnego	 redaktora	naczelne-
go,	autora:	wstępu	(s.	1–4),	wierszy	Dlaczego (s.	4)	i Trzy 
śmierci (s.	8),	opowiadania	Gejsza (s.	5–7),	pod	pseudoni-
mem	Zygmunt	Brodzki,	oraz	 artykułu	krytycznego	Teatr 
Narodowy (s.	 9–1)	 opublikowanego	 pod	 pseudonimem	
Stanisław	D-ski.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bataliony_Ch%C5%82opskie
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rozpowszechniona:	czy	wyrobi	się	z	niego	prawdzi-
wy	poeta,	to	czas	pokaże,	ale	 już	widać,	że	będzie	
z  niego	 eseista	 i	 publicysta.	 Byłem	 wtedy	 osiem-
nastoletnim	redaktorem,	miałem	przed	sobą	wiele	
czasu95.

Praca	redakcyjna	zainspirowała	Łobodowskie-
go	do	wydania	w	 czasach	 szkolnych	 tomiku	po-
etyckiego	Słońce przez szpary.	W	roku	1932	zdał	
maturę	i	rozpoczął	studia	na	Katolickim	Uniwer-
sytecie	 Lubelskim.	 Działalność	 publicystyczną	
kontynuował,	wydając	kolejno	pisma:	„Trybuna”,	
„Barykady”,	 „Dźwigary”.	Aktywnie	 działał	w	 lu-
belskim	środowisku	literackim,	pracując	w	Związ-
ku	 Literatów	 Lubelskich,	 na	 którego	 spotkania	
zapraszano	 redaktorów	 wznowionego	 w	 1933	
roku	czasopisma	„W	Słońce”96.
Na	 łamach	 szkolnego	 pisma,	 jak	 już	 wspo-

mniano,	 zamieszczała	 także	 pierwsze	 publikacje	
Julia	Hartwig97,	pisząc	po	latach,	że	debiutowała	
„kilkoma	pożal	 się	Boże	wierszykami”98.	Oto	 jak	
młodziutką	poetkę,	wtedy	uczennicę	Gimnazjum	
im.	Unii	Lubelskiej,	z	którą	zetknął	się	na	posie-
dzeniach	redakcji,wspominał	Zygmunt	Mikulski:

Było	 to	 tym	 dziwniejsze,	 że	 owe	 czternaście	 lat	
legitymowała	 warkoczykiem,	 kokardą	 i	 obliczem	
wyjętym	 wprost	 z	 wierszyka	 o	 Czerwonym	 Kap-
turku,	więc	kiedy	słyszało	się	strofy	nie	wierszyka,	
ale	wiersza,	można	było	 samą	 rzeczywistość	 posą-
dzać	o	dobry	żart.	Coś	jak	dubbing	dorosłego	gło-
su	 w  ustach	 dziecka.	 Spotęgowany	 przez	 fakt,	 że	
dziecię	pozwalało	sobie	z	temperamentem	swojego	
wieku	wyrokować	 o	 organizacji	 życia	 literackiego	
nie	tylko	na	terenie	szkół,	ale	całego	miasta.	A	na-
zywało	się	Julia	Hartwig99.

Dla	 autorki	 w	 młodzieńczych	 czasach	 naj-
ważniejsza	była	opinia	Józefa	Czechowicza,	który	
„uważał,	 że	 każdy	 wiersz,	 każda	 linijka	 powinna	
mieć	 swoją	wartość	autonomiczną”100.	Po	 latach	
dojrzała	 już	 poetka	 bardzo	 pozytywnie	 oceniła	
pracę	 redaktorów	 „W	 Słońce”	 i	 dane	 jej	 możli-
wości	debiutu:

[...]	myślę	sobie,	że	niewielu	młodych	ludzi	chcia-
łoby	poświęcić	swój	czas	i	pracę,	żeby	takie	pismo	

95	 J.	Łobodowski,	Wspomnienia lubelskie...,	s.	95.
96	 Tamże,	s.	19–39.
97	 Na	 łamach	 czasopisma	 „W	 Słońce”	 ukazały	 się	

następujące	wiersze	 Julii	Hartwig	 (J.	Hartwiżanki):	 ***	
(Ktoś zgubił słowo „poezja”)	(maj	1936,	nr	1,	s.	14),	Wiersz 
muzyczny	(kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	4),	Samotni ludzie 
(1938,	nr	4	(5),	s.	5).

98	 A.	Piotrowska,	Julia Hartwig. Lubelskie kręgi,	„Scrip-
tores”	2011,	nr	40,	red.	T.	Pietrasiewicz,	A.	Kiszka,	s.	19.

99	 Z.	Mikulski,	Tamten Lublin,	Lublin	1975,	s.	137.
100	 Tamże,	s.	95.

wydawać.	 To	 wymaga	 naprawdę	 dużego	 wysiłku,	
nie	tylko	indywidualnego,	ale	też	zespołowego101.

Trzecim	 z	 poetów	 debiutujących	 na	 łamach	
„W	Słońce”	był	uczeń	Gimnazjum	im.	Stanisława	
Staszica	Jerzy	Pleśniarowicz.	W	roku	1936,	kiedy	
redakcja	 otworzyła	 podwoje	 dla	 piszących	 z	 in-
nych	 szkół,	 został,	 jako	 znany	 już	młody	 literat,	
redaktorem	pisma.	Szybko	stał	się	 jednym	z	bar-
dziej	aktywnych	autorów,	żywo	komentując	życie	
literackie Lublina102.	 Jego	 postawa	 imponowała	
niezwykłą	 dojrzałością.	 Tak	 w	 swoim	 notatniku	
podsumowuje	jedno	ze	spotkań	redakcyjnych	cza-
sopisma:

Entuzjastą	lubelskiej	prasy	szkolnej	nie	jestem.	Nie	
lubię	konwencjonalnych,	 pustych	 zebrań.	Podoba	
mi	się	projekt	wieczoru	poetyckiego:	przyjdą	dziwni	
poeci,	 będą	 publiczności	 o	 niebieskich	 i	 czerwo-
nych	tarczach	opowiadali	o	smutku	szarych	jesien-
nych	nocy	i	dni,	o	tęsknocie	niekochanych,	dekla-
mując	słowa,	których	nikt	nie	rozumie...103.

Kariera	poetycka	Pleśniarowicza	 rozwijała	 się	
dzięki	 wsparciu	 Łobodowskiego	 i	 Czechowicza.	
Pierwszy	 umożliwił	 debiut	 w	 chełmskiej	 „Ka-
menie”	 i	 w	 redagowanym	 przez	 siebie	 łuckim	
tygodniku	 „Wołyń”.	Zachęcał	 też	do	prób	 trans-
latorskich.	Drugi	wysoko	ocenił	w	recenzji	zatytu-
łowanej	Awangarda idzie dalej debiutancki tomik 
Pleśniarowicza104.	Z	młodym	poetą	przyjaźniła	się	
Julia	Hartwig,	która	po	latach	tak	oto	wspominała	
tę	relację:

Łączyła	nas	oczywiście	taka	młodzieńcza	skłonność	
do	pisania	wierszy.	On	był	człowiekiem	najbardziej	
wdrożonym	 już	w	sprawy	poezji,	najwięcej	na	 ten	
temat	wiedział,	właściwie	był	tym	pierwszym,	który	
mówił	o	awangardzie.	[...]	Wydał	tomik,	który	jest	
bardzo	wyraźnie	pisany	pod	znakiem	Czechowicza.	
[...]	Myśmy	byli	 bardzo	dumni,	 że	ktoś	 z	nas	 [...]	
umie	przenieść	tę	taką	myśl	europejską	do	Lublina.	
Był	człowiekiem	bardzo	dużej	kultury,	a	poza	tym	
ogromnej	delikatności	osobistej,	niezwykle	wrażli-
wy.	[...]	To	był	poeta,	który	[...] w ogóle miał odwagę 
jeździć do Warszawy i widywać	 się	 z	 poetami	war-
szawskimi105.

101	 Tamże,	s.	227.
102	 J.	 Pleśniarowicz	 był	 autorem	następujących	 arty-

kułów	i	utworów	poetyckich	zamieszczanych	na	 łamach	
„W	Słońce”:	Daleko las	(maj	1936,	nr	1,	s.	6),	stąd (kwie-
cień	1937,	nr	3	(4),	s.	4),	Rozmowa z Józefem Łobodowskim 
(kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	5–7),	Śpiew	pierwszy	(1938,	
nr	4	(5),	s.	4).	Redagował	też	rubrykę	Odpowiedzi.

103	 K.	Pleśniarowicz,	Jerzego Pleśniarowicza ślad pozo-
stawiony,	Kraków	1993,	s.	15.

104 Jerzego Pleśniarowicza kontakty z Józefem Czechowi-
czem,	„Scriptores”	(Lublin)	2007,	nr	1,	s.	107–111.

105	 J.	 Hartwig,	 http://www.tnn.pl/himow_fragment.
php?idhr=4136	[dostęp:	21.10.2014].

file:///E:/PRACA/Studia_i_Materialy_22/2.%20MISCELANEA/%c5%81UKASZCZYK/javascript:submit2_1()
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http://www.tnn.pl/himow_fragment.php?idhr=4136
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Po	II	wojnie	światowej	Pleśniarowicz	kontynu-
ował	 zainteresowania	 literackie	 jako	dziennikarz	
i  dyrektor	 teatru	w	Rzeszowie106.	 Równie	 cieka-
wie	prezentują	się	losy	innych	redaktorów,	którzy	
zadebiutowali	 przy	 ulicy	Ogrodowej	 w	 Lublinie.	
Praca	 w	 redakcji	 szkolnego	 czasopisma	 dała	 im	
potrzebne	szlify	i	rozwinęła	umiejętność	ścierania	
się	w	dyskusji.	Najbardziej	poruszająca	wydaje	się	
historia	 Stefana	 Skoczylasa107,	 autora	 artykułów	
o  tematyce	 społecznej.	 Działalność	 redakcyjną	
rozpoczął	w	Szkole	Zamoyskiego	na	łamach	gazet-
ki	„Odgłos	Ścian”108.	Następne	było	„W	Słońce”,	
które	traktował	jako	nośnik	treści	patriotycznych.	
Czynnikiem	 kształtującym	 osobowość	 młodego	
redaktora	 stała	 się	 pełna	 wzajemnego	 szacunku	
i tolerancji	atmosfera	szkoły109.
Po	maturze	Skoczylas	podjął	studia	na	Katolic-

kim	Uniwersytecie	Lubelskim.	Wstąpił	do	Związku	
Młodzieży	Wiejskiej	„Siew”	i	otrzymał	pracę	w	or-
ganizacji	jako	instruktor.	Jesienią	1939	roku,	przy	
użyciu	zdobytych:	maszyny	do	pisania	i	matryc,	wy-
dawał	„Biuletyn	Polski”	i	„Biuletyn	Oświatowy”110.
Poszukiwany	przez	Gestapo	musiał	opuścić	Lublin.	
Od	maja	 1942	 roku	 pełnił	 funkcję	 komendanta	
Batalionów	Chłopskich	na	Podlasiu.	Latem	1944	
roku	został	aresztowany	 i	uwięziony	na	Pawiaku,	
a	później	przewieziony	do	obozu	koncentracyjne-
go	Gross-Rosen	i Mittelbau-Dora,	skąd	próbował	
uciec.	Schorowany	i	wycieńczony	zmarł	w	szpitalu	
więziennym	w	styczniu	1945	roku111.
Igor	 Sikirycki	 z	 kolei,	 redaktor	 „W	 Słońce”	

w  latach	 1937–1939112,	 w	 czasie	 okupacji	 hitle-

106	 K.	Pleśniarowicz,	dz.	cyt.
107	 S.	Skoczylas	był	autorem	następujących	artykułów	

zamieszczanych	na	łamach	„W	Słońce”:	Krzczonów (ma-
rzec	 1935,	 nr	 2,	 s.	 18),	Przegląd prasy (maj	 1936,	 nr  1,	
s.  15–17),	Na aktualną nutę	 (wrzesień	 1936,	 nr	 1	 (2),	
s.  6–8),	wspólnie	 z	W.	Gajewskim	Szkoła a światopogląd 
młodzieży (kwiecień	1937,	nr	3	(4),	s.	10–12),	Odrodzenie 
wsi (1938,	nr	4	(5),	s.	7–9),	Pieśń ziemi i słońca	(1939,	nr 5	
(6),	s.	10–11).

108	 „Odgłos	 Ścian”	 –	 gazetka	 szkolna	 redagowana	
przez	Stefana	Skoczylasa.	Por.	H.	Kurek-Dudowa,	s.	18.

109	 Tamże,	s.	8.
110	 Tamże,	s.	35–36.
111	 O	 S.	 Skoczylasie	 wspominają	 szkolni	 koledzy	 –	

I.  Sikirycki	 w	 autorskiej	 powieści	 Siedmiu nieobecnych,	
Łódź	1970,	s.	5	oraz	K.	Winkler,	Stefan Skoczylas,	[w:]	50 
lat Gimnazjum i Liceum imienia Jana Zamoyskiego w Lubli-
nie 1915–1965,	s.	155–156.

112	 I.	 Sikirycki	 był	 autorem	 następujących	 tekstów	
publikowanych	w	czasopiśmie	„W	Słońce”:	Pasażerka na 
gapę	 (kwiecień	 1937,	 nr	 3	 (4),	 s.	 13–14),	 Słucz, Burza 
(1939,	nr	5	(6),	 s.	5)	oraz	Tam gdzie powstało przysłowie 
(1939,	 nr	 5	 (6),	 s.	 11–13).	Redagował	 też	 rubrykę	Od-
powiedzi.

rowskiej	 działał	 w	 partyzantce.	 Po	 wyzwoleniu	
Lublina	otrzymał	skierowanie	do	pracy	w	rozgłośni	
Polskiego	Radia,	 tak	 zwanej	 „Pszczółce”.	 Polecił	
go	Jerzy	Putrament113.	Pracując	jako	spiker,	Siki-
rycki	współtworzył	 audycję	Kwadrans literacki114.	
Gdy	 wygasła	 działalność	 lubelskiej	 „Pszczółki”,	
przeniósł	się	do	Łodzi,	gdzie	mieszkał	do	końca	ży-
cia.	Pisywał	wiersze,	bajki,	utwory	satyryczne.	Był	
autorem	powieści	Siedmiu nieobecnych,	traktującej	
o	latach	szkolnych.	Utwór,	poświęcony	kolegom,	
mówi	o	wartości	przyjaźni	i	współpracy,	która	zo-
stała	 zapoczątkowana	 przy	 tworzeniu	 szkolnego	
pisma115.
Wspominając	 osoby	 związane	 z	 redakcją,	 nie	

sposób	 pominąć	 Mariana	 Mokrskiego116,	 absol-
wenta	„Zamoya”.	Po	maturze	opuścił	Lublin,	po-
dejmując	 studia	 w	 oficerskiej	 szkole	 marynarki	
wojennej.	We	wrześniu	1939	roku	został	oddele-
gowany	do	służby	na	okrętach	podwodnych.	Peł-
nił	funkcję	oficera	nawigacyjnego	na	ORP	Orzeł.	
Spektakularna	 ucieczka	 polskiego	 podwodnego	
okrętu	z	Tallina	uczyniła	go	jednym	z	bardziej	nie-
zwykłych	bohaterów	wojennych117.

Środowisko	„W	Słońce”

W	 sierpniu	 1936	 roku	w	murach	 Szkoły	 Za-
moyskiego	odbył	 się	 zjazd	prasowy,	podczas	któ-
rego	 zadeklarowano	 autonomiczność	 młodzie-
żowego	ruchu	 literackiego	na	terenie	Lublina118.	
Próbę	utworzenia	struktury	grupy	literackiej	przez	
twórców	„W	Słońce”	potwierdza	też	 fakt	prowa-
dzenia	salonu	artystycznego	w	domu	Pleśniarowi-
czów,	gdzie	stałymi	gośćmi	byli	redakcyjni	koledzy	
ze	 szkolnego	 czasopisma	 oraz	 ich	 mentor	 Józef	
Czechowicz.	Przejazdem	bywał	 tu	 także	Czesław	
Miłosz119.

113	 S.	 Fornal,	 Anteny nad Bystrzycą,	 Lublin	 1997,	
s. 63.

114	 Tamże,	s.	110.
115	 A.	Piotrowska,	dz.	cyt.,	s.	87.
116	 M.	 Mokrski	 jest	 autorem	 artykułu	Na margine-

sie,	 „W	Słońce”,	marzec–kwiecień	1933,	nr	1,	 s.	13–14.	
O losach	Z.	Mokrskiego	więcej	w	artykule	P.	Reszki,	Wy-
bitny nawigator z ORP „Orzeł”. Z pamięci narysował mapę 
Bałtyku,	 „Wyborcza.pl”,	 https://wyborcza.pl/AkcjeSpe-
cjalne/7,155762,23291837,z-pamieci-narysowal-mape-
-baltyku-wybitny-nawigator-akademia.html	 [dostęp:	 23.	
03.2020].

117	 M.	 Giermakowski, Szkoła im. Hetmana Jana Za-
moyskiego w Lublinie w latach 1915–1997,	 Lublin	 1997,	
s.	126–127.

118	 B.	Zimmer,	dz.	cyt.,	s.	54–55.
119	 K.	Pleśniarowicz,	dz.	cyt.,	s.	11–13.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mittelbau-Dora
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Ciekawym	epizodem	w	dziejach	tego	środowi-
ska	jest	powołanie	do	życia	grupy	„Elipsa”.	Jej	trzon	
stanowili	 redaktorzy-plastycy,	 przedstawiciele	
młodzieżowej	awangardy120.	Należeli	do	nich:	Jan	
Samuel	Miklaszewski121,	Alfred	Maksymowicz122,	
Witold	 Chomicz123oraz	 „kilkunastu	 przyjaciół	
i kolegów	z	różnych	klas	gimnazjum	realnego	im.	
Jana	Zamojskiego,	którzy	niejeden	grzeszek	prze-
ciw	rygorom	i	dyscyplinie	szkolnej	popełniali	pod	
egidą	starszego	ich	przyjaciela-pedagoga	i	wycho-
wawcy,	prof.	Franciszka	Czekaya”124.
Ostatni	 numer	 „W	 Słońce”,	 datowany	 na	

1939	rok,	zapowiadał	trwanie	pisma	jako	trybuny	
młodych	z	Lublina,	Chełma	i	Krasnegostawu.Wy-
buch	II	wojny	światowej	przeszkodził	w	realizacji	
tego	postanowienia.	W	ostatnich	dniach	września	
1939	roku	budynek	Szkoły	Zamoyskiego	został	za-
adaptowany	na	koszary	dla	wojska,	a	ulica	Ogro-
dowa	zyskała	status	„tylko	dla	Niemców”.	Grono	
profesorskie	 aresztowano,	 szkolnictwo	 zaś	 prze-
niesiono	do	konspiracji125.	Czas	wojny	i okupacji	
to	 bolesna	wyrwa	w	 życiu	 kulturalnym	 Lublina.	
Funkcjonowanie	 szkoły	 w	 normalnym	 trybie	 na	
powrót	możliwe	stało	się	dopiero	w	roku	szkolnym	
1944/1945.	Młodzież	 zaczęła	 wydawać	 pisemka:	
„Dzwonek	 Szkolny”,	 „Nasze	 Echo”	 i  „Śladami	
Hetmana”126.	Nie	dorównywały	jednak	poziomem	
pismu	„W	Słońce”.
To	skromne	pisemko	szkolne	z	aspiracjami	ar-

tystycznymi	 wpłynęło	 na	 biografie	 swoich	 twór-
ców.	 Praca	 w	 redakcji	 obudziła	 w	 nich	 ambicje	
i dążenia	twórcze,	sprzyjała	budowaniu	wspólnoty	
myśli	i	idei,	co	zaowocowało	powstaniem	ośrodka	
życia	 kulturalnego.	 Połączenie	 intelektu,	 chary-
zmy	i	solidnej	edukacji	ukształtowało	sylwetki	nie-

120 Grupa Elipsa,	 „Scriptores”	 (Lublin)	 2007,	 nr	 1,	
s. 374–378.

121	 J.	Miklaszewski	 na	 łamach	 artykułu	Zielono-złote 
pisał	 o	 założeniach	 futuryzmu,	 „W	 Słońce”	 1928,	 nr	 1,	
s. 11–12.

122	 Alfred	Maksymowicz	był	autorem	artykułu	Radio,	
„W	Słońce”,	maj	1928,	nr	1,	s.	15.

123	 Witold	 Chomicz	 (1910–1984)	 –	 artysta	 plastyk,	
wychowanek	 Szkoły	 Zamoyskiego,	 absolwent	Akademii	
Sztuk	 Pięknych	 w	 Krakowie.	 Por.	M.	 Lasowska,	Witold 
Chomicz 1910–1984.	Katalog wystawy w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie,	Kraków	2012.

124	 Cytat	za:	Grupa Elipsa,	s.	376–377.
125	 Z.	Mikulski	stawia	tezę,	że	mimo	wojny	 i	okupa-

cji	 działała	 nieformalna	 grupa	 poetycka,	 w	 której	 skład	
wchodzili	 dawni	 redaktorzy	 „W	 Słońce”:	 J.	 Hartwig,	
J. Pleśniarowicz,	I.	Sikirycki.	Relacje	podtrzymywane	były	
dzięki	 korespondencji.	 Ostatnim	 akcentem	 wspólnych	
działań	literackich	było	wydawnictwo	Wybór wierszy poe-
tów lubelskich.	Por.	A.	Piotrowska,	dz.	cyt.,	s.	26–31.

126	 M.	Giermakowski,	dz.	cyt.,	s.	158.

przeciętnych	 twórców.	 Młodzieńcza	 dziennikar-
ska	przygoda	nauczyła	ich	różnorodnych	środków	
ekspresji	publicystycznej,	co	potrafili	wykorzystać	
w	 późniejszym	 życiu	 zawodowym127.	 Zapytany	
w  1937	 roku	 na	 łamach	 „W	 Słońce”	 o	 wartość	
prasy	 młodzieżowej	 Łobodowski	 odpowiedział:	
„Praca	w	pismach	uczy	samodzielności	i	przygoto-
wuje	do	zadań	na	szerszą	skalę”128.
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STRESZCZENIE

Artykuł	 prezentuje	 kulturotwórczą	 rolę	 młodzie-
żowego	 czasopisma	 „W	Słońce”,	 które	 ukazywało	 się	
w Lublinie	w	latach	1928–1939.	Pismo	zrzeszało	mło-
dzież	 szkół	 średnich	Lublina,	było	 inicjatywą	nauczy-
cieli	 i	uczniów	Szkoły	Zamoyskiego,	w	której	 znajdo-
wała	się	 jego	redakcja.	W	pracy	przedstawiono	treści	
artykułów	 ukazujących	 się	 w	magazynie,	 poruszające	
tematykę	 literatury,	 sztuki,	 życia	 społecznego,	 oraz	
zaprezentowano	środowisko	młodych	twórców	związa-

nych	z	czasopismem:	Józefa	Łobodowskiego,	Julię	Har-
twig,	Jerzego	Pleśniarowicza,	Stefana	Skoczylasa,	Igora	
Sikiryckiego.

słowa klucze:	 czasopisma	 młodzieżowe	 dwudziesto-
lecia	międzywojennego,	pismo	 literackie,	Gimnazjum	
im.	 Hetmana	 Jana	 Zamoyskiego,	 Józef	 Czechowicz,	
Józef	Łobodowski,	 Julia	Hartwig,	 Jerzy	Pleśniarowicz,	
Stefan	Skoczylas,	Igor	Sikirycki,	Grupa	„Elipsa”

suMMary
The	 article	 presents	 the	 culture-forming	 role	 of	

the	 “W	 Słońce”	 (“Into	 the	 Sun”)	 youth	 magazine,	
which	 was	 published	 in	 Lublin	 in	 1928–1939.	 The	
magazine	 affiliated	 youth	 from	 secondary	 schools	 in	
Lublin	and	was	an	initiative	of	teachers	and	students	
of	Jan	Zamoy	ski	School,	where	its	editorial	office	was	
located.	The	 author	 analyses	 the	 content	 of	 articles	
published	in	the	magazine,	that	dealt	with	the	subject	
of	literature,	art,	social	life.The	environment	of	young	

artists	associated	with	the	magazine	is	presented:	Józef	
Łobodowski,	Julia	Hartwig,	Jerzy	Pleśniarowicz,	Stefan	
Skoczylas,	Igor	Sikirycki.

key words:	interwar	period	youth	magazines,	literary	
magazine,	 Hetman	 Jan	 Zamoyski	 Gymnasium,	 Józef	
Czechowicz,	Julia	Hartwig,	Jerzy	Pleśniarowicz,	Stefan	
Skoczylas,	Igor	Sikirycki,	“Elipsa”	(“Ellypse”)	Group

http://www.humanfamilies.com
http://www.polishairforce.pl
http://www.ruchmuzyczny.pl
http://www.wsosp.pl
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Łukasz Krzysiak
Muzeum narodowe w Lublinie

Maria walciszewska – komendantka konspiracyjnej chorągwi 
Lubelskiej Harcerek w latach 1939–1941

Maria	Jadwiga	Walciszewska	(„Jadwiga”,	„Ma-
rylka”,	 „Łotewska”)	była	harcerką,	nauczycielką,	
komendantką	konspiracyjnej	Chorągwi	Harcerek	
w	 Lublinie.	 Urodziła	 się	 14	 grudnia	 1902	 roku	
w	Komotau1	 jako	 jedyne	dziecko	 Jana,	 kapitana	
armii	 austriackiej,	 i	 Antoniny	 Kupiec.	 Bardzo	
wcześnie	 osierocona	 przez	 ojca	 była	 wychowy-
wana	przez	matkę.	Naukę	początkowo	pobierała	
w  domu.	W	 czerwcu	 1913	 roku	 zdała	 egzamin	
prywatny	i	została	przyjęta	do	klasy	czwartej	przy	
sześcioklasowej	Szkole	Wydziałowej	Żeńskiej	 im.	
św.	Jadwigi	w	Przemyślu.	Następnie	ukończyła	na-
ukę	w	szkole	ludowej2	z	wynikiem	bardzo	dobrym,	
po	czym	przyjęto	ją	do	szkoły	wydziałowej3.
Wybuch	 I	 wojny	 światowej	 przerwał	 naukę	

Marii.	Wraz	z	matką	wyjechała	do	Wadowic,	gdzie	
pomyślnie	zdała	egzamin	z	zakresu	materiału	pię-
cioklasowej	Szkoły	Wydziałowej	Żeńskiej	im.	Ce-
sarza	 Franciszka	 Józefa	 I.	 Na	 jesieni	 1918	 roku	
wróciły	z	matką	do	Przemyśla.	Dalszą	naukę	Maria	
podjęła	w	miejscowym	Państwowym	Seminarium	
Nauczycielskim	Żeńskim,	 które	 ukończyła	 z	 od-
znaczeniem	w	czerwcu	1922	roku4.	Z racji	pobie-
rania	w	czasie	nauki	stypendium	państwowego	po	
ukończeniu	szkoły	była	zobowiązana	do	podjęcia	
sześcioletniej	pracy	nauczycielskiej.	Obowiązkowy	
etat	otrzymała	w	szkole	powszechnej	w Łopuszni-
cy	koło	Dobromila	(województwo	lwowskie).	Nie	
podjęła	jednak	pracy	w	tej	placówce.	15	września	
1922	 roku	 została	 zatrudniona	 jako	 tymczasowa	
nauczycielka	w	szkole	powszechnej	w	Konopnicy	

1	 Komotau	 (z	 niem.)	 –	 obecnie	 Chomutov,	 miasto	
w Czechach.

2	 F.	 W.	 Araszkiewicz,	 Szkoła średnia ogólnokształcą-
ca na ziemiach polskich w latach 1915–1918,	 „Rozprawy	
z Dziejów	Oświaty”	(Wrocław),	t.	10,	1967,	s.	161–223.

3	 W	długoletnim	okresie	niewoli	narodowej	szkolnic-
two	polskie	ulegało	wielu	zmianom,	uzależnianym	od	ce-
lów	polityki	narodowościowej	i	oświatowej	poszczególnych	
państw	zaborczych.	Końcowy	etap	reorganizacji	przypadł	
na	 pierwsze	 lata	 XX	wieku.	 Taki	 stan	 szkolnictwa	 prze-
trwał	do	wybuchu	I	wojny	światowej,	a	w	zaborze	pruskim	
i	częściowo	w	Galicji	nawet	do	1918	roku.	Zob.	M.	Krupa,	
Szkoła ludowa w Galicji w latach 1772–1790, „Rozprawy 
z Dziejów	Oświaty”	(Wrocław),	t.	24,	1981,	s.	57–83.

4	 Kopia	 świadectwa	przekazana	przez	Kazimierza	 Ja-
rzembowskiego	 do	 zbiorów	 materiałów	 pomocniczych	
Muzeum	Martyrologii	„Pod	Zegarem”.

koło	Lublina,	gdzie	pracowała	 trzy	 lata.	W roku	
szkolnym	 1925/1926	 została	 przeniesiona	 na	
własną	 prośbę	 do	 trzyklasowej	 szkoły	 publicznej	
w  Motyczu-Stacji	 na	 Lubelszczyźnie.	 Rok	 póź-
niej	 zdała	w	Przemyślu	egzaminy	państwowe	dla	
nauczycieli	 szkół	 powszechnych,	 uzyskując	 pa-
tent	 nauczyciela.	 W	 roku	 szkolnym	 1926/1927	
otrzymała	płatny	urlop	w	związku	z przyjęciem	jej	
na	Wyższy	Kurs	Nauczycielski	w Lublinie,	 który	
ukończyła	w	czerwcu	1927	roku	w	grupie	mate-
matyczno-fizycznej.	 Decyzją	 Kuratora	 Okręgu	
Szkolnego	 Lubelskiego	 rozpoczęła	 pracę	w	 sied-
mioklasowej	Szkole	Powszechnej	nr	15	w	Lublinie	
na	Kośminku;	 a	 po	 roku	w	 Szkole	 Powszechnej	
nr 3	na	ulicy	Czwartek.	Od	1	września	1929	roku	
na	własną	prośbę	została	przeniesiona	do	siedmio-
klasowej	 Szkoły	 Powszechnej	 nr	 125	 na	 Starym	
Mieście	w	Lublinie.
Jako	 nauczycielka	 była	 całym	 sercem	 odda-

na	pracy,	 systematyczna,	dokładna,	wyrozumiała	
w stosunku	do	uczniów	oraz	pomysłowa	w	pobu-
dzaniu	 i	 rozwijaniu	 ich	zainteresowań.	Zdecydo-
wana	w	działaniu	 potrafiła	utrzymać	dyscyplinę,	
co	 pozwalało	 jej	 na	 osiąganie	 dobrych	wyników	
w nauczaniu	młodzieży.
Pracę	 nauczyciela	 dzieliła	 z	 pracą	 w	 harcer-

stwie,	gdzie	przeszła	wszystkie	kolejne	etapy	–	od	
szeregowej	 harcerki	 do	 komendantki	 chorągwi.	
Przygodę	 z	 harcerstwem	 zaczęła	 w	 Chorągwi	
Lwowskiej6,	 gdy	 jesienią	 1918	 roku	 wstąpiła	 do	
I Drużyny	Harcerek	im.	Tadeusza	Kościuszki	przy	
Państwowym	 Seminarium	 Nauczycielskim	 Żeń-
skim	 w	 Przemyślu.	 Tutaj	 też	 została	 zastępową,	
następnie	drużynową	i	zdobyła	wszystkie	stopnie	
młodzieżowe	(ze	stopniem	samarytanki	włącznie).	
Należała	 do	 Harcerskiego	 Klubu	 Sportowego	
„Czuwaj”	w	 Przemyślu.	 Była	w	 sekcjach	wodnej	
oraz	 gier	 i	 zabaw.	W	 roku	1921	odbyła	 kurs	 in-
struktorski	 na	 obozie	 letnim	 w	 Pieskowej	 Skale	
koło	Ojcowa7,	w	roku	1922	zaś	kurs	instruktorski	

5	 J.	Dobroszewski,	Słownik biograficzny nauczycieli mia-
sta Lublin w latach 1918–1939,	Lublin	2007,	s.	230–231.

6	 W.	Hausner,	M.	Wierzbicki,	Sto lat harcerstwa,	War-
szawa	2015,	s.	60–62.

7	 K.	 Jarzembowski,	 Lubelskie harcmistrzynie Maria 
Walciszewska, Maria Świtalska: biografie, dokumenty, foto-
grafie,	Kraków	2008,	s.	13–14.
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w	Starym	Samborze8.	W	tym	samym	roku	ukoń-
czyła	także	I	Wyższy	Kurs	Instruktorski	zorganizo-
wany	przez	Główną	Kwaterę	Żeńską	w	Spuszy	na	
Grodzieńszczyźnie.	 Kursem	 tym	 kierowała	 harc-
mistrzyni	 Olga	 Małkowska,	 która	 po	 powrocie	
z	 zagranicy	 zaczęła	 wcielać	 wzorce	 angielskiego	
skautingu.	Uczestniczki	kursu	mogły	zapoznać	się	
z	obcymi	wzorami	harcerstwa	i	porównać	z	włas-
nym,	opierając	się	na	dotychczasowym	doświad-
czeniu	 i	 intuicji.	 Po	 odbytym	 kursie	Walciszew-
ska	3	października	1922	roku	została	mianowana	
przodownicą.	Był	to	pierwszy	stopień	instruktor-
ski	w	organizacji	harcerskiej.	W	roku	1927	zastą-
piono	go	stopniem	podharcmistrzyni.
Po	 podjęciu	 pracy	 nauczyciela	 na	 Lubelsz-

czyźnie	 Walciszewska	 nadal	 żywo	 utrzymywała	
kontakt	 z	 Lwowską	 Chorągwią	 Żeńską,	 będącą	
kolebką	 harcerstwa	 polskiego.	 To	 właśnie	 tam	
ukształtowała	 się	 osobowość	 młodej	 harcerki,	
dewiza	„Honor	i	Ojczyzna”	była	przez	nią	wyzna-
wana	przez	całe	życie.	Jesienią	1927	roku	uzyska-
ła	przeniesienie	do	Chorągwi	Lubelskiej	 i	objęła	
hufiec	 harcerek	 po	 podharcmistrzyni	 Zofii	 Ko-
złowskiej.	Zarówno	hufiec	lubelski,	jak	i	cała	cho-
rągiew	w	 latach	1926–1927	przeżywały	poważny	
kryzys.	 Braki	 kadrowe	 były	 mocno	 odczuwalne,	
co	 skutkowało	 osłabieniem	 tempa	 prac,	 w	 kon-
sekwencji	 zaś	 brakiem	 zainteresowania	 harcer-
stwem	 żeńskim	 zarówno	 przez	 Zarząd	 Oddziału	
Związku	Harcerstwa	Polskiego	(ZHP),	jak	i	przez	
lubelskie	władze	oświatowe	oraz	wojsko	i	instytu-
cje	społeczne.
Od	 1	 stycznia	 1928	 roku	 nastąpiły	 zmiany	

kadrowe	w	komendzie	Chorągwi.	Komendantka	
Róża	Błeszyńska9	powołała	w	jej	skład	Marię	Wal-

8	 K.	 Jarzembowski,	 L.	 Kuprianowicz,	Harcmistrzynie 
i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w la-
tach 1920–1949,	Kraków	2006,	s.	81.

9	 Róża	 Błeszyńska	 (1895–1950)	 –	 „Róża”.	 W	 roku	
1914	ukończyła	Gimnazjum	Leonii	Rudzkiej	w	Warsza-
wie.	 Od	 roku	 1916	 przebywała	 w	 Lublinie.	 Tu	 odbyła	
roczne	Kursy	Pedagogiczne	dla	Kobiet.	W	roku	1924	uzy-
skała	dyplom	z	historii	na	Wydziale	Nauk	Humanistycz-
nych	KUL.	Uczyła	w	Szkole	Powszechnej	nr	9,	a	od	1922	
roku	 w	 Szkole	 Ćwiczeń	 przy	 Państwowym	 Seminarium	
Nauczycielskim	Męskim	w	Lublinie,	gdzie	pracowała	do	
końca	 życia.	W	 kampanii	 wrześniowej	 1939	 roku	 dzia-
łała	w	 Pogotowiu	Harcerek	w	 Lublinie.	 Była	 zastępczy-
nią	 kierowniczki	Centralnej	Opieki	 Podziemnej	 „Opus”	
Okręgu	Lubelskiego	AK	(1941–1942).	W	harcerstwie	od	
1918	roku	(podharcmistrzyni	od	1921	roku,	harcmistrzy-
ni	 od	 1928).	Ważniejsze	 funkcje	w	 ZHP:	 komendantka	
Chorągwi	Lubelskiej	Harcerek	(1923–1925,	1927–1928,	
1936–1939),	 hufcowa	 Hufca	 Harcerek	 Krasnystaw	
(1933–1935),	członek	konspiracyjnej	komendy	Chorągwi	
Lubelskiej	Harcerek	(1939–1945)	oraz	Chorągwi	Lubel-

ciszewską,	która,	oprócz	pełnienia	funkcji	hufco-
wej,	odpowiadała	za	dział	organizacyjny	komendy	
Chorągwi.	Hufiec	kierowany	przez	Walciszewską	
działał	bardzo	prężnie.	Widać	było	zaangażowanie	
nowej	 podharcmistrzyni.	 Organizowano	 choinki	
dla	dzieci	z	rodzin	bezrobotnych,	spotkania	opłat-
kowe	dla	 starszyzny	Chorągwi	 żeńskiej	 i	męskiej	
czy	też	koła	gier	i	zabaw	dla	„dzieci	ulicy”.	Utwo-
rzono	 także	 chór	 żeński	 oraz	 Koło	 Miłośników	
Lublina.	Odbywano	wycieczki	po	mieście.	Wyda-
no	również,	w	nakładzie	1500	egzemplarzy,	„Jed-
nodniówkę”	propagującą	harcerki	lubelskie10.
Walciszewska	 bardzo	 szybko	 zyskała	 opinię	

doskonałej	 organizatorki	 i	 instruktorki.	 Mło-
de	harcerki	 lgnęły	do	niej.	Na	jesieni	1928	roku	
grono	 instruktorek	wybrało	 ją	 na	 nową	 komen-
dantkę	Chorągwi.	W	dniach	19–21	stycznia	1929	
roku	Chorągiew	 lubelska	 była	wizytowana	 przez	
harcmistrzynię	 Marię	 Wocalewską,	 Naczelną	
Inspektorkę	Harcerstwa.	W	 raporcie	 pokontrol-
nym	dało	się	odczuć	podziw	dla	Walciszewskiej11.	
Równie	 pozytywną	 opinię	 o	 jej	 działalności	 wy-
stawiła	Naczelniczka	Głównej	Kwatery	Żeńskiej,	
harcmistrzyni	 Hanna	 Dydyńska.	 W	 oficjalnym	
piśmie	 skierowanym	 26	 listopada	 1928	 roku	 do	
Zarządu	Oddziału	w	Lublinie	wystosowała	prośbę	
o	wyrażenie	zgody	na	mianowanie	Walciszewskiej	
harcmistrzynią12.	30	kwietnia	1929	roku	docenio-
no	dotychczasową	pracę	w	lubelskim	środowisku	
harcerek	 i	 dokonano	 nominacji	 Walciszewskiej	
na	stopień	harcmistrzowski13.
Rok	 1929	 był	 szczególny	 dla	 lubelskiej	Cho-

rągwi.	 Nawiązano	 ściślejszą	 współpracę	 z	 Kura-
torium	Okręgu	Szkolnego.	W	Lublinie	powstało	
też	koło	opiekunek	drużyn	szkolących	się	poprzez	
„wędrowną	biblioteczkę”	i	na	kilkudniowych	kur-
sach.	Od	 lutego	 1929	 roku	 komenda	Chorągwi	
systematycznie	 szkoliła	 instruktorki.	 Utworzo-
no	 zastęp	 instruktorski	 „Pantery”,	 składający	 się	
z instruktorek	komendy	Chorągwi,	drużynowych	
hufca	lubelskiego	i	drużynowych	zamiejscowych.	
Przeprowadzone	 zostały	 kursy	 w	 Zwierzyńcu	 na	
Zamojszczyźnie	oraz	w	Barcicach	nad	Popradem	
koło	Starego	Sącza.	Za	oba	kursy	odpowiedzialna	
była	Maria	Walciszewska,	która	prowadziła	zaję-

skiej	Harcerek	(1945–1947).	Zob.	J.	Doroszewski,	Słownik 
biograficzny nauczycieli,	Lublin	2007,	s.	32–33.

10	 Archiwum	Akt	Nowych,	Związek	Harcerstwa	Pol-
skiego	[dalej:	AAN,	ZHP],	sygn.	2459,	k.	57,	63,	75.

11	 AAN,	ZHP,	sygn.	2459,	k.	6.
12	 A.	Winiarz,	 Związek Harcerstwa Polskiego na Lu-

belszczyźnie 1918–1939,	Lublin	1994,	s.	13–16.
13 Leksykon harcerstwa,	red.	O.	Fietkiewicz,	Warszawa	

1988,	s.	153.
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cia	z	obozownictwa,	sygnalizacji	i	gier	polowych.	
Wkrótce	przybyło	nowych	 instruktorek.	Według	
stanu	na	dzień	1	 stycznia	1930	 roku	Chorągiew	
liczyła:	 22	 instruktorki,	 w	 tym	 7	 harcmistrzyń	
i 4 podharcmistrzynie,	11	drużynowych	po	próbie	
oraz	1284	harcerki	i	69	zuchów14.
Nieoczekiwanie	 w	 1931	 roku	 stan	 zdrowia	

Marii	 Walciszewskiej	 uległ	 pogorszeniu.	 Zacho-
rowała	 na	 zapalenie	 płuc.	 Inspektor	 szkolny,	 na	
podstawie	świadectwa	lekarskiego	i	opinii	lekarza	
powiatowego,	zmniejszył	 jej	 liczbę	godzin	 lekcyj-
nych.	W roku	1932	uzyskała	urlop	zdrowotny	na	
leczenie	 sanatoryjne.	Brak	perspektyw	 szybkiego	
powrotu	 do	 zdrowia	 sprawił,	 że	 w	 marcu	 1932	
roku	 złożyła	 prośbę	 o	 zwolnienie	 z	 obowiązków	
komendantki	 Chorągwi.	 Zarząd	 Okręgu	 Lubel-
skiego	 ZHP	 na	 posiedzeniu	 18	 kwietnia	 1932	
roku	wyraził	Marii	Walciszewskiej	 specjalne	 po-
dziękowania	za	wieloletnią	pracę.	Została	odzna-
czona	Srebrnym	Krzyżem	Zasługi.
Pomimo	przebytej	 choroby	płuc	 i	 bardzo	wą-

tłego	zdrowia	Walciszewska	powróciła	do	aktyw-
nej	działalności	w	harcerstwie.	Od	jesieni	1932	do	
września	1939	roku	była	nieprzerwalnie	członkiem	
komendy	 Chorągwi,	 prowadziła	 dział	 skarbowy.	
Służyła	radą	i	pomocą.	Liczono	się	z	jej	zdaniem,	
korzystano	z	jej	doświadczenia	i	cennych	wskazó-
wek.	Poświęcenie	i	pedanteria,	jakie	ją	cechowały,	
znajdowały	odbicie	w	gospodarności	kierowanego	
przez	nią	działu.	W	roku	1936	obchodzono	jubile-
usz	ćwierćwiecza	ruchu	harcerskiego	na	Lubelsz-
czyźnie.	Wydano	 z	 tej	 okazji	Księgę Pamiątkową 
25-lecia Harcerstwa w Lubelszczyźnie15 oraz usta-
nowiono	odznakę	zwaną	Uparty	Kozioł.	Odznaką	
taką	 uhonorowano	 Marię	 Walciszewską,	 którą	
dodatkowo	 mianowano	 zastępcą	 komendanta	
obchodów,	harcmistrza	Jana	Trzpila.	Uroczystości	
odbyły	się	w	dniach	29–30	maja	1936	roku	w	Ze-
mborzycach	koło	Lublina.
W	październiku	1937	roku	utworzono	drużynę	

instruktorską	 poprowadzoną	 przez	Marię	Walci-
szewską.	 W	 jej	 skład	 wchodziły	 harcmistrzynie,	
podharcmistrzynie,	drużynowe	po	próbie	oraz	in-
struktorki	 specjalności	 z	 terenu	 całej	 Lubelskiej	
Chorągwi	Harcerek.	Swoje	cele,	zadania	i	założe-
nia	Walciszewska	przedstawiła	na	łamach	„Łącz-
nika”	–	organu	prasowego	Chorągwi.	W	grudniu	
1937	roku	objęła	w	komendzie	Chorągwi	referat	

14	 „Wiadomości	Urzędowe	Naczelnictwa	ZHP”	1931,	
nr	1.

15 Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyź-
nie: wspomnienia i dokumenty 1911–1936,	oprac.	T.	Mo-
niewski,	Lublin	1936; B.	Zimmer,	Harcerstwo Lubelszczy-
zny. Zarys historyczny 1911–1950,	Lublin	1987,	s.	41–42.

kształcenia	 starszyzny.	 Wraz	 z	 harcmistrzyniami	
Różą	Błeszyńską	i	Katarzyną	Krzyśkowową16 stwo-
rzyła	 zespoły	 instruktorek,	 jak	 się	 w	 niedalekiej	
przyszłości	okazało	–	gotowych	ponieść	najwyższą	
ofiarę	dla	Polski.
W	okresie	przedwojennym	Walciszewska	kie-

rowała	działem	organizacyjnym.	Wiele	wymagała	
od	swoich	podkomendnych,	ale	jeszcze	więcej	od	
siebie.	Jako	wybitna	instruktorka	terenoznawstwa	
była	 niejednokrotnie	 członkiem	 komend	 obozo-
wych	na	kursach	organizowanych	przez	Główną	
Kwaterę	Harcerek.	Latem	1939	roku	przebywała	
jako	 instruktorka	 w	Harcerskiej	 Szkole	 Instruk-
torskiej	na	Buczu17.	W	liście	z	17	lipca	do	harc-
mistrzyni	Marii	 Świtalskiej,	 komendantki	 obozu	
w Hamerni,	pisała,	że	„żadna	siła”	nie	jest	w	stanie	
jej	stamtąd	wyrzucić18.
Wybuch	 wojny	 zastał	 Marię	 Walciszewską	

w Lublinie,	gdzie	włączyła	się	do	realizacji	zadań	
Pogotowia	 Harcerek19.	 Nie	 zabrakło	 jej	 podczas	
najcięższych	nalotów	niemieckich	oraz	w	okresie	
obrony	Lublina.	 Przebywała	w	punkcie	 dyspozy-
cyjnym	Pogotowia	Harcerek	przy	ulicy	Zielonej 5,	
gdzie	 wraz	 z	 innymi	 harcmistrzyniami	miała	 ca-
łodobowe	 dyżury.	W	 ramach	 Pogotowia	 pełnio-
no	służby:	sanitarną,	łączności	oraz	gospodarczą.	
Służba	sanitarna	polegała	na	organizowaniu	szpi-
tala	wojskowego	w	gmachu	kolegium	Bobolanum	

16	 Katarzyna	 Krzyśkowowa	 (1909–1949)	 –	 nauczy-
cielka,	 harcmistrzyni,	 wieloletnia	 hufcowa	 w	 Biłgoraju,	
współpracowniczka	Głównej	Kwatery	Harcerek	w	orga-
nizowaniu	kursów	 łączności.	W	czasie	 okupacji	 działała	
w	 tajnym	nauczaniu,	w	ZWZ	AK	 jako	 referentka	Woj-
skowej	Służby	Kobiet	w	Biłgoraju	oraz	jako	organizatorka	
pomocy	sanitarnej	dla	oddziałów	partyzanckich.	Areszto-
wana	zimą	1940	roku,	więziona	w	Zamościu,	skąd	uciekła.	
Zmarła	 po	 zakończeniu	wojny	w	Elblągu.	Zob.	Lubelska 
Chorągiew Harcerek 1939–1944. Opracowanie na pod-
stawie materiałów zebranych przez D. Magierską w latach 
1964–1966,	 red.	 Z.	 Kitówna,	 Lublin	 2007,	 s.	 182–185;	
S. J.	Dąbrowski,	Słownik biograficzny harcerzy Lubelszczy-
zny w II wojnie światowej,	Lublin	2015,	s.	105.

17	 Bucze	 –	 istniejący	 od	 1932	 roku	 ośrodek	 kształ-
ceniowy	Organizacji	Harcerek	ZHP,	położony	na	Śląsku	
Cieszyńskim.	 Komendantką	 Szkoły	 Instruktorskiej	 na	
Buczu	była	hm.	Józefina	Łopatyńska.	Zob.	Leksykon har-
cerstwa,	s.	45.

18	 Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie,	Oddziału	
Muzeum	Martyrologii	 „Pod	Zegarem”,	ML/MART/1730	
–	list	(z kopertą)	napisany	przez	Marię	Walciszewską	prze-
bywającą	w	Szkole	Instruktorskiej	na	Buczu	do	Marii	Świ-
talskiej,	17	lipca	1939	roku.

19	 Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie,	Oddział	
Muzeum	Martyrologii	 „Pod	Zegarem”,	ML/MART/1730	
–	list	(z kopertą)	napisany	przez	Marię	Walciszewską	prze-
bywającą	w	Szkole	Instruktorskiej	na	Buczu	do	Marii	Świ-
talskiej,	17	lipca	1939	roku.

http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:10067&fromLocationLink=false&theme=nukat
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:10067&fromLocationLink=false&theme=nukat
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:10067&fromLocationLink=false&theme=nukat
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List	Marii	Walciszewskiej	z	Harcerskiej	Szkoły	Instruktorskiej	na	Buczu	do	harcmistrzyni	Marii	Świtalskiej,	17	lipca	
1939 roku.	Zbiory	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie
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przy	 Alejach	 Racławickich	 oraz	 w	 urządzaniu	
szpitala	 wojennego	 Polskiego	 Czerwonego	 Krzy-
ża	(PCK)	w	budynku	Gimnazjum	Żeńskiego	 im.	
Unii	Lubelskiej	przy	ulicy	Narutowicza.	Harcerki	
pracowały	również	w	szpitalu	przy	ulicy	Staszica.	
Grupę	piętnastu	harcerek	telefonistek	skierowa-
no	 do	 dyspozycji	 Komendy	Miasta	 i	 Garnizonu	
przy	ulicy	Peowiaków,	gdzie	obsługiwały	telefony	
i	 telegrafy.	W	 ramach	 działalności	 gospodarczej	
zorganizowano	 kuchnie	 dla	 żołnierzy	 i	 ewaku-
owanych	osób	cywilnych	oraz	kantynę	na	dworcu	
kolejowym.	Po	wkroczeniu	wojsk	niemieckich	do	
miasta	harcerki	 szyły	bieliznę	dla	oficerów	wzię-
tych	 do	 niewoli.	 Działania	 te	 były	 prowadzone	
aż	 do	 końca	 października	 1939	 roku.	Organiza-
torami	 tej	 formy	 pomocy,	 oprócz	 harcmistrzyni	
Walciszewskiej,	 były	 również	 instruktorki:	 Róża	
Błeszyńska,	Maria	Świtalska20	oraz	Antonina	Ło-
patyńska21,	pracujące	dniem	i	nocą	z	innymi	har-
cerkami.

20	 Maria	Świtalska	(1914–1943)	–	„Jadwiga”,	„Skal-
ska”.	 W	 roku	 1933	 ukończyła	 Państwowe	 Seminarium	
Nauczycielskie	Żeńskie	w	Lublinie,	a	w	roku	1939	II rok	
filozofii	 na	 KUL-u.	 W	 latach	 1933–1937	 pracowała	
w Lublinie	jako	opiekunka	dzieci	w	Koedukacyjnej	Szko-
le	 Powszechnej	 Wacławy	 Arciszowej,	 a	 od	 1936	 roku	
jako	nauczycielka	w	Szkole	Powszechnej	nr	9.	W	latach	
1934–1937	 uczyła	 kolejno	 w	 szkołach	 powszechnych	
w Garwolinie	 i	w	Nałęczowie.	W	 roku	 1935	 ukończyła	
instruktorski	kurs	łączności	zorganizowany	przez	Główną	
Kwaterę	 Harcerek	 w	 wojskowym	 Centrum	 Wyszkole-
nia	 Łączności	 w	 Zegrzu,	 a	 następnie	 kurs	 krótkofalowy	
w  1.  Pułku	 Radiotelegraficznym	 w	Warszawie.	 Podczas	
kampanii	 wrześniowej	 1939	 roku	 była	 w	 Pogotowiu	
Harcerek	w	Lublinie.	Współorganizowała	 łączność	kon-
spiracyjną	 Okręgu	 Lubelskiego	 ZWZ,	 kierowała	 sekcją	
łączności	 WSK	 Okręgu	 Lubelskiego	 AK.	 Aresztowana	
2	listopada	1943	roku	w	pociągu	relacji	Warszawa–Lub-
lin.	Tego	samego	dnia	odebrała	sobie	życie	w	celi	aresztu	
na	 stacji	Gołąb	 k.	 Puław.	W	harcerstwie	 od	 roku	 1925	
(podharcmistrzyni	od	1936	roku,	harcmistrzyni	od	1939).	
Ważniejsze	funkcje	w	ZHP:	drużynowa	8.	Drużyny	Harce-
rek	w Lublinie	(1932–1933),	hufcowa	Hufców	Harcerek	
Hrubieszów	 (1934–1935),	 Lublin	 II	 (1935–1937),	 Gar-
wolin	 (1937–1938),	 komendantka	 Pogotowia	 Harcerek	
Chorągwi	Lubelskiej	(od	1939),	komendantka	konspira-
cyjnej	Chorągwi	Lubelskiej	Harcerek	(od	1943)	Odzna-
czona	pośmiertnie	w	1944	roku	Krzyżem	Virtuti	Militari	
V	klasy.	Zob.	J.	Doroszewski,	dz.	cyt.,	s.	220.

21	 Antonina	 Łopatyńska	 z	 domu	 Pomorska	 (1909–
1977).	 W	 roku	 1932	 ukończyła	 Prywatne	 Gimnazjum	
Władysława	Kunickiego	w	Lublinie,	a	w	1936	–	historię	
na	 Wydziale	 Nauk	 Humanistycznych	 KUL.	 W	 latach	
1933–1938	prowadziła	w	Lublinie	świetlice	dla	młodzie-
ży	pozaszkolnej,	organizowane	przez	Kuratorium	Okręgu	
Szkolnego	Lubelskiego.	W	kampanii	wrześniowej	działała	
w	Pogotowiu	Harcerek	w	Lublinie.	W	latach	1940–1944	
kierowała	 referatami	opieki	nad	dzieckiem	 i	wyżywienia	

Na	początku	października	1939	roku	wznowio-
no	lekcje	w	Szkole	Powszechnej	nr	12	przy	ulicy	
Dominikańskiej	1,	gdzie	uczyła	Maria	Walciszew-
ska.	Ze	szkoły	odeszły	wszystkie	dzieci	żydowskie.
W	listopadzie	1939	roku	przyjechała	do	Lub-

lina	 z	Warszawy,	 z	 Komendy	 Pogotowia	 Harce-
rek,	 harcmistrzyni	 Irena	 Kisielnicka,	 przywożąc	
ze	sobą	wskazówki	co	do	dalszej	pracy.	Wytyczne	
były	 jednoznaczne22:	 zlikwidować	 jawne	 formy	
działalności,	wybrać	 spośród	 starszych	 dziewcząt	
osoby	pewne	i	zaufane	oraz	ukierunkować	je,	na-
wiązać	 kontakty	 z	 organizującymi	 się	 władzami	
wojskowymi	 i	 podjąć	 dla	 nich	 służbę,	w	 działal-
ności	opiekuńczej	oprzeć	się	na	legalnych	instytu-
cjach	społecznych,	takich	 jak	PCK.	Tym	samym	
nastąpił	istotny	moment	w	działalności	lubelskich	
harcerek	 –	 przejście	 do	 konspiracji.	 Walciszew-
ska	 zorganizowała	 żeńskie	 podziemie	harcerskie,	
nawiązała	kontakt	z	Celiną	Iwanowską23,	kierow-
niczką	 łączności	konspiracyjnej	Komendy	Okrę-
gu	Lubelskiego	Służby	Zwycięstwu	Polski	(SZP).	
W	 tym	 czasie	 do	 Lublina	 bardzo	 licznie	 zaczęły	
przybywać	transporty	Polaków	wysiedlonych	z	Po-
znańskiego	i	Pomorza.	Należało	pilnie	zorganizo-
wać	dla	tych	osób	pomoc,	w	szczególności	opiekę	
nad	dziećmi.	Do	tego	zadania	Walciszewska	wy-
znaczyła	 harcmistrzynię	 Antoninę	 Łopatyńską.	
Harcerki	zaczęły	tworzyć	dla	dzieci	świetlice	dzia-
łające	pod	nadzorem	PCK.	Otwierano	ochronki.	
Pierwsza	 z	 nich	 powstała	 20	 lutego	 1940	 roku	
w lokalu	przy	ulicy	Krakowskie	Przedmieście	55;	
w połowie	roku	1940	były	 już	cztery.	Pieczę	nad	

w	Polskim	Komitecie	Opiekuńczym	RGO	w	Lublinie.	Po	
wojnie	pracowała	w	Polskim	Komitecie	Opieki	Społecznej	
w	Lublinie.	W	harcerstwie	od	ok.	1920	roku	(podharcmi-
strzyni	od	1936	roku,	harcmistrzyni	od	1939).	Ważniejsze	
funkcje	w	ZHP:	komendantka	Hufca	Harcerek	Lublin	II	
(1934),	członek	komendy	Chorągwi	Lubelskiej	Harcerek	
(1935–1939),	członek	konspiracyjnej	komendy	Chorągwi	
Lubelskiej	 Harcerek	 (1939–1945),	 instruktorka	 Cho-
rągwi	 Lubelskiej	 Harcerek	 (1945–1948).	 Zob.	 J.	 Doro-
szewski,	dz.	cyt.,	s.	130–131.

22	 Archiwum	Głównej	Komendy	Związku	Harcerstwa	
Polskiego	 (obecnie	Muzeum	Harcerstwa	w	Warszawie),	
„Skała”. Raport opisowy z 4 VIII 1943 za okres 28 VIII 1939 
do 1 VIII 1943.	Zob.	K.	Jarzembowski,	dz.	cyt.,	s. 169–170.

23	 Celina	 Iwanowska	 z	 d.	 Zaleska	 (1908–1940)	 –	
„Celina”,	inżynier	ogrodnik,	działaczka	harcerska	drużyn	
wiejskich.	 W	 czasie	 wojny	 pracownik	 SZP/ZWZ,	 szef	
łączności	w	Komendzie	Okręgu	ZWZ.	Organizowała	sieć	
kurierską	między	Warszawą	a	województwami	 lubelskim	
i	wołyńskim.	Aresztowana	8	maja	 1940	 roku	przez	Ge-
stapo.	 Rozstrzelana	 29	 czerwca	 1940	 roku	 w	 zbiorowej	
egzekucji	na	Rurach	Jezuickich	koło	Lublina	(dziś	jedna	
z	dzielnic	miasta).	Zob.	S.	J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	330.
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nimi	sprawowała	harcmistrzyni	Łopatyńska	aż	do	
31	marca	1944	roku.
W	grudniu	1939	roku	Walciszewska	nawiąza-

ła	kontakty	z	Komendą	Okręgu	Lubelskiego	SZP,	
przekształconą	później	w	Związek	Walki	Zbrojnej	
(ZWZ).	 Zaczęła	 wówczas	 organizować	 łączność	
konspiracyjną	(wewnętrzną	oraz	zewnętrzną)	ca-
łego	okręgu.	Pomagały	jej	zaufane	instruktorki	–	
Maria	 Świtalska	 i	 Janina	 Łotocka24.	 Utworzono	
zespoły	łączniczek	i	kurierek.	Służbę	w	nich	pod-
jęły:	Agnieszka	Gacka25,	Krystyna	Czyż26,	Alicja	
Dziewulska27,	Danuta	Januszajtis28,	Anna	Matra-

24	 K.	Jarzembowski,	dz.	cyt.,	s.	27.
25	 Agnieszka	 Gacka-Ławrowska	 (1913–2009)	 –	 na-

uczycielka,	 harcmistrzyni,	 drużynowa	 43.	Drużyny	Har-
cerskiej	w	Warszawie	(1932)	i	XII	Drużyny	Harcerek	przy	
Szkole	 Zawodowej	 w	 Lublinie	 (1934–1937),	 pracownik	
Centralnej	 Biblioteki	 Pedagogicznej	 w	 Lublinie,	 refe-
rentka	 ds.	 bibliotek	 i	 czytelnictwa	 Lubelskiej	 Chorągwi	
Harcerek	 (1938–1939).	 W	 okresie	 okupacji	 łączniczka	
i  kurierka	 ZWZ	 (1940–1944).	Współpracowała	 z	 RGO	
w Lublinie.	Po	wojnie	była	sekretarką	w	Komendzie	Cho-
rągwi	 Harcerek	 (1945–1947).	W	 latach	 50.	 XX	 wieku	
wyjechała	do	Francji,	gdzie	pracowała	jako	nauczycielka.	
Po	roku	1956	powróciła	do	kraju.	Zatrudniła	się	w	Biblio-
tece	Narodowej.	Zob.	Lubelska Chorągiew Harcerek 1939–
1944...,	s.	161,	222,	242;	S.	J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	320.

26	 Krystyna	Czyż-Wilgat	(1923–2011)	–	doktor	geo-
grafii,	harcmistrzyni,	więźniarka	niemieckiego	obozu	KL	
Ravensbrück.	 Uczęszczała	 do	 Gimnazjum	 im.	 Unii	 Lu-
belskiej	 w	 Lublinie.	 W	 czasie	 okupacji	 pełniła	 funkcję	
łączniczki	 Komendy	 Pogotowia	 Harcerek.	 Aresztowana	
4 marca	1941	roku	 i	osadzona	w	areszcie	Gestapo	„Pod	
Zegarem”,	 następnie	w	więzieniu	 na	 Zamku	Lubelskim,	
skąd	przewieziono	ją	do	Ravensbrück	(nr	obozowy	7708).	
Od	 drugiej	 połowy	 1942	 roku	 poddawana	 eksperymen-
tom	 pseudomedycznym.	 Oswobodzona	 przez	 wojska	
alianckie	5	maja	1945	roku.	W	roku	1946	zdała	maturę	
i	rozpoczęła	studia	geograficzne	na	UMCS.	Pełniła	funk-
cję	adiunkta	w Katedrze	Geografii	Regionalnej.	Zob.	Lu-
belska Chorągiew Harcerek 1939–1944...,	s.	98–102,	167,	
190;	S.	J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	244–246.

27	 Alicja	 Dziewulska	 –	 podczas	 okupacji	 łączniczka	
i kurierka	tajnej	Komendy	Chorągwi	Harcerek,	następnie	
ZWZ	 Okręgu	 Lubelskiego	 (1932–1942).	 Uczestniczka	
kursu	podharcmistrzowskiego	zorganizowanego	przez	Ko-
mendę	Chorągwi	Harcerek	 (1943–1944).	Zob.	Lubelska 
Chorągiew Harcerek 1939–1944...,	s.	32,	60,	131;	S.	J.	Dą-
browski,	dz.	cyt.,	s.	315.

28	 Danuta	Januszajtis-Połeć	–	„Szarotka”.	Przed	woj-
ną	 była	 harcerką	w	 Łodzi.	W	 roku	 1939	 harcerka	XIII	
Lubelskiej	Drużyny	Harcerek	 przy	Gimnazjum	 im.	Unii	
Lubelskiej	w	Lublinie.	Brała	udział	w	obsłudze	Komendy	
Miasta	i	Kuratorium	Szkolnego	w	Lublinie.	Samarytanka	
w	 Szpitalu	 ss.	 Szarytek.	Od	 roku	 1940	wychowawczyni	
Ochronek	RGO	nr	1	i	6.	Drużynowa	łączniczek	drużyny	
„Ogród”	konspiracyjnej	Chorągwi	Harcerek	w	Lublinie,	
członek	WSK	AK.	W	 roku	 1943	 zorganizowała	 niefor-
malną	grupę	harcerską	młodszych	chłopców,	przekształ-
coną	 później	w	 I	 Zastęp	 Zawiszaków	Szarych	 Szeregów.	

szak29,	Pelagia	Michalik30,	Henryka	Twarowska31,	
Wanda	Wojtasik,	 Maria32	 i	Wiesława	Wysockie	
oraz	Henryka	Żurawska33.
W	 marcu	 1940	 roku	 Walciszewska	 odbyła	

podróż	 służbową	 do	 Warszawy.	 W	 Komendzie	
Pogotowia	otrzymała	oficjalną	nominację	na	ko-
mendantkę	 konspiracyjnej	 Chorągwi	 Lubelskiej	
Harcerek,	 zwanej	 „Skałą”.	Z	Warszawy	przywio-
zła	 instrukcje	 dotyczące	 pracy	 harcerskiej	 oraz	
przygotowania	 harcerek	 do	 pomocniczych	 służb	
wojskowych.	Od	kwietnia	1940	roku	pod	jej	kie-
rownictwem	 organizowano	 punkty	 ratowniczo-

W	latach	1943–1944	ukończyła	kurs	podharcmistrzowski	
w	Rycicach	k.	Otwocka.	W	roku	1946	wyjechała	z	Lub-
lina.	Ukończyła	 II	kurs	podharcmistrzowski	w	Konstan-
cinie.	 Zob.	 Lubelska Chorągiew Harcerek 1939–1944...,	
s.  31–33,	 63,	 96–97,	 123,	 153–154;	 S.	 J.	 Dąbrowski,	
dz. cyt.,	s.	176–177.

29	 Anna	Matraszak	–	w	latach	1939–1942	była	łącz-
niczką	 i	 kurierką	 tajnej	 Komendy	 Chorągwi	 Harcerek.	
Zob.	Lubelska Chorągiew Harcerek 1939–1944...,	 s.	 147;	
S.	J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	141.

30	 Pelagia	 Michalik	 (1923–1945)	 –	 zastępowa	 XIII	
Drużyny	Harcerek	im.	Narcyzy	Żmichowskiej	przy	Gim-
nazjum	im.	Unii	Lubelskiej	w	Lublinie.	W	czasie	okupacji	
łączniczka	 i	kurierka	Komendy	Chorągwi	Harcerek	oraz	
członek	ZWZ.	Aresztowana	na	przełomie	lutego	i	marca	
1941	 roku,	więziona	na	Zamku	Lubelskim,	 23	września	
1941	roku	trafiła	do	niemieckiego	obozu	koncentracyjne-
go	Ravensbrück	(nr	obozowy	7918),	gdzie	została	podda-
na	eksperymentom	pseudomedycznym.	Zmarła	po	powro-
cie	z	obozu	na	skutek	wycieńczenia	4	września	1945	roku.	
Zob.	Lubelska Chorągiew Harcerek 1939–1944...,	 s.	 133,	
167,	169;	S.	J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	143;	W.	Kiedrzyń-
ska,	Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny,	Warszawa	
1965,	s.	195,	213,	217,	279.

31	 Henryka	 Twarowska	 (ur.	 w	 1918	 roku)	 –	 pod-
harcmistrzyni,	 drużynowa	Drużyny	Harcerek	 przy	Gim-
nazjum	 Żeńskim	 im.	 Wacławy	 Arciszowej	 w	 Lublinie	
(1934–1938).	W	okresie	okupacji	niemieckiej	łączniczka	
i	 kurierka	 tajnej	 Komendy	 Chorągwi	 Harcerek,	 potem	
ZWZ	w	 Lublinie	 (1940–1944).	 Pracowała	w	Ochronce	
nr	1	w	Lublinie	(1940).	Zob.	Lubelska Chorągiew Harcerek 
1939–1944...,	s.	64,	153;	S.	J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	233.

32	 Maria	 Wysocka	 –	 harcerka,	 w	 okresie	 okupacji	
wychowawczyni	Ochronki	nr	1	w	Lublinie	(1940–1944).	
Zob.	Lubelska Chorągiew Harcerek 1939–1944...,	 s.	 153;	
S. J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	258.

33	 Henryka	Żurawska-Bytnar	–	harcmistrzyni.	Ukoń-
czyła	 Gimnazjum	 Żeńskie	 im.	 Wacławy	 Arciszowej	
w  Lublinie.	 Nauczycielka	 w	 Szkole	 Powszechnej	 nr	 1,	
członek	 drużyny	 instruktorskiej	 przy	 Komendzie	 Cho-
rągwi	Harcerek	w	Lublinie,	komendantka	Hufca	Lublin	
I	 szkół	 średnich	(1937–1939).	W	okresie	okupacji	 łącz-
niczka	 i	 kurierka	 tajnej	 Komendy	 Chorągwi	 Harcerek,	
potem	ZWZ	w	Lublinie	(1940–1942).	Za	pomoc	ludności	
żydowskiej	odznaczona	w	1995	roku	medalem	„Sprawie-
dliwy	wśród	Narodów	Świata”.	Zob.	Lubelska Chorągiew 
Harcerek 1939–1944...,	 s.	 24,	32,	64,	91,	206;	S.	 J.	Dą-
browski,	dz.	cyt.,	s.	268–269.
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-sanitarne.	Rozpoczęto	objazdy	terenu,	by	ustalić	
stan	osobowy	 instruktorek.	Gdy	w	ręce	Gestapo	
dostali	 się:	 zastępca	 komendanta	 Okręgu	 Lu-
belskiego	ZWZ	kpt.	Stefan	Lelek	i	kierowniczka	
łączności	konspiracyjnej	Komendy	Okręgu	Lubel-
skiego	SZP-ZWZ	Celina	 Iwanowska,	Walciszew-
ska	zwiększyła	nacisk	na	ścisłe	przestrzeganie	za-
sad	konspiracji.	Zawsze	rozmawiała	tylko	z	osobą	
wyznaczoną	do	konkretnego	zadania,	koniecznie	
w	różnych	miejscach,	tak	by	niepotrzebnie	nie	na-
rażać	dziewcząt	na	niebezpieczeństwo.
Bezpośrednią	 łączniczką,	 a	 później	 kurierką	

Walciszewskiej,	była	Wanda	Wojtasik34	(do	wrześ-
nia	1939	roku	drużynowa	4.	Lubelskiej	Drużyny	
Harcerskiej	Żeńskiej	przy	Prywatnym	Gimnazjum	
ss.	Urszulanek	w	 Lublinie).	 Swoje	wspomnienia	
z  okresu	 służby	 harcerskiej	 zamieściła	 w	 książce	
Stare rachunki.	Napisała	tam	o	prawdziwym	kunsz-
cie	 konspiracji,	 jaki	 prezentowała	Walciszewska,	
zwana	 przez	 podkomendne	 Druhną	 Marylką,	
która	w	tłumie	potrafiła	niepostrzeżenie	odebrać	
meldunek	oraz	przekazać	wiadomość	dalej.	Opa-
nowanie	 i	hart	ducha,	 jaki	okazywała,	wpływały	
na	podległe	jej	harcerki.	Miały	do	niej	bezgranicz-
ne	zaufanie	i	wiedziały,	że	wszystko,	co	robią,	służy	
słusznej	sprawie.
Działalność	 konspiracyjnej	 Lubelskiej	 Cho-

rągwi	Harcerek	w	początkowej	fazie	ilustrują	trzy	
zachowane	 dokumenty,	 sporządzone	 odręcznie	
przez	Walciszewską	i	przesłane	w	końcu	1940	roku	
do	Komendy	Pogotowia	Harcerek	w Warszawie.	
Pierwszy	 dokument	 charakteryzuje	 środowisko	
harcerek	na	terenie	Chorągwi.	Zawiera	21	zaszy-

34	 Wanda	Wiktoria	Wojtasik-Półtawska	 (ur.	w	 1921	
roku)	–	doktor	nauk	medycznych,	psychiatra,	psycholog.	
Przed	wojną	drużynowa	IV	Drużyny	Harcerek	im.	Orląt	
Lwowskich	 przy	 Gimnazjum	 ss.	 Urszulanek	 w	 Lublinie	
(1937–1939).	Brała	udział	w	pracach	Pogotowia	Harce-
rek,	 kolportowała	 prasę	 konspiracyjną	 i	 ulotki,	 organi-
zowała	 zbiórki	 harcerskie.	 Łączniczka	 i	 kurierka	 tajnej	
Komendy	Chorągwi	Harcerek,	następnie	ZWZ.	Osobista	
łączniczka	 harcmistrzyni	 Marii	 Walciszewskiej	 (1939–
1941).	 Aresztowana	 przez	 lubelskie	 Gestapo	 17  lute-
go	 1941	 roku,	 osadzona	w	 areszcie	 „Pod	Zegarem”	 i	 na	
Zamku	Lubelskim.	Skazana	na	karę	śmierci	w	1940	roku,	
21 września	1941	roku	wywieziona	do	niemieckiego	obozu	
koncentracyjnego	Ravensbrück	(nr	obozowy	7709),	gdzie	
była	 poddawana	 eksperymentom	 pseudomedycznym.	
Razem	z	Krystyną	Czyżówną	prowadziła	tajną	korespon-
dencję	z	rodzinami.	Po	wojnie	wróciła	do	kraju.	Odzna-
czona	Krzyżem	Komandorskim	 z	Gwiazdą	oraz	Krzyżem	
Komandorskim	 Orderu	 Świętego	 Grzegorza	 Wielkiego,	
honorowy	Obywatel	Lublina.	Na	kanwie	 jej	wspomnień	
obozowych	powstała	książka	I boję się snów.	Zob.	Lubelska 
Chorągiew Harcerek 1939–1944...,	 s.	 32,	 60–64,	 93–94,	
101–102,	167,	242;	S.	J.	Dąbrowski,	dz.	cyt.,	s.	178–180.

frowanych	nazw	miejscowości,	liczbę	instruktorek	
i	harcerek,	w	tym	zaprzysiężonych	w ZWZ.	Zakres	
pracy	Chorągwi	na	odcinku	wojskowym	obrazuje	
drugi	dokument.	Trzeci	wymienia	ochronki	dzia-
łające	na	terenie	Lublina.
W	 styczniu	 1941	 roku	nasiliły	 się	 aresztowa-

nia	prowadzone	przez	lubelskie	Gestapo.	W ręce	
gestapowców	wpadli:	szef	sztabu	Komendy	Okrę-
gu	 Lubelskiego	 ZWZ,	 płk.	 dypl.	 Jerzy	 Zalewski,	
oraz	 kilku	 innych	 oficerów	 wyższego	 stopnia35.	
Walciszewska	przez	swoje	łączniczki	ostrzegła	po-
zostałe	 osoby	 o	 realnym	 zagrożeniu.	 Namówiła	
podkomendne	do	ucieczki,	 sama	została	w	Lub-
linie.	Danuta	Januszajtis,	podkomendna	„Maryl-
ki”,	 poinformowała	 ją	 o	 aresztowaniu	 17	 lutego	
1941	roku	łączniczki	„Duśki”	(Wandy	Wojtasik).	
Walciszewska,	 licząc	 się	 z	 możliwością	 rychłego	
aresztowania,	 przekazała	 szyfry	 i	 pieniądze	 orga-
nizacji	podharcmistrzyni	Małgorzacie	Szewczyk36.	

35 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945,	 t.	 2,	
Londyn	1973,	s.	109–110.

36	 Małgorzata	 Szewczyk	 (1907–1990)	 –	 „Marta”.	
W roku	1927	ukończyła	Państwowe	Gimnazjum	Żeńskie	
im.	Unii	Lubelskiej	w	Lublinie,	w	roku	1928	roczny	kurs	
nauczycielski,	 a	 w	 1937	 polonistykę	 na	 KUL-u.	 Uczyła	
początkowo	 w	 szkołach	 powszechnych	 w	 Antoniówce,	

Maria	Walciszewska,	komendantka	konspiracyjnej	Cho-
rągwi	Lubelskiej	Harcerek,	lata	30.	XX	wieku.	Zbiory	

prywatne	Jana	Magierskiego
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Kazała	jej	to	dostarczyć	do	punktu	kontaktowego	
przy	ulicy	Granicznej.	W	chwilę	po	pozbyciu	się	
materiałów,	 podczas	 rewizji	 w	 Szkole	 Powszech-
nej	nr	12,	została	zatrzymana.	Przewieziono	ją	do	
aresztu	Gestapo	„Pod	Zegarem”,	mieszczącego	się	
przy	 ulicy	 Uniwersyteckiej.	 Po	 przeszukaniu	 jej	
mieszkania	przy	ulicy	3	Maja	16,	znaleziono	tylko	
krzyż	harcerski.	18	lutego	1941	roku	„Pod	Zega-
rem”	 spotkała	 swoją	harcerkę,	Wandę	Wojtasik.	
Korzystając	 z	 nieuwagi	 strażników,	 powiedziała,	
niby	przypadkiem:	„[...]	wszystko	na	mnie,	pamię-
taj,	powiedz	wszystkim:	wszystko	na	mnie”37.	Gdy	
tylko	 została	wprowadzona	 do	 celi,	 zażyła	 truci-
znę,	którą	miała	ze	sobą.	Najprawdopodobniej	był	
to	cyjanek	potasu.
Zwłoki	harcmistrzyni	Marii	Walciszewskiej	zo-

stały	przewiezione	do	więzienia	na	Zamku	Lubel-
skim.	Tam	wydano	 je	 zarządowi	 cmentarza	 przy	
ulicy	 Unickiej.	 Została	 pochowana	 w	 osobnym	
grobie.	 Grabarz	 rozpoznał	 w	 niej	 nauczycielkę	
swojej	 córki.	Na	 grób	 „Marylki”	w	 okresie	 oku-
pacji	niemieckiej	bardzo	często	małymi	grupkami	
przychodziły	harcerki,	by	oddać	jej	hołd	i	należny	
szacunek.	Wiele	 z	 nich	w	 tym	miejscu	 składało	
przyrzeczenie	harcerskie.
Za	niezłomną	postawę	wobec	wroga	 i	 śmierć	

w	 obronie	 honoru	 Polski	 Maria	 Walciszewska	
została	pośmiertnie	awansowana	do	stopnia	pod-
porucznika	i	odznaczona	Krzyżem	Virtuti	Militari	
V	klasy.	18	października	1947	roku,	dzięki	stara-
niom	instruktorek	lubelskich,	odbył	się	uroczysty	

Krzczonowie	i	Wólce	Lubelskiej	(1928–1938),	następnie	
w	 Żeńskiej	 Szkole	 Ćwiczeń	 przy	 Państwowym	 Pedago-
gium	(1938–1939)	i	Szkole	Powszechnej	nr	5	w	Lublinie	
(1939–1944).	Po	wojnie	pracowała	w	szkołach	średnich	
Lublina:	Liceum	Ogólnokształcącym	im.	Stanisława	Sta-
szica	 (1944–1946,	 1957–1969),	 im.	 Hetmana	 Jana	 Za-
moyskiego	(1946–1949)	i	Liceum	Wychowawczyń	Przed-
szkoli	(1949–1951).	W	konspiracji	od	jesieni	1939	roku	
jako	zastępczyni	referentki	służby	sanitarnej	WSK	Okręgu	
Lubelskiego	AK	(1942–1944).	W	roku	1952	aresztowana	
przez	UB	 pod	 zarzutem	 inspirowania	 kontrrewolucyjnej	
działalności	w	byłym	środowisku	harcerskim	i	skazana	wy-
rokiem	wojskowego	Sądu	Rejonowego	w	Lublinie	na	8	lat	
więzienia.	W	roku	1954	ułaskawiona	przez	Radę	Państwa,	
a	w	1959	uniewinniona	i	zrehabilitowana.	Do	roku	1957	
nie	mogła	dostać	pracy	w	szkolnictwie.	W	harcerstwie	od	
1922	roku	(podharcmistrzyni	od	1929	roku,	harcmistrzy-
ni	od	1942).	Ważniejsze	funkcje	w	ZHP:	drużynowa	13.	
Lubelskiej	Drużyny	Harcerek	(1925–1927),	instruktorka	
konspiracyjnej	 Chorągwi	 Lubelskiej	 Harcerek	 (1939–
1945),	członek	komendy	Chorągwi	Lubelskiej	Harcerek	
(1946–1948),	 członek	 Komendy	 Chorągwi	 Harcerstwa	
w Lublinie	 (1957–1958).	Zob.	S.	 J.	Dąbrowski,	dz.	 cyt.,	
s. 217–218.

37	 W.	 Półtawska,	 Stare rachunki,	 Warszawa	 1969,	
s. 50.

pogrzeb	 ekshumowanych	 zwłok	 harcmistrzyni	
Marii	 Walciszewskiej.	 Pochowano	 je	 razem	 ze	
szczątkami	 jej	 następczyni,	 harcmistrzyni	 Marii	
Świtalskiej.	 Ciała	 obu	 konspiracyjnych	 komen-
dantek	spoczęły	w	grobie	ufundowanym	ze	skła-
dek	 harcerzy	 na	 cmentarzu	 przy	 ulicy	 Unickiej.	
Grobowiec	 zaprojektowała	 Zofia	 Kwapiszewska,	
malarka	 i	 działaczka,	 harcerka,	 hufcowa	 Hufca	
Lublin	 II	 w	 latach	 1938–1939	 oraz	 wieloletnia	
opiekunka	 XIII	 Lubelskiej	 Drużyny	 Harcerek	
przy	Państwowym	Gimnazjum	im.	Unii	Lubelskiej	
w Lublinie.

Przebieg	służby	instruktorskiej	
Marii Walciszewskiej38

Stopnie	instruktorskie:

1.	 Przodownica	 –	 uchwała	 Naczelnictwa	 ZHP	
z 3 października	1922	roku

2.	 Podharcmistrzyni	–	rozkaz	Naczelnictwa	ZHP	
L.	19	z	7	grudnia	1927	roku

3.	 Harcmistrzyni	 –	 rozkaz	 Naczelnictwa	 ZHP	
L. 5	z	8	maja	1929	roku

Odznaczenia:

1.	 Krzyż	 Orderu	 Virtuti	 Militari	 V	 klasy	 (po-
śmiertnie)	 –	 rozkaz	 komendanta	 Głównego	
ZWZ	Nr	25/BP	z	11	listopada	1941	roku

2.	 Srebrny	Krzyż	Zasługi	–	8	czerwca	1934	roku	
na	 wniosek	 Zarządu	 Oddziału	 Lubelskiego	
ZHP

3.	 Odznaka	25-lecia	Harcerstwa	w	Lubelszczyź-
nie	 –	 Uchwała	 Komisji	 Odznaczeń	 Zarządu	
Okręgowego	ZHP	w	Lublinie	z	24	maja	1936	
roku

38	 AAN,	ZHP,	sygn.	2022,	k.	14,	sygn.	2459	k.	63–72.

Podwójna	numeracja	celi	12	w	siedzibie	lubelskiego	Gestapo	
(obecnie	Muzeum	Martyrologii	„Pod	Zegarem”),	w	której	
Maria	Walciszewska	odebrała	sobie	życie	18	lutego	1941	

roku,	fot.	Łukasz	Krzysiak,	2019	rok
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Uroczysty	pogrzeb	komendantek	–	Marii	Walciszewskiej	i	Marii	Świtalskiej,	18	października	1947	roku. 
Zbiory	prywatne	Jana	Magierskiego

Grób	Marii	Walciszewskiej	i	Marii	Świtalskiej	na	cmentarzu	przy	ulicy	Unickiej	w	Lublinie,	1947	rok. 
Zbiory	prywatne	Jana Magierskiego
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Ukończone	kursy:

1.	 Kurs	instruktorski	Chorągwi	Lwowskiej	w Pie-
skowej	Skale	–	lato	1921	roku

2.	 Kurs	instruktorski	Chorągwi	Lwowskiej	w Sta-
rym	Samborze	–	lipiec	1922	roku

3.	 Wyższy	 Kurs	 Instruktorski	 Głównej	 Kwatery	
Żeńskiej	w	Spuszy	–	sierpień	1922	roku

4.	 Kurs	 dla	 komendantów	 i	 zastępców	 komen-
dantów	obrony	przeciwlotniczej	domów	miesz-
kalnych	zorganizowany	przez	Lubelski	Oddział	
Miejski	LOPP	–	13	lutego	1938	roku

Prowadzone	kursy:

1.	 Komendantka	kursu	Chorągwi	Lubelskiej	dla	
nauczycielek	opiekunek	drużyn	w Zwierzyńcu	
–	lato	1929	roku

2.	 Komendantka	 kursu	 drużynowych	 Chorągwi	
Lubelskiej	 w	 Barcicach	 nad	 Popradem	 –	 29	
lipca–24	sierpnia	1929	roku

3.	 Komendantka	 kursu	 drużynowych	 Chorągwi	
Lubelskiej	w	Hamerni	–	3–9	lipca	1930	roku

4.	 Opiekunka	kursu	 instruktorskiego	 i	drużyno-
wych	Chorągwi	Lubelskiej	w	Nowosielicach	–	
2–31	lipca	1931	roku

5.	 Instruktorka	 kursu	 drużynowych	 Chorągwi	
Lubelskiej	 w	Kowańcu	 –	 15	 lipca–6	 sierpnia	
1936	roku

6.	 Instruktorka	w	Harcerskiej	Szkole	Instruktor-
skiej	na	Buczu	–	lipiec–sierpień	1939	roku

Udział	w	zjazdach,	konferencjach	i	zlotach	
harcerskich:

1.	 Zlot	 drużyn	 żeńskich	 w	 Świdrze	 –	 3–9	 lipca	
1924	roku

2.	 II	 Ogólnopolski	 Zlot	 Harcerek	 w	 Rybienku	
nad	Bugiem	–	5–20	lipca	1928	roku

3.	 Konferencja	Starszyzny	Żeńskiej	w	Warszawie	
–	15	grudnia	1929	roku

4.	 IX	Walny	 Zjazd	 ZHP	 w	Warszawie	 –	 28–29	
grudnia	1929	roku

5.	 I	Ogólnopolski	Zlot	Żeńskiej	Starszyzny	Har-
cerskiej	 na	 Pomorzu	 –	 11–25	 sierpnia	 1930	
roku

6.	 XVI	Walny	 Zjazd	 ZHP	 we	 Lwowie	 –	 23–24	
maja	1938	roku

7.	 Zjazd	Wydziału	Kształcenia	Starszyzny	Harcer-
skiej	GK	Harcerek	–	22	listopada	1937	roku

8.	 XVII	Walny	 Zjazd	 ZHP	w	 Lublinie	 –	 20–21	
maja	1939	roku

Pełnione	funkcje:

1.	 Drużynowa	 I	 Drużyny	 Harcerskiej	 Żeńskiej	
w Przemyślu	–	lata	1921–1922

2.	 Komendantka	Hufca	Harcerek	 w	 Lublinie	 –	
listopad	1927–listopad	1928	roku

3.	 Kierowniczka	 Działu	 Organizacyjnego	 Ko-
mendy	 Lubelskiej	 Chorągwi	 Harcerek	 –	 od	
1 stycznia	1928	roku

4.	 Komendantka	Lubelskiej	Chorągwi	Harcerek	
–	15	 listopada	1928	 roku	–20	kwietnia	1932	
roku

5.	 Przewodnicząca	 komisji	 prób	 na	 drużynowe	
Lubelskiej	 Chorągwi	 Harcerek	 –	 11	 marca	
1930	roku

6.	 Skarbnik	Komendy	Lubelskiej	Chorągwi	Har-
cerek	–	13	września	1932	roku	–	23 września	
1935	roku

7.	 Kierowniczka	 Działu	 Skarbowego	 Komendy	
Lubelskiej	Chorągwi	Harcerek	–	26	września	
1935	roku

8.	 Drużynowa	 Drużyny	 Instruktorskiej	 Lubel-
skiej	 Chorągwi	 Harcerek	 –	 17	 października	
1937	roku–wrzesień	1939	roku

9.	 Kierowniczka	Referatu	Kształcenia	Starszyzny	
i	skarbnik	komendy	Lubelskiej	Chorągwi	Har-
cerek	–	6	grudnia	1937	roku

10.	 Instruktorka	 odpowiedzialna	 za	 kształcenie	
starszyzny	w	Lubelskiej	Chorągwi	Harcerek	–	
14	marca	1938	roku

11.	 Kierowniczka	Wydziału	Organizacyjnego	Ko-
mendy	Lubelskiej	Chorągwi	Harcerek	–	lata	
1938–1939

12.	 Instruktorka	upoważniona	do	przeprowadze-
nia	 prób	 instruktorskich	w	 Lubelskiej	 Cho-
rągwi	Harcerek	–	maj	1939	roku

13.	 p.o.	Komendantka	konspiracyjnej	Lubelskiej	
Chorągwi	Harcerek	 –	 listopad	 1939	 roku	 –
marzec	1940	roku

14.	 Komendantka	 konspiracyjnej	 Lubelskiej	
Chorągwi	Harcerek	–	marzec	1940	roku–18	
lutego	1941	roku
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STRESZCZENIE

Artykuł	prezentuje	sylwetkę	Marii	Walciszewskiej,	
komendantki	 konspiracyjnej	 Chorągwi	 Lubelskiej	
Harcerek	w	latach	1939–1941.	Pokazuje	jej	drogę	ży-
ciową	i	zawodową	w	szkolnictwie	oraz	w	harcerstwie,	
ukazuje	 okoliczności,	 w	 jakiej	 przyszło	 jej	 żyć.	 Na	
podstawie	 wspomnień	 podkomendnych	 i	 dokumen-
tów	 archiwalnych	 zaprezentowano	 dorobek	 wybitnej	
harcmistrzyni,	 która	 do	 dnia	 dzisiejszego	 pozostaje	

wielkim	autorytetem	dla	młodego	pokolenia	dziewcząt	
zaczynających	swoją	przygodę	w	harcerstwie.	Jest	har-
cerskim	wzorem	cnót	oraz	patronem	dla	wielu	drużyn	
żeńskich	na	Lubelszczyźnie.

słowa klucze:	Maria	Walciszewska	(1902–1941),	har-
cerstwo,	Lubelska	Chorągiew	Harcerek,	areszt	Gesta-
po	„Pod	Zegarem”,	konspiracja,	okupacja,	Lublin

SUMMARY

The	 article	 presents	 Maria	 Walciszewska,	 com-
mander	 of	 the	 underground	 Lublin	 Region	 Female	
Scouts	Group	in	1939–1941.	The	author	presents	her	
life	and	professional	path	 in	education	and	scouting,	
shows	the	circumstances	in	which	she	lived.	Based	on	
memoirs	of	the	subordinates	and	archival	documents,	
the	achievements	of	the	outstanding	scoutmaster	was	
shown.	Maria	Walciszewska	to	this	day	remains	a	great	
authority	 for	 the	young	generation	of	girls	beginning	

their	 adventure	 in	 scouting.	She	 is	 a	 scout	model	of	
virtues	and	a	patron	of	many	female	groups	in	the	Lu-
blin	region.

key words:	Maria	Walciszewska	(1902–1941),	scout-
ing,	the	Lublin	Region	Female	Scouts	Group,	“Under	
the	 Clock”	 Gestapo	 prison,	 conspiracy,	 occupation,	
Lublin
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Marcin Lachowski
Muzeum narodowe w Lublinie, uniwersytet warszawski

sprawozdanie z sympozjum naukowego „dziedzictwo kulturowe 
wschodnich ziem dawnej rzeczypospolitej. korzenie i wspólnota”

W	dniach	5	i	6	grudnia	2019	roku	odbyło	się	
w	pałacu	Lubomirskich	sympozjum	naukowe	zor-
ganizowane	przez	Muzeum	Lubelskie	w	Lublinie,	
poświęcone	 historii	 i	 kulturze	 dawnych	 Kresów	
Wschodnich.	 Konferencja	 zatytułowana	 „Dzie-
dzictwo	kulturowe	wschodnich	ziem	dawnej	Rze-
czypospolitej.	Korzenie	i	wspólnota”	była	ważnym	
ogniwem	 prac	 nad	 programem	 merytorycznym	
Muzeum	Ziem	Dawnej	Rzeczypospolitej.	Jednym	
z	wyraźnie	postawionych	zadań	przed	nowo	two-
rzoną	 instytucją	 jest	 naukowe	 opracowywanie	
tematów	 związanych	 z	 historią	 Kresów.	 Konfe-
rencja,	 zorganizowana	w	pomieszczeniach,	które	
wkrótce	 zostaną	 przekształcone	 w	 przestrzenie	
muzealne,	była	 symboliczną	 inauguracją	 intelek-
tualnego	namysłu	nad	spuścizną	kulturową.
Chronologiczne	ramy	podejmowanych	podczas	

konferencji	 zagadnień	 zostały	wyznaczone	 głów-
nie	okresem	międzywojennym.	To	ten	czas	zyskał	
szczególne	miejsce	w	historii	i	pamięci	o dawnych	
kresach	Rzeczypospolitej,	nasycony	nostalgią,	ale	
naznaczony	 także	 decydującymi	 wydarzeniami	
–	 odzyskaniem	 niepodległości,	 kształtowaniem	
się	 struktur	 państwowych,	 próbami	 jednoczenia	
i	 harmonizacji	 zróżnicowanych	 porozbiorowych	
obszarów,	a	także	rozwojem	i modernizacją	całego	
kraju,	w	szczególności	ziem	wschodnich.	Ogólno-
polskie	sympozjum	było	okazją	do	prezentowania	
nowych	ujęć	historii,	ale	także	rewizji	stereotypów	
i	mitów.
Podczas	 dwudniowego	 spotkania	 wygłoszono	

13	 referatów,	 ukazujących	 różne	 aspekty	 życia	
codziennego	 i	 polityki	 kulturalnej	 na	 Kresach	
Wschodnich.	 Konferencja	 podejmowała	 reflek-
sję	 nad	 Kresami	 zarówno	 w	 ujęciu	 historiogra-
ficznym,	 analizując	 historyczne	 źródła	 opisujące	
geograficzny	i	kulturowy	krajobraz	kategorii	„kre-
sów”	 (Marcin	Gapski,	Gdzie leży wschód – gdzie 
zaczynają się kresy?)	oraz	prezentując	namysł	nad	
badaniami	 historii	Kresów	 uwikłanymi	w	 różnie	
rozumianą,	często	zideologizowaną	politykę	histo-
ryczną	(Marcin	Wołoszyn,	Zanim Skrzetuski poznał 
Bohuna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polsko-
-ruskie w wiekach średnich. Stan i perspektywy ba-
dań –	artykuł	publikowany	w	niniejszym	tomie),	
jak	i w ujęciu	literackim,	ukazując	literackie	wy-

obrażenia	„kresowości”	w	literaturze	współczesnej	
(Andrzej	Niewiadomski,	Kresy jako przestrzeń li-
teracka).
Przedmiotem	 referatów	 były	 także	 kwestie	

szczegółowe,	 odsłaniające	 odrębne	 komponenty	
życia	 artystyczno-literackiego	 w	 kontekście	 ów-
czesnej	 polityki	 kulturalnej.	 Oficjalny	 dyskurs	
związany	był	zarówno	z	repolonizacją	ziem	wschod-
nich,	jak	i	z	próbą	stworzenia	przestrzeni	koope-
racji	kulturowej	na	ziemiach	wschodnich,	stymu-
lując	procesy	modernizacyjne	związane	z polityką	
II	 Rzeczypospolitej.	 Namysł	 autorów	 dotyczył	
kwestii	 szczegółowych,	 ale	 lokowanych	 w  szer-
szym	planie,	jako	przejawu	różnych	form	życia	ar-
tystycznego	lub	zamierzonych	działań	integracyj-
nych	czy	kulturotwórczych.	Temat	 rekonstrukcji	
życia	artystycznego,	realizowanego	podczas	plene-
rów	organizowanych	w	Krzemieńcu	w latach	30.	
XX	wieku,	był	przedmiotem	wystąpienia	Doroty	
Seweryn-Puchały,	 omawiającej	 charakterystycz-
ne	dla	tego	okresu	zjawisko	kolonii	artystycznej.	
O	 szczególnej	 atrakcyjności	 programu	 Juliusza	
Osterwy	w	objazdowych	 spektaklach	 teatru	Re-
duta	opowiadał	Jarosław	Cymerman.	Małgorzata	
Surmacz	 skoncentrowała	 się	 z	 kolei	 na	 fotogra-
ficznych	ujęciach	Karpat	 i	Huculszczyzny,	wyko-
nywanych	przez	Janusza	Świeżego,	jako	rozwijanej	
żywej	 tradycji	 etnograficznego	 dokumentu	 (Hu-
culszczyzna oczami Janusza Świeżego. O pierwszych 
fascynacjach malarsko-etnograficznych,	w	obecnym	
tomie).	Tendencje	modernizacji	w	 architekturze	
Lwowa	okresu	międzywojennego	pokazywał	An-
drzej	Szczerski,	omawiając	ideę	wystawy	„moder-
nistycznego	 Lwowa”	 we	 wrocławskim	 Muzeum	
Architektury	 („Lwów	24	 czerwca	 1937.	Miasto,	
architektura,	modernizm”,	 2016–2017).	Osobne	
wątki	poruszał	w	swoim	wystąpieniu	Tomasz	Kuba	
Kozłowski,	prezentując	kurorty	kresowe	oraz	przy-
wołując	charakterystyczne	style	architektoniczne,	
aspekty	życia	uzdrowiskowego	 i	 typowe	dla	nich	
rekwizyty.
W	oddzielnym	module	znalazły	się	wystąpienia	

i	 referaty	pokazujące	historię	miejsca,	w którym	
powstaje	 Muzeum	 Ziem	 Dawnej	 Rzeczypospo-
litej,	 od	 najszerszego	 kręgu	 badań	 archeologicz-
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nych	 na	 terenie	 obecnego	 placu	 Litewskiego	
(Rafał	 Niedźwiadek,	 Najdawniejsze dzieje placu 
Litewskiego	 w  obecnym	 tomie),	 poprzez	 historię	
budowli	 pałacu	 Lubomirskich	 (Krzysztof	 Janus,	
O najnowszych badaniach architektonicznych pała-
cu Lubomirskich,	w	obecnym	tomie),	aż	po	analizę	
stylistyczno-formalną	 poszczególnych	 faz	 rozbu-
dowy	 pałacu,	 zapoczątkowanej	 przebudową	 pod	
kierunkiem	Tylmana	 van	Gameren,	 w	 szerokim	
kontekście	 siedemnastowiecznych	 i	 osiemnasto-
wiecznych	 przemian	 w	 europejskiej	 architektu-
rze	 pałacowej	 (Andrzej	 Frejlich,	 Architektonicz-
ne wzorce pałacu wojewody Janusza Zasławskiego, 
obecny Pałac Lubomirskich).	 Znakomitym	 podsu-
mowaniem	dyskusji	 nad	projektami	muzealnymi	
było	 wystąpienie	 Marka	 Zambrzyckiego	 (Topos 
utraty na wystawach narracyjnych. Jak pokazywać 

Zdjęcia	archiwalne	z	sympozjum	„Dziedzictwo	kulturowe	
wschodnich	ziem	dawnej	Rzeczypospolitej.	Korzenie	i	wspól-

nota”,	grudzień	2019	rok,	fot.	Dorota	Awiorko
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coś, czego nie ma?,	w obecnym	tomie),	kreślącego	
różne	wymiary	ekspozycji	muzealnej,	opowiadają-
cej	historie	poprzez	zastosowanie	zróżnicowanych	
znaków	i	figur	retorycznych	–	metafor,	synekdoch,	
śladów	pamięci.
Konferencja	prezentowała	w	ten	sposób	prze-

krój	 tematów	 i	 pojęć,	 opisujących	 dynamiczną	
przestrzeń	Kresów	zarówno	w	refleksji	historiozo-
ficznej,	jak	i	materialnej	i	emocjonalnej	spuściźnie	
–	pokazując	różne	i	odmienne	wzorce	wyobrażania	
Kresów.	W	dyskusjach	brali	też	udział	muzealnicy,	
reprezentujący	różne	instytucje	z	Ukrainy:	z Krze-
mieńca,	Tarnopola,	Lwowa.	Sympozjum	stało	się	
okazją	 do	 wymiany	myśli	 na	 temat	 metodologii	
badań	nad	ziemiami	różnych	wspólnot	etnicznych	
i	narodowych,	ale	także	do	refleksji	nad	możliwoś-
cią	prezentacji	odmiennych	historii	i	zróżnicowa-
nych	pamiątek	we	wspólnej	przestrzeni	Muzeum	
Ziem	Dawnej	Rzeczypospolitej.
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Wiktor Kowalczyk
Muzeum narodowe w Lublinie

pamięć – kultura – edukacja. 
rok 2019 w dworku wincentego pola

Każdy	rok	przynosi	jakieś	szanse	i	pewne	trud-
ności.	Miniony	nie	był	sprzyjający	dla	działalności	
muzeum	poety–geografa.	Modernizacja	ulicy,	przy	
której	 mieści	 się	 placówka,	 zniechęciła	 zapew-
ne	wielu	 potencjalnych	 gości,	 a	 ci	 bardziej	 zde-
terminowani,	 na	 skutek	 utrudnionego	 dostępu,	
odnosili	 przypuszczalnie	 nie	 najlepsze	 wrażenia.	
Z	powodu	zaś	remontu	Zamku	Lubelskiego	część	
muzealiów	z	prezentowanej	tam	dotychczas	stałej	
wystawy	rzemiosła	artystycznego	zajęła	przestrzeń	
ekspozycyjną	w	podpiwniczeniu	dworku,	co	unie-
możliwiło	 prowadzenie	 własnej	 działalności	 wy-
stawienniczej.	 Jednak	 mimo	 niższej	 frekwencji	
i	 ograniczonej	 oferty	 ekspozycji,	 roku	 2019	 nie	
można	uznać	za	ubogi	w	działania	i	wydarzenia.
Wystawa	 stała	 (umieszczona	 w	 zaaranżowa-

nych	 na	 historyczne	 trzech	 pokojach	 i	 sieni	 na	
parterze	budynku)	oraz	towarzyszące	jej	zwiedza-
niu	 słowo	 gospodarzy	 niezmiennie	 przypominały	
i	przybliżały	biografię,	działalność	i	twórczość	pa-
trona	Muzeum,	przyczyniając	się	do	podtrzymywa-
nia	o	nim	zbiorowej	pamięci.	Także	permanentna	
niemal	ekspozycja	w	pomieszczeniach	dolnej	kon-
dygnacji,	 zatytułowana	 „Piękne	 i	 użyteczne”,	 na	
której	 zaprezentowano	 wyroby	 sztuki	 użytkowej	
XVIII–XIX	wieku	ze	zbiorów	Muzeum	Lubelskie-
go	 (przedmioty	 stanowiące	 niegdyś	 wyposażenie	
dworów,	pałaców	 i	 bogatych	mieszczańskich	ka-
mienic	–	meble,	zegary,	porcelana	i	majoliki,	na-
leżące	 poniekąd	 również	 do	 świata	Wincentego	
Pola),	mogła	dostarczyć	zwiedzającym	wielu	wra-
żeń	natury	estetycznej	i	poznawczej.
Życie	 i	 dzieło	 autora	Pieśni o ziemi naszej nie 

tylko	 były	 głoszone	 w	 przestrzeni	 poświęconego	
im	 muzeum.	 Piszący	 te	 słowa	 kilkakrotnie	 miał	
możność	prezentowania	owej	tematyki	w	innych	
miejscach,	 przed	 innymi	 audytoriami.	 Podczas	
dorocznej	ogólnopolskiej	konferencji	Polowskiej,	
która	tym	razem	odbywała	się	w	Gdańsku-Sobie-
szewie,	wygłosił	referat	pt.	Kilka uwag na temat ho-
ryzontu geograficznego Wincentego Pola,	przedstawił	
Dworek	Wincentego	Pola	w	Lublinie	na	semina-
rium	pod	hasłem	„Domy	historyczne	jako	muzea	
biograficzne”,	zorganizowanym	przez	Muzeum	Pa-
miątek	po	Janie	Matejce	w	Nowym	Wiśniczu	(od-
dział	Muzeum	Okręgowego	w	Tarnowie),	a	także	

miał	odczyt	O Wincentym Polu i jego lubelskim mu-
zeum	dla	bibliotekarzy	w	Miejskiej	Bibliotece	Pub-
licznej	im.	Hieronima	Łopacińskiego	w	Lublinie.
W	 samym	 Dworku,	 który	 zwiedziło	 w	 2019	

roku	ponad	2000	osób,	odbyło	się	trzydzieści	kilka	
lekcji	muzealnych	oraz	innych	form	zajęć	eduka-
cyjnych.	Wśród	nich	dużym	powodzeniem	cieszy-
ły	się	zwłaszcza	zabawy	dla	dzieci	(twórcze	i z hu-
morem),	 organizowane	 podczas	 ferii	 zimowych	
i letnich	wakacji	w	ramach	akcji	„Zima	w	mieście”	
i	 „Lato	w	mieście”.	 Szczególna	 okazja	 trafiła	 się	
dzieciom	spędzającym	ferie	w	Klubie	Osiedlowym	
„Odeon”	 w	 dzielnicy	 Kalinowszczyzna.	 Mogły	
bowiem	wziąć	udział	w	 zajęciach	warsztatowych	
„Dworkowe	muzykowanie”,	które	prowadziły	Ma-
riola	Zagojska,	Alesia	Aleksandrowicz	i	Magdale-
na	Maciąg	wraz	ze	swymi	uczennicami	ze	Szkoły	
Muzycznej	 I	 i	 II	 stopnia	 im.	Tadeusza	 Szeligow-
skiego	 w	 Lublinie.	 Swego	 rodzaju	 „specjalnoś-
cią	 zakładu”	 były	 zajęcia	 poświęcone	 kartografii	
globusowej	 „Globusy	dawne,	nowe	 i	niezwykłe”,	

Dworek	Wincentego	Pola	–	fragment	ekspozycji	stałej,	 
fot.	Wiktor	Kowalczyk
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a  także	warsztaty	 wprowadzające	 uczniów	w	 ar-
kana	 pracy	 w	 muzeum	 zatytułowane	 „Młody	
muzealnik”.	Już	po	raz	czwarty	Muzeum	było	też	
współorganizatorem	(wraz	ze	Szkołą	Podstawową	
nr	16	im.	Fryderyka	Chopina	w	Lublinie)	Ogólno-
polskiego	Konkursu	„Fryderyk	Chopin	–	człowiek	
XXI	wieku”.	Tym	 razem	koncert	 finałowy	 odbył	
się	w	gościnnie	udostępnionej	sali	Trybunału	Ko-
ronnego.	Pod	dworkowym	dachem	miały	miejsce	
również	 uczniowskie	 popisy	 oratorskie,	 szkolne	
warsztaty	 filmowe,	 zajęcia	 dla	 studentów	 polo-
nistyki	i	historii	UMCS,	historii	sztuki	KUL	oraz	
turystyki	 i	 rekreacji	 Wyższej	 Szkoły	 Społeczno-
-Przyrodniczej	 im.	Wincentego	 Pola	w	Lublinie.	
Nie	zabrakło	spotkań	z	seniorami	czy	pacjentami	
kliniki	 leczenia	 nerwic.	 Zorganizowane	 zostało	
także	szkolenie	dla	przewodników	turystycznych.	
Odbywały	się	też	comiesięczne	zebrania	członków	
lubelskiego	 oddziału	 Stowarzyszenia	Miłośników	
Dawnej	Broni	i	Barwy,	w	tym	(w	listopadzie)	spo-
tkanie	jubileuszowe	z	okazji	50-lecia	oddziału.
Ofertę	 edukacyjną	 uzupełniał	 cykl	 wydarzeń	

kulturalnych	 pod	 ogólnym	 hasłem	 „Spotkań	
u  Wincentego	 Pola”.	 Zaczęły	 się	 z	 początkiem	
roku	 kalendarzowego	 „Dworkowym	 kolędowa-
niem”	 z	 udziałem	 Roztoczańskiej	 Konnej	 Straży	
Ochrony	 Przyrody	 im.	 25.	 Pułku	Ułanów	Wiel-
kopolskich.	W	ten	sposób	udało	się	kultywować	
zarówno	jeden	z	piękniejszych	zwyczajów	polskie-
go	roku	obrzędowego,	jak	i	nieobce	Wincentemu	
Polowi	tradycje	kawaleryjskie.	Z	okolicznościową	
gawędą	 poprzedzającą	 kolędy	 wystąpił	 Grzegorz	

Sztal	 (miłośnik	 historii,	 znawca	 wojskowości,	
kolekcjoner,	 renowator	 dawnych	 przedmiotów	
i  właściciel	 Prywatnego	Muzeum	Historycznego	
„Znaki	Czasu”),	a	na	zabytkowym	pianinie	akom-
paniował	zebranym	Marian	Pędzisz	z	Młodzieżo-
wego	Domu	Kultury	przy	ulicy	Bernardyńskiej.
Nowym	cyklem	spotkań	dworkowych,	zainicjo-

wanym	ostatnio	przez	zaprzyjaźnionego	z	Muzeum	
doktora	 Tadeusza	 Piersiaka,	 stał	 się	 „Przystanek	
Galicja”.	Z	 założenia	cykl	 ten	ma	nawiązywać	do	
głównej	krainy	życia	i	pracy	patrona	Dworku,	w	co	
wpisała	się	opowieść	Zbigniewa	Kaszuby	o	ludziach	
i	cerkwi	w	Łopience	w	Bieszczadach,	której	dźwig-
nięciu	z	ruin	i	przywróceniu	do	funkcji	liturgicznej	
poświęcił	kilkadziesiąt	lat	życia.
W	maju	2019	roku	blisko	300	osób	odwiedziło	

Dworek	podczas	„Nocy	Muzeów”.	Na	„Opowie-
ści	wydobyte	z	mroków	czasu	i	przestrzeni”	złożyły	
się:	 spotkanie	 z	 przybyszami	 z	 kosmosu	 –	mete-
orytami	 i	 podróż	 w	 jego	 otchłanie	 (za	 pomocą	
teleskopu),	próba	ożywienia	zaklętych	w	kamień	
mieszkańców	 mórz	 sprzed	 milionów	 lat,	 nasłu-
chiwanie historii skrywanych przez zabytkowe 
przedmioty oraz szybowanie w przestworzach po-
etyckiej	wyobraźni.	Program	przygotowali:	Barba-
ra	Czajkowska,	Magdalena	Norkowska	 i	 Jolanta	
Ścibior	z Muzeum	Lubelskiego	(obecnie	Muzeum	
Narodowego	 w	 Lublinie)	 oraz	Wiesław	 Krajew-
ski,	 prezes	 lubelskiego	oddziału	Polskiego	Towa-
rzystwa	 Miłośników	 Astronomii,	 i	 Anna	 Cieśla	
z Akademią	Artystycznych	Umiejętności	 działa-
jącą	przy	Klubie	Osiedlowym	„Przyjaźni”.

Dworek	Wincentego	Pola	–	fragment	ekspozycji	stałej,	fot.	Wiktor	Kowalczyk
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W	czerwcu	profesor	Marcin	Lachowski	wygło-
sił	odczyt	Grupa „Wprost” i nowa figuracja.	Oka-
zją	do	prelekcji	były:	80.	urodziny	 i	15.	 rocznica	
śmierci	krakowskiego	artysty	Zbyluta	Grzywacza.	
Mimo	że	urodził	się	132	lata	po	Wincentym	Polu,	
biogramy	obu	twórców	łączy	cały	szereg	paraleli.	
Obaj	tkwili	w	XIX	stuleciu	(mimo	że	Grzywacz	je-
dynie	swymi	upodobaniami).	Obaj	też	byli	miesz-
kańcami	 Krakowa	 (choć	 Pol	 tylko	 okresowo).	
Każdy	z	nich	jako	artysta	angażował	się	w	sprawy	
społeczno-polityczne	swej	doby.	Twórczość	obu	–	
pisarska	czy	malarska	–	choć	oczywiście	tak	różna	
w	swych	odniesieniach	i	środkach	wyrazu	–	była	
zaangażowana	na	rzecz	wolności,	a	jej	pragnienie	
istotnie	 ich	motywowało.	Pol	był	piewcą	kultury	
szlacheckiej,	 ziemiańskiego	 dworku	 –	 Grzywacz	
podejmował	walkę	z	systemem,	który	tamtej	tra-
dycji	położył	kres.	Obaj	zafascynowani	byli	przy-
rodoznawstwem	 i	 tworzyli	 kolekcje	 okazów	 na-
turalnych.	 Zostali	 też	 profesorami	 krakowskich	
uczelni	–	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	 i	Akade-
mii	Sztuk	Pięknych.	Każdy	z	nich	także,	całkiem	
przypadkiem,	 przeżył	 po	 65	 lat.	 Z	 tej	 okazji	 od	
czerwca	do	grudnia	ubiegłego	roku	trwał	również	
w	Dworku	okolicznościowy	pokaz	dwóch	obrazów	
Grzywacza,	znajdujących	się	w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Lublinie:	Przekaźnik I	(1968)	oraz	
Zmięty i odprasowany	(1972).
W	 połowie	 ubiegłorocznych	 wakacji	 dwaj	

członkowie	lubelskiego	oddziału	Polskiego	Towa-
rzystwa	 Miłośników	 Astronomii,	 Zbigniew	 Jan-
kowski	 i	 Wiesław	 Krajewski,	 wskazali	 na	 „Cel:	
KSIĘŻYC”,	zaznaczając	w	ten	sposób	50.	roczni-
cę	pierwszego	lądowania	człowieka	na	Srebrnym	
Globie.	 Była	 to	 okazja,	 by	 wspomnieć,	 że	 przed	
50	laty	na	Kalinowszczyźnie	„wylądował”	dworek	

Polów,	 przeniesiony	 tu	 z	 terenu	 byłego	majątku	
Firlejowszczyzna.	Przy	sprzyjającej	pogodzie	znów	
nadarzyła	 się	 sposobność,	 by	 spojrzeć	 w	 niebo	
przez	rozstawiony	za	dworkiem	teleskop.
We	wrześniu	inny	z	przyjaciół	Muzeum,	Robert	

Borkowski	 (rekonstruktor	 historyczny	 i	 znawca	
broni),	przypomniał	„Szkice spod Monte Cassino” 
75 lat później.	Przy	ostatnich	zaś	promieniach	je-
siennego	słońca,	podczas	spotkania	noszącego	ty-
tuł	„Źródło	–	Tajemnica	Jedności”,	swą	twórczość	
plastyczną	i	literacką	zaprezentowali	artyści	Ilona	
i	Mirosław	Iwańscy.	Z	racji	Święta	Niepodległości	
raz	 jeszcze,	 w	 trakcie	 „Wieczoru	 pieśni	 i  piose-
nek	 wojskowych”,	 wystąpiła	 Roztoczańska	 Kon-
na	Straż	Ochrony	Przyrody. Dwanaście	miesięcy	
działalności	zamknęło	doroczne	spotkanie	„Win-
centy	Pol	in	memoriam”,	w	147.	rocznicę	śmierci	
wieszcza	 i	 uczonego	 oraz	 47.	 rocznicę	 otwarcia	
muzeum	jego	imienia	dla	publiczności.	W	progra-
mie	znalazły	się:	odczyt	doktora	Tadeusza	Piersia-
ka Mistrz–uczeń. O Wincentym Polu i  Zygmuncie 
Glogerze	 oraz	minirecital	uczniów	Barbary	Brzo-
zowskiej	–	Weroniki	Jakowickiej	(śpiew)	i	Miko-
łaja	Czerwińskiego	(fortepian).
Warto	 podkreślić,	 że	 wszyscy	 występujący	

w Muzeum	uczynili	to	nieodpłatnie.

Dworek	Wincentego	Pola	–	widok	od	frontu,	 
fot.	Wiktor	Kowalczyk

Artyści	Ilona	i	Mirosław	Iwańscy	na	spotkaniu	„Źródło	–	
Tajemnica	Jedności”,	fot.	Wiktor	Kowalczyk

Zbigniew	Jankowski	i	Wiesław	Krajewski	z	Polskiego	Towa-
rzystwa	Miłośników	Astronomii	na	spotkaniu	 
„Cel	KSIĘŻYC”,	fot.	Wiktor	Kowalczyk
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Różnorodna	 tematyka	 oferty	 muzealnej	 wy-
pływała	z	szerokich	zainteresowań	oraz	wielu	sfer	
życia	i	form	aktywności	samego	Wincentego	Pola	
–	dom	i	rodzina,	walka	i	praca,	poznawcze	i	twór-
cze	pasje,	podróże,	natura	i	sztuka,	nauka	i	litera-
tura	oraz	tradycja	i	współczesność,	także	naucza-
nie	 i  wychowanie	młodego	 pokolenia	 –	 słowem	
przeszłość	 niosąca	 inspiracje	 dla	 przyszłości.	 To	
bogactwo	treści	i	wielość	sposobów	podejścia	po-

Marcin	Lachowski	podczas	wykładu Grupa Wprost i nowa 
figuracja,	fot.	Wiktor	Kowalczyk

Członkowie	Roztoczańskiej	Konnej	Straży	Ochrony	Przy-
rody	im.	25.	Pułku	Ułanów	Wielkopolskich,	Grzegorz	Sztal	
(Prywatne	Muzeum	Historyczne	„Znaki	Czasu”),	Marian	Pę-
dzisz	(Młodzieżowy	Dom	Kultury	nr	2	w	Lublinie),	podczas	
„Dworkowego	kolędowania”,	fot.	Wiktor	Kowalczyk

Wykład	Roberta	Borkowskiego	„Szkice spod Monte Cassino” 
75 lat później,	fot.	Wiktor	Kowalczyk

Tadeusz	Piersiak	w	trakcie	odczytu	Mistrz–uczeń. O Wincen-
tym Polu i Zygmuncie Glogerze,	fot.	Wiktor	Kowalczyk

Mariola	Zagojska,	Alesia	Aleksandrowicz,	Magdalena	
Maciąg	i	uczennice	ze	Szkoły	Muzycznej	im.	Tadeusza	

Szeligowskiego	w	Lublinie	na	„Dworkowym	muzykowaniu”,	
fot.	Wiktor	Kowalczyk

zwoliły	na	zainteresowanie	propozycjami	Muzeum	
różnych	 grup	 odbiorców.	 W	 rekonstrukcji	 pol-
skiego	ziemiańskiego	dworku,	w	niemal	domowej	
atmosferze	 oraz	 przy	 bezpośrednim	kontakcie	 ze	
zgromadzonym	w	nim	dziedzictwem	i	opiekunami	
miejsca,	dzielącymi	się	wiedzą,	refleksją	i	emocja-
mi,	mieli	 oni	 jedyną	w	 swym	 rodzaju	 okazję,	 by	
poznać,	a wręcz	doświadczyć	świata	Wincentego	
Pola.
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Małgorzata Siedlaczek
Muzeum narodowe w Lublinie

Muzeum bez barier. dostępność Muzeum narodowego w Lublinie 
dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

Od	kilku	lat	Muzeum	Lubelskie	(obecnie	Mu-
zeum	Narodowe)	w	Lublinie	aktywnie	włącza	się	
w	 udostępnianie	 swoich	 zbiorów,	 wystaw	 oraz	
oferty	kulturalno-edukacyjnej	osobom	z	różnymi	
niepełnosprawnościami.	Co	prawda,	już	wcześniej	
Dział	Edukacji	prowadził	zajęcia	z	udziałem	osób	
niewidomych,	niesłyszących	czy	z	niepełnospraw-
nością	 intelektualną,	 jednak	 działalność	 ta	 nie	
była	tak	usystematyzowana	jak	w	chwili	obecnej,	
a	ponadto	odbywała	się	wyłącznie	intuicyjnie,	bez	
uprzedniego	przeszkolenia	pracowników	oraz	bez	
wykorzystania	specjalistycznych	udogodnień.	
Znacząca	zmiana	nastąpiła	w	2016	roku,	kiedy	

warszawska	Fundacja	Kultury	Bez	Barier	zaprosi-
ła	naszą	instytucję	do	udziału	w	projekcie	„Włącz	
ich	w	kulturę!”.	Dzięki	dofinansowaniu	 ze	 środ-
ków	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodo-
wego	 kilkunastu	 pracowników	 merytorycznych	
zostało	 przeszkolonych	 w	 zakresie	 obsługi	 zwie-
dzających	z	niepełnosprawnością	wzroku,	słuchu	
i	ruchu.	Przez	trzy	dni	bardzo	intensywnego	szko-
lenia,	 prowadzonego	 przez	 ekspertów	 z	 zakresu	
dostępności	 oraz	 osoby	 bezpośrednio	 dotknięte	
niepełnosprawnością,	muzealnicy	 poznali	 zarów-
no	potrzeby,	 jak	i	ograniczenia	tych	trzech	grup,	
ale	 przede	 wszystkim	 uświadomili	 sobie	 istnie-
nie	 różnego	 rodzaju	barier,	które	uniemożliwiają	
osobom	 z	 dysfunkcjami	 pełne	 i	 satysfakcjonują-
ce	uczestnictwo	w	kulturze.	Dzięki	warsztatowej	
formie	 szkolenia	oraz	możliwości	 „zanurzenia	 się	

w	niepełnosprawność”,	czyli	wejścia	w	rolę	osób	
niewidomych,	niesłyszących	czy	poruszających	się	
na	wózkach,	uczestnicy	dużo	szybciej	zrozumieli,	
jak	ważne	i	potrzebne	jest	odpowiednie	przygoto-
wanie	instytucji	kultury	pod	kątem	tak	zróżnico-
wanego	grona	odbiorców.	
Na	 szkoleniu	 zostały	 także	 omówione	 sposo-

by	niwelowania	istniejących	barier	oraz	unikania	
tych	potencjalnych,	a	co	za	tym	idzie	zwiększania	
dostępności	 muzeum	 dla	 osób	 z	 niepełnospraw-
nościami.	 Dodatkowym	 efektem	 współpracy	
z	 Fundacją	 Kultury	 bez	 Barier	 było	 stworzenie	
pierwszych	udogodnień	w	postaci	 audiodeskryp-
cji1	 i	 tyflografik2	 dla	 osób	 niewidomych	 do	 wy-
branych	dzieł	sztuki,	a	także	wideowizytówki	mu-
zeum	w języku	migowym	dla	osób	niesłyszących.	
Szkolenie	 to	 zapoczątkowało	 nowy	 etap	w	 dzia-
łalności	 muzeum	 na	 rzecz	 udostępniania	 oferty	
edukacyjnej	 osobom	 z	 niepełnosprawnościami,	
a jego	rezultatem	był	lawinowy	wręcz	wzrost	licz-
by	przedsięwzięć	i	projektów	skierowanych	do	tej	
grupy	odbiorców.	Najważniejsze	działania	zostaną	
omówione	w	dalszej	części	artykułu.

Dotknij	Historii –	warsztaty	muzealne	dla	dzieci	
niewidomych	i	niedowidzących

Ośmieleni	 i	 zachęceni	 do	 działania	 poprzez	
udział	w	opisanym	powyżej	szkoleniu	pracownicy	
Działu	Edukacji	nawiązali	kontakt	ze	Specjalnym	
Ośrodkiem	 Szkolno-Wychowawczym	 [SOSW]	
dla	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 Niepełnosprawnych	 im.	
Profesor	Zofii	Sękowskiej	w	Lublinie	w	celu	pod-
jęcia	ścisłej	współpracy	przy	tworzeniu	programu	
edukacyjnego	 dla	 osób	 z	 niepełnosprawnością	
wzroku.	Wraz	z	pedagogami	z	tej	placówki	udało	
się	 stworzyć	 i	 zrealizować	pilotażowy	cykl	warsz-
tatów	dla	dzieci	 i	młodzieży	niewidomych	 i	nie-
dowidzących,	w	którym	wzięło	udział	30	uczniów	
ze	szkół	podstawowych,	gimnazjów	i	szkół	ponad-

1	 Audiodeskrypcja	–	werbalny	opis	treści	wizualnych,	
np.	przedmiotów	czy	dzieł	sztuki,	których	osoby	niewido-
me	nie	są	w	stanie	samodzielnie	zobaczyć.	

2	 Tyflografika	 –	 graficzne	 odwzorowanie	 danego	
obiektu	w	postaci	rysunku	wypukłego,	który	osoba	niewi-
doma	poznaje	poprzez	dotyk.

Zajęcia	edukacyjne	dla	dzieci	i	młodzieży	z	niepełnospraw-
nością	wzroku	w	ramach	projektu	„Dotknij	Historii”,	2016,	

fot.	Małgorzata	Siedlaczek



173

M
ał

go
rz

at
a 

si
ed

la
cz

ek
, M

uz
eu

m
 b

ez
 b

ar
ier

. D
os

tę
pn

oś
ć 

M
uz

eu
m

 N
ar

od
ow

eg
o 

w
 L

ub
lin

ie 
dl

a 
os

ób
 z

 n
iep

ełn
os

pr
aw

no
śc

ią
 w

zr
ok

u 
i s

łu
ch

u

gimnazjalnych.	 Uczestnicy	 mogli	 zapoznać	 się	
z historią	Zamku	Lubelskiego	oraz	najważniejszy-
mi	eksponatami	ze	zbiorów	Muzeum	Narodowe-
go	 w	 Lublinie.	 Dzięki	 dofinansowaniu	 projektu	
ze	środków	Narodowego	Centrum	Kultury	w	ra-
mach	programu	„Bardzo	Młoda	Kultura”,	zostały	
zakupione materiały	edukacyjne	dostosowane	do	
zdolności	 poznawczych	 uczestników,	 szczególnie	
aktywizujące	zmysł	dotyku	i	słuchu	–	tyflografiki,	
druki	 reliefowe	 oraz	 druki	 z	 alfabetem	Braille’a.	
Udział	w warsztatach	był	bezpłatny.	
Ten	pierwszy	świadomy	kontakt	z	odbiorcami	

z dysfunkcją	wzroku	pozwolił	wypróbować	zdoby-
tą	wiedzę	w	praktyce	oraz	przekonać	się	o słusznie	
obranym	kierunku	udostępniania	naszej	instytucji	
osobom	 niewidomym	 i	 niedowidzącym.	 Współ-
praca	z	SOSW	przerodziła	się	z	czasem	w	trwałe	
partnerstwo	i	trwa	nieprzerwanie	do	dziś,	z	tym	że	
grupa	odbiorców	powiększyła	się	o	osoby	z	innymi	
niepełnosprawnościami	–	słuchu,	ruchu	czy	inte-
lektualną.

Konkurs	plastyczno-literacki	„Zamek	Lubelski	
na przestrzeni	dziejów”

Kolejny	projekt	związany	był	z	przypadającym	
w	roku	2017	jubileuszem	700-lecia	nadania	Lubli-
nowi	prawa	miejskiego.	Z	tej	okazji	zorganizowany	
został	konkurs	plastyczno-literacki	skierowany	do	
dzieci	i	młodzieży	z	dysfunkcjami	wzroku,	słuchu,	
ruchu	 oraz	 niepełnosprawnością	 intelektualną	
z terenu	województwa	lubelskiego.	Był	to	pierwszy	
organizowany	przez	Muzeum	konkurs	dedykowa-
ny	 wyłącznie	 osobom	 z	 niepełnosprawnościami,	
a  jego	 celem	 było	 nie	 tylko	włączenie	 tej	 grupy	
w  grono	 pełnoprawnych	 odbiorców	 kultury,	 ale	
także	 zapoznanie	 się	 z	 lokalnym	 środowiskiem	
osób	z	dysfunkcjami	oraz	jego	integracja.	
Konkurs	 realizowano	 w	 dwóch	 kategoriach	

–	 plastycznej	 i	 plastyczno-literackiej,	 zróżnico-
wanych	ze	względu	na	wiek	uczestników.	Wyko-
nanie	 prac	 konkursowych	 poprzedzone	 zostało	
serią	 zajęć	warsztatowych	dla	dzieci	 i	młodzieży.	
Warsztaty	odbyły	się	zarówno	w	siedzibie	Muzeum	
Lubelskiego,	jak	i	w	Dziecięcym	Szpitalu	Klinicz-
nym	 w	 Lublinie,	 którego	 podopieczni	 ze	 wzglę-
du	 na	 przewlekłe,	 ciężkie	 choroby,	 nie	 mogliby	
uczestniczyć	 w	 zajęciach	 na	 terenie	 Muzeum.	
W konkursie	wzięło	udział	blisko	70	osób,	zaś	jego	
zwieńczeniem	była	gala	rozdania	nagród	z	udzia-
łem	wszystkich	uczestników	i	ich	opiekunów	oraz	
wystawa	nagrodzonych	prac.		
W	 kolejnych	 latach	 (2017–2019)	 Muzeum	

Narodowe	w	Lublinie	współpracowało	w	dalszym	

ciągu	z	Fundacją	Kultury	bez	Barier	przy	inicjowa-
nych	przez	nią	projektach,	takich	jak	m.in.	„War-
szawski	Tydzień	Kultury	bez	Barier”, przemiano-
wany	później	na „Warszawski	Festiwal	Kultury	bez	
Barier”. Jest	to	doroczne	wielkie	święto organizo-
wane na	cześć dostępności	instytucji	kultury	nie	
tylko	z	Warszawy,	gdzie	zrodziła	się	idea	festiwalu,	
ale	też	muzeów,	kin,	teatrów	i	galerii	z całej	Polski,	
które	odważyły	się	wykonać	pierwszy	krok	w	stro-
nę	niwelowania	barier	w	dostępie	do	kultury	dla	
osób	z	niepełnosprawnościami.	W	programie	Mu-
zeum	znalazły	się	m.in.:	bezpłatne	oprowadzanie	
z	audiodeskrypcją,	a	 także	warsztaty	 i	 inne	zaję-
cia	 edukacyjne.	 Jednak	 największym	 zaintere-
sowaniem	 cieszyło	 się	 oprowadzanie	 kuratorskie	
w	 języku	migowym	po	wystawie	czasowej	„Pablo	
Picasso	–	wizerunek	wielokrotny”.	
Innym	 przykładem	 włączania	 się	 w	 ogólno-

polską	 akcję	 dostępności	 jest	 projekt	 „Czytanie	
Obrazów”, który	 polega na	 udostępnieniu	 ko-
lekcji	 polskich	 muzeów	 i	 galerii	 osobom	 z	 nie-
pełnosprawnością	 sensoryczną	 poprzez	 stronę	
internetową	 www.czytanieobrazow.pl oraz apli-
kację	 na	 urządzenia	 mobilne.	 W	 ramach	 pro-
jektu	 digitalizowane	 są	 obiekty	 muzealne,	 do	
których	 dodatkowo	 powstają	 audiodeskrypcje,	
filmy	w	polskim	języku	migowym	oraz	z	napisami	
czy	opisy	w	tekście	 łatwym	do	czytania	dla	osób	
z niepełnosprawnością	intelektualną.	Do	tej	pory	

Warsztaty	ceramiczne	dla	osób	niesłyszących	podczas	„Kul-
turalnego	Rajdu	bez	Barier”,	2017	r.,	fot.	Piotr	Maciuk

http://www.czytanieobrazow.pl
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na	 portalu	 zamieszczono	 18	 obiektów	 z	 naszego	
Muzeum,	a	rokrocznie	liczba	ta	wzrasta,	przyczy-
niając	się	do	tworzenia	największej	bazy	ekspona-
tów	muzealnych	 z	 polskich	muzeów	dostępnych	
dla	wszystkich.

Zakup	sprzętu	i	wyposażenia	

W	 latach	 2017–2018	 pracownikom	 Działu	
Edukacji	 dwukrotnie	udało	 się	uzyskać	dofinan-
sowanie	ze	środków	Ministerstwa	Kultury	i	Dzie-
dzictwa	Narodowego	w	ramach	programu	„Infra-
struktura	Kultury” na	zakup	sprzętu	i	wyposażenia	
na	potrzeby	prowadzenia	działalności	kulturalnej	
dla	osób	z	niepełnosprawnością	wzroku	i	słuchu.	
Łączna	kwota	dofinansowania	wyniosła	85 000 zł.	
W	 ramach	 dwóch	 projektów	 został	 zakupiony	
specjalistyczny	 sprzęt,	 który	 nie	 tylko	 zwiększył	
dostępność	oferty	kulturalnej,	ale	także	znacząco	
wpłynął	 na	 jej	 atrakcyjność	 dzięki	 zastosowaniu	
nowoczesnych	technologii.	

Udogodnienia	dla	osób	niewidomych

Dzięki	wymienionym	projektom	osoby	 z	nie-
pełnosprawnością	 wzroku	 w	 trakcie	 zwiedzania	
Muzeum	Narodowego	w	Lublinie	mogą	obecnie	
korzystać	z następujących	udogodnień:	

a)	audiodeskrypcje	i	tyflografiki	

W	kasie	muzealnej	udostępnionych	jest	10	ze-
stawów	dla	osób	niewidomych	i	niedowidzących,	
które	składają	się	z	audioprzewodnika	z	audiode-
skrypcjami,	 słuchawką	 na	 jedno	 lub	 dwoje	 uszu	
oraz	 tyflografikami	 przedstawiającymi	 wybrane	
eksponaty	muzealne.	Zestawy	można	pobrać	bez-
płatnie	na	czas	zwiedzania.	W	trakcie	przemiesz-
czania	się	pomiędzy	ekspozycjami	konieczna	 jest	
jednak	pomoc	osoby	towarzyszącej	 lub	opiekuna	
ekspozycji,	ponieważ	trasy	zwiedzania	nie	są	ozna-
kowane	specjalnymi	prowadnicami.	

b)	mapa	tyflograficzna	Kaplicy	Trójcy	Świętej	

Osoby	z	dysfunkcją	wzroku	mogą	bliżej	poznać	
najcenniejszy	zabytek	Wzgórza	Zamkowego	–	Ka-
plicę	Trójcy	Świętej.	Do	tej	pory	było	to	niemożli-
we.	O	wyjątkowości	Kaplicy	świadczy	połączenie	
gotyckiej	 architektury	 i	 bizantyjsko-ruskich	 fre-
sków	 znajdujących	 się	 na	 ścianach	 i	 sklepieniu.	
Ten	 unikatowy	 zabytek	 można	 więc	 podziwiać	
przede	wszystkim,	jeśli	nie	wyłącznie,	przy	użyciu	
zmysłu	wzroku.	 Zabytkowych	murów	nie	można	
dotykać	 ze	 względów	 konserwatorskich,	 dlatego	

zwiedzający	niewidomi	są	pozbawieni	możliwości	
poznania	 dotykiem	 kształtu	 tej	 średniowiecz-
nej	 budowli,	 nie	 mówiąc	 już	 o	 poszczególnych	
scenach	 i	malowidłach,	 które	 ułożone	 są	w	 ści-
śle	 określonym	 porządku	 i	 hierarchii	 ważności.	
Z  tego	 powodu	 powstała	 specjalna	 mapa	 tyflo-
graficzna	Kaplicy,	 dzięki	 której	 osoby	 z	 dysfunk-
cją	wzroku	mogą	zapoznać	się	z	architekturą	oraz	
rozmieszczeniem	fresków	na	ścianach.	Co	więcej,	
mapa	została	również	udźwiękowiona	przy	użyciu	
specjalistycznych	 etykiet,	 które	 są	 odczytywane	
za	pomocą	urządzenia	PenFriend,	dostępnego	na	
miejscu.	Najbardziej	dociekliwi	zwiedzający	mogą	
więc	poznać	wszystkie	sceny	oraz	wysłuchać	peł-
nej	audiodeskrypcji	dotyczącej	Kaplicy.

c)	kopie	obiektów	wykonane	na	drukarce	3D	

W	 trakcie	 zwiedzania	 Muzeum	 z	 przewod-
nikiem	 oraz	 w	 czasie	 zajęć	 edukacyjnych	 osoby	
z dysfunkcją	wzroku	mają	możliwość	poznawania	
dzieł	 sztuki	nie	 tylko	poprzez	 słuchanie	 opowie-
ści	przewodnika,	ale	także	poprzez	zmysł	dotyku.	
Wcześniej	udostępniane	do	dotykania	były	przede	
wszystkim	 kopie	 zabytków,	 a	 w	 bardzo	 rzadkich	
przypadkach	i	za	zgodą	konserwatora	–	oryginały.	
Dzięki	zakupowi	skanera,	służącego	obrazowaniu	
trójwymiarowemu,	oraz	drukarki	3D	możemy	te-
raz	samodzielnie	wykonywać	dokładne	kopie	za-

Warsztaty	ceramiczne	dla	osób	niewidomych	podczas	„Kul-
turalnego	Rajdu	bez	Barier”,	2017	r.,	fot.	Piotr	Maciuk
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bytków,	które	służą	następnie	jako	materiały	dy-
daktyczne	do	zajęć.	

d)	podpisy	i	informatory	w	alfabecie	Braille’a	

W	ramach	projektu	zakupiona	została	również	
drukarka	 brajlowska,	 dzięki	 której	 można	 łatwo	
przygotować	podpisy	do	eksponatów	bądź	krótkie	
teksty	informacyjne	na	ich	temat,	a	także	instruk-
cje	obsługi	urządzeń	dla	osób	niewidomych.	

Udogodnienia	dla	osób	z	niepełnosprawnością	
słuchu

a)	pętle	indukcyjne	

Z	myślą	 o	 osobach	 słabosłyszących,	 posługu-
jących	się	aparatami	słuchowymi,	zakupiono	dwa	
systemy	 wspomagania	 słuchu	 (tzw.	 pętle	 induk-
cyjne)	poprawiające	komfort	słyszenia.	Pętla	sta-
nowiskowa	została	zamontowana	w	kasie	i	sklepi-
ku	muzealnym,	co	zostało	specjalnie	oznakowane	
uniwersalnym	 symbolem	 dostępności,	 druga	 zaś	
pętla	–	przenośna	–	może	być	używana	w	dowol-
nej	przestrzeni	muzealnej,	np.	w	trakcie	wydarzeń	
takich	 jak	wernisaże,	 prelekcje	 czy	 projekcje	fil-
mowe.
Osoby	słabosłyszące	mogą	również	wypożyczyć	

audioprzewodniki po Muzeum wraz z indywidu-
alnymi	pętlami	indukcyjnymi,	które	podłącza	się	
do	 urządzenia,	 zamiast	 tradycyjnych	 słuchawek,	
i  które	 znacząco	 wpływają	 na	 poprawę	 odbioru	
nagranych	informacji	dźwiękowych.

b)	tablety	z	informatorami	oraz	filmami	w	języku	
migowym	

Osoby	głuche	z	kolei	mogą	wypożyczyć	na	czas	
zwiedzania	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie	ta-
blety,	na	których	znajdują	się	informacje	tekstowe	
dotyczące	instytucji	oraz	ekspozycji	stałych,	a	tak-

że	filmy	o wybranych	wystawach	w	polskim	języku	
migowym.	
Wszystkie	opisane	wyżej	udogodnienia	zostały	

zebrane w Informatorze na temat dostępności Mu-
zeum Lubelskiego dla osób z niepełnosprawnościami,	
który	w	wersji	elektronicznej	jest	zamieszczony	na	
stronie	internetowej	Muzeum3.	Znajdują	się	tam	
także	podstawowe	informacje	na	temat	instytucji,	
plan	Muzeum	oraz	oferta	edukacyjna,	co	pozwala	
na	odpowiednie	przygotowanie	się	do	wizyty	i wy-
bór	 najdogodniejszej	 opcji	 zwiedzania	 dla	 osób	
z różnym	typem	dysfunkcji.	

Zakończenie

W	artykule	przedstawione	zostały	jedynie	wy-
brane	działania	podejmowane	przez	pracowników	
Działu	Edukacji	Muzeum	Narodowego	w	Lublinie	
na	rzecz	osób	z	niepełnosprawnością	wzroku	i	słu-
chu.	W żadnej	mierze	nie	wyczerpują	one	tematu	
dostępności	Muzeum	dla	tej	grupy	odbiorców.	Co	
więcej,	oferta	kulturalno-edukacyjna	skierowana	
do	 zwiedzających	 z	 dysfunkcjami	 cały	 czas	 ewo-
luuje	 i	 zmienia	 się	 pod	 wpływem	 zdobywanych	
doświadczeń,	 konsultacji	 z	 osobami	dotkniętymi	
niepełnosprawnością,	a	także	dzięki	licznym	szko-
leniom,	w	których	uczestniczą	poszczególni	edu-
katorzy	 i	 kuratorzy.	Muzeum	Narodowe	w  Lub-
linie	 współpracuje	 także	 z	 różnymi	 instytucjami	
i	 organizacjami	 wspierającymi	 osoby	 z	 niepeł-
nosprawnościami,	 m.in.	 z	 Centrum	 Aktywizacji	
Osób	 Niepełnosprawnych	 na	 Katolickim	 Uni-
wersytecie	 Lubelskim,	 Polskim	 Związkiem	 Nie-
widomych	czy	Fundacją	Aktywnej	Rehabilitacji,	
wspólnie	starając	się	tworzyć	muzeum	bez	barier.

3 http://www.muzeumlubelskie.pl/images/media/
grp15/file/informator%20dost%C4%99pno%C5%9Bci.
pdf [dostęp:	23.07.2020].

Mapa	tyflograficzna	Kaplicy	Trójcy	Świętej,	 
fot.	Małgorzata	Siedlaczek

Oprowadzanie	w	języku	migowym	po	wystawie	„Pablo	Picas-
so	–	wizerunek	wielokrotny”,	2017	r.,	fot.	Dorota	Awiorko

http://www.muzeumlubelskie.pl/images/media/grp15/file/informator%20dost%C4%99pno%C5%9Bci.pdf
http://www.muzeumlubelskie.pl/images/media/grp15/file/informator%20dost%C4%99pno%C5%9Bci.pdf
http://www.muzeumlubelskie.pl/images/media/grp15/file/informator%20dost%C4%99pno%C5%9Bci.pdf
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Lechosław Lameński
katolicki uniwersytet Lubelski jana pawła ii

poza kadrem. fotografia w Lublinie w latach 1839–1939

Jest	 to	 tytuł	 najnowszego,	 monograficznego,	
48.	 już	numeru	pisma	„Scriptores”,	wydawanego	
przez	Ośrodek	„Brama	Grodzka	–	Teatr	NN”	od	
2000	 roku,	 jako	 kontynuacja	 pisma	 „Scriptores	
Scholarum”,	 w	 całości	 poświęconego	 fotogra-
fii	 lubelskiej.	 Temat	 ten	 wzbudza	 coraz	 większe	
emocje	i	zainteresowanie	badaczy	(zwłaszcza	–	co	
cieszy	–	 reprezentujących	młode	pokolenie),	nie	
tylko	na	gruncie	 lokalnym,	ale	 także	ogólnopol-
skim	i	międzynarodowym,	od	dobrych	kilkunastu,	
jeżeli	 nie	 kilkudziesięciu	 już	 lat.	W	gruncie	 rze-
czy	można	 powiedzieć,	 że	 fotografia,	 szczególnie	
fotografia	lubelska,	towarzyszyła	Ośrodkowi	„Bra-
ma	Grodzka	 –	Teatr	NN”	 od	 samego	 początku.	
Twórca	i	szef	Ośrodka	do	chwili	obecnej	–	Tomasz	
Pietrasiewicz,	w	pełni	zdawał	sobie	sprawę	z	tego,	
jak	 ważne	 jest	 to	medium,	 zwłaszcza	 że	 jednym	
z	celów	Ośrodka	 jest	niezmiennie	poszukiwanie,	
gromadzenie	i	dokumentowanie	najdrobniejszych	
śladów	 materialnej	 i	 intelektualnej	 przeszłości	
związanej	 z	 Lublinem,	 jego	 ikonografią	 i	 zabyt-
kami	 oraz	 przestrzenią	 urbanistyczno-architek-
toniczną,	przede	wszystkim	 jednak	 z	 jego	miesz-
kańcami.	 Nic	 więc	 dziwnego,	 że	 monograficzny	
numer	„Scriptores”	jest	–	jak	słusznie	zauważył	we	
wstępie	Tomasz	Pietrasiewicz	–	„próbą	odczytania	
i	 zrozumienia	 opowieści	 o	 Lublinie,	 którą	 niosą	
ze	sobą	tysiące	fotografii	zrobionych	temu	miastu	
i	 jego	mieszkańcom	w	ciągu	stu	lat	–	od	począt-
ków	w	latach	40.	XIX	wieku	do	1939	roku.	Dzięki	
zachowanym	 fotografiom	możemy	 odpowiedzieć	
sobie	 na	 wiele	 prostych	 i	 ważnych	 pytań,	 jakie	
zawsze	mamy	wobec	przeszłości.	Jak	wyglądali	ży-
jący	tu	kiedyś	ludzie?	Jak	wyglądało	miasto	z	jego	
ulicami	w	 centrum	 i	 na	 peryferiach?	Wpatrując	
się	w	stare	fotografie	nie	można	zapomnieć	o	tych,	
którzy	 robili	 te	 zdjęcia,	 o	 fotografach.	 Dlatego	
w »Scriptores«	–	pisze	dalej	Tomasz	Pietrasiewicz	
–	prezentujemy	również	sylwetki	zawodowych	fo-
tografików	działających	w	Lublinie,	 ich	kolekcje	
oraz	zakłady	fotograficzne,	w	których	pracowali”1.
Monograficzny	 numer	 „Scriptores”	 już	 na	

pierwszy	rzut	oka	wywołuje	imponujące	wrażenie.	
Nie	 jest	to	byle	 jaki	numer	 jakiegoś	„prowincjo-

1	 T.	 Pietrasiewicz,	Wstęp, „Scriptores”	 2019,	 nr  48,	
s. 7.

nalnego”	pisemka,	ale	opasły,	 liczący	ponad	500	
stron	 [sic!],	 bogato	 ilustrowany	 tom,	 z	 wieloma	
niezwykle	 interesującymi	 tekstami,	 napisanymi	
w	 sposób	 zachęcający	do	 ich	 lektury	najbardziej	
nawet	 wymagającego	 czytelnika,	 z	 wzorcowym	
wykorzystaniem	 zasad	akrybii	naukowej,	 a	 także	
wszelkich	dostępnych	autorom	materiałów	archi-
walnych,	zawartości	czasopism	z	epoki	oraz	coraz	
liczniejszej	 literatury	 przedmiotu.	Wydawnictwo	
jest	prawdziwą	kopalnią	wiedzy	o	fotografii	lubel-
skiej	 i	 jej	 twórcach	z	okresu	100	szalenie	burzli-
wych	 lat,	 od	 1839	 do	 1939	 roku.	Bez	 znajomo-
ści	tej	edycji	kolejni	badacze	fotografii	 lubelskiej	
–  a  tacy	 już	 są	 albo	 za	 chwilę	 się	 pojawią	 –	nie	
będą	mogli	w	ogóle	marzyć	o	napisaniu	czegokol-
wiek	nowego	na	ten	temat.
Tom	 został	 zakomponowany	bardzo	precyzyj-

nie,	z	czytelną	myślą	przewodnią,	w	czym	wyczu-
wam	 rękę	 Pani	 Joanny	 Zętar,	 redaktora	 prowa-
dzącego.	Absolwentka	historii	sztuki	Katolickiego	
Uniwersytetu	Lubelskiego	Jana	Pawła	II,	związa-
na	 z	 Ośrodkiem	 „Brama	 Grodzka	 –	 Teatr	 NN”	
od	wielu	już	lat,	zawsze	pogodna	i	uśmiechnięta,	
a zarazem	spiritus movens	wielu	twórczych	inicja-
tyw,	od	dłuższego	czasu	wykazuje	szczególne	zain-
teresowanie	fotografią	lubelską,	publikując	szereg	
ciekawych	 artykułów	 na	 ten	 temat	 oraz	 biorąc	
udział	 w	 ogólnopolskich	 konferencjach	 nauko-
wych,	 na	 których	 prezentuje	 –  z  powodzeniem	
–	wyniki	badań	zarówno	własnych,	Ośrodka,	jak	
i osób	z	nim	związanych.	Na	treść	publikacji	skła-
da	 się	 cały	 szereg	 ważnych	 tekstów	 napisanych	
przez	 starannie	 dobrany	 zespół	 kilkunastu	 osób	
(polonistów,	 historyków	 sztuki,	 historyków),	 od	
bardzo	młodych,	po	znacznie	starszych	i	doświad-
czonych,	których	łączy	niebywała	pasja	badawcza,	
dobre	przygotowanie	merytoryczne,	a także	rzad-
ko	 spotykana	 potrzeba	 wspólnego	 działania	 na	
rzecz	lokalnej	społeczności.
Zawartość	 tomu	 została	 podzielona	 na	 kilka	

wzajemnie	dopełniających	się	działów.	Po	krótkim	
wstępie	Poza kadrem. Fotografia w Lublinie 1839–
1939,	pióra	Kamili	Dworniczak,	zaprezentowano	
Historię fotografii lubelskiej	 (s.	 13–68)	 w  ramach	
kilku	 podrozdziałów:	 Początki fotografii w Lub-
linie (1840–1880);	 Fotografia lubelska w latach 
1880–1914;	Lubelskie zakłady fotograficzne w okre-
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sie międzywojennym (1914–1939),	 wszystkie	 trzy	
napisane	przez	Małgorzatę	Karwicką;	Artyści foto-
amatorzy. Fotografia w latach 1914–1939 oraz Lu-
belskie Towarzystwo Fotograficzne,	 oba	 autorstwa	
Kamili	 Dworniczak.	 Teksty	 cechuje	 sumarycz-
ność	 oraz	 ogromna	 ilość	 bardzo	 interesujących	
faktów,	podanych	w	sposób	przystępny,	z	wyczu-
walnym	 profesjonalizmem,	 znajomością	 tematu,	
a	zarazem	z	tak	potrzebnym	obiektywizmem.	Na	
podkreślenie	 zasługuje	 pełna	 świadomość	 auto-
rów	 potrzeby	 dokumentowania	 wszystkich	 przy-
toczonych	 faktów	 i	 informacji,	na	podstawie	 za-
równo	dostępnych	materiałów	archiwalnych,	jak	
i	informacji	prasowych	z	epoki.	Temu	celowi	służą	
dobrze	zestawione	przypisy,	głównie	o	charakterze	
bibliograficznym,	bardzo	ważny	element	formalny	
wszystkich	artykułów	wchodzących	w	skład	tego	
niezwykłego	tomu.
Jak	 wiadomo,	 za	 czas	 wynalezienia	 fotografii	

przyjmuje	 się	 powszechnie	 rok	 1839,	 w	 którym	
Louis	 Jacques	Daguerre,	 francuski	malarz	 i	 sce-
nograf,	 ogłosił	wynalazek	 dagerotypii,	 która	 tra-
fiła	 do	 Polski	 już	 po	 upływie	 zaledwie	 roku.	Na	
około	 1846	 rok	 jest	 zaś	 datowany	 jedyny	 znany	
badaczom	dagerotyp	 z	 lubelską	 sygnaturą	–	por-
tret	rodzinny	z	wytłoczonym	na	oprawie	napisem	
„A.BENNY	w  Lublinie”.	W	wyniku	 przeprowa-
dzonych	 kwerend	 udało	 się	 ustalić	 tożsamość	
jego	 autora,	 którym	 okazał	 się	 Adolf	 Michael	
Benny	 (około	 1805–1855),	 osiedlony	 w	 Lubli-
nie	 ewangelik.	Dobrze	 sytuowany,	 podobnie	 jak	
wielu	mieszkających	tu	i	działających	z	powodze-
niem	w  różnych	dziedzinach	 życia	przemysłowe-
go	 i	 gospodarczego	 jego	współwyznawców,	 spro-
wadzał	 na	 rodzimy	 rynek	 odkrycia	 najnowszych	
technologii.	Dzięki	niemu	właśnie	 zaczął	działać	
w Lublinie	 –	 już	 zaledwie	10–15	 lat	 po	wynale-
zieniu	 fotografii	 –	 pierwszy	 zakład	 dagerotypo-
wy.	 Na	 podkreślenie	 zasługuje	 fakt,	 że	 wkrótce	
potem,	w 1856	 roku,	 Juliusz	Ernst	 i	 Louis	 Flitz,	
dwaj	 fotografowie	 pochodzący	 z	 Berlina,	 zatrzy-
mali	się	w hotelu	Bawarskim	Józefa	Przybylskiego	
przy	ulicy	Krakowskie	Przedmieście	133	(dziś	11),	
w	 którym	 –	 prawdopodobnie	 przez	 kilka	 tygo-
dni	–	także	dagerotypowali,	świadcząc	publicznie	
pionierskie	usługi	fotograficzne	dla	mieszkańców	
miasta.	W następnych	latach	fotografia	 lubelska	
sukcesywnie	 się	 rozwijała,	a	na	 różnych	etapach	
jej	ewolucji,	co	trzeba	zaznaczyć,	ważną	rolę	ode-
grały	kobiety.
Część	 drugą	 tomu	 stanowią	 biogramy	 aż	 51	

fotografów	(s.	69–288).	Wśród	nich	znajdują	się	
prezentacje	 twórców	 nierozerwalnie	 związanych	
z	Lublinem,	 takich	 jak:	Edward	Hartwig,	 Stani-

sław	Jacek	Magierski,	Wiktor	Ziółkowski	czy	Józef	
Czechowicz,	 najwybitniejszy	 lubelski	 poeta	 i	 pi-
sarz	dwudziestolecia	międzywojennego,	o	którym	
jednak	niewielu	z	wielbicieli	jego	talentu	wie,	że	
„uprawiał”	również	z	powodzeniem	fotografię.	Są	
tu	też	informacje	o	artystach	fotografii,	którzy	po-
jawili	 się	w	mieście	nad	Bystrzycą	 „przejazdem”,	
zauroczeni	jego	pięknem,	jak	chociażby	Jan	Buł-
hak,	najsłynniejszy	polski	fotograf	pierwszej	poło-
wy	XX	wieku.	Nie	wszystkie	biogramy	są	jednako-
wo	obszerne,	 ciągle	bowiem	o	wielu	 fotografach	
wiemy	stosunkowo	niewiele,	niemniej	treść	opub-
likowanych	not	 biograficznych	 stanowi	 prawdzi-
wą	kopalnię	wiedzy	o	samych	fotografach	i	ich	pa-
sji,	a	także	o	ich	rodzinach.	Do	każdego	biogramu	
dołączono	przypisy	i	podstawową	bibliografię.
Warto	 zwrócić	 uwagę	 na	 to,	 że	wśród	wspo-

mnianych	 51	 biogramów	 fotografów	 lubelskich	
znalazły	 się	 noty	 biograficzne	 5	 kobiet,	 a	 wśród	
nich	 Wandy	 Chicińskiej-Płaczkowskiej	 (1850–
1929	lub	1939),	niezwykle	interesującej	i	barwnej	
postaci,	 pierwszej	 lubelskiej	 fotografki,	 autorki	
unikatowej	 dokumentacji	 fotograficznej	 Lublina	
i laureatki	złotego	medalu	na	pierwszej	„Wystawie	
pracy	kobiet”	w	Warszawie	w	1877	roku.	Była	jed-
ną	 z	pierwszych	kobiet	biznesu,	 intelektualistką,	
publicystką,	aktywistką	społeczną	i	działaczką	na	
rzecz	ochrony	praw	kobiet	[sic!].	Równie	ciekawą	
postacią	była	Zofia	Grzybowska	(1869–po	1901),	
także	 znakomita	 dokumentalistka,	 autorka	 wie-
lu	 widoków	 Lublina,	 reprodukowanych	 chętnie	
w  przewodnikach,	 w	 prasie	 ogólnopolskiej	 i	 na	
kartkach	pocztowych.	W	historii	 lubelskiej	foto-
grafii	 ważną	 rolę	 odegrały	 także:	 Paulina	 z	 Sza-
niawskich	 Jaworowska	 (1848–1927)	 oraz	Maria	
z	Witoszyńskich	(1854–po	1889),	primo voto	No-
waczyńska,	 secundo voto	 Salkowska,	 właściciel-
ka	 atelier	 przy	 ulicy	 Krakowskie	 Przedmieście	
w gmachu	pokapucyńskim,	obok	cukierni	Sema-
deniego,	potem	przy	ulicy	Zielonej.	Ta	pionierka	
fotografii	 prowadziła	 również	 jedno	 z	 najdłużej	
działających	atelier	w	Warszawie,	planowała	tak-
że	 założenie	 szkoły	 fotograficznej	 dla	 kobiet.	Do	
grona	 znakomitych	 postaci	 lubelskiej	 fotografii	
należała	też	Wiktoria	Sierocińska	(około	1850–po	
1914),	właścicielka	jednego	z	najpopularniejszych	
lubelskich	 zakładów	 fotograficznych,	 wybitna	
portrecistka,	dokumentalistka	Lublina	 i	 regionu,	
autorka	wielu	fotografii	reprodukowanych	na	po-
czątku	XX	wieku	w	przewodnikach	i	na	kartkach	
pocztowych.	 Zdobyła	 złoty	 medal	 na	 Wystawie	
Przemysłowo-Rolniczej	w	Lublinie	w	1901	roku.	
Mimo	 wysiłków	 badaczy,	 ciągle	 jeszcze	 nie	 wie-
my	wszystkiego	o	lubelskich	fotografkach,	o	czym	
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świadczą	przede	wszystkim	nieprecyzyjne	daty	ich	
urodzin	i	śmierci.
W	przypadku	 fotografów,	o	których	nie	uda-

ło	się	zebrać	dostatecznie	dużo	informacji,	wobec	
wyjątkowo	skromnych	materiałów	archiwalnych,	
redaktorzy	 tomu	 ograniczyli	 się	 do	 zestawienia	
indeksu	 nazwisk	 nieuwzględnionych	 w	 biogra-
mach	(s.	289–291,	w	autorskim	opracowaniu	Ka-
mili	Dworniczak).	Jest	ich	całkiem	sporo,	ponad	
70	–	część	osób	jest	znana	zarówno	z	imienia,	jak	
i z nazwiska,	część	zaś	wyłącznie	z	nazwiska,	które	
jednoznacznie	 wskazuje	 na	 pochodzenie	 żydow-
skie	użytkownika.
Tę	 część	 tomu	 kończy	 tekst	Małgorzaty	Kar-

wickiej	Zakłady fotograficzne w Lublinie do 1939 
roku, (s.	293–307),	uzupełniony	o	Indeks i Adresy 
zakładów fotograficznych w Lublinie do 1939 roku 
(s.	308–322),	w	opracowaniu	Kamili	Dworniczak	
i	 układzie	 typograficznym	 Joanny	 Zętar.	Okazu-
je	 się,	 że	 znaczących	 zakładów	 fotograficznych,	
o  których	 dosyć	 dużo	 już	 dzisiaj	wiemy,	 było	 co	
najmniej	pięć.	Szczególne	miejsce	zajmował	wśród	
nich	 Zakład	 Artystyczno-Fotograficzny	 „Zofia”,	
funkcjonujący	 w	 latach	 1903–1939.	 Założony	
przez	 Zofię	Milaszewską,	mieścił	 się	 początkowo	
w lokalu	przy	ulicy	Kapucyńskiej	5,	następnie	przy	
ulicy	Krakowskie	Przedmieście	50	(obok	poczty),	
a	w	 latach	20.	XX	wieku	przy	ulicy	Krakowskie	
Przedmieście	 48.	 Przez	 blisko	 40	 lat	Miklaszew-
ska	 dokumentowała	 życie	 mieszkańców	 miasta.	
Z	anonsu	zamieszczonego	w	„Pamiętniku	Lubel-
skim”	z	1905	roku	wszyscy	zainteresowani	mogli	
dowiedzieć	 się,	 że	 „Wykonywa	 wszelkie	 roboty	
w  zakres	 fotografii	 wchodzące,	 tak	 na	 miejscu,	
jako	też	poza	obrębem	zakładu	jako	to:	grupy,	wi-
doki,	wnętrza	gmachów,	kościołów,	itp.,	fotografie	
wypukłe	(relief),	węglówki”2.
Z	indeksu	zakładów	fotograficznych	(do	1939	

roku)	 wynika,	 że	 w	 różnych	 okresach	 działały	
w mieście	ich	dziesiątki.	Niektóre	bardzo	krótko,	
to	prawdziwe	efemerydy,	a	 inne	nawet	kilka	 lub	
kilkanaście	 lat.	 Szczególnie	 duży	 „wysyp”	 zakła-
dów	fotograficznych	nastąpił	w	okresie	dwudzie-
stolecia	międzywojennego.	 Z	 reguły	mieściły	 się	
w	 zaadaptowanych	 lokalach	 przy	 głównej	 ulicy	
–	 Krakowskie	 Przedmieście,	 ale	 nie	 brakowało	
również	 zakładów	 zlokalizowanych	 w	 ścisłym	 –	
ukształtowanym	w	XIX	i	w	pierwszych	latach	XX	
wieku	–	Śródmieściu,	np.	przy	ulicach:	Narutowi-
cza	czy	Staszica,	oraz	na	obrzeżach	Starego	Mia-
sta,	przy	ulicach:	Lubartowskiej	 i	Świętoduskiej.	

2	 Cyt.	za:	M.	Karwicka,	Zakłady fotograficzne w Lubli-
nie do 1939 roku,	„Scriptores”	2019,	nr	48,	s.	302.

Niestety,	na	razie	poza	nazwiskami	ich	właścicieli	
(wśród	których	znaczna	część	to	nazwiska	żydow-
skie)	oraz	adresami,	nic	więcej	nie	da	się	o	nich	
powiedzieć.
Trzecia	część	tomu,	zatytułowana	Kolekcje lu-

belskie (s.	 323–490),	 to	 równie	 pasjonująca,	 jak	
poprzednie	dwie	części,	 „przechadzka”	po	Lubli-
nie,	wyjątkowym	 i	 prawdziwie	magicznym	mieś-
cie,	 a	 zarazem	 wspaniałe	 kompendium	 wiedzy	
o ciekawych	ludziach,	ich	pasjach	i	dokonaniach.	
Swoją	rozległą	wiedzą	i	emocjami	dzielą	się	z	czy-
telnikami:	 Małgorzata	 Bielecka-Hołda,	 Wielka 
Księga Miasta;	Marcin	Fedorowicz,	Fotografie Lub-
lina do 1939 roku w zbiorach Pracowni Ikonografii 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”;	 Marcin	
Fedorowicz,	Anna	Kiszka,	Marcin	Skrzypek,	 Jo-
anna	 Zętar,	 Czechowicz jako fotograf;	 Krzysztof	
Janus,	Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negaty-
wów znalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie 
(próba syntezy ustaleń);	Jadwiga	Jaźwierska, O lu-
belskich fotografiach ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej KUL;	Aneta	Kopczacka,	Lublin w kolekcji 
Muzeum Fotografii w  Krakowie;	 Anna	 Oleszek,	
Architektura Lublina do 1939 roku w zbiorach fo-
tograficznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;	 Magdalena	
Piwowarska,	 Kolekcja fotografii w zbiorach Mu-
zeum Historii Miasta Lublina – Oddział Muzeum 
Lubelskiego w Lublinie	oraz	Joanna	Zętar,	Opowieść 
o mieście – lubelskie archiwum Edwarda Hartwiga.
Lektura	 tej	 części	 to	 prawdziwa	 uczta	 dla	

wszystkich	 miłośników	 fotografii:	 trzymające	
w  napięciu	 opowieści	 o	 ludziach	 je	 tworzących,	
o  pozujących	 im	 modelach	 (przede	 wszystkim	
mieszkańcach	 miasta,	 turystach	 lub	 przypadko-
wych	gościach),	o	życiu	codziennym	toczącym	się	
na	placach,	ulicach	i	w	zaułkach	Koziego	Grodu	
w	różnych	okresach.	Można	dowiedzieć	się,	gdzie	
poszczególne	 kolekcje	 się	 znajdują,	 jak	 do	 nich	
dotrzeć	i	–	rzecz	najważniejsza	dla	wszystkich	za-
interesowanych	fotografią	lubelską	–	co	zawiera-
ją.	Jednocześnie	wydaje	mi	się,	 iż	każdemu	oglą-
dowi	tomu	towarzyszy	świadomość	czytelników,	że	
to	 chyba	 jeszcze	 niecała	 wiedza	 na	 prezentowa-
ny	 temat.	 I	 rzeczywiście,	 tak	na	pewno	 jest,	być	
może	 „za	 chwilę”,	 w	 wyniku	 przeprowadzanych	
remontów	zabytkowych	kamienic	–	Starego	Mia-
sta	(średniowieczno-renesansowych)	i	Śródmieś-
cia	 (secesyjnych	 czy	 modernistycznych),	 odnaj-
dą	 się	 (schowane	na	 strychach	 lub	 zamurowane	
w	 ścianach	 czy	 zakopane	w	piwnicach)	 kolejne,	
dotychczas	 nieznane	 zbiory,	 a	 także	 dokumenty	
wyjaśniające	wiele	ciekawych	i	ważnych	kwestii.	
W	tym	kontekście	wrażenie	świetnie	napisane-

go	opowiadania	sensacyjnego,	o	trudnym	do	prze-
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widzenia	–	zaskakującym	–	finale	sprawia	artykuł	
Krzysztofa	Janusa, Fotograf z poddasza. Zbiór szkla-
nych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 
4 w Lublinie (próba syntezy ustaleń).	Autor	buduje	
intrygującą,	pełną	ciekawych	zwrotów	akcji	nar-
rację,	 wciągającą	 czytelnika,	 zmuszającą	 go	 do	
zastanowienia	się	nad	realiami	już	nieistniejącego	
świata,	który	odszedł	bezpowrotnie	wraz	z zagładą	
żydowskich	mieszkańców	Lublina	i	likwidacją	za-
mieszkanej	przez	nich	wyjątkowo	barwnej,	pełnej	
życia	i	lokalnego	kolorytu	dzielnicy	miasta.	Z iście	
detektywistyczną	pasją	 rekonstruuje	historię	ne-
gatywów:	od	chwili	ich	powstania,	do	schowania	
pod	 tynkiem	 w	 pobliżu	 okna	 lukarny	 w	 dachu	
kamienicy,	prawdopodobnie	w 1940	 roku,	aż	do	
odkrycia	 70	 lat	 później,	w	 2010	 roku.	Krzyszto-
fa	 Janusa	 interesuje	 wszystko,	 zarówno	 kwestie	
techniczne,	jak	i	przede	wszystkim	to,	kogo	nega-
tywy	przedstawiają,	gdzie	i	kiedy	ich	bohaterowie	
zostali	 sfotografowani	 oraz	 –	 co	 najważniejsze	 –	
kto	był	ich	autorem.	„Dużo	wskazuje	na	to	–	pisze	
w zakończeniu	–	że	był	nim	Abraham	Zylberberg	
–	polski	Żyd,	urodzony	w	roku	1883.	Nie	wiado-
mo,	co	działo	się	z	nim	po	roku	1940.	Nie	wiado-
mo	też,	gdzie	uczył	się	fotografowania,	choć	moż-
na	domniemywać,	że	przez	pewien	czas	pracował	
w zakładzie	fotograficznym.
Kolekcja	 liczy	 około	 800	 szklanych	 nega-

tywów.	 Nie	 wszystkie	 wykonywał	 jeden	 autor.	
Przynajmniej	 kilka	 z	 nich	 powstało	 w	 profesjo-
nalnym	 studiu.	 Część	 negatywów	 uległa	 znacz-
nemu	 uszkodzeniu.	 Wiele	 jest	 prześwietlonych.	
Do	poprawy	 jakości	 tych	gorzej	wykonanych	 fo-
tografii	stosował	retusz	za	pomocą	czarnej	kredki	
lub	 ołówka	 oraz	 czerwonej	 kokcyny,	 nakładanej	
palcami.	Dzięki	temu	na	szklanych	kliszach	pozo-
stały	dobrze	utrwalone	odciski	palców.
Abram	 Zylberberg	 był	 fotografem,	 który	 nie	

posiadał	 zarejestrowanego	 zakładu.	 Pracował	
w  domu,	 gdzie	 na	 niewielkiej	 powierzchni	 miał	
zarówno	pomieszczenie	mieszkalne,	jak	i	ciemnię.	
Nie	był	osobą	zamożną.	Koszt	sprzętu	fotograficz-
nego,	szklanych	klisz	i	odczynników	był	zbyt	wy-
soki,	by	fotografowanie	mogło	stanowić	wyłącznie	
jego	hobby.	Niewątpliwie	wykonywał	 zdjęcia	dla	
zarobku,	choć	zapewne	tylko	dorabiał	w	ten	spo-
sób.	I	nie	było	to	podstawowe	źródło	 jego	utrzy-
mania”3.	Tak	więc	o	ile	Abrama	Zylberberga	moż-
na	 już	dzisiaj	uznać	za	autora	negatywów,	o	 tyle	
ciągle	jeszcze	nie	wiemy	–	z	małymi	wyjątkami	–	

3	 K.	Janus,	Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negaty-
wów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie (próba 
syntezy ustaleń),	„Scriptores”	2019,	nr	48,	s.	389–390.

kim	są	osoby	(kobiety,	mężczyźni	i	dzieci)	utrwa-
lone	przez	niego	na	szklanych	kliszach.
Klamrą	zamykającą	bogatą	treść	tomu	jest	Ka-

lendarium fotografii lubelskiej do 1939 roku	(s.	491–
495,	w	opracowaniu	Joanny	Zętar)	oraz	niezwykle	
przydatna	 dla	 wszystkich	 potencjalnych	 bada-
czy Fotografia lubelska do 1939 roku – bibliogra-
fia	 (s.  496–502,	 zestawiona	 przez	Kamilę	Dwor-
niczak),	 a	 także	 –	 niezbędny	w	wydawnictwach	
stricte	naukowych	–	indeks	osób	(zestawiony	przez	
Tunia	Rogowskiego).
Na	koniec	 kilka	uwag	o	materiale	 ilustracyj-

nym	 towarzyszącym	 przedstawionym	 tekstom.	
Nie	tylko	jest	ogromny,	ale	przede	wszystkim	zna-
komicie	wyselekcjonowany	(ze	 znacznie	przecież	
większej	 całości)	 i	 zakomponowany,	 pozwalający	
z wypiekami	na	twarzy	poznawać	–	kadr	po	kadrze,	
ujęcie	po	ujęciu	–	 lubelską	 rzeczywistość	w	XIX	
wieku,	w	pierwszych	latach	XX	wieku,	w okresie	
dwudziestolecia	międzywojennego	 i	na	początku	
okupacji	 hitlerowskiej.	Wyłania	 się	 z nich	obraz	
Lublina,	jakiego	nie	znamy	lub	jakiego	już	nie	ma.	
Możemy	 zobaczyć	 najbardziej	 charakterystyczne	
fragmenty	zabudowy	Starego	Miasta,	jego	kościo-
ły	 i	 kamienice,	 budynki	użyteczności	 publicznej,	
które	choć	są	–	pozornie	–	te	same,	wyglądają	dziś	
jednak	 zupełnie	 inaczej.	 Różnią	 je	 bowiem	 nie	
tylko	 interesujące	 szczegóły	 i	 „smakowite”	 deta-
le	 architektoniczne,	 ale	 także	 stan	 zachowania,	
efekt	prac	restauracyjnych	i	konserwatorskich	czy	
„patyna”	 czasu.	 Nierzadko	 zmieniło	 się	 również	
otoczenie	 wielu	 najważniejszych	 budynków	 lub	
całych	fragmentów	miasta.	Ale	przede	wszystkim	
inni	są	ludzie	pojawiający	się	na	ich	tle,	ożywiający	
zurbanizowaną	przestrzeń	miasta.	Najwięcej	emo-
cji	 dostarczają	 jednak	 fotografie	 przedstawiające	
„miasto”	 żydowskie	 za	 Bramą	 Grodzką.	 Patrząc	
na	utrzymane	w	delikatnej	sepii	odbitki,	zdajemy	
się	 przemierzać	wraz	 z	 jego	mieszkańcami	 ulice:	
Szeroką,	 Podwale,	 Krawiecką,	 Ruską	 oraz	 inne,	
przyległe,	krocząc	po	śliskim	i	nierównym	bruku,	
spoglądając	 na	 koślawe	 płoty,	 odpadające	 płaty	
tynku,	na	zawieszone	nierówno	szyldy	i szyldziki,	
wdając	 się	 w	 pogawędkę	 z	 przypadkowym	 prze-
chodniem,	 obserwując	 zapracowanych	 nosiwo-
dów,	spoglądając	na	bawiące	się	beztrosko	dzieci,	
a	 także	 chłonąc	 dźwięki	 płynące	 z	 okolicznych	
warsztatów	 i	 sklepików	oraz	 ucząc	 się	 rozpozna-
wać	 po	 zapachu	 najbardziej	 popularne	 potrawy	
kuchni	żydowskiej.
Zaprezentowany	 48.	 (monograficzny)	 numer	

czasopisma	 „Scriptores”	 z	 2019	 roku	 jest	 pierw-
szym	tak	obszernym	–	w	naszej	literaturze	nauko-
wej	 –	 opracowaniem	 problematyki	 fotografii	 lu-
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belskiej	 do	1939	 roku.	Opracowaniem	mającym	
–	co	chciałbym	jeszcze	raz	podkreślić	–	bardzo	wy-
soki	poziom	merytoryczny,	dostarczającym	wszyst-
kim	zainteresowanym	ogromną	 ilość	bardzo	cie-
kawych	informacji	o	ludziach	(fotografach)	i	o	ich	
dziełach	 (fotografiach),	 wywołujących	 do	 dzisiaj	
ogromne	emocje,	stanowiącym	także	nieocenioną	
wskazówkę,	 jak	opisać	 rzeczywistość,	której	kres	
nastąpił	wraz	z	wybuchem	II	wojny	światowej.
Na	koniec	drobna	uwaga	o	charakterze	mery-

torycznym,	związana	z	zapisami	bibliograficznymi	
artykułów	z	czasopism.	Chodzi	o	to,	gdzie	należy	
zapisywać	numer	tomu	lub	rocznika	danego	cza-
sopisma.	Otóż	zawsze	robimy	to	po	jego	tytule,	np.	
„Kwartalnik	WDK”	R.	XV:	1987,	nigdy	odwrot-
nie.	A	 skoro	 już	 redaktorzy	 tomu	uznali	 za	 sto-
sowne	podawanie	numerów	 tomów	 i	 roczników,	
należy	 robić	 to	 konsekwentnie.	 Nie	 wystarczy	
bowiem	 napisać	 „Rocznik	Historii	 Sztuki”	 2006	
czy	 „Artium	 Questiones”	 2006,	 ponieważ	 przy	
tych	dwóch,	bardzo	ważnych	dla	historii	sztuki	pi-
smach	naukowych,	należy	podawać	–	obowiązko-
wo!	–	numer	ich	tomu	lub	rocznika.	Jednym	sło-
wem,	należy	dbać	o	to,	aby	zapisy	bibliograficzne	
wszystkich	artykułów	z	czasopism	były	zestawione	
według	jednego	–	tego	samego	–	schematu.
Jednak	 jak	 na	 tom	 liczący	 ponad	 500	 stron	

bardzo	różnorodnych	tekstów,	to	doprawdy	mało	
istotny	drobiazg,	łatwy	do	poprawienia	przy	edycji	
kolejnych	 numerów	 „Scriptores”.	 Zwłaszcza	 że,	
znając	 zapał	 i	 zaangażowanie	 Pani	 Joanny	Zętar	

Okładka	czasopisma	„Scriptores”	2019,	nr	48,	 
fot.	Joanna	Zętar

i	współpracującego	z	nią	zespołu,	nie	wykluczam,	
że	–	być	może	już	niedługo	–	zobaczymy	następne,	
równie	interesujące	edycje	pisma,	których	tema-
tem	przewodnim	będzie	w	dalszym	ciągu	fotogra-
fia	lubelska	oraz	tworzący	ją	ludzie.
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