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Od Redakcji
Alina Maria Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 1/2(33)/2020 „Karpackiego Przeglądu
Naukowego”, który tradycyjnie porusza ważne kwestie prawne, społeczne i historyczne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są sprawozdania z konferencji, będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej czasopisma prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł Ksiądz pułkownik Józef Panaś – ludowiec i polityk. Robert Zawisza przedstawia postać księdza Panasia jako ludowca i polityka. Przełomowym wydarzeniem
na drogach działalności patriotycznej księdza Panasia był przewrót majowy w 1926
r. oraz jego stanowcza reakcja na ówczesne wydarzenia podczas mszy św. sprawowanej za ofiary tego przewrotu. To wystąpienie było aktem odwagi cywilnej kapelana
w sytuacji, gdy większa część społeczeństwa polskiego popierała przewrót. Konsekwencją rzucenia orderów w Kościele Garnizonowym w Warszawie, na znak protestu i potępienia przywódców zamachu majowego, był koniec jego 12. letniej kariery
wojskowej i przeniesienie w stan spoczynku. Artykuł ukazuje kolejny etap w życiu
ks. Panasia, jakim była działalność na gruncie społeczno-politycznym i gospodarczym.
Ks. Józef Panaś związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym Piast, a następnie
Stronnictwem Ludowym na terenie Małopolski, stając się bliskim współpracownikiem
Wincentego Witosa. Prowadził także aktywną działalność publicystyczną, postulując
potrzebę poprawy położenia polskiej wsi oraz zwalczając wyzysk ludności wiejskiej
i niesprawiedliwość ekonomiczną. Po wybuchu II wojny światowej ks. Panaś ukazał
ponownie oddanie sprawom kraju w pracy konspiracyjnej pod okupacją sowiecką.
W 1940 roku poniósł śmierć z rąk sowieckich oprawców NKWD. Robert Krzemień
w publikacji Koleje II RP – trudna droga ku nowoczesności dowodzi, że polska sieć
kolejowa w dzisiejszym kształcie, jest dziedzictwem prac poczynionych w okresie II
Rzeczypospolitej. To w okresie dwudziestolecia międzywojennego zbudowano bowiem wiele linii kolejowych, spajających kraj w jedną całość, z dawnych ziem poszczególnych zaborów. Wówczas też rozpoczęto procesy unowocześniające, polegające na modernizacji, a zwłaszcza motoryzacji i elektryfikacji trakcji. Dzięki nim
Polska została trwale włączona w układ komunikacyjnych linii transeuropejskich.
Damian Stępień w pracy Kształt samorządu powiatowego w Polsce po odzyskaniu
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niepodległości ilustruje tytułowy problem w odniesieniu do okresu dwudziestolecia
międzywojennego z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń okresu rozbioru
Polski. Problematyka samorządu terytorialnego podejmowana była przez badaczy
wielu dyscyplin naukowych. Znaczną część publikacji poświęcano jednak samorządowi w ujęciu całościowym bądź skupiano się wyłącznie na samorządzie gminnym.
Powiat stanowił bowiem o tyle problematyczny obszar, że w okresie rozpadu państwa
polskiego występował on nieregularnie. Ówcześni ustawodawcy, przekonani istnieniem gminy jako podstawowej formy samorządu, nie odczuwali potrzeby rozbudowy zdecentralizowanego aparatu państwa. W odpowiedzi na zarzuty względem tworzenia powiatów (jakoby stanowiły zbędny instrument realizacji zadań publicznych)
pojawiły się tezy o jego pomocniczej względem gmin roli oraz pełnieniu funkcji
łącznika między administracją zdecentralizowaną a rządem. Piotr Solarz w artykule Historyczne uwarunkowania populizmu w okresie II RP podjął próbę odpowiedzi
na pytanie, jaką rolę w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce odegrał
populizm. We wstępnej części artykułu zdefiniowany został populizm oraz pojęcia
z nim związane. W dwóch kolejnych częściach analizie poddano dwa okresy: lata
1918-1926 i 1926-1939. Działania podejmowane w tym okresie stanowią podstawę
do rozważań, w jakim zakresie miały charakter populistyczny. W podsumowaniu
zawarta została odpowiedź na pytanie, które z działań w tym okresie miały charakter
populistyczny i na ile wpłynęły one na kształtowanie życia społeczno-politycznego
w okresie dwudziestolecia międzywojennego i na ile determinują życie społeczno
-polityczne we współczesnej Polsce. Z kolei Grażyna Kącicka i Ewa Kulesz dokonały analizy pojęcia Tożsamości narodowej w nauczaniu Jana Pawła II. Karol Wojtyła
– Ojciec św. Jan Paweł II, przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 roku.
W setną rocznicę Jego urodzin, Polski Parlament uchwalił dla uczennica tak Wielkiego Polaka, rok 2020: Rokiem Jana Pawła II. Dlatego warto spojrzeć na wielką
spuściznę duchową, jaką Jan Paweł II pozostawił dla nas w czasie swego ponad 26-letniego pontyfikatu (1978–2005). Jego charakterystyczną formą ewangelizacji świata,
w tym Polski były 104 pielgrzymki międzynarodowe, podczas których odwiedził 129
krajów na wszystkich kontynentach, przemierzył ponad 1,5 mln km. Podczas pielgrzymowania, formą jaką przyjął w nauczaniu był dialog z narodami, traktując je,
jako podmiot niezależny politycznie. Głosił, że w narodzie wyraża się fundamentalna suwerenność, a jego podstawową jednostką jest człowiek. Dlatego w nauczaniu
Ojca św. wybrzmiewa zawsze nauka o poszanowaniu godności człowieka i jego pra-
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wa do wolności politycznej, ekonomicznej, religijnej. Spotykając się z najuboższymi,
chorymi, opuszczonymi, apelował do sumień rządzących i do możnych tego świata.
Do Polski, swojej ukochanej Ojczyzny, jako Syn tej ziemi, przyjechał dziewięć razy.
W każdej z pielgrzymek nawiązując do wielkich historycznych wydarzeń, przywoływał, a przez to przypominał rodakom, że są wielkim narodem o wspaniałej spuściźnie duchowej, której nie można lekkomyślnie zaprzepaścić. Nawoływał do odnowy moralnej, mówiąc o ludziach sumienia, do przeprowadzania reform gospodarczych
i społecznych w oparciu o prawa Dekalogu i Błogosławieństw. Jako syn polskiej
ziemi i rodak głęboko zakorzeniony w kulturę polską i jej dzieje, wielki patriota
rozsławił nasze narodowe tradycje, dając nas za przykład, jako heroicznego i zwycięskiego narodu w walce o wolność zewnętrzną i wewnętrzną. Mówiąc o wywyższeni
narodu polskiego przez Boga w ostatnim przesłaniu, nawoływał Polaków do wdzięczności i wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Następnie Robert Zawadzki w opracowaniu Kultura a globalizacja, czyli wpływ globalizacji na zmiany w obszarze kultury podkreśla, iż globalizacja prowadzi do coraz większej współzależności i integracji
państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, w wyniku, czego następuje tworzenie się
jednego świata, a w nim światowego społeczeństwa. Następuje stopniowe zanikanie
kategorii państwa narodowego, a zarazem kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost
tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost
znaczenia organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych. Geneza tego procesu rozpoczęła się w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku. Nauka zaczęła ją rozpatrywać dopiero od lat 80. XX wieku mimo,
że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku XIX wieku. Natomiast kultura ma swoje podstawy w tradycji. Przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury takie, jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby
myślenia i zachowania oraz normy społeczne, które uznane są przez daną zbiorowość,
za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości. Współczesność obecnie
charakteryzuje się osłabianiem roli tradycji. Procesy globalizacyjne mają wpływ na
kształtowanie się kultury. Dyfuzja towarów i usług zmienia dotychczasowe zapatrywania na sposób zachowania w określonych sytuacjach, również obchodzenia świąt.
Procesy globalizacyjne nie zawsze stanowią zagrożenie dla lokalności. Czasami stanowią impuls do wzmacniania kultur lokalnych. Wzajemne oddziaływania procesów
globalizacyjnych, jak również tendencji lokalnych, zostały zawarte w pojęciu brytyjskiego antropologa kultury prof. Rolanda Robertson’a, który owe wzajemne sprzęże-
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nie globalizacji oraz lokalności określił mianem glokalizacji. Glokalizacja wskazuje
miejsce lokalnych społeczności (gospodarek) w ramach istniejących procesów globalizacyjnych, które wzmacnia poczucie lokalności, dając nowe możliwości wynikające z tego faktu. Na skutek procesów globalizacyjnych kultura ulega zmianie, jednakże jej rola w kształtowaniu tożsamości pozostaje niezmienna, służąc integracji
społeczności oraz kształtowaniu własnej odrębności od innych zbiorowości. Autorką kolejnego artykułu Kształtowanie instytucji uznania administracyjnego w Europie
od czasów monarchii absolutnej po współczesność jest Emilia Szczęsna. Artykuł nawiązuje do kształtowania w Europie instytucji swobodnego uznania od czasów monarchii absolutnej, przez okres znacząco ograniczający samowolę królewską, aż po
współczesną nam administrację. Autorka nawiązuje do powstających na przestrzeni
wieków koncepcji europejskich prawników, administratywistów i filozofów prawa,
które wywarły wpływ na obecne postrzeganie i wydawanie decyzji uznaniowych.
Narzędzie, które niegdyś było tożsame z pełną swobodą wydawania decyzji przez
władcę nie podlegającego kontroli (przez kilka stuleci monarchowie byli najwyższymi organami sądowniczymi), współcześnie jawi się jako instrument, którego czynności składające się na stadium wyjaśniające podlegają kontroli sądów administracyjnych. W treści niniejszego artykułu pojawia się teza poparta zapisami ustawy
zasadniczej, iż tym, co stanowi granice dla uznaniowych działań administracji publicznej są prawa i wolności w niej określone, a przede wszystkim godność człowieka, która jest niezbywalna i nie można jej niczym ograniczać. Alina Maria Basak
podejmuje próbę określenia Roli Zespołu Interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
problemu przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny jest jednostką organizacyjną, która rejestruje zjawisko przemocy na terenie działania, koordynuje działania
interwencyjne i wspierające ofiary przemocy. Jest to zespół ludzi, powołanych do
działania w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół
Interdyscyplinarny jest jednym z ogniw łańcucha prawnego i oddziaływań mających
powstrzymać falę przemocy w rodzinie. Jolanta Alagierska w pracy Przedszkole…
od starożytności do współczesności dowodzi, iż przedszkole jako placówka edukacyjna spełnia określone zadania. W artykule prześledzono proces ewoluowania myśli
pedagogicznej dotyczącej wychowania najmłodszego obywatela począwszy od Platona aż po współczesność. Przedstawiono również historię organizacji ochronek,
a później przedszkoli jako placówek obejmujących opieką dzieci w wieku przedszkolnym. Zwrócono uwagę na rangę wychowania przedszkolnego w systemie edukacji.
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Nie zapomniano o nauczycielu/wychowawcy jako mentorze wspierającym dziecko
w jego indywidualnym rozwoju oraz w dążeniu do osiągnięcia dojrzałości szkolnej
i podjęcia nauki w szkole. Przybliżono akty prawne, które przyczyniły się do rozwoju wychowania przedszkolnego. Z kolei Marek Szkolnikowski prezentuje Organizację Igrzysk Olimpijskich jako narzędzie polityczne na przykładzie organizacji Igrzysk
Olimpijskich przez Chiny w 2008 roku. W artykule poruszono tematykę społecznogospodarczych, jak i geopolitycznych skutków oraz konsekwencji wynikających z tak
wielkiego przedsięwzięcia, nie tylko w perspektywie samej imprezy, ale daleko wykraczające w przyszłość jako element strategii politycznej Partii Komunistycznej
zwanej “soft power”.
W drugiej części pisma zamieszczono recenzje publikacji. Jolanta Alagierska prezentuje rezenzję książki: Jane Nelsen, Cheryl Erwin, Roslyn Ann Duffy, Pozytywna
dyscyplina dla przedszkolaków, Warszawa 2018, ss. 397. Z kolei Alina Maria Basak
przedstawia recenzję pracy: Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussan, Psychologia coachingu,
PWN, Warszawa 2016, ss. 297.
Prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.
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Ksiądz pułkownik Józef Panaś – ludowiec i polityk
Robert Zawisza1

Wprowadzenie
25 listopada 1887 roku w Odrzykoniu pod Krosnem, w rodzinie chłopskiej przyszedł na świat Józef Panaś. W Jego niezwykle bogatym, przepełnionym patriotyzmem
oraz umiłowaniem Boga i ojczyzny życiorysie można wyróżnić okres nauki: szkoła
w Odrzykoniu, Sanoku, Przemyślu, Seminarium Duchowne w Przemyślu (święcenia
kapłańskie w 1911 r.) oraz okres Jego całkowitego oddania i zaangażowania w dzieło
odzyskania niepodległości. Był jednocześnie księdzem i żołnierzem, przeszedł cały
szlak bojowy z II Brygadą Legionów. Wielki patriota, dla którego Polska była wartością
nadrzędną, jedna i niepodzielna. Uważał, że obowiązkiem każdego Polaka jest walczyć
i bić się o Polskę wszelkimi możliwymi sposobami i w każdej możliwej sytuacji. Ks. płk
Józef Panaś jest nie tylko odrzykoński, chociaż tu się urodził i tu ma swoją ulicę, ale
także lwowski, krakowski, polski i ukraiński, a nawet ogólnosłowiański. Potwierdzają
to liczne awanse i nominacje, zwycięstwa i porażki nie tylko w czasie walk u boku
II Brygady Legionów Polskich, ale również organizacja ruchu ludowego na wsiach.

Działalność na gruncie społeczno-politycznym i gospodarczym
Po przewrocie majowym, w którym ks. Józef Panaś opowiedział się po stronie ówczesnego rządu, jego kariera wojskowa dobiegła końca. Głównym tego powodem było,
nie tyle jego stanowcze antypiłsudczykowskie zachowanie, ile otwarte i publiczne
napiętnowanie przewrotu. W dniu 17 maja 1926 r. podczas mszy żałobnej za poległych
odprawianej w Kościele Garnizonowym w Warszawie publicznie potępił zamachowców, a na znak sprzeciwu zerwał z sutanny swoje odznaczenia i po wygłoszeniu słów:
„Ja były kapelan wojsk legionowych Piłsudskiego, oświadczam wobec Boga, trumien
pomordowanych mych braci i wszystkich obecnych, co następuje: Zgrzeszyłem ciężko,
gdyż niemal bałwochwalczo czciłem i wierzyłem w prawość i uczciwość żołnierską Piłsudskiego, lecz Pan Bóg sprawiedliwy mnie za to ukarał, gdyż dzisiaj muszę
patrzeć na największą ze zbrodni w świecie, którą popełnił Piłsudski. – Ordery te,
które dotąd zdobiły mi piersi, mianowicie: Krzyż Virtuti Militari V kl., otrzymany za

1. Dr Robert Zawisza, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
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obronę Przemyśla; Oficerski Krzyż Polonia Restituta, otrzymany za zorganizowanie
rewolucji II Brygady przeciw Austrii, bitwy pod Rarańczą i obronę honoru żołnierza
polskiego w procesie w Marmarosz-Sziget; czterokrotny Krzyż Walecznych za zasługi
w Legionach Polskich i wojnie polsko-bolszewickiej – otrzymane z rąk Piłsudskiego, nosiłem z dumą i chlubą. Dziś po tej zbrodni, którą on popełnił, palą mi piersi,
zrywam je, gdyż te same ordery znajdują się na piersiach gen. Dreszera, zwycięzcy
w bratobójczej walce, rzucam mu pod nogi, ponieważ zostały zhańbione” - rzucił je
pod nogi gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, po czym odszedł do zakrystii. Jak czytamy
dalej w „Gazecie Warszawskiej Porannej”: „W czasie mowy ks. Panasia w kościele
zaległa grobowa cisza. Obecna generalicja i wojskowi bladzi, pospuszczali głowy. Po
mowie dał się słyszeć płacz i liczne głosy potakujące mowie”2.
Oczywiście natychmiast po tym wydarzeniu ks. Panaś został zawieszony w pełnieniu dotychczasowych obowiązków i przeniesiony do dyspozycji biskupa polowego. Po
przeniesieniu w stan spoczynku z dyspozycji bp. polowego Stanisława Galla z dniem
30 września 1927 r.3 ks. J. Panaś zaangażował się w działalność społeczno-polityczną
wstępując do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, które reprezentowało umiarkowany odłam ruchu ludowego. Nie był to pierwszy jego kontakt z tym środowiskiem,
gdyż już przed I wojną światową był jego członkiem. Przewrót majowy i bratobójcze
walki, dla Józefa Panasia jako kapelana, legionisty i wielkiego patrioty były ogromnym
wstrząsem. Listopad 1926 r. stał się początkiem czynnej działalności w strukturach
PSL „Piast” na obszarze Małopolski Wschodniej. Niebawem ks. Józef stał się jednym
z najbliższych współpracowników Wincentego Witosa, który często gościł u niego
we Lwowie i uważał go za wybitnego działacza4.
Ks. Panaś podjął niezwykle aktywną działalność publicystyczną pisząc liczne artykuły, organizując zbiórki pieniędzy na fundusz prasowy stronnictwa, uczestnicząc
w wielu zebraniach i zgromadzeniach. Rok 1928 przyniósł pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju, co sprzyjało jednoczeniu się działalności partii opozycyjnych. Tym
samym Józef Piłsudski podjął zdecydowane działania przeciwko opozycji, w wyniku
czego nastąpił wzrost napięcia politycznego. W obliczu zaistniałej niekorzystnej dla
państwa sytuacji polityczno-gospodarczej, ks. Józef Panaś aktywnie uczestniczył w wy2. „Gazeta Warszawska Poranna”, Organizacja Obrony Państwa, Pogrzeb ofiar walk bratobójczych,
Warszawa, 18 maja 1926 r.
3. Encyklopedia wojskowa, t. VI, Warszawa 1937, s. 233; „Rocznik oficerski” 1928, s. 894.
4. W. Witos, Moja tułaczka, Warszawa 1967, s. 453.
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darzeniach towarzyszących tym zjawiskom. Uczestniczył m.in. w Zjeździe Delegatów
PSL „Piast”, który odbył się w dniu 10 czerwca 1928 r. w Wierzchosławicach. Podczas
tegoż zjazdu wysunięto kategoryczne żądania przeciwko polityce prowadzonej przez
władze, których symbolami stały się hasła: „Lewiatan”, „Nieśwież” i „Dzików”. W postawionych żądaniach domagano się parcelacji majątków obszarniczych, oddania do
publicznej wiadomości planowanych zmian konstytucji oraz przestrzegania prawa.
Ponadto, na wniosek złożony przez ks. J. Panasia, podjęto rezolucję domagającą się od
Zarządu Głównego PSL „Piast” nawiązania współpracy z organizacjami chłopskimi
o podobnym charakterze działalności5.
Chociaż ks. Panaś był postrzegany, jako działacz sympatyzujący z endecją, to jego
poglądy były bardzo radykalne. Na terenie Lwowa współpracował z socjalistami,
a także utrzymywał również bliskie kontakty z Andrzejem Strugiem i z prof. Stefanem
Czarnowskim. W latach 1929–1930 pisał artykuły do wydawanego przez Franciszka
Kwiecińskiego organu Narodowej Partii Robotniczej „Placówka”. Panaś był również jednym ze współorganizatorów Centrolewu6. Odpowiadając na zarzuty prawicy o łączeniu się „Piasta” z lewicą, publikował artykuły prasowe wykazując w nich
bezpodstawność tych zarzutów. Uczestniczył także w Kongresie Centrolewu, a po
zgromadzeniu na Rynku Kleparskim przewodził pochodowi na krakowski Rynek
Główny, gdzie pod pomnikiem Adama Mickiewicza wygłosił przemówienie na temat
obrony praworządności i poszanowania swobód demokratycznych7.
Do 1930 r. ks. J. Panaś był konsekwentnym w działaniach wyrazicielem polityki
PSL „Piast”: popierał działania podejmowane przez rząd w zakresie stanowiącym
konieczność państwową, służące dobru państwa i narodu, a także w kwestii rewizji
konstytucjii zasad parlamentaryzmu z zachowaniem praw obywatelskich i ustrojem
republikańskim – „parlamentarnej demokracji bez przerostu parlamentaryzmu, z zachowaniem równowagi władzy prawodawczej i wykonawczej”8.
5. A. Czubiński, Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce
w latach 1926–1930, Poznań 1963, s. 113.
6. Sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 w celu zwalczania systemu rządów
sanacji obozu Józefa Piłsudskiego. W skład Centrolewu weszły: Polska Partia Socjalistyczna,
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” oraz ugrupowania
chrześcijańsko-demokratyczne.
7. Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. II, Warszawa 1967, s. 445.
8. A. Kołodziejczyk, Myśl państwowa i obywatelska księdza pułkownika Józefa Panasia, „Rocznik
Historyczny” 2004, nr 20, s. 38.
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Latem 1930 r. ks. J. Panaś rozpoczął przygotowania akcji wyborczej na obszarze
Galicji Wschodniej, jednak władze „Piasta” zdecydowały oddelegować go na Pomorze.
Zarząd Główny PSL „Piast” zdecydował, że kapelan wzmocni pozycję stronnictwa
na terenach północnej części kraju. Propagowanie idei stronnictwa w tym regionie
opierało się w głównej mierze na lokalnym wydawnictwie prasowym, tj. „Gazecie
Grudziądzkiej” Wiktora Kulerskiego. Oddelegowanie ks. J. Panasia wiązało się również
z aresztowaniem przez sanację Romualda Wasilewskiego redaktora gazety. Ksiądz
Panaś przyjeżdżając do Grudziądza 24 września 1930 r., objął stanowisko redaktora
naczelnego pisma9.
Był to czas niezwykle wzmożonej rywalizacji przedwyborczej środowisk politycznych. Ks. Panaś natychmiast podjął aktywną działalność polityczną w strukturach
Centrolewu. Jego aktywność nie ograniczała się wyłącznie do pracy dziennikarskiej,
z ogromnym zaangażowaniem i pasją uczestniczył wdziałalności organizacyjnej
i propagandowej podczas zwoływanych wieców i zebrań. Pomorzenie było łatwym
terenem dla krzewienia ruchu ludowego, tamtejsze środowisko chłopskie nie było
zbytnio skłonne do radykalizmu, jak chłopi na terenach Polski centralnej czy południowej. Na domiar złego wizerunek polityczny ruchu ludowego został nadszarpnięty
zatargiem pomiędzy dwoma czołowymi działaczami W. Kulerskim a R. Wasilewskim.
Zatarg ten i powstała w jego wyniku sytuację usiłowała oczywiście wykorzystać sanacja. W dniu 23 października 1930 r. w Grudziądzu został przerwany odczyt ks. J.
Panasia zatytułowany: Dyktatura czy demokracja?, z kolei w Kościerzynie podczas
wiecu został aresztowany10.
Józef Panaś wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec poczynań obozu sanacji, która
jako formacja lekceważyła przepisy prawa, a tym samym zasady demokracji, spychając państwo na drogę zmierzającą ku upadkowi. Nie mniej odważnie występował
przeciwko tym duchownym, którzy wstępując do BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), bądź popierając jego działania dawali tym samym przyzwolenie
na stosowanie brutalnej przemocy oraz terroru w życiu politycznym. Stawał także
w obronie niewierzących, m.in. Hermana Liebermana, w którym widział żarliwego
patriotę, demokratę, a nade wszystko człowieka szlachetnego wskazując tym samym
na konieczność szerokiej współpracy bez podziałów na wierzących i niewierzących.
9. P. Stawarz, Ksiądz pułkownik Józef Panaś jako niezłomny działacz ludowy w walce z obozem sanacji
w latach 1926–1939, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 100, Łódź 2018, s. 121.
10. N. Ciećwierz, PSL „Piast” na Pomorzu Gdańskim, „RDRL” 1969, nr 11, s. 216.
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Drugim antyklerykałem, w którego obronie stanął ks. Panaś był Józef Putek skonfliktowany z małopolskimi księżmi. W świadomości bardzo religijnego ówczesnego
środowiska wiejskiego nie bez znaczenia było, że ksiądz stawał po stronie niewierzących, co często wykorzystywane było np. w walce z postępem11.
Ks. Józef Panaś bezspornie należał do grona głównych inicjatorów zjednoczenia
ruchu ludowego. Dokonało się to w 1931 r. poprzez utworzenie Stronnictwa Ludowego
SL powstałego w wyniku połączenia PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwa
Chłopskiego. Był to niezwykle trudny i skomplikowany proces zjednoczeniowy. Chociaż nie osiągnięto całkowitego zjednoczenia ruchu chłopskiego, to należy mocno
podkreślić, że działalność ks. Panasia zaowocowała dużym sukcesem w procesie
zjednoczeniowym największych partii działających na wsi12.
W dniu 15 marca 1931 r. w Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy stronnictw
ludowych, podczas którego wybrano ks. Józef Panasia do Rady Naczelnej SL. Pomimo
prowadzonej działalności na Pomorzu został działaczem szczebla ogólnopolskiego.
Niebawem podczas konferencji odbywającej się we Lwowie w dniu 3 maja 1931 r.
został powołany Komitet Organizacyjny SL z siedzibą we Lwowie, obejmujący zasięgiem działania trzy województwa Małopolski Wschodniej. Komitet Organizacyjny,
podlegał Zarządowi Okręgowemu w Krakowie, a do pełnienia funkcji wiceprezesa
wybrano ks. Józefa Panasia13.
Poglądy polityczne ks. Józefa Panasia na przestrzeni jego polityczno-społecznej
działalności zmieniały się i radykalizowały jeszcze w 1928 r. Jednym razem twierdził
on, że BBWR należy traktować jak każde inne stronnictwo i nawet je popierać, a z kolei innym razem, że należy je wręcz zwalczać. Jednakże już podczas Kongresu PSL
„Piast” odbywającego się w Krakowie w dniach 8-9 czerwca 1930 r., ks. Panaś zgłosił
rezolucję w następującym brzmieniu: „Kongres PSL wzywa wszystkie władze, Klub
i wszystkich członków stronnictwa do dalszej wzmożonej pracy i bezwzględnej walki
z wrogą dla ludu i szkodliwą dla Państwa dyktaturą. Kongres oświadcza, że do walki
tej wszyscy chłopi zdecydowani są na każde wezwanie”14. Rezolucja ta została przyjęta
i uchwalona przez Kongres. Podczas tego Kongresu ks. Panaś mówił o „opętanym
11. T. Kisielewski, Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy ludowych, t. II, Warszawa 1979,
s. 133.
12. J. Socha, Stronnictwo Ludowe po zamachu majowym, Warszawa 1983, s. 240.
13. A. Kołodziejczyk, O pojęciu ruchu ludowego, „RDRL” 1986, nr 26, s. 65.
14. Warszawska Informacja Prasowa, nr 22/151, 1930 r., s. 207.
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człowieku”, bardzo prawdopodobne, że miał na myśli Józefa Piłsudskiego, a były to
wyjątkowo ostro wypowiedziane słowa: „Opętany człowiek wdarł się ze sztyletem
do naszego domu i terroryzuje nas, grozi zniszczeniem naszego mienia, trzeba go
stąd wygnać, nie czas pytać czy to heretyk czy dobry katolik, trzeba skupić wszystkie
siły, by pokój zapanował w domu naszym”15. Nie był to jedyny raz, kiedy ks. Panaś
w publicznych wystąpieniach piętnował „mafię legionową” wywodzącą się z I Brygady
Legionów Polskich. Bardzo wyraźnie artykułował, że legioniści mianowani przez marszałka Piłsudskiego do stopni generalskich oraz na dyrektorów podczas wojny pełnili
głównie funkcje oficerów oddziałów tyłowych, informacyjnych i prowiantowych16.
Zdaniem kapelana ks. Panasia legenda jaka wyrosła wokół I Brygady Legionów
Polskich została w sposób zamierzony i celowy wyolbrzymiona, a nade wszystko
wykorzystana jako zasługi niepodległościowe formacji rządzącej. Potwierdzeniem
powyższego, była chociażby o wiele większa liczba członków Związku Legionistów, niż
rzeczywista liczba oficerów i żołnierzy legionów. Trzon rządu, którym był Bezpartyjny
Blok Współpracy z Rządem (BBWR) wyznawał niemniej wątpliwe zasady moralne,
a jego główne hasło przewodnie brzmiało: „Państwo to my”. Ks. Panaś w „Zielonym
Sztandarze” z 1931 r. pisał tak: „Musimy jak najprędzej strącić z piedestału pogańskie
zasady moralności krzewionej u nas teoretycznie i praktycznie przez sanacyjnych
ideologów, żerujących przy pustawym już żłobie i wprowadzić w życie publiczne i polityczne chrześcijańskie zasady wolności, równości i braterstwa wszystkich obywateli”17.
W dniu 26 października 1931 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął
się tzw. proces brzeski. Na ławie oskarżonych zasiedli oskarżeni o przygotowanie
zamachu stanu przywódcy partii opozycyjnych, czyli Centrolewu. Zarzuty w procesie
kierowali ci, którzy w 1926 r. dokonali obalenia legalnego rządu. Podczas procesu
w charakterze świadka uczestniczył również m.in. ks. Panaś, który oczywiście zeznawał na korzyść oskarżonych. Jeden z oskarżonych Adam Pragier (socjalista) stwierdził,
że ks. Józef Panaś będący w „prezydium kongresu krakowskiego” powinien również
zasiąść na ławie oskarżonych obok niego18.

15. Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu, nr 129, 20 VIII 1930, s. 191-192.
16. Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu ,nr 127, 2 VII 193, 1 s. 12-14.
17. J. Panaś, Siła moralna a życie gospodarcze w państwie, „Zielony Sztandar” 1931, R. I, nr 14, s. 4.
18. A. Pragier, Preliminaria. Proces brzeski, „Wiadomości. Tygodnik” [Londyn] 1963, R. XVIII, nr 2
(876), s. 1.
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W dniu 13 stycznia 1932 r. oskarżeni w procesie brzeskim usłyszeli wyrok sądu
I instancji. Liderów opozycji skazano na następujące kary pozbawienia wolności:
Wincenty Witos (PSL „Piast”) – półtora roku więzienia, Herman Lieberman, legionista (PPS) oraz Władysław Kiernik (PSL „Piast”) – dwa i pół roku więzienia; Adam
Pragier (PPS) – trzy lata więzienia. Rozprawa apelacyjna, która odbyła się w dniach
7–11 lutego 1933 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie nie wniosła żadnej zmiany
i zakończyła się utrzymaniem w mocy wyroku sądu I instancji. W dniach 2–5 października 1933 r. Sąd Najwyższy ponownie rozpatrując apelację obrońców dokonał
ostatecznego zatwierdzenia dotychczasowego wyroku. Oskarżeni wzięli udział nawet
w akcji przedwyborczej do ponownych wyborów do sejmu w Przemyślu (22 listopada
1931 r.). W Przemyślu odbył się wówczas wiec, w którym udział wzięli m.in. Wincenty
Witos, dr. Brunon Gruszka i ks. Józef Panaś19.
Ks. J. Panaś bardzo ciężko przeżywał okres procesu brzeskiego. W tym zakresie
jego stanowisko było niezmienne i jednoznaczne. Z pełną stanowczością i przekonaniem podkreślał słuszność i legalność działalności Centrolewu oraz przestrzeganie
i szanowanie przez opozycję prawa. Pomimo, iż opozycja nie domagała się rewolucji,
to i tak opozycjoniści nie uniknęli represji ze strony rządzących. W czasie jednego
ze swoich ostatnich wystąpień w Sokalu w dniu 15 sierpnia 1939 r. na obchodach
święta Czynu Chłopskiego z 1920 r. ks. Panaś tak skomentował sytuację wewnętrzną
w kraju: „Nikt zdrowy na umyśle nie byłw stanie uwierzyć, że w interesie państwa
leży zamknięcie i bestialskie katowanie w twierdzy brzeskiej przywódców stronnictw
opozycyjnych – autentycznych budowniczych niepodległego państwa, byłego trzykrotnego premiera W. Witosa, byłych ministrów, posłów i mężów stanu […]. Żyjemy
w czasach, kiedy panowanie nad narodem odbywa się przy pomocy pięści lub pałki
policyjnej – kiedy ci pięściarze są wynoszeni niemal na ołtarze świętości i okadzani
wonnymi kadzidłami”20.
Poza wspomnianym wcześniej aresztowaniem w 1930 r. ks. Panasiowi wytoczono
również kilka procesów prasowych – jako redaktorowi, ponoszącemu pełną odpowiedzialność za treści publikowane na łamach czasopisma. W lutym 1933 r. dwukrotnie
zasiadał na ławie oskarżonych przed Sądem Grodzkim w Grudziądzu, a powodem
19. Uwzględnione protesty wyborcze. Ponowne wybory w okręgu przemyskim, „Głos Jarosławski” 1931,
R. V, nr 42, s. 3–4; A. Leinwand, Poseł Herman Lieberman, Kraków 1983, s. 188.
20. F. Król, Moje wspomnienia o księdzu prałacie pułkowniku Józefie Panasiu, Archiwum Zakładu
Historii Ruchu Ludowego, sygn. Ż-124, s. 15–16.
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były zarzuty szkalowania karteli rządu. Podczas rozprawy stwierdził, że chociaż nie
jest autorem przedmiotowych artykułów, to w pełni się zgadza z ich treścią. Księdza
Panasia uniewinniono, jednak konfiskowano jego publikacje zamieszczane w innych
czasopismach, jak np. artykuł Zarszyn – Lubla – Łapanów w „Piaście” z 26 czerwca
1932 r. Po tych wydarzeniach ks. Józef Panaś rozpoczął przygotowania do strajku
chłopskiego na Pomorzu21.
Ksiądz Panaś dobitnie podkreślał, że każdy obywatel posiada prawo do strajku,
które gwarantuje mu konstytucja. Sam uważał, że solidarne wystąpienia strajkowe są najskuteczniejszą formą walki o prawa obywatelskie, czemu dał wyraz m.in.
w przemówieniu, wygłoszonym 2 października 1932 r. podczas wiecu ludowego we
wsi Grabów: „Jeszcze w 1931 r. płk Miedziński publicznie kpił w Wilnie z chłopów
i nazwał ich bezwładną kupą piasku, ponieważ nie umieli zareagować, gdy aresztowano ich przywódcę Witosa, a dziś gdy solidarny strajk rolników okazał potęgę
ruchu ludowego, już ani Miedziński, ani sam »Diabeł Zwycięzca« nie ośmieli się kpić
z chłopskiej bezsilności”. Dalej mówił o legalności strajku i w sposób dobitny ostrzegał
przed zdrajcami ruchu ludowego, „którzy za torbę obroku gotowi lud prowadzić do
zguby”. Zachęcał również do czytania gazet ludowych, jak: „Piast”, „Zielony Sztandar”
i „Gazeta Grudziądzka”. W wiecu tym udział wzięło dwa tys. ludzi, a jego sukces
został osiągnięty dzięki charyzmatycznemu prelegentowi oraz lokalnym działaczom
ludowym. Miejscowi działacze zaproponowali ks. Panasiowi zwrot kosztów podróży
do Grudziądza, lecz on odmówił przyjęcia pieniędzy i polecił, aby przekazano je na
pomoc dla ofiar walk w Łapanowie22. W tym miejscu należy wspomnieć, że w prasie
ruchu ludowego „Piast” została zamieszczona informacja na temat ks. Józefa Panasia,
który w marcu 1934 r. wyjechał z Grudziądza do Koziny w powiecie Halickim, gdzie
jako osadnik wojskowy otrzymał działkę i tam zamieszkał. Ufundował tam kościół
-kaplicę, o której na łamach „Piasta” pisze nieznany autor – parafianin. Poświęcenie
tej świątyni odbyło się w dniu 18 sierpnia 1935 r., przy licznym udziale polskiej
ludności również przybyłej z okolicznych gmin. Ks. Józef Panaś przekazał też na
własność parafii dwie morgi pola, co podsumowano w następujących słowach: „Ten
wielkoduszny czyn tego ks. J. Panasia przemawia sam za siebie”23.
21. Walka o zboże i życie drobnych rolników. Dwa procesy prasowe Gazety Grudziądzkiej, „Gazeta
Grudziądzka” 1933, R. XL, nr 25, s. 2.
22. Wielki wiec ludowy na rogatce warszawskiej, „Gazeta Grudziądzka” 1932, R. XXXIX, nr 115, s. 3.
23. Uroczystość poświęcenia kościółka-kaplicy, „Piast” 1935, nr 35, s. 4.
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Praca ks. Józefa, którą kontynuował jako działacz PSL „Piast”, a następnie SL, przyniosła owoce w postaci znacznego wzrostu liczebności szeregów ruchu ludowego,
będącego w opozycji i wyrażającego zdecydowany sprzeciw wobec nasilającej się dyktaturze wojskowych sterowanej przez Józefa Piłsudskiego oraz przez jego następców.
Ówczesna władza tłumiąc strajk chłopów, domagających się sprawiedliwości i równego traktowania, używała broni, zabijając wielu protestujących, a tysiące osadzając
w więzieniach. Kiedy strajk dobiegał końca, ks. Panaś natychmiast przystępował do
organizowania pomocy uwięzionym i poszkodowanym chłopom. W sile chłopskiej
solidarności upatrywał skuteczność i jedyną możliwość odniesienia zwycięstwa nad
sanacją. We wrześniu 1933 r. podczas obrad Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego
ks. J. Panaś wystąpił z żądaniem wydania oświadczenia, że poseł ludowców, który nie
byłby obecny w sejmie w czasie uchwalenia nowej konstytucji bądź też głosowałby
za jej przyjęciem, jest „godzien śmierci na suchej wierzbie!”24. Równie wymowny
jest tytuł jednego z jego artykułów opublikowanych w „Piaście”: „Zdradziecki poseł
ludowy nie jest godzien śmierci Judasza”25.
To tylko niektóre przejawy aktywności ks. Panasia w walce z obozem sanacji.
Wincenty Witos w swojej książce pt. Moja tułaczka napisał m.in.: „Wieczorem tego
dnia przybył inż. Ostrowski ze Lwowa. Relacjonuje, że sąd biskupi skazał ks. Panasia
w jego zatargu z generałem Góreckim. Panaś nie chce się wyrokowi poddać i myśli
remonstrować. Gdyby go okręg krakowski wybrał prezesem, nie cofnąłby się przed
walką z biskupami, którzy stoją za rządem”26.
Aktywność ks. Panasia w strukturach SL przynosiła stronnictwu niezwykle duże
korzyści. W środowisku zarówno ludowców jak i chłopskim cieszył się nieskazitelną
opinią gdyż zawsze postępował według obowiązujących zasad moralnych. Odmiennego zdania była walcząca z SL endecja i obóz rządowy, którzy odważyli się wysunąć
oskarżenie, że Józef Panaś nie jest księdzem rzymskokatolickim. O skuteczności tego
fałszywego oskarżenia Stanisław Sikoń w swoich wspomnieniach opisując pobyt ks.
Panasia w Studziannej pisał: „Wiernych katolików było dużo i nie szli do wnętrza
kościoła, i rozmaicie sobie księdza Panasia wyobrażali, a zwłaszcza kobiety mówiły,
czy go też nasz ksiądz proboszcz wpuści do kościoła tego »księdza kociej wiary«, inni
znów mówili, że ma przyjechać kapłan jehowy […]. Ludność poszła do wnętrza, do
24. Z obrad Rady Naczelnej SL, „Zielony Sztandar” 1933, R. III, nr 72, s. 6.
25. „Gazeta Grudziądzka” 1933, R. XL, nr 114, s. 2.
26. W. Witos, Moja tułaczka, Warszawa 1967, s. 416.
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kościoła, bo ciekawa była, jak to ten ksiądz będzie nabożeństwo odprawiał: czy tak,
jak nasi księża. Ale tak samo mszę św. odprawił, a potem miał kazanie. Po nabożeństwie udał się na plebanię, a ludność gdy wyszła z kościoła, to mówiła między sobą,
że przecie on tak samo nabożeństwo odprawiał. Odpadła propaganda szerzona przez
endeków i zwolenników Ozonu, jakoby ludowcy mieli w swoich szeregach księdza
innej wiary”27.
Wśród aktywistów ludowych na terenie Małopolski Wschodniej najbardziej wyróżniali się dwaj działacze: Władysław Zaremba – członek Rady Naczelnej SL i ks.
Józef Panaś – wiceprezes Zarządu Okręgowego SL na Małopolskę Wschodnią. Sam
fakt, że Józef Panaś był księdzem, posiadał bogatą przeszłość legionową, a także nieprzejednaną postawą antysanacyjną, był dla chłopów zrzeszonych w stronnictwie
niczym wyrocznia. Jego aktywność w szeregach stronnictwa obejmowała teren całego
kraju, a władze administracyjne stwierdziły, że wydatnie przyczynił się do wzrostu
aktywności i dynamicznego rozwoju SL. W treści sprawozdania sytuacyjnego Urzędu
Wojewódzkiego we Lwowie za miesiąc sierpień 1936 r. odnajdujemy następujące
zapisy: „Obserwowany od początku bieżącego roku wzrost aktywności stronnictwa
w miesiącu sierpniu uwydatnił się nienotowanymi na przestrzeni ostatnich lat rozmiarami. […]. Cały szereg powiatów dotychczas słabo zainteresowanych działalnością partii, lub w ogóle nie znających partii, z okazji rocznicy »Czynu Chłopskiego«
zademonstrował swą łączność i solidarność ze stronnictwem. […]. W działalności
stronnictwa w miesiącu sierpniu dominują trzy momenty: pierwszy to przygotowanie do obchodów rocznicy »Czynu Chłopskiego« dn. 15 sierpnia i następnie same
obchody, drugi to uroczystości poświęcenia sztandarów, połączone z masowymi
zgromadzeniami chłopów i wreszcie trzeci to normalna akcja organizacyjna. […].
Odbywane dotychczas sporadycznie uroczystości poświęcenia sztandarów w sierpniu
przybrały charakter wprost nagminny. Każdej niedzieli odbywało się po kilka tego
rodzaju uroczystości połączonych ze zgromadzeniami pod gołym niebem, częstokroć
z pochodami i defiladami”28.
W 1936 r. ks. Panaś udał się do Mościsk, jako działacz ludowy, aby dokonać aktu
poświęcenia sztandaru tamtejszej organizacji SL. Jan Grzywniak mieszkaniec powiatu
Mościckiego tak przedstawił relację z tej uroczystości: „po przybyciu do naszego
27. S. Sikoń, Ciernista droga. Wspomnienia, Warszawa 1975, s. 429–430.
28. Sprawozdanie sytuacyjne Wydziału Społeczno-Politycznego za sierpień 1936 r., 11 IX 1936, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Urząd Wojewódzki we Lwowie, 23, k. 141–142.
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powiatu ksiądz J. Panaś odprawił mszę św. w kościele w Sądowej Wiszni, a następnie
przemawiał na tej ludowej manifestacji, która zgromadziła kilka tysięcy ludzi. Był
to wielki dzień dla nas jako ludowców w naszym mościskim powiecie. Jego słowa
trafiały jakoś tak prosto do serca naszych chłopów, gdy mówił o miłości Ojczyzny,
która przecież głęboko tkwi w masach chłopskich na przestrzeni naszych narodowych
dziejów, a następnie o potrzebie chłopskiej – ludowej organizacji w szeregach, której
musimy przezwyciężyć zło, które nas trapi jako chłopów, a także jako naród […].
Ksiądz J. Panaś nas dokładnie uświadomił czym jest, a czym powinien być chłop! To
przecież w chłopach do dziś pozostało. Imię jego z wielką czcią chłopi wymawiają!”29.
Kolejne wystąpienie ks. Panaś z antysanacyjnym przemówieniem miało miejsce
podczas uroczystości patriotycznych odbywających się w Haczowie w dniu 3 maja
1937 r.30 Następnie, 17 lipca 1938 r. ks. Panaś wziął udział w uroczystości poświęcenia
sztandaru w Niedźwiedziu w powiecie limanowskim, gdzie przy czterotysięcznym
zgromadzeniu wygłosił referat polityczny. Jak donosi relacja prasowa z tego wydarzenia - wysłuchano go z „największą uwagą”, a witały go entuzjastyczne okrzyki
– „Niech żyje”31.
We wrześniu 1938 r. w kościele w Stoczku Łukowskim, ks. J. Panaś dokonał aktu
poświęcenia 22 sztandarów SL i trzech sztandarów Związku Młodzieży Wiejskiej RP
„Wici”. Chociaż pogoda w postaci ulewnego deszczu nie była przychylna uroczystości,
to i tak liczba przybyłych na nią chłopów wyniosła około pięciu tysięcy. Po uroczystym poświęceniu przed trybuną honorową, na której zasiedli m.in. ks. Józef Panaś,
Irena Kosmowska była posłanka, Józef Grudziński sekretarz Naczelnego Komitetu
Wykonawczego SL oraz dr Józef Graliński prezes wojewódzki SL w Lublinie, odbyła
się defilada pocztów sztandarowych, kilkudziesięciu osobowa parada: jeźdźców, banderia konna, rowerzystów, orkiestra, chór, kobiety „w imponująco dużym udziale”,
a księdza Panasia witano pięknym wierszem32.
Ksiądz Panaś bardzo często jeździł z Koziny do Lwowa, do sekretariatu SL z siedzibą przy ul. Lelewela 5, gdzie spotykał się z Franciszkiem Wilkiem. Z kolei ze
Lwowa regularnie udawał siędo Krakowa na różnego rodzaju zebrania i wiece SL,
29. J. Moskal, Trybun Ludu – wspomnienia i refleksje o działalności w ruchu ludowym ks. płk. J. Panasia,
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, s. 34–35.
30. Zebranie Stronnictwa Ludowego w Haczowie, „Piast” 1937, nr 21, s. 7.
31. Poświęcenie sztandaru, „Piast” 1938, nr 31, s. 5.
32. Poświęcenie sztandaru SL w historycznym Stoczku, „Zielony Sztandar” 1938, R. VIII, nr 47, s. 8.
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do Warszawy na posiedzenia Zarządu Okręgowego oraz do sekretariatu Naczelnego
Komitetu Wykonawczego SL. Bagaż z jakim kapelan podróżował był bardzo skromny,
była to jedynie skórzana teczka, w której znajdował się ręcznik, przybory do golenia,
brewiarz i dwie inne książeczki, tj. Rocznik Statystyczny i Mein Kampf Adolfa Hitlera.
Dane liczbowe z Rocznika pozwalały mu zobrazować sytuację wewnętrzną kraju,
a zwłaszcza nędzę wsi polskiej i chłopów. Jak wynika z listu Franciszka Wilka, Mein
Kampf była dla ks. Panasia pomocną ilustracją ukazującą czyhające realne niebezpieczeństwo dla Polski ze strony hitlerowskich Niemiec, czego (według Panasia) nie
dostrzegała polityka zagraniczna prowadzona przez Józefa Becka. W tych dwóch
pozycjach książkowych mieścił się cały materiał do jego wystąpień politycznych w czasie wieców i zgromadzeń SL. Jednocześnie stanowiły one pewnego rodzaju ochronę
wypowiadanej treści (jako cytaty z tych książek) przed licznymi atakami i represjami
ze strony policji i prokuratury, stawiającymi mu zarzuty za „rozszerzanie fałszywych
wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny”33.
Ksiądz Józef nieustannie ostrzegał przed zagrożeniami płynącymi ze strony Niemiec
jeszcze z okresu Republiki Weimarskiej. Już w 1930 r. podczas odczytów w środowiskach ludowych trzymając w ręku Mein Kampf, uczył czym jest hitleryzm oraz jakie
zdobywa wpływy. W czerwcu 1932 r. w Poznaniu odbył się zjazd wojewódzki SL,
na którym ks. Panaś wygłosił m.in. odczyt na temat hitleryzmu i jego zagrożenia,
które widział ze szczególną ostrością, prowadząc działalność ludową w tym regionie.
Poddał także szczegółowej analizie zgubne dla kraju skutki rządów dyktatorskich,
osłabiających państwo od wewnątrz, a tym samym powodującym osłabienie narodu
na zewnątrz. W sposób dobitny akcentował grożące Polsce niebezpieczeństwo ze
strony Niemiec34. Wbrew poglądom większości ówczesnych polityków, zdecydowanie
potępiał także włoski faszyzm, który jak twierdził nie zdołał się cofnąć przed żadną
zbrodnią na drodze do ostatecznego zwycięstwa35.
Jednak zdecydowanie wiele większe zagrożenie widział ze strony nazizmu niemieckiego, który według ks. Panasia był nacechowany rasizmem i antysemityzmem,
uznającego wyższość rasy aryjskiej nad pozostałą ludzkością eliminując przy tym inne
narodowości w celu zdobycia tzw. przestrzeni życiowej. Ks. Panaś nie pałał sympatią
33. T. Nawrocki, Ksiądz Pułkownik Józef Panaś (1887–1940), (Franciszek Wilk do gen. Izydora Modelskiego, 16 VII 1962), Odrzykoń–Warszawa 1995, s. 60–62.
34. Zjazd wojewódzki w Poznaniu, „Zielony Sztandar” 1932, R. II, nr 43, s. 10.
35. J. Panaś, Siła moralna a życie gospodarcze w państwie, „Zielony Sztandar” 1931, R. I, nr 14, s. 4.
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do Niemców, co wyraził w swoich pamiętnikach pisząc o wyjeździe do zachodniej
Galicji: „Wyłącznie obcy język panujący na kolejach pod niemieckim zarządem, napisy na stacjach pisane w jakimś kameruńskiem narzeczu: Sombkowizy (Ząbkowice), Rospscha (Rozprza), Tschenstochau podziałały na mnie jak kubeł zimnej wody.
Postanowiłem też nie zatrzymać się i nie zwiedzać Częstochowy, dopóki nie zniknie
ten wstrętny szyld rozpierającej się pruskiej buty. Dziwny naprawdę Niemcy mają
dar zyskiwania sobie zawziętych nieprzyjaciół”36.
Radykalne poglądy ks. Panasia w sprawach międzynarodowych jak też wewnętrznych nie przysporzyły mu sympatii kierownictwa PSL Piast, a wręcz wywołały jego
krytykę. Zarzucono kapelanowi sianie zamętu wśród członków SL i postawiono go
przed sądem partyjnym, który udzielił mu nagany37. Nie spowodowało to jednak
żadnej zmiany w dalszym zajmowaniu się tematyką ówczesnej polityki zagranicznej.
W 1934 r. ks. Panaś na łamach „Gazety Grudziądzkiej” pisał m.in., że „do poprawy
polsko-rosyjskich stosunków przyczynił się sam zwycięski wódz niemiecki Hitler
przez ogłoszenie swej książki Mein Kampf, w której głośno i z pełną stanowczością
zażądał zaboru ziem słowiańskich i wytępienia ludności ogniem i mieczem dla osadzenia na jej miejscu kolonistów niemieckich […]. Stosunki polsko-rosyjskie były
przez całe wieki stale i celowo psute przez Niemców […]. Do narodu rosyjskiego
posiadamy mimo wszystko stale przyjazne uczucia i jesteśmy gotowi do współpracy
dla dobra całej Słowiańszczyzny”38.
Ksiądz Józef Panaś jako zdecydowany przeciwnik polityki uprawianej przez Niemcy
i faszyzmu, pragnął stworzenia tzw. Stanów Zjednoczonych Słowian Europy Środkowej i Południowej w sojuszu ze Związkiem Radzieckim oraz narodami romańskimi.
Wyrażał aprobatę dla Paktu Wschodniego, natomiast przeciwny był Paktowi Czterech
i zarówno niemieckiemu, jak i włoskiemu faszyzmowi39. Przewidział on niemieckie
plany zmierzające do poróżnienia Słowian, stąd też niejednokrotnie proponował, aby
germański napór skontrować słowiańsko-romańską solidarnością40. Dostrzegał nawet
36. J. Panaś, Pamiętniki Kapelana Legionów Polskich, Lwów 1920, s. 84.
37. S. Poręba, Ksiądz Józef Panaś (1887–1940) – redaktor „Gazety Grudziądzkiej”, „Biuletyn Koła
Miłośników Dziejów Grudziądza” 2005, R. III, nr 32 (71).
38. J. Panaś, Nasz wschodni sąsiad. Wspólne niebezpieczeństwo i wspólne troski, „Gazeta Grudziądzka”
1934, R. XLI, nr 6, s. 1.
39. T. Kisielewski, Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy ludowych, t. II, Warszawa 1979,
s. 302.
40. J. Panaś, Zagadnienie obrony państwa, „Piast” 1938, nr 4, s. 1.
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opcję porozumienia ze Związkiem Radzieckim dla dobra obu państw, „dopóki nie jest
za późno”. Podczas Zjazdu Okręgowego SL w Rzeszowie w dniu 18 września 1938 r.
dał wyraz swojemu zdecydowanemu stanowisku stwierdzając, że: „Polska powinna
stanąć w obecnej chwili w szeregach obrońców Czechosłowacji”41.
Wobec coraz bardziej zbliżającego się realnego zagrożenia ze strony hitlerowskich
Niemiec, ks. Panaś nadal nieustannie nawoływał do utworzenia frontu oporu krajów
słowiańskich w sojuszu ze Związkiem Radzieckim i narodami romańskimi. Po zawarciu układu monachijskiego we wrześniu 1938 r. ks. Panaś rozpoczął nawoływanie do
udzielenia pomocy Czechosłowacji sprowadzając na siebie ostrą krytykę prorządowej
prasy, która nie wahała się oskarżyć go nawet o zdradę stanu. W październiku 1938 r.
II Rzeczypospolita przyłożyła jednak rękę do I aktu rozbioru Czechosłowacji zajmując
część Zaolzia. Zagarnięciu ziem południowego sąsiada towarzyszyła atmosfera sterowanej euforii propagandowej, w której już wtedy tylko nieliczni wraz z ks. Panasiem,
zdołali dostrzec fatalne tego czynu następstwa42.
Ksiądz Panaś nigdy nie zmienił swojego stanowiska, co do zajęcia Zaolzia, uważając
ten akt za jeden z największych błędów II Rzeczpospolitej. Równocześnie wraz ze
wzrostem sił germańskiego faszyzmu wzmagały się obawy i rósł niepokój kapelana.
Niezwykle mocne i wymowne było jego wystąpienie podczas zjazdu Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego we Lwowie w 1936 r., będące odpowiedzią na wcześniejsze wystąpienie posła Waleriana Zakliki w debacie, dotyczącej niepodzielności
gospodarstw chłopskich. Ów poseł stanowczo opowiedział się po stronie projektu
rządowego, idealnie odzwierciedlającego wzory hitlerowskiej ustawy rolnej, przekonując, żezapewnia ona „szczęście i potęgę narodu niemieckiego”. „Wychwalanie
Hitlera – odpowiedział Panaś – który w Mein Kampf głosi konieczność mordowania
do najmniejszego dziecka wszystkich Słowian dla zdobycia pustych obszarów dla
niemieckiego chłopa, jest co najmniej dziwne […]. Prawda, że każda zbójecka banda
jest bardzo karna i solidarna […]. Naród niemiecki idzie za nim z karnością niewolników. Kserkses, Dżingischan, car stanowią odstraszający przykład dla narodu, który
miałby pokusę dla oparcia swej organizacji na czci wodzów, czci posuwanej czasami
aż do bałwochwalstwa […]. Naród polski potrafi uchronić się przed grożącą mu ze

41. J. Borkowski, Stronnictwo Ludowe wobec polityki zagranicznej 1931–1939, Roczniki Dziejów Ruchu
Ludowego1966, nr 8, s. 178.
42. Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 311.
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strony hitleryzmu zagładą tylko wówczas gdy pozostanie państwem demokratycznym,
opartym na wolnych obywatelach, kochających swą wolną Ojczyznę”43.
Wypowiedź ta niezwykle klarownie i dobitnie obrazuje poglądy ks. Panasia na
faszystowskie metody rządzenia oraz na sam faszyzm. Jako ksiądz uważał i nazywał
hitleryzm dziełem Antychrysta, natomiast Polskę lokował w obozie Chrystusowym.
W „Zielonym Sztandarze” napisał tak: „faszyzm niemiecki to główny wróg chrześcijaństwa, symbol przemocy i gwałtu, dużo gorszy i podstępniejszy nawet od bolszewizmu”. Z kolei polskiemu rządowi przypisywał polityczną krótkowzroczność,
wytykając przy tym konfiskaty wszystkich artykułów zawierających jakiekolwiek
treści o znamionach antyfaszystowskich44.
Kapelan zdawał sobie sprawę ze słabości i możliwości obronnych Polski oraz konieczności ich maksymalnego wzmocnienia. Już w 1936 r. w artykule opublikowanym
w „Gazecie Grudziądzkiej” pisał: „Trudno jednak w czasach dzisiejszych ograniczyć
się tylko do krytyki i żądania zmiany kierunku politycznego. Musimy wytężyć wszystkie siły, aby Polski nie narazić na smutny los Abisynii. Rzucone przez Generalnego
Inspektora Armii Rydza-Śmigłego hasło organizacji wszystkich wysiłków narodu dla
przygotowania należytej obrony państwa, znalazło ogólny poklask i zostanie z pewnością wykonane przez cały naród, o ile nie stanie się to hasło żerowiskiem kliki, która
już wiele szczytnych haseł zmieniła na osobiste dochody, wpływy i godności […]”45.
9 października 1938 r. podczas nadzwyczajnego Kongresu Stronnictwa Ludowego
odbywającego się w Warszawie doszło do kluczowego zwrotu w kwestii chłopskiej.
Prezes Maciej Rataj oznajmił zgromadzeniu, że ze względu na bieżącą sytuację, wobec
coraz bardziej zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej, należy wstrzymać się ze
strajkiem rolnym na czas bliżej nieokreślony. Słowa prezesa zyskały poparcie licznego
grona dotychczasowych zwolenników strajku, włącznie z ks. Józefem Panasiem, który
już na Kongresie Krakowskim w lutym 1938 r. powiedział m.in., że „Dyskusja nie
będzie długa, bo nastrój wsi jest jednolity. Podjęty strajk nie będzie demonstracją, ale
doprowadzi do celu, musi jednak być odpowiednio przygotowany”46.
Tocząca się konfrontacja z opozycją, w wyniku której została zmieniona konstytucja
i ordynacja wyborcza, spowodowała zminimalizowanie roli opozycji w sprawach
43. Przemówienie ks. pułkownika Panasia na zjeździe MTR we Lwowie, „Piast” 1937, nr 1, s. 7.
44. J. Panaś, A bramy piekielne nie przemogą go, „Zielony Sztandar” 1939, R. IX, nr 15, s. 2.
45. J. Panaś, Zagadnienie obrony państwa, „Gazeta Grudziądzka” 1936, R. XLIII, nr 84, s. 1.
46. Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, SL 1931–1939, sygn. 7, k. 15.
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wydarzeń bieżących państwa. Odpowiedzią na to okazał się bojkot wyborów i przeniesienie konfliktu poza parlament. Tymczasem strajki chłopskie wybuchające już od
1932 r. niosły żniwo śmiertelnych ofiar i aresztowań. Na terenie powiatu kałuskiego
podczas strajku chłopskiego w 1935 r., na wniosek Macieja Rataja prezesa SL, ks.
Panaś apelował do chłopów o przerwanie strajku. Mówił m.in.: „Strajk na jednym
odcinku nie może dać efektu, a kraj jest jeszcze nieprzygotowany, mogą się wyczerpać
siły, nie starczy ich, gdy będą potrzebne”47.
W 1936 r. ponownie doszło do manifestacji chłopskich, w których domagano się
demokratyzacji stosunków wewnętrznych w kraju oraz amnestii dla działaczy ludowych: Wincentego Witosa, Władysława Kiernika i Kazimierza Bagińskiego, którzy
przebywali w Czechosłowacji. Okazją do organizacji wielotysięcznych manifestacji
były obchody Święta Ludowego przypadające na pierwszy dzień Zielonych Świątek
(Święto Zesłania Ducha Świętego). Uroczystości te miały charakter uroczystości masowych, jak podają źródła od 1936 r. łączna liczba uczestniczących w manifestacjach
chłopskich wyniosła ponad milion osób. Jeszcze większą frekwencję odnotowano
w organizowanych po raz pierwszy w 1936 r. obchodach święta Czynu Chłopskiego
w dniu 15 sierpnia tego roku, w których udział wzięło około dwóch milionów osób48.
Wdniach 15-16 lutego 1936 r. w rezydencji Ignacego Jana Paderewskiego Riond
Bosson w Morges doszło do spotkania, podczas którego obok gospodarza obecni
byli: gen. Władysław Sikorski, gen. Józef Haller oraz Wincenty Witos. Przybyć miał
również Herman Lieberman przebywający w Paryżu oraz kilku działaczy Stronnictwa Narodowego. W taki oto sposób zrodził się tzw. Front Morges, który za główny
cel działania obrał walkę z obozem sanacji. Program Frontu Morges oparty był na
nauce społecznej Kościoła, co w kraju katolickim zwiększało szanse na skuteczniejsze
zjednoczenie sił opozycji. Jednak zdanie aktywistów SL w tej kwestii było podzielone.
Wincenty Witos miał poparcie m.in. Stanisława Mikołajczyka, prof. Stanisława Kota
i ks. Józefa Panasia. Niechętne tej sprawie było natomiast kierownictwo krajowe ze
stojącym na jego czele Maciejem Ratajem. Należy zaznaczyć, że Maciej Rataj ulegając
wpływom Wincentego Witosa zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Naczelnego
Komitetu Wykonawczego SL na rzecz Stanisława Mikołajczyka. Ponownie okazało się,

47. J. Moskal, Syn ludu. Kilka wspomnień o Macieju Rataju, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, maszynopis sygn. P-238, s. 9–11.
48. J. Gmitruk, Święto Ludowe w panoramie dziejów ruchu ludowego, Warszawa 2003, s. 9.
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że Witos nie był do końca szczery, oczekując na „samodzielne naciśnięcie na sanację
poprzez zorganizowanie strajku chłopskiego […]”49.
Ks. Józef Panaś wziął aktywny udział w przygotowaniach do uroczystości w Nowosielcach (powiat przeworski) 29 czerwca 1936 r. Uroczystość poświęcenia kopca
Michała Pyrza (miejscowego wójta, który w 1624 r. kierował obroną wsi przed
Tatarami) zgromadziła około 150 tys. osób. Poza zadowalającą liczebnością, było
to najbardziej radykalne zgromadzenie pod względem artykułowanych na nim
żądań. Ksiądz Józef Panaś złożył ziemię pochodzącą z kurhanu chłopów poległych
w walce z Tatarami nad Dniestrem, pobraną w przeddzień potężnej manifestacji.
Ks. Panaś w uroczystości sprawował godność współgospodarza z ramienia małopolskich władz Stronnictwa Ludowego, obok gen. dyw. Edwarda Śmigłego-Rydza,
prof. Stanisława Kota, dr. Brunona Gruszki, dr. Michała Janika oraz Wiktora Jedlińskiego. W kolumnie defilujących ks. Panas maszerował w pierwszym szeregu
przed Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych gen. dyw. E. Śmigłym-Rydzem, który
ze względu na zdecydowanie antysanacyjny charakter manifestacji zmuszony był
ją opuścić przed jej oficjalnym zakończeniem50.
W tym samym dniu we wsi Grzęska, oddalonej zaledwie 3 km od Przeworska,
również odbyło się wielkie zgromadzenie chłopskie, zainicjowane przez NKW SL.
W czasie tego zgromadzenia uchwalono rezolucję, w której żądano m.in.: demokratycznej konstytucji, wprowadzenia zmianw ordynacji wyborczej, rozwiązania parlamentu i wielu innych istotnych zmian. Dobitnie sygnalizowano osłabienie państwa
na zewnątrz i zatrważająco niekorzystną sytuację wewnętrzną kraju, a nade wszystko
„budzącą powszechne zgorszenie i potworną demoralizację obozu sanacyjnego”51.
Wystąpienia w Nowosielcach oraz późniejszy strajk chłopski w 1937 r. stały się przyczynkiem dalszej radykalizacji poglądów księdza Panasia. Dało się to zauważyć w jego
wystąpieniu podczas Kongresu SL w Krakowie w lutym 1938 r., mówiąc do zgromadzonych m.in.: „Celem naszej walki jest nie tylko zdobycie władzy, ale utrzymanie ustroju,
które by wszystkim zapewnił sprawiedliwość. Wyciągamy rękę zarówno do robotników,

49. W. Bujak, Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1988, s. 9–10.
50. A. Kołodziejczyk, Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa
2002, s. 347.
51. A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980, s. 510.
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jak i do inteligencji”52. Jego wystąpienie zostało nagrodzone oklaskami, jednak planowanej współpracy chłopów i robotników w tych ostatnich chwilach II Rzeczypospolitej
nie zdołano osiągnąć. Ksiądz Józef Panaś ze szczególną pasją propagował i organizował
strajkową formę walki politycznej chłopów, organizując kursy polityczne zarówno dla
SL, jak i ZMW „Wici”. Współpracował z czołowymi działaczami strajkowymi, do których
należeli m. in. Ignacy Solarz, Stanisław Mierzwa, Jan Witaszek, czy Stanisław Miłkowski.
Brał także udział w pracach komisji gospodarczych SL i ZMW „Wici”. Zdarzało się,
że prowadzone przez kapelana kursy odbywały się dzień po dniu, a noc miedzy nimi
przeznaczona była na podróż. Jeden z uczestników tych kursów Józef Moskal opowiadał
o tym, tak: „Jechaliśmy w lutym 1937 r. chłopskimi saniami, mroźna noc, z trzydniowego kursu w miejscowości Daszawa, pow. Stryj, do miejscowości Antoniówka, pow.
Żydaczów, odległość ponad 30 km; ks. J. Panaś, jak zwykle, ubogo ubrany, zwinął się
skromnie w słomę chłopskich sań i powiada trzeba odpocząć – ja umiem odpoczywać
w każdych okolicznościach, gdyż wojna mnie wychowała nie w pieleszach, a także i całe
życie nic mi z biedy i nędzy nieraczyło poskąpić, dojechaliśmy na miejsce nad ranem
i już ks. J. Panaś stał się rześki do pracy. O godz. 7.00 poszedł do miejscowego kościoła
odprawić Mszę Św. i po skromnym śniadaniu zabrał się do pracy, bo znowu tam odbywał
się trzydniowy kurs dla działaczy ludowych i wiciowych z powiatu żydaczowskiego […]
Podobne kursy odbywaliśmy razem w Bursztynie powiat Rochatyn, Delejowie powiat
Stanisławów, Jezupol powiat Stanisławów, Święty Stanisław powiat Kołomyja […]”53.
Następnie ks. Panaś udał się do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim wygłosił odczyt na temat: „Demokracja a zdobycze gospodarcze i kulturowe”. Stanisław
Malawski o współpracy ks. Panasia ze środowiskiem lwowskim pisał: „Utrzymywaliśmy kontakty z ks. J. Panasiem zaciekłym przeciwnikiem dyktatury J. Piłsudskiego.
Ten ksiądz-legionista wyznawał dość radykalne poglądy społeczne i wcale nie studząc
naszych, nieraz rewolucyjnych zapałów, wspomagał on organizację nie tylko radą, ale
i groszem. V Zjazd Ogólnopolskiego Związku PAML-u w 1928 r., nadał J. Panasiowi
dyplom honorowego członka”54.
52. Sprawozdanie z Kongresu 27–28 II 1938, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, SL
1931–1939, sygn. 7, k. 8.
53. J. Moskal, Trybun Ludu – wspomnienia i refleksje o działalności w ruchu ludowym ks. płk. J. Panasia,
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, s. 33.
54. S. Malawski, Z życia młodzieży wiejskiej Małopolski, [w:] Wspomnienia weteranów ruchu ludowego,
Warszawa 1968, s. 216–226.
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Ponadto cytowany wcześniej Józef Moskal przytacza również opinie innych działaczy z terenu Małopolski Wschodniej: „O ks. Józefie Panasiu do dziś chłopi wyrażają
się z wielkim szacunkiem i pełnym zaufaniem, gdy się spotykam, dość nawet często,
z chłopami to każdy z wielką czcią i umiłowaniem wyraża się o Nim jako o wielkim
człowieku […]”55.
Zgodnie z dyrektywami NKW SL Małopolska Wschodnia, jak też inne części kraju zamieszkane przez liczne skupiska mniejszości narodowych zostały wyłączone
z udziału w planowanej akcji strajkowej. Uzasadniano to tym, że SL w tych rejonach
jest zbyt słabe, do samodzielnego prowadzenia strajku. Jednak grupa zdeterminowanych działaczy ludowych z Małopolski Wschodniej, z księdzem Panasiem i dr.
Stanisławem Tabiszem ze Lwowa na czele, doprowadziła do wybuchu strajku w województwie tarnopolskim56.
Obóz rządzący nie zdecydował się jednak na żadne ustępstwa, pomimo olbrzymiej determinacji SL i nieustępliwej woli walki o prawa dla chłopów. Chociaż wielu
działaczy ludowych wyrażało sprzeciw, to jednak zarządzono organizację ponownego
strajku chłopskiego w sierpniu 1937 r. Ks. Józef Panaś należał oczywiście do grona
zwolenników strajku, aktywnie uczestnicząc w jego przygotowaniach, zgodnie z tym
co głosił na wiecach, że strajk jest najskuteczniejszą formą walki. Po zakończeniu
strajku nie pozostawał z boku, lecz równie aktywnie uczestniczył w akcji organizowania pomocy dla ofiar represji57.
Na skutek kontrakcji władzy, tereny objęte strajkiem ogarnęła fala represji, łącznie
z masowymi aresztowaniami. Na terenach Małopolski Wschodniej aresztowano większość przywódców SL, a pomieszczenia sekretariatu stronnictwa we Lwowie zostały
opieczętowane przez policję. W dniu 17 sierpnia 1937 r. pod zarzutem organizacji
strajku zatrzymano i osadzono w więzieniu niektórych liderów SL58.
W październiku 1937 r. ks. Józef Panaś wraz z innymi działaczami SL otrzymał od
Wincentego Witosa list zawierający instrukcję do dalszego postępowania po tragicz-

55. Tamże.
56. Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego za sierpień 1937 r., Archiwum Akt Nowych, Urząd
Wojewódzkiw Tarnopolu, 32, k. 137; Strajk chłopski w 1937 roku. Dokumenty archiwalne, oprac.
W. Matuszewska, S. Leblang, wstęp i red. W. Matuszewska, t. II, Warszawa 1960, s. 214.
57. Z dziejów ruchu ludowego na Kielecczyźnie, Warszawa 1970, s. 62.
58. Czwarty Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, Bruksela 19–20 X 1968 r. Referaty, przemówienia,
uchwały, władze naczelne, Londyn 1969, s. 124.
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nych wydarzeniach na polskiej wsi59. W obliczu odbywających się licznych procesów
sądowych Witos zlecał zaprzyjaźnionym adwokatom obronę oskarżonych dobitnie akcentując na solidarność z nimi: „ażeby ludzie nie czuli się opuszczeni i lekceważeni”60.
Represje stosowane przez władze zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu nie
spowodowały złamania ducha chłopskiego oporu wobec rządzących, a wręcz przyczyniły się do większej radykalizacji nastrojów. W lutym 1938 r. Komenda Wojewódzka
Policji Państwowej we Lwowie alarmowała o narastającym zagrożeniu kolejnym strajkiem oraz o wzroście sił stronnictwa: „Sytuacja w masach ludowych zorganizowanych
w Stronnictwie Ludowym w obecnej chwili staje się groźną. […] W masach chłopskich
zaznacza się wzrost samopoczucia, w związku z czym padają serio traktowane hasła
ponownego wywołania strajku dla decydującej rozgrywki z reżimem sanacyjnym.
[…] Wśród mas ludowych mówi się oprócz strajku o wstrzymaniu się od płacenia
podatków oraz o wstrzymaniu się z rekrutem. Centralne powiaty są przygotowane do
prowadzenia nowego strajku i jego proklamowanie będzie forsowane na kongresie”61.
Zapewne nie bez znaczenia na powyższe miał obradujący w dniach 27–28 lutego 1938 r. w Krakowie kongres SL, na którym podjęto uchwałę o przystąpieniu do
strajku, gdyby postulaty chłopskie nie zostały uwzględnione. Podjęcie ostatecznej
decyzji delegaci przekazali w ręce władzy naczelnej stronnictwa, jednocześnie wzywając ludowców do rozpoczęcia przygotowań strajku62. Poza delegatami z Małopolski
Wschodniej akcja strajkowa uzyskała aprobatę przedstawicieli z okręgów centralnych
oraz Pomorza i Wielkopolski63.
Po kongresie ksiądz Józef Panaś włączył się w prace przygotowawcze do planowanej
akcji, poprzez prowadzenie agitacji strajkowej podczas zgromadzeń i spotkań SL na
terenach województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego. W marcu 1938 r. wystąpił na zebraniu koła SL we Lwowie z referatem na temat sytuacji
polityczno-gospodarczej państwa oraz bieżących zadań ruchu ludowego. Pomimo

59. A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980, s. 560.
60. W. Witos, Moja tułaczka, Warszawa 1967, s. 433.
61. Komunikat informacyjny, nr 32/38, 10 II 1938 r., Archiwum Akt Nowych, Komenda Wojewódzka
Policji Państwowejwe Lwowie, 13, k. 36.
62. J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej, cz. 2, Warszawa 1987, s. 367.
63. W. Matuszewska, Chłopski czyn u schyłku II Rzeczypospolitej, Warszawa 1973, s. 278.
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utrudnień ze strony władz lokalnych, które zamknęły wcześniej wynajętą salę „Sokoła”,
w zebraniu wzięło udział około dwóch tysięcy osób64.
W dniu 26 lipca 1938 r. we Lwowie odbył się zjazd prezesów powiatowych zarządów SL z województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Ów zjazd,
w którym uczestniczyło 25 osób, w tym ks. Józef Panaś poświęcony był planowanemu
strajkowi chłopskiemu. W kwestii strajku odniósł się w swoim wystąpieniu Bruno
Gruszka, prezes Okręgu SL na Małopolskę Wschodnią i Śląsk i zarazem prezes Rady
Naczelnej SL, który przyjął bardzo wstrzemięźliwe stanowisko co do planowanego
strajku. Nawiązując do trwających rozmów Macieja Rataja z prezydentem Ignacym
Mościckim zasugerował opanowanie nastrojów środowiska ludowców, a podjęcie
ostatecznej decyzji pozostawić władzom SL65. Nie wszyscy uczestnicy tego zjazdu
zgadzali się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez prezesa Gruszkę. 31 lipca
1938 r. w Pinkucie w powiecie mościckim odbyło się uroczystość z okazji poświęcenia sztandaru miejscowego koła SL, która zgromadziła ok. 700 osób. W uroczystości
tej uczestniczył również ks. Panaś, który w swoim wystąpieniu wezwał do licznego
udziału w zbliżających się obchodach Święta Czynu Chłopskiego. Nadmienił także,
że obchody zadecydują ostatecznie o wynikach prowadzonej przez Stronnictwo Ludowe walki o prawa chłopskie, wznosząc na koniec okrzyk: „Niech żyje strajk!”, na
co zgromadzeni również odpowiedzieli kilkukrotnym: „Niech żyje”66.
Ksiądz Panaś najwyraźniej liczył, że decyzja o rozpoczęciu strajku zostanie ogłoszona w dniu 15 sierpnia 1938 r. podczas obchodów święta Czynu Chłopskiego.
Jednak wbrew oczekiwaniom decyzja o ponownym wszczęciu strajku chłopskiego
ostatecznie upadła na Nadzwyczajnym Kongresie SL, który odbył się 9 października
1938 r. w Warszawie. Zwycięstwo w tej kwestii odniósł Maciej Rataj, zdecydowany przeciwnik strajku. Ponieważ sytuacja międzynarodowa Polski, okrążonej przez
Niemców z trzech stron, pogarszała się w bardzo szybkim tempie, do kwestii strajku
już nie powracano67.

64. „Piast” 1938, nr 11, s. 8.
65. Biuletyn Wydziału Społeczno-Politycznego, 28 VII 1938, Archiwum Akt Nowych, Urząd Wojewódzki we Lwowie, 35, k. 52-53.
66. Tamże, k. 63.
67. Czwarty Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, Bruksela 19–20 X 1968 r. Referaty, przemówienia,
uchwały, władze naczelne, Londyn 1969, s. 125.
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W tej sytuacji zagrożenia zewnętrznego państwa również ks. Józef Panaś, który dotychczas był gorącym zwolennikiem rozpoczęcia strajku chłopskiego, zliberalizował swoje
poglądy w tej kwestii. Nie budzi wątpliwości, że czyhające zagrożenie dla Polski stały się
dla kapelana o wiele ważniejsze niż aktualna sytuacja gospodarcza kraju. Podczas swojego ostatniego wielkiego wystąpienia w dniu 15 sierpnia 1939 r. w Sokaluks Józef Panaś
dokonał analizy zagadnień przeszłości i prognozy przyszłości. Wytykał m.in. błędy, które
uniemożliwiają zawiązanie współpracy ze Związkiem Radzieckim oraz mniejszościami
słowiańskimi w ramach polskiej państwowości. Najbardziej ostre słowa oskarżenia wypowiedział pod adresem „mądrości i szlachetności” zaolziańskiej wyprawy. Przedstawiał
i uzasadniał raz jeszcze podstawy nowego programu: likwidację folwarku bez wykupu,
nacjonalizację przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 robotników oraz udział robotników w zarządzaniu produkcją, budowanie wielkiej sieci spółdzielczości zaopatrzenia
oraz zbytu i produkcji. Lecz nade wszystko ostrzegał o gotowości Hitlera do podjęcia
działań zbrojnych i że tym razem wojna nie będzie podobna do tej z 1914 r. Nawoływał
wszystkich do patriotycznej postawy, mówiąc m.in.: „Moi drodzy, taka jest już nasza
chłopska natura, że umiłowanie spraw naszej Ojczyzny i uczucia patriotyczne, które wpoił
w nasze dusze i serca drogi nam przywódca [W. Witos – przyp. autor], karzą zapomnieć
o wszystkim co boli i stanąć tam gdzie ona zawoła. Jeśli tym razem Wasza ofiara nie pójdzie na marne, żywię nadzieję, że inaczej zabierzecie się do urządzania Polski Ludowej”68.
Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości poświęcenia sztandaru ludowego ks.
Panaś wygłosił kazanie, w którego zakończeniu poinformował, że aktu poświęcenia
sztandaru dokona zaraz po sumie. Wyrażając ubolewanie z powodu zakazu święcenia
sztandarów chłopskich, wydanego przez znanego dostojnika kościelnego, powiedział:
„Ja, jako kapłan muszę się rumienić ze wstydu za ten czyn. Ani mnie ani nikomu
trzeźwemu na umyśle, nie może pomieścić się w głowie taka przewrotność i zaślepienie, które nie pozwala dostrzec faktu, że właśnie ludność wiejska stanowi główny
trzon działalności i potęgi moralnej Kościoła w Polsce […]”69.
Działalność ks. Józefa Panasia przysparzała władzom bardzo wiele trudności, jego
aktywność była dla niej niezwykle trudna do tolerowania. Znajomość kapelana z gen.
bryg. Michałem Karaszewicz-Tokarzewskim sympatyzującym ze środowiskiem ludowców, negatywnie wpłynęła na jego losy. Został on przesunięty ze stanowiska
68. F. Król, Moje wspomnienia o księdzu prałacie pułkowniku Józefie Panasiu, Archiwum Zakładu
Historii Ruchu Ludowego, sygn. Ż-124, s. 57.
69. Tamże, s. 34.
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dowódcy OK VI Lwów na stanowisko dowódcy OK VIII Toruń (Dowództwo Okręgu
Korpusu – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący
funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe)70.
Ksiądz Józef Panaś największą winą za nędzę na wsi i odsunięcie chłopów od
współdecydowania o losach kraju obciążał marszałka Józefa Piłsudskiego. Kilkakrotnie nie wahał się na krytyczne pod jego adresem wystąpienia. Nie ukrywał, że
śmierć Marszałka Piłsudskiego, była swego rodzaju karą za przelaną krew podczas
przewrotu majowego w 1926 r. Ksiądz J. Panaś należał do grona nielicznych przeciwników sanacji, którzy mieli odwagę i determinację do bezkompromisowej walki
z obozem sanacji. Wizję pozycji chłopów w społeczeństwie wyraził m.in. w jednym
ze swoich artykułów: „Chłop polski nie chce ujarzmić innych warstw społecznych,
ale jest na tyle uświadomiony i zdecydowany, że gdy będzie się trzeba bronić przed
dalszym rozrostem nędzy politycznej i gospodarczej, przed dalszym rozrostem ciemnoty i ucisku na wsi, to potrafi wytężyć wszystkie siły, aby tym, którzy zamiast dobrej
woli niosą wyzysk, poniewierkę i kpiny z polskiego chłopa, dać stanowczą odprawę”71.
Jesienią 1939 r., ks. Panaś został zobowiązany przez prezydium SL do wywiezienia
z Poznania na wschód, depozytu bankowego stronnictwa. W obliczu pogarszającej się
sytuacji zdołał dotrzeć jedynie do Lwowa, gdzie ukrył ów depozyt w kościele OO. Dominikanów72. Wybuch II wojny nie przerwał jego aktywnej działalności. Przebywając we
Lwowie, jako przedstawiciel Stronnictwa Ludowego, podjął działalność w strukturach
podziemnego Komitetu Narodowego Polskiego, który następnie uległ przekształceniu
w Wydział Sztabu Komendy Związku Walki Zbrojnej-1 (Obszaru nr 3)73. W tym czasie
NKWD zaczęło się już bardzo interesować osobą Panasia, „[…] był usilnie poszukiwany
przez NKWD, a za jego ujęcie wyznaczono wysoką nagrodę”74. W grudniu 1939 r. został
zatrzymany wraz z Brunonem Gruszką, jednak dzięki sfałszowanym dokumentom udało
mu się uniknąć aresztowania. Na przełomie marca i kwietnia 1940 r. zostaje mu powierzone zadanie kuriera do premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, gen.
70. D. Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof,
wolnomularz, kapłan Kościoła liberalno-katolickiego, t. I, Warszawa 2000, s. 619.
71. J. Panaś, Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, „Piast” 1935, nr 51,
s. 2.
72. B. Szwedo, Zawsze w pierwszej linii, Warszawa 2004, s. 102.
73. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego od 1918 r., Lublin 2003,
s. 462.
74. T. Madała, Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1996, s. 121.
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Władysława Sikorskiego przebywającego w Angers we Francji. Ks. Panaś miał złożyć
relację dotyczącą działań podejmowanych przez ZSRR na zachodniej Ukrainie. Niestety
na początku kwietnia 1940 r. podczas zasadzki został aresztowany przez lwowskie NKWD
i osadzony w jego siedzibie przy ul. Pełczyńskiej (w budynku Miejskiego Zakładu Energetycznego). W kwestii niewyjaśnionych do dzisiaj okoliczności śmierci ks. Józefa Panasia,
istnieje wiele różnych wersji. Według wersji NKWD ks. Panaś „4 kwietnia, prowadzony
na przesłuchanie, miał wyskoczyć z okna toalety, ponosząc śmierć”75.
Z kolei jeden ze znających księdza członków konspiracji, również podaje zbliżoną
wersję jego śmierci, lecz według niego powodem były trzy dni brutalnie prowadzonego śledztwa, ksiądz był bity i maltretowany, a kiedy prowadzono go z piwnicy na
kolejne przesłuchanie, na 2 lub 3 piętrze wyskoczył przez okno na podwórze ponosząc
śmierć na miejscu. Według tej relacji akt samobójczy księdza, miał być podyktowany
koniecznością uchronienia przed torturującymi go sowietami jego współtowarzyszy
oraz miejsca ukrycia poznańskiego depozytu bankowego, zabezpieczającego finansową stronę konspiracyjnej działalności niepodległościowej. Bliższa prawdy wydaje się
być wersja, że ksiądz został zamordowany w czasie przesłuchania, a ciało wyrzucono
przez okno, pozorując samobójstwo76. Również miejsce pochówku skrywa tajemnicę.
Jedna z wersji mówi, że ksiądz Józef Panaś pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim77, lecz nie ma to żadnego potwierdzenia. Poza tym trudno dać wiarę, aby
sowieci wyrazili zgodę na zwykły pochówek w takich okolicznościach.
Pozostał jedynie symboliczny grób, ciągle żywa pamięć o niezłomnym wielkim
kapelanie, legioniście i całkowicie oddanym ojczyźnie patriocie. Wypełnił słowa zaczerpnięte, z Kordiana Juliusza Słowackiego, które towarzyszyły mu na jego życiowych
krętych drogach, a które jako motto zamieścił na stronie tytułowej swoich wspomnień:
„[…] a gdy Kraj ocalę
To nie stanę, na tronie, pod tronem, przy tronie
Ja się w chwili ofiary jak kadzidło spalę.
Imienia nawet nie zostanie po mnie,
Tylko echo […]”.
75. B. Szwedo, Zawsze w pierwszej linii, Warszawa 2004, s. 102.
76. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego od 1918 r., Lublin 2003,
s. 462.
77. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski, Wrocław 1988, s. 359.
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Streszczenie
Ksiądz pułkownik Józef Panaś – ludowiec i polityk
W artykule przedstawiona została postać księdza Panasia jako ludowca i polityka. Przełomowym wydarzeniem na krętych drogach działalności patriotycznej księdza Panasia, był
przewrót majowy w 1926 r. oraz jego stanowcza reakcja na ówczesne wydarzenia podczas
mszy św. sprawowanej za ofiary tego przewrotu. To odważne wystąpienie było aktem
dużej odwagi cywilnej kapelana w sytuacji, gdy większa część społeczeństwa polskiego
popierała przewrót majowy. Konsekwencją rzucenia orderów w Kościele Garnizonowym
w Warszawie, na znak protestu i potępienia przywódców zamachu majowego, był koniec
jego 12. letniej kariery wojskowej i przeniesienie w stan spoczynku. Artykuł ukazuje kolejny etap w życiu ks. Panasia, jakim była działalność na gruncie społeczno-politycznym
i gospodarczym. Ks. Józef Panaś związał się z Polski Stronnictwem Ludowym (PSL) Piast,
a następnie Stronnictwem Ludowym (SL) na terenie Małopolski, stając się bliskim współpracownikiem Wincentego Witosa. Prowadził także aktywną działalność publicystyczną,
postulując potrzebę poprawy położenia polskiej wsi oraz zwalczając wyzysk ludności
wiejskiej i niesprawiedliwość ekonomiczną. Po wybuchu II wojny światowej ks. Panaś
pokazał ponownie niezwykłą odwagę i oddanie sprawom kraju w pracy konspiracyjnej
pod okupacją sowiecką. W 1940 roku prawdopodobnie 4 kwietnia, złożył najwyższą
ofiarę na ołtarzu Ojczyzny, ponosząc śmierć z rąk sowieckich oprawców NKWD.
Słowa kluczowe: ksiądz Józef Panaś, kapelan Legionów Polskich, Polskie Stronnictwo
Ludowe PSL Piast, Stronnictwo Ludowe SL.

Summary
Priest colonel Jozef Panas - people’s leader and politician
The article presents the figure of priest Panaś as a people’s leader and politician. A breakthrough event on the winding roads of the patriotic activity of Fr. Panaś was the May
revolution in 1926 and his firm reaction to the events at the time of the mass performed
for the victims of this coup. This bold speech was an act of great civil courage of the
chaplain in a situation where the majority of Polish society supported the May revolution. The consequence of the awarding of orders at the Garrison Church in Warsaw, as
a sign of protest and condemnation of the leaders of the May coup, brought the end of
his 12-year military career and his retirement. The articles hows the next stage in the
life of Fr. Panaś, what was the activity on the socio-political and economic grounds. Fr.
Józef Panaś became associated with the Polish People’s Party (PSL) Piast and then the

39

Ksiądz pułkownik Józef Panaś – ludowiec i polityk

People’s Party (SL) in Lesser Poland, becoming a close associate of Wincenty Witos. He
also conducted active journalistic activity, postulating the need to improve the position
of the Polish countryside and combating the exploitation of the rural population and
economic injustice. After the outbreak of World War II, Fr. Panaś again showed extraordinary courage and devotion to the affairs of the country in the underground work
under Soviet occupation. In 1940, probably on April 4, he made the high est sacrifice on
the altar of the homeland, suffering death at the hands of soviet NKWD executioners.
Keywords: priest Jozef Panas, chaplain of Polish Legions, Polish People’s Party PSL
Piast, People’s Party SL.

Bibliografia

40

– Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski
1926–1939, Warszawa 1980.
– Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, SL 1931–1939.
– Bargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalno-katolickiego, t. I, Warszawa 2000.
– Biuletyn Wydziału Społeczno-Politycznego, 28 VII 1938, Archiwum Akt Nowych,
Urząd Wojewódzki we Lwowie.
– Borkowski J., Ludowcy w II Rzeczypospolitej, cz. 2, Warszawa 1987.
– Borkowski J., Stronnictwo Ludowe wobec polityki zagranicznej 1931–1939, Roczniki
Dziejów Ruchu Ludowego 1966, nr 8.
– Bujak W., Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1988.
– Ciećwierz N., PSL Piastna Pomorzu Gdańskim, RDRL 1969, nr 11.
– Czubiński A., Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce w latach 1926–1930, Poznań 1963.
– Czwarty Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, Bruksela 19–20 X 1968 r. Referaty,
przemówienia, uchwały, władze naczelne, Londyn 1969.
– Dzwonkowski R., Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego od 1918 r.,
Lublin 2003.
– Encyklopedia wojskowa, t. VI, Warszawa 1937, s. 233; „Rocznik oficerski” 1928.
– „Gazeta Grudziądzka”, 1933, R. XL, nr 114.
– „Gazeta Warszawska Poranna”, Organizacja Obrony Państwa, Pogrzeb ofiar walk
bratobójczych, Warszawa, 18 maja 1926 r.
– Gmitruk J., Święto Ludowe w panoramie dziejów ruchu ludowego, Warszawa 2003.
– Kisielewski T., Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy ludowych, t. II,
Warszawa 1979.

Robert Zawisza

– Kołodziejczyk A., Myśl państwowa i obywatelska księdza pułkownika Józefa Panasia,
Rocznik Historyczny 2004, nr 20.
– Kołodziejczyk A., O pojęciu ruchu ludowego, RDRL 1986, nr 26.
– Kołodziejczyk A., Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
– Komunikat informacyjny, nr 32/38, 10 II 1938 r., Archiwum Akt Nowych, Komenda
Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie.
– Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu, nr 127, 2 VII 1931.
– Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu, nr 129, 20 VIII 1930.
– Król F., Moje wspomnienia o księdzu prałacie pułkowniku Józefie Panasiu, Archiwum
Zakładu Historii Ruchu Ludowego.
– Madała T., Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r.,
Lublin 1996.
– Malawski S., Z życia młodzieży wiejskiej Małopolski, [w:] Wspomnienia weteranów
ruchu ludowego, Warszawa 1968.
– Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. II, Warszawa 1967.
– Matuszewska W., Chłopski czyn u schyłku II Rzeczypospolitej, Warszawa 1973.
– Moskal J., Syn ludu. Kilka wspomnień o Macieju Rataju, Archiwum Zakładu Historii
Ruchu Ludowego.
– Moskal J., Trybun Ludu – wspomnienia i refleksje o działalności w ruchu ludowym
ks. płk. J. Panasia, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego.
– Nawrocki T., Ksiądz Pułkownik Józef Panaś (1887–1940), (Franciszek Wilk do gen.
Izydora Modelskiego, 16 VII 1962), Odrzykoń–Warszawa 1995.
– Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski, Wrocław 1988.
– Panaś J., A bramy piekielne nie przemogą go, Zielony Sztandar 1939, R. IX, nr 15.
– Panaś J., Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, Piast
1935, nr 51.
– Panaś J., Nasz wschodni sąsiad. Wspólne niebezpieczeństwo i wspólne troski, Gazeta
Grudziądzka 1934, R. XLI, nr 6.
– Panaś J., Pamiętniki Kapelana Legionów Polskich, Lwów 1920.
– Panaś J., Siła moralna a życie gospodarcze w państwie, Zielony Sztandar 1931, R.
I, nr 14.
– Panaś J., Zagadnienie obrony państwa, Gazeta Grudziądzka 1936, R. XLIII, nr 84.
– Panaś J., Zagadnienie obrony państwa, Piast 1938, nr 4.
– Poręba S., Ksiądz Józef Panaś (1887–1940) – redaktor Gazety Grudziądzkiej, Biuletyn
Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 2005, R. III, nr 32 (71).

41

Ksiądz pułkownik Józef Panaś – ludowiec i polityk

– Poświęcenie sztandaru SL w historycznym Stoczku, Zielony Sztandar 1938, R. VIII,
nr 47.
– Poświęcenie sztandaru, Piast 1938, nr 31.
– Pragier A., Preliminaria. Proces brzeski, Wiadomości [Londyn] 1963, R. XVIII, nr
2 (876).
– Przemówienie ks. pułkownika Panasia na zjeździe MTR we Lwowie, Piast 1937, nr 1.
– Sikoń S., Ciernista droga. Wspomnienia, Warszawa 1975.
– Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989.
– Socha J., Stronnictwo Ludowe po zamachu majowym, Warszawa 1983.
– Sprawozdanie sytuacyjne Wydziału Społeczno-Politycznego za sierpień 1936 r., 11
IX 1936, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Urząd Wojewódzki we Lwowie.
– Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego za sierpień 1937 r., Archiwum Akt
Nowych, Urząd Wojewódzki w Tarnopolu, 32, k. 137; Strajk chłopski w 1937 roku.
Dokumenty archiwalne, oprac. W. Matuszewska, S. Leblang, wstęp i red. W. Matuszewska, t. II, Warszawa 1960.
– Sprawozdanie z Kongresu 27–28 II 1938, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, SL 1931–1939.
– Stawarz P., Ksiądz pułkownik Józef Panaś jako niezłomny działacz ludowy w walce
z obozem sanacji w latach 1926–1939, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Historica 100, Łódź 2018.
– Szwedo B., Zawsze w pierwszej linii, Warszawa 2004.
– Uroczystość poświęcenia kościółka-kaplicy, „Piast” 1935, nr 35.
– Uwzględnione protesty wyborcze. Ponowne wybory w okręgu przemyskim, „Głos
Jarosławski” 1931, R. V, nr 42, s. 3–4; A. Leinwand, Poseł Herman Lieberman,
Kraków 1983.
– Walka o zboże i życie drobnych rolników. Dwa procesy prasowe Gazety Grudziądzkiej,
„Gazeta Grudziądzka” 1933, R. XL, nr 25.
– Warszawska Informacja Prasowa, nr 22/151, 1930 r.
– Wielki wiec ludowy na rogatce warszawskiej, „Gazeta Grudziądzka” 1932, R. XXXIX,
nr 115.
– Witos W., Moja tułaczka, Warszawa 1967..
– Z dziejów ruchu ludowego na Kielecczyźnie, Warszawa 1970.
– Z obrad Rady Naczelnej SL, „Zielony Sztandar” 1933, R. III, nr 72.
– Zebranie Stronnictwa Ludowego w Haczowie, „Piast” 1937, nr 21.
– Zjazd wojewódzki w Poznaniu, „Zielony Sztandar” 1932, R. II, nr 43.

Koleje II RP – trudna droga ku nowoczesności
Robert Krzemień1

Wstęp
Współczesna polska sieć kolejowa, w swoim zasadniczym kształcie, pochodzi jeszcze sprzed 1918 r., a więc z okresu zaborów2. Ukształtowana została jeszcze przez
zaborców i nieznacznie tylko rozbudowana w latach 1918–19393. Nawet dzisiejsza
polska sieć kolejowa, w dużej mierze pochodzi jeszcze z okresu zaborów i II RP, przez
co nie jest rozmieszczona równomiernie na terenie kraju i nie zapewnia szybkich
bezpośrednich połączeń między głównymi miastami4. W okresie międzywojennym
w Polsce kolej odgrywała największą rolę w systemie transportowym kraju5, ale wynikało to nie tylko z jej samoistnej roli, lecz również z niedorozwoju innych środków
transportu i komunikacji. Znaczne obszary odrodzonej Polski były przy tym zupełnie
pozbawione komunikacji kolejowej, nie tylko w układzie lokalnym, czy regionalnym,
ale także ogólnokrajowym. Brakowało przede wszystkim odpowiedniego skomunikowania aglomeracji warszawskiej z większymi ośrodkami miejskimi, należącymi
uprzednio do zaborów pruskiego (niemieckiego) i austriackiego6. Układ ten wymagał
zatem przeprowadzenia odpowiednich prac techniczno - organizacyjnych, mających
na celu połączenie trzech różnych systemów kolejowych, które znalazły się w II RP,
co z kolei miało przyczynić się do scalenia komunikacyjnego państwa.
Rozwój transportu, a zwłaszcza kolei, miał w tym procesie scaleniowym ogromne
znaczenie, bo również jej znaczenie dla ówczesnych gospodarek wszystkich państw
było o wiele większe, niż obecnie – nie tylko z racji braku alternatywnych środków

1. Dr Robert Krzemień, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. A. Biedrzycka, Modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2012, marzec-kwiecień, s. 82.
3. W. Paprocki, Bariery rewitalizacji kolei, [w:] Infrastruktura – uwarunkowania rozwoju, „Studia
Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2012, nr 4 (32), s. 5.
4. A. Biedrzycka, Modernizacja..., s. 82.
5. W. Paprocki, Bariery..., s. 5.
6. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce, „Przegląd
Geopolityczny” 2014, t. 9, s. 73.
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transportu, ale także z powodu dość oczywistych podówczas funkcji państwowotwórczych transportu i komunikacji7.
Koleje czasów II RP bywają do dzisiaj postrzegane, po części słusznie, jako niedościgniony wzór dla współczesnych kolei w Polsce. Jako swoisty wzorzec wskazuje się
zwłaszcza legendarne już standardy lukstorpedy, niejako bezrefleksyjnie odwołując się
do stereotypu, że zegarki reguluje się zgodnie z rozkładem jazdy – choć rzeczywiście
nie było to żadnym mitem.

Problemy kolei w odradzającej się Polsce
Brak spójnej sieci kolejowej
Na ziemiach, które weszły w skład odrodzonego państwa polskiego, w warunkach
wcześniejszej przynależności do państw zaborczych, sieć kolejowa była przystosowywana do ich militarnych i gospodarczych potrzeb, zwłaszcza łączności ziem polskich, stanowiących zaplecze surowcowe i żywnościowe, z największymi miastami
i ośrodkami przemysłowymi zaborczych imperiów8. Mocarstwa zaborcze bardzo
różnie podchodziły do budowy linii kolejowych, przypisując im różne cele; różne
były także możliwości finansowe w tym zakresie, a w efekcie i stosowane technologie9.
W wyniku odrodzenia się państwa polskiego, kraj „odziedziczył” zatem nie tylko
nowe granice terytorialne, nowy kształt przestrzenny, ale również istniejący układ
linii kolejowych10. Było to o tyle ważną kwestią, iż niektóre obszary naszego kraju
były lepiej skomunikowane z państwami sąsiednimi, niż z regionami znajdującymi
się w granicach administracyjnych polskiego terytorium11. Należało jednak – jakimś
cudem – scalić trzy różne systemy kolejowe dawnych zaborów.
Stan linii kolejowych
Po zaborcach Polska przejęła 15.947 km linii kolejowych, w tym 7.362 km po byłym
zaborze rosyjskim, 4.357 km po byłym zaborze austriackim oraz 4.228 km po byłym

7. M. Grobelny, Polskie koleje u zarania II RP, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polskie
-koleje-u-zarania-ii-rp-89434.html, pobrano 11.04.2019 r.
8. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 72.
9. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
10. J. Dybalski, PKP sprzed stu lat, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-sprzed-stu
-lat-89438.html, pobrano 13.04.2019 r.
11. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 73.
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zaborze pruskim12. Kwestią podstawową stało się zniwelowanie różnic technicznych:
tory w zaborze rosyjskim, za wyjątkiem niektórych tras na lewym brzegu Wisły, miały
szerszy rozstaw szyn, wobec czego należało przekuć je na rozstaw europejski, o szerokości 1435 mm13. W zaborze austriackim natomiast ruch pociągów był lewostronny,
co wiązało się z koniecznością przebudowy wszystkich zwrotnic i urządzeń sterowania ruchem14. Długotrwałe działania wojenne spowodowały, iż koleje odrodzonego
państwa były mocno zniszczone i pozbawione wielu niezbędnych elementów infrastrukturalnych, uniemożliwiających normalne funkcjonowanie. Ucierpiała przede
wszystkim infrastruktura na południu i wschodzie kraju, czyli tam, gdzie doszło do
najintensywniejszych działań wojennych15. Straty w infrastrukturze były ogromne;
w wyniku działań wojennych zniszczonych było ponad 41 proc. mostów i wiaduktów
oraz 63 proc. dworców kolejowych, 48% parowozowni i 81% stacji do nawadniania
parowozów i wież ciśnień16.
Przejmowanie linii kolejowych od zaborców
Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej, kiedy realnym stało się odrodzenie, bliżej nieokreślonego pod względem terytorialnym, państwa polskiego, jedną
z istotniejszych kwestii stało się przejęcie przez nie kontroli nad transportem i nad
infrastrukturą kolejową17. Przejmowanie linii kolejowych odbywało się etapami,
formalnie na podstawie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przejęciu kolei zbudowanych przez byłe władze okupacyjne18, choć sam proces był długotrwały, zważywszy
na paroletnie konflikty graniczne19. Od początku odbudowy potencjału kolejowego
ziem, które weszły w skład państwa polskiego, jednym z najistotniejszych problemów
12. A. Dylewski, Historia kolei w Polsce, Kraków 2012, s. 108.
13. A. Fedoruk, Rok 1926: założenie PKP. Jak II RP udało się połączyć trzy różne światy?, https://www.
forbes.pl/gospodarka/kolej-w-polsce-funkcjonowanie-w-ii-rp-prl-i-w-iii-rp/sxd6f1x, pobrano
12.04.2019 r.
14. A. Krajewski, Dawnych kolei czar, https://www.newsweek.pl/wiedza/historia/dawnych-koleiczar/7r2e8k8, pobrano 13.04.2019 r.
15. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
16. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
17. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
18. D. Keller (red.), Dzieje kolei w Polsce, Rybnik 2012, s. 31.
19. Z. Taylor, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, „Monografie Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego” 2007, nr 7, s. 47.
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były ogromne zniszczenia mostów, zwłaszcza że w kraju brakowało materiałów do ich
rekonstrukcji, przez co zazwyczaj stosowano rozwiązania prowizoryczne. Jeszcze pod
koniec dwudziestolecia międzywojennego, mimo niewątpliwych sukcesów, w takim
stanie było ponad 20% wszystkich mostów kolejowych w Polsce. Nieco tylko mniejszy problem był z infrastrukturą torową, choć na całej sieci kolejowej w momencie
odzyskania niepodległości używano łącznie 66 różnych typów szyn. Dopiero w 1927
r. zaczęto stosować, jako rozwiązanie uniwersalne, zaprojektowaną w Ministerstwie
Komunikacji, polską szynę o oznaczeniu S 26. Istotnym kłopotem był także brak
na ziemiach polskich w pierwszych latach niepodległości nasycalni podkładów kolejowych; ich uruchamianie rozpoczęto dopiero w 1923 r. Do tego czasu podkłady
drewniane kładziono pod szyny bez ich nasycenia odpowiednimi chemikaliami, przez
co można było je eksploatować jedynie przez od 3 do 5 lat (zamiast – jak podkłady
nasycone – 15-20 lat). Ogromnym sukcesem kolejarzy była w tej sytuacji wymiana
do 1937 r. 50 mln podkładów, czyli praktycznie wszystkich tych, które znajdowały
się w torach tuż po uzyskaniu niepodległości20.
Przejęcie taboru kolejowego
Palącą koniecznością była także odbudowa parku taborowego, bo zdecydowana większość lokomotyw i wagonów została wywieziona z ziem polskich jeszcze podczas
I wojny światowej. W spadku po zaborcach przejęto też tabor kolejowy, ale często
w bardzo złym stanie technicznym21. Z 2.513 parowozów, 2.875 wagonów osobowych
i bagażowych i z 41.448 wagonów towarowych, znaczna część nie nadawała się do
użytku22. Dopiero w 1920 r., po przeprowadzeniu przez Komisję Wiedeńską ogólnoeuropejskiego spisu pojazdów kolejowych, zadecydowano, które z należących do upadłych mocarstw zaborczych powinny zostać przyznane tzw. państwom sukcesyjnym,
a więc m. in. Polsce23. Choć rewindykacja taboru trwała długo, to jednak ostatecznie
II RP otrzymała 4,7 tys. parowozów, 10,3 tys. wagonów pasażerskich i ponad 11 tys.
wagonów towarowych, przy czym były to pojazdy bardzo różnorodne – w różnym

20. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
21. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
22. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo II Rzeczypospolitej Polskiej (przygotowania do wojny 1918–1939),
„Dzieje Najnowsze” 1998, nr 4, s. 78.
23. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
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stanie technicznym24, spełniające odmienne standardy techniczne (różne systemy
hamulcowe, ogrzewania, oświetlenia) i wymagające odmiennego utrzymania25. Polscy
kolejarze u zarania niepodległości dysponowali 165 seriami parowozów, 32 seriami
wagonów osobowych oraz 14 seriami wagonów towarowych, a z tego aż 48% lokomotyw, 31% wagonów osobowych i 12% towarowych nie nadawało się w ogóle do
użytku – na złom przeznaczono 571 parowozów, 1.280 wagonów osobowych i 11.582
wagony towarowe26. Pozostała ilość była zdecydowanie niewystarczająca i należało
ją uzupełnić – zarówno importem, jak i rodzimą produkcją.
Nowe inwestycje kolejowe
Po odzyskaniu niepodległości bardzo szybko przystąpiono także do prac związanych
z rozbudową infrastruktury. Już w pierwszych latach II RP rozpoczęto planowanie
budowy nowych linii kolejowych. Założenia Ministerstwa Komunikacji z 1919 r.
stwierdzały konieczność konstrukcji infrastruktury mającej znaczenie dla przewozów węgla kamiennego z Górnego Śląska na północ, północny-wschód i wschód, co
wynikało z przyłączenia tych ziem do Polski27. Drugim priorytetem była budowa linii
mających unifikować z sobą ziemie dawnych zaborów. Przeszkodą był wręcz dramatyczny brak materiałów. Z tego powodu dla budowy nowych odcinków rozebrano
nieraz tory (zwłaszcza drugie tory) na liniach o mniejszym znaczeniu28. Wyraźny
priorytet otrzymały linie na styku dawnych zaborów. Już na przełomie lat 1921/1922
powstała linia kolejowa z Kutna do Strzałkowa, przez Kłodawę, Koło, Konin; dzięki tej inwestycji Warszawa zyskała bezpośrednie połączenie z Poznaniem29. Linia,
o długości 111 km, skróciła drogę przejazdu o 72 kilometry30. Tym samym tworzył
się ważny międzynarodowy korytarz na osi wschód-zachód. Połączenie z Kutnem,
trasą przez Zgierz, a przez to z Poznaniem i Toruniem (w 1937 r. oddano do użytku

24. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
25. A. Krajewski, Dawnych..., pobrano 13.04.2019 r.
26. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
27. J. Dybalski, PKP..., pobrano 13.04.2019 r.
28. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
29. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
30. M. Golik, Tworzenie jednolitego systemu komunikacyjnego w okresie międzywojennym, https://
kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28977/powstawanie-jednolitego-systemu-komunikacyjnego-w
-okresie-miedzywojennym.html, pobrano 12.04.2019 r.
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trasę z Kutna do Płocka) uzyskała również Łódź31. Sukcesywnie dobudowywano
brakujące odcinki na obszarach należących uprzednio do Niemiec32. Na Górnym
Śląsku dobudowywano przede wszystkim krótkie odcinki łącznikowe, pozwalające
ominąć węzły komunikacyjne, leżące po stronie niemieckiej33. W ramach realizacji
linii na Pomorzu w 1922 r. pociągi dojechały na Hel, dzięki wybudowaniu brakującego
odcinka Swarzewo – Hel. W latach 30. szybsze połączenie uzyskały także Warszawa
i Kraków34. W 1934 r. oddano bowiem do użytku linie Warszawa – Radom i Tunel –
Kraków, dzięki czemu znacznie skróciła się podróż między obu miastami35.
Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego
II Rzeczpospolita zmieniła też całkowicie układ komunikacyjny Warszawy. Przed
odzyskaniem niepodległości połączenie w osi wschód-zachód w Warszawie zapewniała jedynie przebiegająca przez dzisiejszy dworzec Warszawa Gdańska linia
obwodowa36. Już w 1919 r. Sejm zdecydował o budowie tunelu średnicowego w centrum Warszawy37, ale faktyczna jego budowa rozpoczęła się dopiero w 1926 r. Tunel
o długości 1175 metrów oraz linia średnicowa i most na Wiśle zostały oddane do
użytku 2 września 1933 roku38. Na linii średnicowej przy Alejach Jerozolimskich miał
powstać wielki dworzec Warszawa Główna – obiekt na miarę ambicji niepodległego
państwa39. Cały gmach w najdłuższym miejscu miał mieć aż 120 metrów długości,
a w najszerszym – 84 metry, zaś hala odjazdów wysokość 24 m. Obok dworca zaplanowano także przyszłą stację metra. Inwestycja ruszyła w 1933 r., ale dopiero po
czterech latach roboty budowlane wyszły ponad poziom tunelu; oddanie do użytku
nowego dworca planowano na 1940 r. Podczas prac wykończeniowych, 6 czerwca

31. Z. Taylor, Rozwój.., s. 49.
32. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
33. T. Lijewski, Rozwój sieci kolejowej Polski, „Dokumentacja Geograficzna” 1959, nr 5, s. 17.
34. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
35. M. Grabowski, Luxtorpeda, czyli jak rodziła się potęga kolejowa II RP, https://naszahistoria.pl/
luxtorpeda-czyli-jak-rodzila-sie-potega-kolejowa-ii-rp/ar/11471106, pobrano 11.04.2019 r.
36. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
37. Kolejnictwo w Polsce niepodległej, http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14581,Kolejnictwo-w-Polsce-niepodleglej.html, pobrano 13.04.2019 r.
38. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
39. M. Golik, Tworzenie..., pobrano 12.04.2019 r.
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1939 r., na budowie wybuchł pożar, który strawił halę odjazdów; kolejnych zniszczeń
dokonały niemieckie bombardowania40.
Magistrala węglowa
Najważniejszą inwestycję kolejową dwudziestolecia międzywojennego wymusił jednakże brak bezpośredniego dostępu do portu morskiego w Gdańsku i podjęta w dniu
22 września 1922 r. decyzja Sejmu o budowie polskiego portu w Gdyni41, a następnie
o budowie stacji portowej oraz węzła kolejowego w tym mieście42. Było to, po odzyskaniu dostępu do morza, jedno z najważniejszych zadań polskiej gospodarki w zakresie transportu. Przełomowa dla inwestycji okazała się w tym wypadku wojna celna
z Niemcami, rozpoczęta w 1925 r., która uderzyła m. in. w eksport polskiego węgla na
tamtejszy rynek. Polska musiała szybko znaleźć alternatywny rynki eksportu węgla
za granicę, a rozbudowujący się port w Gdyni był najlepszą drogą. Problemem była
jednak zbyt mała przepustowość istniejących linii kolejowych, które do niego wiodły
oraz fakt, że pociągi przejeżdżać musiały przez Wolne Miasto Gdańsk43. W efekcie
tego wielkiego przedsięwzięcia dwa nowe odcinki: Herby Nowe – Inowrocław i Bydgoszcz – Gdynia miały zostać połączone z już istniejącą siecią dróg kolejowych44.
Budowę nowej linii, zwanej „magistralą węglową”, rozpoczęto już w roku 1926,
ale udało się ją ukończyć dopiero w roku 1933. Wybuch światowego kryzysu gospodarczego lat i 30. sprawił bowiem, że po ukończeniu północnego odcinka i budowie
jedynie fragmentu odcinka południowego, prace zostały przerwane z powodu braku
środków. Dopiero zaangażowanie kapitału francuskiego pozwoliło na dokończenie
inwestycji przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe. Zawarta z Towarzystwem
umowa zakładała prawo do eksploatacji przez nie trasy kolejowej przez okres 40 lat,
z opcją wykupu przez polski Skarb Państwa po 20 latach. PKP jednocześnie zagwarantowały sobie prawo swobodnego ruchu pociągów. Po wybudowaniu brakującego
odcinka Karsznice – Inowrocław cała trasa stała się w pełni przejezdna w marcu
1933 roku45. Magistrala, licząca około 485 km, która przebiegała z Herbów Nowych,
40. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
41. Tamże.
42. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 75.
43. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
44. M. Grabowski, Luxtorpeda..., pobrano 11.04.2019 r.
45. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
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przez Zduńską Wolę Karsznice i Bydgoszcz do Gdyni46, połączyła polski port w Gdyni
z górnośląskim zagłębiem przemysłowym i wydobywczym, omijając Wolne Miasto
Gdańsk47. W 1939 r. oddano do użytku także 55-kilometrowe odgałęzienie magistrali
do Częstochowy, mające znaczenie dla tamtejszego przemysłu48.
Zaniechania inwestycyjne
Inwestycje na znacznie mniejszą skalę realizowano w Polsce B i C, w ówczesnych
województw wschodnich. Do ważniejszych należały nowe odcinki Łuck – Stojanów,
który połączył stolicę województwa wołyńskiego ze Lwowem oraz w województwie
wileńskim linia kolejowa do granicy z Łotwą49. Niestety, w wyniku ogólnoświatowego
wielkiego kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych, więcej dużych inwestycji
kolejowych w tym okresie rząd polski już nie podejmował, ponieważ uważano, że
w tym trudnym czasie należy ograniczyć wydatki na rozwój infrastruktury komunikacyjnej50. Łącznie w latach 1921-1939 udało się wybudować ok. 1.650 km nowych linii
kolejowych51, które przede wszystkim połączyły ze sobą sieć kolejową odrodzonego
państwa w jedną całość52. W roku 1939 Polska miała zatem ogółem 18.571 km linii
normalnotorowych, powstałych podczas zaborów i w Polsce niepodległej53. Sieć
kolejowa to jednak tylko część tego – trzeba przyznać, że niewielkiego – sukcesu
II RP na torach.
Tabor kolejowy
Choć Polska po odzyskaniu niepodległości posiadała dość gęstą sieć linii kolejowej,
to – niestety – w pierwszych latach istnienia nowego państwa kolej nie ogrywała
aż tak ważnej roli gospodarczej, do jakiej była przygotowana, co wynikało przede
wszystkim ze zbyt małej ilości własnego taboru kolejowego, który początkowo nie
był wytwarzany w Polsce i należało nabywać go za granicą54.
46. Kolejnictwo w Polsce niepodległej..., pobrano 13.04.2019 r.
47. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 75.
48. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
49. Tamże.
50. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 75.
51. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo..., s. 78.
52. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
53. M. Golik, Tworzenie..., pobrano 12.04.2019 r.
54. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 75.
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Trakcja parowa
Odziedziczony po zaborcach tabor kolejowy wzbogaciło już w pierwszym okresie
niepodległości ok. 600 nowych parowozów, sprowadzonych z zagranicy. Szybko
zdecydowano się jednak na produkcję krajową55. W 1919 r. w Chrzanowie powstała
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce – taką oficjalną nazwę fabryka otrzymała
w rok po rozpoczęciu działalności56; w roku 1923 została przemianowana na „FABLOK”57. Produkcję lokomotyw parowych podjęły również w kolejnych latach inne
zakłady, zwłaszcza poznańskie Zakłady im. H. Cegielskiego, warszawska fabryka
Lilpop, Rau i Loewenstein oraz Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów58,
w 1935 r. przejęta przez Zakłady Ostrowieckie, czyli późniejszą hutę Ostrowiec.
W Chrzanowie, w Poznaniu i w Warszawie powstało w okresie międzywojennym
ponad tysiąc lokomotyw i znacznie więcej nowych wagonów kolejowych. W latach 30.
ciężkie pociągi towarowe najczęściej były ciągnięte przez lokomotywy Ty23, pociągi
osobowe – Ok22, a pociągi pospieszne – Pt3159.
Przedwojenne fabryki niejednokrotnie próbowały w pełni samodzielnie rozwijać
znane technologie, jak właśnie napęd parowy, osiągając doskonałe efekty – choć
osiągane sukcesy nie przekładały się na wymiar ekonomiczny. Wyprodukowany w FABLOKU parowóz Pm36 zdobył złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Techniki
i Sztuki w Paryżu w 1937 r., a jedną z technicznych nowości była zamontowana
na nim otulina aerodynamiczna, która nie obejmowała jedynie kół, dzięki czemu
parowóz mógł rozwinąć maksymalną prędkość 140 km/godz.60 Wyprodukowano
jednak zaledwie dwa egzemplarze modelu Pm36. Poza lokomotywami eksploatowano
również mniejsze jednostki samobieżne. Na terenie dyrekcji krakowskiej jeździło pięć
dwuosiowych, wagonów parowych Komareka trzeciej klasy, mających 32 miejsca
siedzące, które woziły pasażerów na krótkiej trasie ze Skarżyska do Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia i Końskich. W 1928 r. zakupiono parowy wagon Clayton dla

55. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
56. J. Szczepański, Koleje z czasów II RP zawstydzają współczesne PKP. Do dziś stanowią niedościgniony
wzór, https://polskatimes.pl/koleje-z-czasow-ii-rp-zawstydzaja-wspolczesne-pkp-do-dzis-stanowia-niedoscigniony-wzor/ar/3668772, pobrano 13.04.2019 r.
57. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 75.
58. A. Dylewski, Historia..., s. 128.
59. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
60. Tamże.
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lokalnej linii Tarnów – Szczucin61. Samobieżne wagony osobowe zaczęto produkować w Polsce w 1919 r., w Zakładach Zieleniewski i Fitzner Gamper w Sanoku, a od
1920 r. w fabryce Lilpop, Rau i Loewenstein. Były to początkowo wagony dwuosiowe;
pierwsze wagony czteroosiowe zaczęto produkować w Lilpop, Rau i Loewenstein
w 1924 r. W 1928 r. zakłady te, z podzespołów marki Sentinel-Camel, zmontowały
wagon samobieżny, przeznaczony dla linii Puck – Hel. W późniejszym okresie parowe
wagony samobieżne zaczęto wytwarzać także w innych zakładach także w innych
zakładach62. W 1931 r. „Cegielski” dostarczył, na podstawie zmodyfikowanej dokumentacji, dziewięć wagonów z napędem parowym. Podejmowane były zatem różne
próby rezygnacji z tradycyjnych parowozów, ale nadal pojazdy samobieżne budowano
najczęściej jako napędzane parą63.
Trakcja spalinowa
Pociągi parowe w II RP zyskały konkurencję w postaci spalinowych pociągów motorowych, co należałoby przypisać kryzysowi gospodarczemu lat 30., który wprawdzie
początkowo spowodował zmniejszenie liczby kursujących pociągów pasażerskich, ale
jednocześnie miał wpływ na udane wprowadzenie do użytku nowego rodzaju trakcji64.
Pierwszy normalnotorowy wagon spalinowy marki Ganz z wagonem doczepnym
rozpoczął w 1928 r. kursowanie na lokalnej linii Kraków – Kocmyrzów. Równocześnie
eksperymentowano z wysoce awaryjnym wagonem spalinowym, wyprodukowanym
jeszcze w 1910 r. przez Düsseldorfer Eisenbahnbedarf. Mimo jego generalnej przebudowy w 1931 r., nie osiągał on jednak zadowalających wyników eksploatacyjnych
i został wycofany z dalszej eksploatacji65.
Lata 1931–1932, to czas testowania kolejnych, różnych modeli wagonów motorowych, wypożyczanych od producentów, które jednak nie spełniały oczekiwań PKP66.
Nie one zatem stanowiły wyznacznik nowoczesności polskich kolei. Dopiero w 1933
r. austriacka wytwórnia Austro-Daimler-Puch zaoferowała do wypożyczenia wagon

61. Wkracza trakcja spalinowa, http://www.kolejnictwo-polskie.pl/default_313.html, pobrano
11.04.2019 r.
62. M. Golik, Tworzenie..., pobrano 12.04.2019 r.
63. Wkracza trakcja spalinowa..., pobrano 12.04.2019 r.
64. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
65. Wkracza trakcja spalinowa..., pobrano 12.04.2019 r.
66. Tamże.
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motorowy T2x640 H4 z dwoma silnikami benzynowymi i kołami wyposażonymi
w pneumatyczne opony, które amortyzowały wstrząsy podczas jazdy. Wagon pomyślnie przeszedł próby i został zakupiony dla motowagonowni w Krakowie, zaś FABLOK
wyprodukował pięć kolejnych sztuk67; ze względu na wydłużony kształt nazywano go
„luxtorpedą”68. Wszystkie sześć pojazdów, które zostały nazwane mianem luxtorpedy,
skierowano do dyrekcji okręgowej PKP w Krakowie, skąd w 1935 r. rozpoczęły one
kursy do Zakopanego, Krynicy i Katowic69. Skorzystanie z tego środka transportu
gwarantowało możliwość szybkiego dostania się w Tatry, bo luxtorpedy mogły poruszać się z prędkością nawet 115 km/godz.70 W 1936 r. jedna z nich ustanowiła
ówczesny rekord prędkości na trasie Kraków – Zakopane, bo – mimo konieczności
trzykrotnej zmiany kierunku jazdy – całą trasę przejechała w zaledwie 2 godz. 18
minut71. W 1939 r. rozkładowy czas przejazdu był także bardzo krótki – wynosił
2 godz. 44 minuty. Luxtorpeda była dla klientów PKP synonimem luksusu, bo na
pokład, w bardzo komfortowych warunkach, mogła zabrać jedynie 56 osób72. Podróże luxtorpedą były jednak bardzo drogie73, a zatem nie dla wszystkich dostępne.
Nie luxtorpedy zatem motoryzowały kolej w II RP. Dokonały tego mniej luksusowe,
bardziej popularne konstrukcje, które pojawiły się również w innych krajowych wytwórniach. Zakłady Lilpop, Rau i Loewenstein dostarczyły w 1934 r. dwa wagony
motorowe czteroosiowe i 12 dwuosiowych, wraz z wagonami doczepnymi, Zakłady
im. H. Cegielskiego do 1939 r. wyprodukowały 28 wagonów motorowych czteroosiowych z silnikami Saurer, a Zakłady Huta Królewska i Laura zbudowały wagon
motorowy z silnikiem Diesel-Simmering74.
W grudniu 1934 r. uruchomiono pierwsze ekspresowe połączenie pociągiem motorowym z Warszawy do Łodzi, wykorzystując wagon motorowy, wyprodukowany
w Zakładach Cegielskiego, który mógł zabrać na pokład 77 osób75. Już na jesieni
67. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
68. Wkracza trakcja spalinowa..., pobrano 12.04.2019 r.
69. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
70. M. Szymajda, Mit Luxtorpedy, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/mit-luxtorpedy-89436.
html, pobrano 19.04.2019 r.
71. M. Grabowski, Luxtorpeda..., pobrano 11.04.2019 r.
72. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
73. M. Szymajda, Mit..., pobrano 19.04.2019 r.
74. Wkracza trakcja spalinowa..., pobrano 12.04.2019 r.
75. A. Massel, Szybkie połączenia kolejowe w Polsce – wczoraj i dziś, „TTS” 2005, nr 5-6, s. 38.
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1935 r. trzy tego typu pary pociągów zaczęły kursować z Warszawy do Kielc, a po
oddaniu nowych odcinków torów z Warszawy do Radomia i z Tunelu do Krakowa, ich
przebieg wydłużono do Krakowa oraz do Katowic przez Częstochowę76; w praktyce
oznaczało to, że skład z Warszawy do Tunelu jechał jako podwójny, a tam był rozdzielany na jadący do Katowic i do Krakowa77. W wakacje kursy pociągów motorowych
odbywały się także z Warszawy do Suwałk przez Białystok i Augustów. W drugiej
połowie lat 30. również Lwów uzyskał sieć połączeń ekspresowych, obsługiwanych
pociągami motorowymi. W dniu 21 sierpnia 1939 r. na trasę wyjechał najnowszy
motorowy ekspres z Warszawy do Poznania, ale mógł kursować jedynie przez kilka
dni – do wybuchu II wojny światowej78.
Elektryfikacja kolei
Początki elektryfikacji kolei w Polsce nie były imponujące – po zaborcach pozostała na
PKP wprawdzie niewielka liczba różnego rodzaju pojazdów motorowych, spośród których najliczniejszą grupę stanowiło 20 dwuwagonowych zespołów akumulatorowych
Wittfelda, zbudowanych w latach 1907-1914, mających zasięg do 130 kilometrów
i zabierających na pokład 150 pasażerów, ale były one nienowoczesne i mocno zawodne, kursowały tylko na krótkich odcinkach w dyrekcji poznańskiej i toruńskiej79.
Za początek procesu elektryfikacji polskich linii kolejowych przyjmuje się czasami
rok 1927, kiedy to otwarto pierwszą w Polsce prywatną linię elektryczną, określaną
mianem Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD)80, na trasie Warszawa – Podkowa
Leśna – Grodzisk Mazowiecki, która następnie była stopniowo rozbudowywana:
w 1932 r. wybudowano odgałęzienie do Włoch, a w 1936 r. z Podkowy Leśnej do
Milanówka. Do obsługi trasy zakupiono w Wielkiej Brytanii 20 wagonów silnikowych
i 20 wagonów doczepnych, oznaczonych symbolem EN80, które osiągały prędkość
ponad 70 km/h.81 Nie była to jednak kolej w dzisiejszym rozumieniu, ale kolejka
podmiejska, bardziej przypominająca tramwaj82.
76. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
77. A. Massel, Szybkie..., s. 39.
78. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
79. Wkracza trakcja spalinowa..., pobrano 19.04.2019 r.
80. Najważniejsze wydarzenia w dziejach trakcji elektrycznej, http://www.trakcja.one.pl/strona/historia%20elektryfikacji.html, pobrano 13.04.2019 r.
81. M. Falkowski, M. Pytel, Analiza..., s. 77.
82. Elektryczne na szlaku, http://www.kolejnictwo-polskie.pl/default_314.html, pobrano 19.04.2019 r.
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Prawdziwy przełom w elektryfikacji nastąpił dopiero w latach 30., choć przygotowania
do niego rozpoczęto znacznie wcześniej83. Już w 1919 r. prof. Roman Podoski utworzył
międzyministerialne Biuro Studiów Elektryfikacji Kolei84, które przygotowywało od
początku lat 20. plany elektryfikacji komunikacji kolejowej w Polsce85. Na podstawie
przeprowadzonych przez Biuro analiz, w 1921 r. zadecydowano o wdrożeniu w trakcji
elektrycznej systemu prądu stałego o napięciu 3 kV, uzyskiwanego z podstacji prostownikowych, rozmieszczanych wzdłuż linii co ok. 25 km.86 Na wiele lat poprzestano jednak na
koncepcjach technicznych. Samo przedsięwzięcie rozpoczęto dopiero w latach 30., wraz
z otwarciem w stolicy tunelu średnicowego pod Alejami Jerozolimskimi, w którym poważnym problemem okazywało się duże zadymienie, towarzyszące kursującym w tunelu
pociągom parowym. W sukurs przyjść miała zatem elektryfikacja linii, będąca początkiem
właściwej elektryfikacji polskich kolei87. 15 grudnia 1936 r. pierwszy w kraju elektryczny
pociąg wjechał do tunelu średnicowego. W dalszej kolejności zelektryfikowano odcinek
Pruszków – Warszawa – Otwock, w maju 1937 r. trakcję wydłużono z Pruszkowa do
Żyrardowa, zaś w grudniu 1937 r. pociągnięto ją z Warszawy do Mińska Mazowieckiego88.
Dalsze plany obejmowały wydłużenie trakcji elektrycznej promieniście od Warszawy, przede wszystkim do Radomia, a docelowo aż do Łodzi i do Katowic89, lecz
brakło czasu na ich realizację. Łącznie do wybuchu wojny, nie licząc trasy EKD, udało
się zelektryfikować zaledwie nieco ponad 111 km linii kolejowych90. Dostawcami
osprzętu i taboru dla węzła warszawskiego zostały korporacje angielskie: English
Electric i Metropolitan Vickers. Anglicy utworzyli też komitet techniczno-handlowy
Contractors Committee for the Electrification of Polish Railways i otworzyli swoje
biuro w Warszawie. Wszystko, co mogło być wykonane w kraju, zgodnie z zawartą
umową, produkowano jednakże na miejscu. Do obsługi linii przygotowano 76 trójwagonowych jednostek elektrycznych E91 i E92, wyposażonych w angielską apara83. W. Winek, Powojenna elektryfikacja kolei, http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/powojenna-elektryfikacja-kolei-84974.html, pobrano: 14.04.2019 r.
84. Elektryczne na szlaku..., pobrano 19.04.2019 r.
85. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
86. Elektryczne na szlaku..., pobrano 19.04.2019 r.
87. A. Synowiec, Wkład Romana Podoskiego w elektryfikację polskich kolei w odrodzonym państwie
polskim, „Studia Historyczne” 2012, r. LV, z. 2 (218), s. 220.
88. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
89. Tamże.
90. M. Grabowski, Luxtorpeda..., pobrano 11.04.2019 r.
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turę, zabierających 536 pasażerów91 oraz 10 lokomotyw elektrycznych, które m. in.
przeciągały pociągi parowe przez tunel średnicowy92, w tym sześć czteroosiowych
lokomotyw EL100 typu „cięższego” (z czego cztery sztuki zbudowane w Chrzanowie)
i cztery czteroosiowe lokomotywy EL200 typu „lekkiego”, zbudowane już w kraju,
w zakładach H. Cegielskiego93. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz imponująca,
jak na ówczesne czasy, szybkość rozruchu sprawiły, że elektryczne pociągi podmiejskie Warszawskiego Węzła Kolejowego stały się symbolem nowoczesności, nie tylko
Polskich Kolei Państwowych, ale także kolei w Europie94.

Instytucjonalna organizacja transportu kolejowego
Zanim formalnie powstały Polskie Koleje Państwowe, a nawet nim odrodziła się II
Rzeczpospolita, już samo umiejscowienie transportu szynowego w strukturach administracji publicznej świadczyło o jego dużej wadze95. Jeszcze w trakcie działań wojennych,
pod koniec 1917 r., Rada Regencyjna, która – z nadania zaborców – sprawowała władzę
na ziemiach, które uprzednio tworzyły Królestwo Polskie, utworzyła Ministerstwo
Przemysłu i Handlu, nadzorujące m.in. kolej96. Z początkiem września 1918 r., za zgodą
prezesa rządu Królestwa Polskiego, Jana Kantego Steczkowskiego, została powołana
Sekcja Kolejowa przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, kierowana przez inż. Juliana
Eberhardta, pełniącego obowiązki ministerialne także po odzyskaniu niepodległości97;
obszar jej działania został ograniczony do byłego zaboru rosyjskiego98.
W utworzonym pod koniec października 1918 r. kolejnym gabinecie, kierowanym przez Józefa Świeżyńskiego, powołano wyodrębnione Ministerstwo Komunikacji, z inż. Wacławem Paszkowskim, jako ministrem. Ministerstwo to
rozpoczęło przygotowania do przejęcia kolei od 4 Dyrekcji Wojskowej Niemieckiej w Warszawie i od Północnej Dyrekcji Wojskowej Austriackiej w Radomiu99.
91. Elektryczne na szlaku..., pobrano 19.04.2019 r.
92. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
93. Elektryczne na szlaku..., pobrano 19.04.2019 r.
94. Z. Tucholski, L. Igielski, 75-lecie elektryfikacji PKP, https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/75lecie-elektryfikacji-pkp-37307.html, pobrano 14.04.2019 r.
95. W. Winek, Walka o polską kolej w listopadzie 1918 r., http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/
walka-o-polska-kolej-w-listopadzie-1918-r-89448.html, pobrano 11.04.2019 r.
96. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
97. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo..., s. 76.
98. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
99. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo..., s. 76.
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Do przejmowania kolei w odrodzonej już Polsce przystąpiono niemal natychmiast,
bo w dniu 12 listopada 1918 roku100. Bez większych trudności i żadnego oporu następowało przejmowanie kolei w zaborze austriackim, zaś niemiecki opór zbrojny
był bardzo słaby, choć sama procedura, od strony formalnej, odbywała się w sposób
skomplikowany i była rozciągnięta w czasie101. W efekcie, obok wcześniej już przejętej
dyrekcji kolejowej w Warszawie, wkrótce potem polskie Ministerstwo Komunikacji
utworzyło dwie nowe dyrekcje – w Wilnie i w Radomiu102.
Żadnych problemów nie sprawiało przejęcie kolei, wraz z infrastrukturą i taborem,
na terenie zaboru austriackiego. Traktat pokojowy z Austrią, zawarty w St. Germain,
podpisany w dniu 10 września 1919 r., przyznawał Polsce – na podstawie art. 318,
319 i 320 – wszystkie urządzenia kolejowe, wg stanu z 3 listopada 918 r., znajdujące
się na dawnym obszarze austriackim, przyznanym Polsce103.
Większe problemy z przejęciem i utrzymaniem kontroli nad kolejami wynikały na
Wschodzie, z racji konfliktu a odradzającą się Ukrainą, a następnie z Rosją, a także
na Górnym Śląsku, nad którym kontrolę odzyskano dopiero po zakończeniu trzech
powstań śląskich104. Traktat pokojowy w Wersalu, podpisany w dniu 28 czerwca
1919 r., na podstawie art. 371, przyznawał Polsce wszystkie urządzenia kolejowe,
według stanu sprzed 11 listopada 1918 r., znajdujące się na dawnym obszarze niemieckim, przyznanym Polsce. Podstawą przejęcia kolei na Górnym Śląsku był art.
88 traktatu wersalskiego i art. 396-500 konwencji polsko-niemieckiej, podpisanej
w Genewie 15 maja 1922 r. Art. 104 traktatu wersalskiego i art. 21, 22 i 25 konwencji
polsko-niemieckiej, podpisanej w Paryżu 9 listopada 1920 r., przyznawały Polsce
nadzór i zarząd linii kolejowych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, z wyjątkiem
tramwajów i kolei znaczenia miejscowego na obszarze miasta105.
Traktat pokojowy w Rydze, podpisany 18 marca 1921 r., na podstawie art. XIV
i załącznika 4, przyznawał Polsce sieć kolejową, która znalazła się w granicach państwa
polskiego i ustalał wielkość zwrotu Polsce taboru kolejowego106. Już w niepodległej

100. J. Szczepański, Koleje..., pobrano 13.04.2019 r.
101. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo..., s. 76.
102. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
103. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo..., s. 77.
104. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
105. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo..., s. 77.
106. Tamże.
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Polsce, w lutym 1919 r., powołano Ministerstwo Kolei Żelaznych, przemianowane
w 1924 r. na Ministerstwo Kolei, które w pierwszym okresie niepodległości sukcesywnie przejmowało kolejne linie i majątek kolejowy pod swój nadzór oraz zarządzało nim
w sposób bezpośredni. W 1922 r. powstała także społeczna Państwowa Rada Kolejowa,
której zadaniem było ułatwienie współpracy wszystkich podmiotów, związanych
z realizacją transportu kolejowego, a także nadzorowanie inwestycji i opracowywanie
planów przyszłego rozwoju. W dniu 24 września 1926 r., na mocy rozporządzenia
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, powołano Polskie Koleje Państwowe107. Nowe
przedsiębiorstwo swój majątek otrzymało nie na własność, lecz w użytkowanie wieczyste, a jego właścicielem pozostał Skarb Państwa108. Koleje zwolniono z wszelkich podatków, danin i opłat publicznych; przyznano im także prawo do krótkoterminowych
pożyczek109. Wraz z utworzeniem PKP powołano również dyrekcje okręgowe kolei
państwowych (DOKP)110. Ostatecznie, po przeniesieniu w 1933 r. siedziby Dyrekcji
Gdańskiej z Gdańska do Torunia i po likwidacji w 1934 r. Dyrekcji Stanisławowskiej,
do wybuchu wojny działało osiem DOKP, z siedzibami w: Warszawie, Radomiu,
Poznaniu, Toruniu, Katowicach, Krakowie, Wilnie i Lwowie. Kolejami na obszarze
W. M. Gdańska zarządzało Biuro Gdańskie PKP, podległe DOKP w Toruniu111. Organizacja taka miała zapewnić – i zapewniła – sprawne zarządzanie całością ruchu
kolejowego na terenie kraju aż do schyłku drugiej niepodległości.

Podsumowanie
W odrodzonej Polsce sieć kolejowa, pomimo rozbudowy wojennej, ale też wskutek
jej przebudowy i ogromu zniszczeń, nie odpowiadała w pełni potrzebom nowego
państwa polskiego. Władze II Rzeczypospolitej niemal zatem natychmiast przystąpiły
do odbudowy i gruntownej przebudowy całej infrastruktury transportowej, w tym
kolei, uznając właśnie transport za warunek późniejszego rozwoju ekonomicznego
młodego państwa. Tempo rozwoju linii administrowanych przez PKP nie było przesadnie wysokie, ale konsekwentnie uzupełniano stanu posiadanych linii o te brakujące połączenia, które scalały krajową sieć kolejową. Rozwój sieci kolejowej wynikał
107. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
108. M. Grabowski, Luxtorpeda..., pobrano 11.04.2019 r.
109. A. Fedoruk, Rok..., pobrano 12.04.2019 r.
110. M. Grabowski, Luxtorpeda..., pobrano 11.04.2019 r.
111. Cz. Bakunowicz, Kolejnictwo..., s. 78.
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w ogromnym stopniu z międzynarodowych powiązań polskiej gospodarki. Ponieważ
podstawę handlu międzynarodowego odrodzonej Polski stanowił eksport węgla,
w tym realizowany od poł. lat 20. drogą morską, więc główna inwestycja infrastrukturalna – magistrala węglowa – została temu celowi w pełni podporządkowana. Linia
ta, to jednak nie tylko wyraz pewnego gospodarczego przymusu, to także poważne
wyzwanie techniczne, zważywszy, iż – mimo optymalnego wyboru trasy – musiała
ona pokonać szereg przeszkód terenowych, jak błotniste doliny rzeczne (Liswarty,
Warty, Neru i in.) oraz niezwykle trudną dla budowy kolei Szwajcarię Kaszubską.
Magistrala była nie tylko największą inwestycją infrastrukturalną II RP, ale i jedną
z najnowocześniejszych linii kolejowych w ówczesnej Europie112.
W procesie modernizacji infrastruktury transportowej równie ważną była elektryfikacja kolei, realizowana w II poł. lat 30., w niewielkiej wprawdzie skali, ale
zaplanowana także na kolejne lata. Poprawiła ona – początkowo jedynie w węźle
warszawskim – warunki dojazdów, znacznie skróciła czas jazdy i pozwoliła na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. Potwierdziła też, że daje duże możliwości
w zakresie dalszego usprawniania ruchu pociągów, przy znacznie niższych kosztach,
a także przyczynia się do wdrażania postępu technicznego we wszystkich urządzeniach kolejowych. Istotnym sukcesem Polski w zakresie modernizacji i rozbudowy
infrastruktury było również przygotowanie taboru kolejowego. Po kilku latach jego
importu, już w latach 20. uruchomiono krajową produkcję wagonów i lokomotyw,
głównie dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu państwa. Realizując tę
politykę, rząd nie tylko modernizował istniejące połączenia i zaopatrywał w tabor
nowe linie, lecz także stymulował rynek wewnętrzny, tworząc duży popyt i podnosił
poziom kultury technicznej. Proces modernizacji nie był oczywiście równomierny,
przez co brak niezbędnej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej stanowił
jedną z największych barier dla rozwoju ekonomicznego wszystkich linii prowincjonalnych i całych ziem wschodnich II RP, gdzie nadal jeździł przestarzały tabor,
brakowało linii dwutorowych, niewiele stacji posiadało scentralizowane systemy
zarządzania ruchem kolejowym. Mieszkańcy znacznej części kraju, wskutek zapóźnienia cywilizacyjnego, mieli zatem utrudniony dostęp nie tylko do rynków pracy
oraz szerszych rynków zbytu dla swoich produktów, ale i edukacji, kultury, urzędów
i in. Jednak znakomity system zarządzania oraz wielki prestiż pracy kolejarza (w II

112. W. Paprocki, Bariery..., s. 5.
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RP bycie kolejarzem stanowiło powód do dumy) spowodowały, iż już w połowie lat
20. pociągi w naszym kraju – przynajmniej na głównych trasach – jeździły nad wyraz
regularnie i punktualnie, zapewniając wysoki standard podróżowania.
U schyłku II Rzeczypospolitej koleje polskie były włączone w europejski system
komunikacji kolejowej i uczestniczyły w dwóch najważniejszych międzynarodowych
konwencjach komunikacyjnych, tzn. w Międzynarodowej Konwencji Berneńskiej
i Konwencji Barcelońskiej. Uczestnictwo w nich było przyczynkiem do dalszej ich
integracji w ramach tworzącej się sieci międzynarodowej i modernizacji techniczno-ekonomicznej. W komunikacji międzynarodowej polskimi kolejami można było
dojechać nie tylko do prawie wszystkich krajów sąsiednich, z ZSRR włącznie; wagony
PKP docierały bowiem na Węgry, do Austrii, Belgii, Francji.
Jeśli zatem u zarania państwa polskiego po zakończonej właśnie wojnie stan kolei
był wprost katastrofalny, to w 20 lat później, dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu, Polskie Koleje Państwowe należały do najnowocześniejszych w Europie
– z własnym przemysłem taboru kolejowego, wykształconą znakomitą kadrą pracowniczą i sprawnie działającymi służbami kolejowymi113. Unifikacja kolei w pierwszych
latach niepodległości została zatem wykonana, pomimo braków niemal w każdej
sferze gospodarki, a niektóre dokonania nawet dziś muszą robić wielkie wrażenie.
Nic więc dziwnego w tym, że odbudowa kolei po I wojnie światowej była jednym
z głównych priorytetów ówczesnych polityków – stanowiła bowiem niezwykle ważny
element tworzenia nowej państwowości.

Streszczenie
Koleje II RP – trudna droga ku nowoczesności
Sieć kolejowa, nawet w dzisiejszym kształcie, jest dziedzictwem prac poczynionych
w okresie II Rzeczypospolitej. To w okresie dwudziestolecia międzywojennego zbudowano bowiem wiele linii kolejowych, spajających kraj w jedną całość, z dawnych
ziem poszczególnych zaborów. Wówczas też rozpoczęto procesy modernizacyjne,
polegające na modernizacji, a zwłaszcza motoryzacji i elektryfikacji trakcji. Dzięki
nim Polska została trwale włączona w układ komunikacyjnych linii transeuropejskich.
Słowa kluczowe: elektryfikacja, infrastruktura kolejowa, linia magistralna, motoryzacja, tabor kolejowy.

113. M. Grobelny, Polskie..., pobrano 11.04.2019 r.
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Summary
Railways of the Second Polish Republic - a difficult path towards modernity
The railway system in Poland in today’s shape is the heritage of works realized in
period II Republic. It in period of interwar twentieth anniversary was built was as
many railway lines, joining in one the whole, from former the grounds of individual
annexations the country. It the modernization processes were begun was, depending on modernization and especially the motorization and the electrification of
traction. Thanks him Poland became included in arrangement of communication
transeuropean lines fixedly.
Keywords: electrification, railway infrastructure, railway route, motorization, railway
stock.
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Kształt samorządu powiatowego w Polsce
po odzyskaniu niepodległości
Damian Stępień1

Wstęp
Przebudowa systemu administracji publicznej stanowiła od zawsze proces złożony,
niosący wiele trudności. Przeszkody wynikały bowiem nie tylko z przyczyn prawnych i organizacyjnych, lecz również społecznych i politycznych. Problem dotyczył
w szczególności państwa polskiego z uwagi na częste zmiany w sferze politycznej
oraz sytuację w Europie. Problematyka administracji publicznej obejmowała bowiem
stosunek poszczególnych państw do idei samorządności charakteryzującej się tworzeniem lokalnych wspólnot zdolnych do zaspokajania miejscowych potrzeb2. Idea
samorządności doprowadziła ponadto do wykształcenia się w dziejach administracji
podziału na samorządy terytorialne o charakterze publicznoprawnym oraz te występujące jako nieterytorialne, tj. zawodowe i gospodarcze. W literaturze wskazuje się, że
podstawę nieterytorialnych struktur stanowiła pierwotna forma publicznoprawna3.
Elementem wspólnym dla obu rodzajów była niewątpliwie forma decentralizacji
administracji publicznej. Okres zaborów oraz dwudziestolecia międzywojennego
sprawił, że cechy te były bardzo wyraźne z uwagi na centralistyczny i biurokratyczny
charakter administracji państwowej4.
Problem kształtu samorządu powiatowego w okresie zaborów oraz dwudziestolecia
międzywojennego stanowi ciekawy wątek, bowiem obcy ustawodawcy praktykowali
własne odautorskie rozwiązania prawne. W każdym z nich jednak przez pewien czas
występowały powiaty. Analizę rozpoczęto od omówienia struktur powiatowych na
obszarze zaboru rosyjskiego, gdzie instytucja powiatu istniała już w okresie Księstwa
Warszawskiego. Na mocy kolejnych rozwiązań prawnych ich liczba jednak uległa
zmianie. Wraz ze zmniejszeniem liczby powiatów spadała jej ranga do charakteru
jednostki pomocniczej. Kolejna część odnosi się z kolei do problemów administracji
lokalnej w zaborze pruskim. Analiza poszczególnych aktów prawnych na terenie
1. Mgr Damian Stępień, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. M. Grzybowska, Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej, Kraków 2003, s. 9.
3. S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce - istota, formy, zadania, Poznań 2004, s. 10.
4.

K. Koc, Powiat - przestrzeń władzy publicznej, Toruń 2013, s. 10.
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byłych ziem polskich obrazowała różnorodność rozwiązań prawnych. Jako pierwsza
struktura administracyjna wprowadziła podział powiatów na ziemskie i grodzkie, a co
za tym idzie – odrębne urzędy i aparaty administracyjne. Ogromne znaczenie dla
funkcjonowania powiatów miały również pruskie ordynacje powiatowe. Uchwalone
w 1828 roku przepisy objęły swym zasięgiem prowincję poznańską, z kolei regulacja
z 1872 r. – pomorską. Ostatnia część poświęcona została funkcjonowaniu powiatu
na obszarze byłego zaboru austriackiego. Elementem odróżniającym administrację
Galicji od pozostałych zaborców był fakt istnienia powiatów dopiero od 1866 roku.
Tak odmienne rozwiązania były w rezultacie inspiracją do głębszej analizy struktur
powiatowych w każdym z zaborów.
W toku rozważań nad problemami samorządu powiatowego ogromne znaczenie
odegrały publikacje z zakresu dwudziestolecia międzywojennego. Na uwagę zasługuje
bowiem twórczość M. Jaroszyńskiego, który w swych rozważaniach nakreślał wielokrotnie linię interpretacyjną najważniejszych regulacji prawnych. Ponadto, w dużej
mierze korzystano z publikacji K. Koca oraz M. Grzybowskiej, którzy skoncentrowali
swoje rozważania na analizie samorządu powiatowego tuż po odzyskaniu niepodległości. Dla lepszego zrozumienia sytuacji prawnej przedstawiono wybrane regulacje
prawne obowiązujące wówczas na obszarze ziem polskich począwszy od regulacji
pozaborczych aż po przepisy ustanowione przez polski rząd.

Zabór rosyjski
Tworzenie się instytucji samorządowych na terenie każdego zaboru kierowane było
innymi przesłankami. Autorzy często wskazują na kwestie kosztów zaspokajania
potrzeb lokalnych, jak i rozszerzanie bądź zwężanie ich zakresów kompetencji5. Bez
wątpienia najbardziej ograniczoną formą samorządu terytorialnego charakteryzował
się zabór rosyjski. Wiele czynników wpływało na ten stan rzeczy, m.in. słaba organizacja administracji oraz polityka centralizacyjna. W przypadku tej pierwszej wskazuje się m.in. na słabo funkcjonującą administrację państwową oraz stale wzrastające podatki6. W rezultacie występował jedynie samorząd gminny, który pomimo, że
był jedyną formą wspólnoty to udział całego społeczeństwa w nim był zdecydowanie
ograniczony. Szeroko rozumiane włączenie społeczeństwa w struktury samorządu

5.

S. Wróbel, Samorząd terytorialny państw europejskich, Katowice 2012, s. 12–13.

6. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1997, s. 23.
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stanowiło wobec tego wyłącznie dobry program wyborczy7. Mimo to samorząd tuż
przed 1918 rokiem był pewną namiastką państwa oraz instytucją, za pomocą której
również zniewolony naród polski mógł decydować o swoich sprawach. Zdaniem M.
Jaroszyńskiego w ten sposób wspólnotę traktowano bardziej jako szkołę wychowania
społecznego niż instytucję administracji publicznej8. To prawdopodobnie z tego
powodu ludność polska walczyła o zdobycie samorządów, bowiem mogła go rozwijać oraz kreować na swój sposób9. Z instytucją powiatów społeczeństwo polskie spod
dawnego zaboru rosyjskiego miało do czynienia jedynie w czasach Księstwa Warszawskiego, w którym terytorium podzielono na 60 a następnie – dekretem królewskim z 1809 r. - na 100 powiatów10. Autorzy wskazują przy tym, iż zaczerpnięta
koncepcja wywodzi się z zaboru pruskiego. Wtedy to organem uchwałodawczym
było zgromadzenie powiatowe, natomiast organem wykonawczym marszałek szlachty11. W kolejnych latach na obszarze byłego zaboru rosyjskiego momentem przełomowym stały się postanowienia kongresu wiedeńskiego, które zapoczątkowały utworzenie Królestwa Polskiego z dużej części ziem dotychczasowego Księstwa. Wskutek
przemian zmodyfikowana została również struktura samorządowa. Najwyższym
szczeblem samorządu zostały województwa w liczbie 8 – powstałe z departamentów,
następnie utworzono obwody, na które przypadały średnio 2-3 powiaty, natomiast
najniżej znajdowały się gminy wiejskie. Należy zatem zwrócić uwagę, iż rola powiatów straciła swą dotychczasową wartość, przez co z podstawowej jednostki samorządu terytorialnego stała się zaledwie jednostką pomocniczą. Następnie po upadku
powstania listopadowego w 1831 r. przeprowadzono kolejne zmiany w systemie
administracyjnym, tym razem stricte na wzór rosyjski. Po wprowadzeniu ukazu cara
Mikołaja I województwa zmieniono na gubernie a obwody na powiaty, w których
władzę sprawowali naczelnicy powiatowi12. Kilka lat przez odzyskaniem niepodległości władze państw centralnych przeprowadziły ofensywę na terytorium Królestwa
Polskiego. W wyniku działań na przełomie od maja do sierpnia 1915 r. władze pruskie
oraz austro-węgierskie doprowadziły do przejęcia terytorium Królestwa, dzieląc je
7. S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce XX wieku, Lublin 1999, s. 93.
8. M. Jaroszyński, Rozważania ideologiczne na temat samorządu, Warszawa 1936, s. 5.
9. S. Wójcik, Samorząd…, s. 94.
10. M. Sienkiewicz, Samorząd powiatowy w Polsce, założenia i realizacja, Lublin 2011, s. 60.
11. D. Malec, J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003, s. 96.
12. K. Koc, Powiat…, s. 34.
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na Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (GGW) oraz Generalne Gubernatorstwo
Lubelskie (GGL)13. Struktura GGW podległa była administracji niemieckiej, a jej
generalnym gubernatorem został Hans von Beseler, z kolei GGL objęły Austro-Węgry, w których to generalne gubernatorstwo objął Anton Liposcak. Istotnymi regulacjami z zakresu samorządu powiatowego, które miały miejsce w tym czasie były:
ordynacja powiatowa z 22 stycznia 1916 r. w GGW oraz ordynacja powiatowa z 17
września 1917 r. na obszarze GGL14. Moment odzyskania niepodległości przez Polskę sprawił, iż na terenie dawnego zaboru rosyjskiego zaistniała potrzeba unormowania kwestii z zakresu administracji samorządowej. Szczególną uwagę skupiono na
powiecie, który przed listopadem 1918 r. występował znikomo. Aby jednak mówić
o unormowaniu prawnym należało najpierw spolonizować dotychczasowe instytucje.
Potrzeby praktyczne oraz aspiracje poszczególnych ugrupowań politycznych zadecydowały o utworzeniu polskiej infrastruktury prawnej z zakresie powiatu. W przypadku dawnych terenów zaboru rosyjskiego były to niewątpliwie: dekret z dnia
5 grudnia 1918 r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych15,
dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów
byłego zaboru rosyjskiego16 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia
1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji
na obszarze b. zaboru rosyjskiego17. Istotną rolę w kształtowaniu administracji samorządowej na terenie byłego zaboru rosyjskiego na szczeblu powiatowym odgrywał
początkowo dekret o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych.
Art. 7 niniejszej regulacji wskazuje przy tym wyraźnie na eliminację z obrotu prawnego wszelkich dotychczasowych aktów prawnych w tym zakresie ustanawiając jed-

13. Administracyjny obszar GGW obejmował następujące gubernie: kaliską, warszawską, płocką,
łomżyńską, część piotrkowskiej oraz część siedleckiej, z kolei obszar GGL to gubernie: lubelska,
kielecka, radomska, część piotrkowskiej oraz Jasna Góra – jako enklawa.
14. Z. Winnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy 1917–1918, Wrocław 2017, s. 19.
15. Dekret z dnia 5 grudnia 1918 r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowychDz.
P. P. P., nr 19, poz. 51.
16. Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów byłego zaboru
rosyjskiegoDz. P. P. P. nr 13, poz. 141, zwany dalej w skrócie: dekretem z dnia 4 lutego 1919 r.
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych
władz administracyjnych I instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiegoDz. U. z 1919 r., poz. 785.
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nocześnie nową formę ich funkcjonowania18. Fakt braku posiadania silnie rozbudowanego samorządu jeszcze bardziej przesądzał o konieczności zastosowania nowych
rozwiązań. Stosownie do zapisów omawianego dekretu w skład sejmików powiatowych wchodzili delegaci gmin miejskich oraz gmin wiejskich, przy czym miasta liczące powyżej 25 tysięcy mieszkańców nie zostały objęte zasięgiem dekretu19. Na
uwagę w omawianym dekrecie zasługuje sposób w jaki ustawodawca ustalił wybieranie radnych do sejmików. Otóż zarówno w gminach wiejskich, jak i miejskich nie
stosowano sposobu wyboru bezpośredniego. W przypadku gmin wiejskich organem
właściwym do wyboru były rady gminne, z kolei rady miejskie wraz z magistratem
typowały swoich kandydatów na posiedzeniach, którym przewodniczył burmistrz.
Mając jednak na względzie treść całego dekretu, jak i czas jego obowiązywania ciężko stwierdzić, czy zainicjowane za jego pośrednictwem zmiany stanowiły zaczątek
samorządowego przełomu. W przypadku ziem byłego zaboru rosyjskiego stało się to
z chwilą wejścia w życie dekretu z dnia 4 lutego 1919 roku o tymczasowej ordynacji
powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego. Wprowadzone na początku 1919 r. zapisy dekretu zostały znacząco rozbudowane w porównaniu do wcześniej
obowiązującej regulacji. Akt prawny regulował m.in. takie kwestie, jak granice powiatów, zakres ich działania, źródła dochodów, organy samorządu powiatowego,
działalność w zakresie nadzoru oraz nadzór państwowy. Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego na samym wstępie
zwracał uwagę na istotną kwestię jaką jest charakter publicznoprawny struktury.
Regulacja prawna wyznaczała szeroki zakres kompetencji względem Ministra Spraw
Wewnętrznych (MSW), jak i wspólnot będących podmiotem niniejszej ordynacji.
W celu osiągnięcia lepszych efektów ekonomiczno-gospodarczych dekret umożliwiał
łączenie się powiatów na wyznaczonych przez MSW zasadach20. Instytucją powołaną w tym zakresie stała się Komisja Likwidacyjna podległa Ministrowi. Dla obszarów
Polski byłego zaboru rosyjskiego wyznaczone zostały również zadania z podziałem

18. Dekret z dnia 5 grudnia 1918 r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych
Dz. P. P. P., nr 19, poz. 51, Dz. P. P. P., nr 19, poz. 51.
19. Wskutek regulacji miasta liczące powyżej 25 tysięcy mieszkańców zostały wyłączone z powiatowych związków komunalnych. Stanowiły one samodzielne powiaty.
20. „Powiatowe związku komunalne mogą za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych łączyć się dla
osiągnięcia poszczególnych celów komunalnych w związki specjalne, […]”,dekret z dnia 4 lutego
1919 r.
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na własne i poruczone. Należy przy tym zaznaczyć, że łączenie się powiatów miało
przynieść korzyść w zakresie tych z pierwszej kategorii. Zadania poruczone powiatowego związku komunalnego obejmowały nadzorowanie niższych szczeblem samorządów, które wchodziły w skład tegoż powiatu. Miało to zatem na celu próbę odciążenia administracji rządowej od tego typu zadań bądź - jak wspomniano
w poprzedniej części pracy - było wyrazem udzielenia koncesji na wykonywanie
takiej funkcji21. W artykule 7 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. ustawodawca wyróżnił
szereg zadań kwalifikowanych jako własne. Spośród wszystkich tylko zarząd majątkiem stanowi zadanie stricte powiatu, gdyż wszystkie pozostałe mogą być zrealizowane przez samorząd gminny22. W kolejnej części ustawodawca wymienił źródła
dochodów wspólnoty, w których znalazły się m. in. dodatki komunalne do podatku
państwowego, kredyty lub pożyczki długo- i krótkoterminowe23. Jednakże najważniejsza część regulacji dotyczyła organów jakie powstały w chwili jej wejścia w życie.
W przypadku powiatowych związków komunalnych były to: sejmik powiatowy, wydział powiatowy oraz komisarz powiatowy, natomiast dla powiatów miejskich były
to: rada miejska, magistrat oraz prezydent24. Podział organów samorządu terytorialnego w taki sposób miał swoje uzasadnienie. Jak słusznie wskazuje M. Grzybowska
celem tworzenia na potrzeby regulacji nowych form samorządu było rozgraniczenie
organów stanowiących od wykonawczych dla usprawnienia funkcjonowania instytucji25. Organem stanowiącym samorządu powiatowego w myśl dekretu został sejmik
powiatowy, którego sposób wybierania został opisany w poprzednio omawianej regulacji. Kadencja radnych zasiadających w organie stanowiącym wynosiła 3 lata.
Przypadki dotyczące sytuacji nadzwyczajnych (śmierć, utrata biernego prawa wyborczego, etc.) regulowano w ten sposób, iż na zwolnione miejsce w radzie zasiadał
nowy członek z wyboru uzupełniającego26. Istotna kwestia dotycząca sfery prywatno-zawodowej została poruszona w niniejszym dekrecie. Otóż każdy kto otrzymał
21. P. Romaniuk (red.), C. Bogdalski (red.), Samorząd terytorialny - wspólnota polityczna czy obywatelska?, Bielsko-Białą 2013, s. 106-107.
22. Dekret z dnia 4 lutego 1919 r.
23. Wzorzec struktury dochodów samorządu powiatowego w latach dwudziestych XX wieku przedstawiono [w:] M. Sienkiewicz, Samorząd…, s. 73.
24. Dekret z dnia 4 lutego 1919 r.
25. M. Grzybowska, Decentralizacja..., s. 160.
26. Wybór uzupełniający zarządzał Minister Spraw Wewnętrznych, natomiast wybrana osoba zasiadała
na stanowisku do końca kadencji.
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w wyniku wyborów mandat radnego nie mógł sprawować funkcji przy jednoczesnym
zatrudnieniu w dowolnym i właściwym miejscowo urzędzie powiatowym. Analogia
występowała także, gdy chodziło o stosunki prawne z takim powiatem, gdy osoba
była formalnie przedsiębiorcą. Mając powyższe na uwadze należy przyznać, że wiele
z tych zasad zapisało się w polskim prawodawstwie po dzisiejsze czasy27. Katalog
zadań należących do sejmiku powiatowego określał art. 17, wedle którego organ był
kompetentny m.in. do zatwierdzania budżetu, tworzenia statutu, wyboru członków
organu wykonawczego, tworzenia komisji oraz kwestii wynagradzania. Nad przebiegiem posiedzeń czuwał przewodniczący. Ich częstotliwość nie mogła być rzadsza niż
jeden raz na kwartał przy czym ważne jest, że można było je zwoływać częściej z inicjatywy minimum ¼ wszystkich radnych. Istotnym elementem każdego posiedzenia
była jawność, szczególnie w przypadku posiedzeń stricte budżetowych. Podczas, gdy
Sejmik obradował w innych sprawach jawność mogła zostać wyłączona za sprawą
specjalnie wyznaczonych środków prawnych28. Regulacja przewiduje ponadto szereg
sankcji za niewłaściwe zachowanie oraz nieprzybywanie radnych na posiedzenia.
Organem wykonawczym w samorządzie powiatowym został wydział powiatowy,
którego kadencja również wynosiła 3 lata. Zasiadało w nim 6 członków oraz przewodniczący, których wybierano na posiedzeniu sejmiku29. Warunkiem objęcia stanowiska było posiadanie biernego prawa wyborczego do rad miejskich bądź gminnych. W przypadku utraty mandatu oraz stanowiska w wydziale dokonywano
uzupełnienia poprzez uzupełniający wybór do organu stanowiącego. Analogicznie
do przykładu Sejmiku nowo wybrany członek mógł urzędować do końca bieżącej
kadencji. Posiedzenia wydziału zwoływane były minimum raz w miesiącu, natomiast
na wniosek co najmniej dwóch członków można było zwoływać je częściej. Aby
rozstrzygnięcie wydziału mogło zostać uznane za wiążące należało je uchwalić w obecności minimum trzech członków oraz przewodniczącego bądź jego zastępcy. Podobnie jak w przypadku sejmiku, wydział powiatowy posiadał ustawowo enumeratywnie
wymieniony zakres zadań do zrealizowania, który zawarty był w art. 37 niniejszego
dekretu. Katalog kar za kwestie związane z uchyleniem uchwał stanowiły dalszą treść
27. T. Milczarek, Samorząd powiatowy, Warszawa 1999, s. 41.
28. Gdy przewodniczący sejmiku powiatowego lub minimum ¼ radnych podjęła rozstrzygnięcie
w większości 2/3 głosów, wówczas posiedzenie mogło zostać wyłączone. Dekret z dnia 4 lutego
1919 r.
29. Dekret z dnia 4 lutego 1919 r.
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w odniesieniu do organu wykonawczego. W dekrecie z 4 lutego 1919 r. poświęcono
również fragment na scharakteryzowanie funkcji komisarza powiatowego, który
w świetle dotychczasowych analiz był zarówno przewodniczącym organu stanowiącego, jak i wykonawczego. Zakres kompetencji niniejszego organu określony został
w art. 41 i art. 42, wedle których podpisywanie pism oraz wykonywanie uchwał było
jednym z wielu jego obowiązków. Ciekawostką jest, iż zatrudnianie pracowników
powiatowego związku komunalnego następuje również poprzez jego urząd30. Pozostałe fragmenty dekretu o tymczasowej ordynacji powiatowej wyznaczają zakres
nadzoru oraz nadzorowania wspólnoty. Określenie pełnienia nadzoru skierowane
było do samorządu gminnego. Powiat stanowił zatem I instancję względem samorządu niższego szczebla, przy czym drugą był Minister Spraw Wewnętrznych, a w wyjątkowych przypadkach tryb odwołania od decyzji wydanej w II instancji przysługiwał do Sądu Najwyższego. W kompetencji nadzorczej wydziału powiatowego należał
ponadto nadzór nad organami gminnymi oraz ich sankcjonowanie bądź upominanie.
Istotne jest, iż żadna z sankcji nie pozbawiała oskarżonego wolności. Nad powiatowymi związkami komunalnymi - w myśl omawianego dekretu - nadzór sprawował
Minister Spraw Wewnętrznych. Wiele uchwał z różnego rodzaju dziedzin funkcjonowania wspólnoty wymagało jego zatwierdzenia, m. in. kwestie podatkowe. W przypadku, gdy budżet powiatowego związku komunalnego okazywał się być źle zarządzany wtedy Minister Spraw Wewnętrznych mógł wydawać odgórne zarządzenia
dotyczące zrealizowania niewykonanych obowiązków wraz z odgórnym wyznaczeniem środków ich pokrycia. Należy zatem stwierdzić, iż zakres nadzoru, jak i zakres
kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych był szeroko rozbudowany, czego dowodem jest również uprawnienie do rozwiązywania sejmików oraz wydziałów powiatowych wraz z nakazem utworzenia nowego w ciągu 6 tygodni przez komisarza
powiatowego31. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych mógł stwierdzić nieważność
uchwały na wniosek, jednakże skargi na uchwały oraz zarządzenia podlegały rozstrzygnięciu przez sądy administracyjne32. Wejście w życie analizowanego dekretu
sprowadzało się do pierwszej próby „polonizacji” instytucji w nowym państwie. Nie
sposób zaprzeczyć, że był to duży krok w kierunku uregulowania funkcjonowania
samorządu na szczeblu ponadgminnym. Regulacja w szerokim zakresie wyznaczała
30. Zatrudnienie następowało po wysłuchaniu opinii wydziału powiatowego.
31. Dekret z dnia 4 lutego 1919 r.
32. R. Szwed, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939, Częstochowa 2000, s. 53-54.
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zarówno organy, jak i zakres ich kompetencji, który do momentu wejścia w życie
rozporządzenia z 1919 r. normował działanie wspólnot powiatowych. Organizacja
powiatowych władz administracyjnych uległa modyfikacji po wprowadzeniu w dniu
28 sierpnia 1919 r. Rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego. Dotychczas powołana struktura powiatowa została przekształcona w Starostwo,
przy czym ustrój stricte samorządowy uległ zmianie. Wskazuje na to art. 1 i art. 2,
w którym starosta określony został przedstawicielem administracji rządowej mianowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zarówno władze powiatu, jak i pracownicy mianowani byli od tego momentu przez ministrów oraz innych przedstawicieli władz administracyjnych. Zakres działania starosty obejmował realizację
bieżących spraw państwowych, poza kilkoma wyłączonymi w drodze niniejszego
aktu prawnego. Wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia oraz akty prawne będące w kompetencji starostwa podpisywał jego włodarz. Istniały jednak sytuacje, w których pozostali urzędnicy starostwa podpisywali pisma, lecz wyłącznie z upoważnienia. Jednak również w tych przypadkach dokument wymagał zatwierdzenia przez starostę,
co powodowało w gruncie rzeczy rozstrzygnięcie sprawy przez niego33. Konstrukcja
prawna samorządu powiatowego w świetle omawianych regulacji widocznie zmierzała w kierunku upodmiotowienia go względem aparatu rządowego, który mógł
w pełni kontrolować działalność administracji publicznej.

Zabór pruski
Administracja lokalna w zaborze pruskim pomimo, że była rozbudowana to niewielu
badaczy polskich podjęło się jej scharakteryzowania. Wśród wielu tez wskazuje się
głównie na prowadzenie antypolskiej propagandy. Objawiało się to m.in. polityką
centralizacyjną oraz germanizacją w celu umocnienia pozycji Prus34. Pierwsze reformy samorządowe na ziemiach polskich pod panowaniem zaborcy przeprowadzono
od 1815 do 1828 r., przy czym do najważniejszych zaliczyć należy wprowadzenie
sejmiku jako organu doradczego oraz ustawodawstwo pruskie, tzw. „Allgemeines-

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych
władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego, Dz. U. 1919, nr 72,
poz. 785, zwane dalej w skrócie: rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 1919 r.
34. S. Wójcik, Samorząd…, s. 33.
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Landrecht fur diepreussichenStaaten” dotyczące m. in. kwestii wspólnot lokalnych35.
Dalsze przepisy związane z funkcjonowaniem administracji były ogłaszane przez
króla pruskiego w tzw. „Gesetzsammlungfur diekoniglichpreussichen Staaten” od
1810 do 1906 roku36. Struktura samorządowa w zaborze pruskim charakteryzowała
się kilkuszczeblową hierarchią. Po 1815 r. istniało na tym terenie 8 prowincji, które
podzielono na 25 rejencji. Te z kolei podzielone były na powiaty, w skład których
wchodziły wsie i miasta. Charakterystyczny jak na te latabył podział powiatów na
grodzkie i ziemskie. Te pierwsze odnosiły się do dużych miast z kolei ziemskie obejmowały powiatowe związki komunalne37. Struktura powiatu ziemskiego zarządzana
była przez landrata, którego powoływał król spośród kandydatów sejmiku powiatowego. Z kolei powiatami grodzkimi zarządzali nadburmistrzowie38. Samorząd
powiatowy początkowo został uregulowany w ordynacji powiatowej z 20 grudnia
1828 r. a jego przepisy obejmowały prowincję poznańską. Z kolei 13 grudnia 1872
r. podobna regulacja została utworzona dla ziem prowincji pomorskiej39. Na mocy
niniejszych ordynacji utworzono sejmiki powiatowe, które były organem stanowiącym i kontrolnym podobnie, jak w przypadku ziem polskich zaboru rosyjskiego po
odzyskaniu niepodległości. Podobnie w przypadku organu wykonawczego, gdzie
wydział powiatowy posiadał bardzo podobny zakres działania do odpowiednika
w Królestwie Polskim. W przeciwieństwie jednak do dawnej Kongresówki kadencja
organów trwała o rok dłużej40. W sferze organizacji administracji samorządowej na
ziemiach byłego zaboru pruskiego występowały opracowania dotyczące stricte konkretnej jednostki lub regionu. Jedną z nich jest Wielkopolska, która tuż po odzyskaniu
niepodległości przeszła szereg zmian i reform w zakresie wspólnot samorządowych.
Do najważniejszych zmian zaliczyć należy ustanowienie kontrolerów dla włodarzy
powiatów celem stopniowej polonizacji urzędów. Wprowadzenie stanowisk miało
za zadanie nie zakłócać harmonii instytucji. Funkcja kontrolerów sprowadzała się
35. S. Wójcik, Samorząd…, s. 33. Zob. S. Kieniewicz, Historia…, s. 25, 116-117.
36. J. Bardach, M. Leśnodorski, L. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s. 375.
37. K. Koc, Powiat…, s. 34-35.
38. J. Bardach, M. Leśnodorski, L. Pietrzak, Historia..., s. 395.
39. Ustawodawstwo pruskie rozwinięte było ponadto w odniesieniu do samorządów miejskich i wiejskich czego przykładem były liczne edykty królewskie i ordynacje, tj. z 1808, 1850, 1872 i 1891
roku. A. Piekara, Samorząd, Samorządność, Rozwój, Warszawa 2000, s. 117.
40. R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita, Częstochowa 2002, s. 12. Zob. R. Szwed, O samorządzie
terytorialnym w Polsce XIX-XXI wieku, Radomsko 2014, s. 57.
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w dużej mierze do kontroli wprowadzanych regulacji poprzez ich wcześniejsze zatwierdzanie41. W dalszym etapie osoby pełniące w/w stanowiska obejmowały funkcje
kierownicze w landratach po ustępujących włodarzach42. Był to zatem jeden z pierwszych kroków w kreowaniu polskiej struktury administracji na szczeblu lokalnym.
Działalność Naczelnej Rady Ludowej przyczyniła się również do istotnych zmian,
przede wszystkim poprzez swoją działalność legislacyjną. W przypadku powiatów
mowa o rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1919 r., za sprawą którego wszystkie
sejmiki oraz wydziały powiatowe ustanowione przed 1914 r. zostały rozwiązane43. Na
ich miejsce utworzono tymczasowe wydziały powiatowe, których skład ustanawiał
prezes rejencji. Przywilej proponowania i wystawiania kandydatów został przypisany
staroście. Instytucja sejmików powiatowych zatem przestała istnieć od momentu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Struktura tymczasowego wydziału powiatowego została dwukrotnie zwiększona
w stosunku do zapisów pruskiej ordynacji powiatowej z 1872 r. Otóż wraz z przejęciem uprawnień sejmiku tymczasowy wydział liczył zazwyczaj 12 osób w porównaniu
z dotychczasowymi sześcioma, jak stanowiła regulacja. Należy jednak mieć na uwadze,
iż wprowadzony akt prawny nie zawierał w sobie takiego zapisu, co w konsekwencji
skutkowało dowolnością w tym zakresie. Z pracą w tymczasowym wydziale wiązały
się również liczne wymogi. Otóż każdy jego członek musiał posiadać obywatelstwo
polskie oraz zobowiązać się w formie pisemnej do przyjęcia członkostwa. Spowodowane było to licznymi sytuacjami, w których nowo wybrana osoba po krótkim czasie
rezygnowała z funkcji dla lepszej posady w urzędach powiatowych44. Należy również
zwrócić uwagę na zakres zadań, który uległ ogromnemu zwiększeniu poprzez syntezę
dwóch organów. Otóż z jednej strony istnienie tymczasowego wydziału umożliwiło
nieprzerwane wykonywanie zadań przez organ samorządowy, jednakże z drugiej
strony obywatelskie prawo reprezentacji i uczestnictwa w samorządzie uległo ograniczeniu. Mając na względzie tymczasowy charakter instytucji można to było jednak
usprawiedliwić. W rzeczywistości nie wszyscy w ten sposób pojmowali tę sytuację.
Przykładowo M. Jaroszyński twierdził, że wraz z likwidacją sejmików i wydziałów

41. R. Pacanowska, Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznań 2006, s. 31.
42. Nominacje na objęcie urzędu otrzymywano z rąk Naczelnego Prezesa Prowincji.
43. Pacanowska, Samorząd…, s. 34.
44. Tamże, s. 35.
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powiatowych działalność wspólnoty samorządowej została przerwana45. W praktyce
tak jednak nie było, gdyż rozporządzenie Naczelnej Rady Ludowej nie eliminowało
z obrotu prawnego dotychczasowych ordynacji powiatowych. Zmiany w regulacji
dokonane zostały dopiero na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r.o tymczasowej
organizacji byłej Dzielnicy Pruskiej46. Wprawdzie kwestie techniczne i strukturalne
nie zostały zmienione w przypadku powiatów, jednak nowa regulacja skupiała je
w dwóch nowopowstałych województwach: poznańskim i pomorskim47.
Rozwiązania dotyczące ordynacji powiatowej uległy kilku zmianom na mocy rozporządzenia Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r.o wyborach
do sejmików powiatowych na obszarze byłej Dzielnicy Pruskiej48. Przede wszystkim
wyeliminowany przez akt prawny (Naczelnej Rady Ludowej) sejmik został ponownie
przywrócony. Sposób jego obsadzenia był zarówno pośredni, jak i bezpośredni - w zależności od statusu jednostki. Przykładowo w powiatowych związkach komunalnych
jeden mandat przypadał na 1500 mieszkańców. W przypadku powiatów grodzkich
to rada miejska podejmowała rozstrzygnięcia co do obsadzenia nowo powstałych
sejmików49. Tam gdzie miasto nie miało samoistnego prawa wyboru tworzono okręg
wyborczy w połączeniu z innym polskim miastem (§5). Akt prawny regulował ponadto przypadek, gdy miasto w powiecie liczyło poniżej 1500 mieszkańców. Wówczas
do sejmiku powiatowego wybierano tylko jednego przedstawiciela50.
Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wybory przeprowadzano w oparciu o pięcioprzymiotnikowy system a za ich organizację miała odpowiadać Powiatowa Komisja
Wyborcza51. Czynne prawo wyborcze przysługiwało od momentu ukończenia 21 roku
życia nie później niż w dniu wejścia w życie niniejszej regulacji, natomiast prawo bierne
45. M. Jaroszyński, Rozważania…, s. 17.
46. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji byłej Dzielnicy Pruskiej, Dz. U. MbDP
1920, nr 2.
47. Liczebność powiatów w poszczególnych województwach ulegała z czasem zmianom poprzez
wprowadzanie nowych aktów prawnych.
48. Rozporządzenie Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych na obszarze byłej Dzielnicy Pruskiej,Dz. U. R. P., nr 71, poz. 492, zwane dalej
w skrócie: rozporządzeniem z dnia 12 sierpnia 1921 r.
49. R. Szwed, Samorząd… , s. 85.
50. Rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1921 r.
51. W skład komisji wchodził przewodniczący oraz czterech członków, najczęściej byli to lokalni
wyborcy.

74

Damian Stępień

posiadały osoby w wieku minimum 25 lat52. Ponadto, aby można było kandydować,
należało władać językiem polskim, zamieszkiwać na obszarze wspólnoty oraz posiadać
pełnię praw obywatelskich53. Jednakże w przypadku, gdy wyborca chciał wyrazić swoje
niezadowolenie z wyboru bądź sposobu ich przeprowadzenia mógł w ciągu 14 dnia
wnieść formalny sprzeciw do wydziału powiatowego a następnie rościć swoje prawa poprzez instytucje wyższego stopnia w drodze postepowania spornego. Zwołanie nowego
składu sejmiku przez landrata następowało w ciągu 10 dni od daty zakończenia wyborów. Podczas pierwszych obrad organu stanowiącego dokonywano wyboru włodarza
powiatu oraz członków wydziału powiatowego. W tym przypadku jawność wyborów
została prawnie wyłączona54. Obywatelskie prawo uczestnictwa w samorządzie zostało
zatem przywrócone wraz z upadkiem tymczasowych wydziałów powiatowych, natomiast sama konstrukcja regulacji wprowadziła rozbudowany samorząd terytorialny.

Zabór austriacki
Funkcjonowanie samorządów powiatowych w zaborze austriackim oparte było na
przyznaniu im szerokich uprawnień. Klęska państwa doznana po wojnie z Prusami
w 1866 roku sprawiła, że dotychczas liczący się „gracz na scenie politycznej” otrzymał
lekcję pokory. Z drugiej strony natomiast Austro-Węgry zaczęły wkraczać w okres
konstytucyjnego państwa prawnego, wobec czego nie były w stanie utrzymać przy
sobie za pomocą siły militarnej dotychczasowych państw i ludów. W związku z tym
rząd zaborcy postanowił nadać poszczególnym strukturom autonomię oraz dużo
przywilejów w odniesieniu do samorządów. To m.in. dlatego ludność polska pod
zaborem mogła choć w części realizować swoje aspiracje w zakresie gospodarki,
kultury, nauki i oświaty55. W praktyce sprawiło to, że ludność polska w Galicji miała
możliwość realizowania funkcji ustawodawczych i wykonawczych w ramach przyznanej im administracji lokalnej56.
52. Dolna granica wieku obowiązywała również w przypadku pełnienia funkcji landrata. Początkowo
minimalnym wiekiem było ukończenie 30 lat, jednak został on z czasem podwyższony do progu
35 lat. N. Mika, Dzieje Ziemi Raciborskiej, Kraków 2010, s. 105-106.
53. R. Szwed, Samorząd… , s. 86.
54. Rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1921 r.
55. S. Wójcik, Samorząd..., s. 85.
56. Dotychczas obie funkcje sprawowane były przez rząd zaborcy. Ustawodawstwo dotyczące ludności
polskiej w Galicji zawarte było w wielu aktach prawnych i dziennikach. Począwszy od „Constitutiostatuum Regni Galiciae et Lodomerie cum Bukovina” z 1817 roku i Prowincjonalny Zbiór
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Samorząd terytorialny, przede wszystkim powiatowy nie występował w Galicji
przed 1866 rokiem. Struktura administracji w pierwszej połowie XIX wieku zbudowana była z 6 cyrkułów (Kreise) oraz 59 dystryktów (tzw. „Kreisdistrikten”). Wprawdzie wskazuje się, iż dystrykty stanowiły odpowiedniki powiatów pruskich, jednak
jak pokazała historia to właśnie cyrkuły zostały zniesione i zastąpione powiatami na
wzór innego zaborcy57. Przyczyniło się do tego objęcie władzy przez cesarza Józefa
III, który ponadto udzielił starostom szeroki zakres uprawnień, m.in. władzę skarbową, wojskową, polityczną i cywilną58. Struktura samorządu powiatowego w Galicji w porównaniu z wcześniej opisanymi konstrukcjami była odmienna. Zarówno
organy samorządu, jak i ich struktura oraz kompetencje różniły się od kompetencji
organów pruskich i rosyjskich a ich podstawę prawną stanowiła ustawa z 12 sierpnia
1866 roku, w której zawarta została część o reprezentacji powiatowej (część „D”) oraz
o ordynacji powiatowej (część „E”). Konstrukcja regulacji prawnej była o tyle nietypowa, że zagadnienie wyboru radnych szczebla powiatowego wydzielone zostało na
poszczególne grupy społeczne. Kryteria uczestnictwa w wyborach organu stanowiącego w powiecie ustanowione zostały odrębnie. Akt prawny zawierał katalog warunków odnoszących się w części I A do grup większych posiadłości. Spełnienie jednego z nich dawało możliwość skorzystania z czynnego prawa wyborczego59. Dla
wspomnianej grupy społecznej ustawodawca zaliczał posiadaczy dóbr ziemskich
tabularnych, z których odprowadzano podatek w minimalnej wysokości określonej
niniejszą regulacją oraz posiadanie obywatelstwa austriackiego. Grupy większej posiadłości mogły ponadto korzystać z nadanego im przywileju ustanowienia pełnomocnika. Ta sama forma z oczywistych względów dotyczyła gmin, którym oddanie
głosu powierzano dla naczelnika gminy bądź jego zastępcy. Regulacja dopuszczała
ponadto ustanowienie przedstawicieli dla osób ubezwłasnowolnionych oraz żon
Praw publikowany w języku łacińskim i niemieckim. Dopiero w momencie uzyskania autonomii
publikowane zostały m.in. w języku polskim: Dziennik Praw i Rozporządzeń Krajowych Królestwa Galicji, Dziennik Praw i Rządowy Cesarstwa Austriackiego oraz Dziennik Powszechny
Praw Państwa i Rządu. J. Bardach, B. Leśnodorski, L. Pietrzak, Historia…, s. 376. Powierzenie tak
dużego zakresu kompetencji było zdecydowanie dużym przełomem, gdyż dotychczas Galicja była
zarówno nastawiona na zaostrzenia względem ludności polskiej, jak i gorzej administrowana niż
miało to miejsce w Prusach. S. Kieniewicz, Historia…, s. 28.
57. K. Koc, Powiat.., s. 35.
58. Tamże.
59. A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 502.
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posiadaczy większych posiadłości. Ordynacja regulowała też sposób obsadzania stanowisk radnych. Otóż tam, gdzie ich liczba była równa bądź mniejsza liczbie mandatów tam zostawali oni wybrani automatycznie. Niewystarczająca liczba radnych
skutkowała wyborem uzupełniającym spośród pozostałych mieszkańców. Czynne
prawo wyborcze poza wyżej opisaną grupą społeczną przysługiwało grupie najwyżej
opodatkowanych z kategorii przemysłu i handlu. Warto przy tym zaznaczyć, że regulacja obejmowała wyłącznie przedsiębiorców w obszarze przemysłu, górnictwa
i handlu wykonywanego na terenie danego powiatu60. Poza wykonywaną profesją
istotne było odprowadzanie podatku w minimalnej kwocie określonej w ustawie.
Możliwość skorzystania z pełnomocnika była dopuszczalna na podobnych zasadach,
jak we wcześniejszym przypadku, przy czym zapis §4 ordynacji dopuszczał ustanowienie reprezentanta tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wykonywał swoje obowiązki
zawodowe poza powiatem. Zapisy ordynacji powiatowej regulowały ponadto wybieranie członków rady powiatu przez gminy miejskie oraz gminy wiejskie. Zarówno
w pierwszym, jak i w drugim przypadku sposób wyboru radnego był pośredni. Gminy miejskie zostały w świetle niniejszego aktu prawnego uprawnione do wyboru
członka poprzez radę gminy. Dotyczyło to sytuacji, gdy w powiecie znajdowało się
kilka miast, jak i również jedno61. Z kolei uprawniony do głosowania w gminie wiejskiej był jej naczelnik bądź zastępca oraz przynajmniej jeden delegat62. Z uprawnienia mógł ponadto skorzystać posiadacz ziemski, który ze swoich dóbr odprowadzał
podatek w kwocie niższej niż wyznaczona dla grup większych posiadłości. Ustawodawca austriacki wyłączył w niniejszej regulacji prawo wybieralności poszczególnym
grupom. Dotyczy to mieszkańców powiatu, którzy byli zakwalifikowani do dwóch
lub większej ilości grup. Przepis dotyczył również radnych gminnych, którzy byli
członkami w kilku gminach. W tym przypadku ustawodawca nakazywał dokonania
wyboru w gminie, w której znajdował się stały adres zamieszkania lub odprowadzane były podatki w najwyższej kwocie63. Uprawnionymi do kandydowania w wyborach
do rady powiatowej byli mężczyźni w wieku co najmniej 24 lat, którzy nie byli for60. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=20131&from=publication, stan na dzień
29.03.2020.
61. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=20131&from=publication, stan na dzień
30.03.2020.
62. Na każde 500 osób w gminie przypadał jeden delegat poza tym wyznaczonym ustawowo.
63. S. Wójcik, Samorząd…, s. 87.
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malnie ubezwłasnowolnieni oraz posiadali prawo wyborcze w grupie większych
posiadłości lub w grupie najwyżej opodatkowanych w kategorii przemysłu i handlu.
Ostatni z warunków mógł zostać zastąpiony prawem obieralności do grup wchodzących w skład tego powiatu64. Dalsze zapisy niniejszej ordynacji zawierały kwestie
dotyczące m. in. ustanowienia okręgów (tzw. kół wyborczych), miejsc wyborów, ich
ogłaszania, list wyborców i kart głosowania dla poszczególnych grup społecznych,
jednakże ich dalsza analiza nie jest znacząca dla potrzeb niniejszej pracy. Dział II
ordynacji powiatowej z 1866 r. poświęcony został wyborowi organu wykonawczego.
Na pierwszym posiedzeniu rady powiatowej wybrany zostawał jego prezes, zastępca
oraz członkowie wydziału. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie dokonano wyboru
prezesa bądź jego zastępcy bezwzględną większością głosów to rada ponownie dokonywała głosowania względem dwóch najlepiej popieranych kandydatów. Prezes
wydziału powiatowego nosił również miano marszałka rady65. Uprawnienie do wyboru jednego członka wydziału przysługiwało każdej grupie społecznej, z kolei pozostali członkowie ustanowieni byli na mocy wyboru radnych66. Ich kadencja - podobnie, jak członków organu stanowiącego – wynosiła 6 lat, a więc obejmowała
zarówno wszystkich 26 radnych oraz wybieranych spośród nich członków wydziału67.
Nie sposób zatem zaprzeczyć, iż konstrukcja ordynacji powiatowej z 1866 roku dzieliła ludność nie tylko ze względu na tzw. grupy społeczne, lecz także na ich uprawnienie do wolnego wyboru. System kurialny w Galicji umożliwiał części społeczeństwa
(I i II grupa) swobodę bezpośredniego podejmowania decyzji z kolei kuria III oraz
IV wybierała poprzez swoich przedstawicieli w samorządach niższego szczebla. Ponadto ustawodawca wprowadził dualizm na szczeblu powiatowym. Otóż z jednej
strony rolę przedstawiciela struktur samorządowych pełniły: rada powiatowa i wydział
powiatowy, jednakże na tym samym szczeblu wykonywał swoje zadania przedstawiciel administracji rządowej - starosta. Organy te były jednak całkowicie niezależne
od siebie68. Samorząd powiatowy wprawdzie stanowił związek publicznoprawny z oso-

64. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=20131&from=publication, stan na dzień
31.03.2020.
65. S. Wójcik, Samorząd, s. 87.
66. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=20131&from=publication, stan na dzień
31.03.2020.
67. S. Wójcik, Samorząd…, s. 87.
68. Zob. R. Szwed, Samorządowa…, s. 12. Zob. R. Szwed, O samorządzie…, s. 58.
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bowością prawną, jednakże jego uprawnienia wykonawcze były znikome. Wyrazem
tego była konieczność zgłaszania do starosty swoich rozstrzygnięć, aby mogły oficjalnie funkcjonować w obrocie prawnym69. W zakresie samorządu powiatowego
regulacje wyznaczały dużo zadań, m.in. z zakresu oświaty, komunikacji, zarządu i tworzenia zakładów, jak również nadzoru nad działalnością jednostek samorządowych
niższego szczebla. Dość przełomowa ustawa samorządowa z 1866 roku oraz sytuacja
polityczna w Galicji umożliwiły poprawę życia w powiatach. Przede wszystkim obszar
finansów, komunikacji oraz medyczny poprawiły jakość funkcjonowania w dobie
autonomicznej Galicji70. Sytuacja ta nie uległa żadnej istotnej zmianie do momentu
wybuchu I Wojny Światowej. Dopiero w trakcie jej eskalacji działacze polscy w samorządach zmuszeni byli znacznie podporządkować się zarządowi cywilnemu Galicji, jednakże struktura jednostki samorządowej przetrwała w niezmienionym kształcie. Unormowania prawne w zakresie samorządu powiatowego uległy modyfikacjom
władz w odrodzonej Polsce. Większość zapisów dotychczasowej regulacji w 1866
roku zachowało swą moc obowiązującą, niemniej jednak nowo wprowadzone akty
prawne zmieniły jej niektóre zapisy, czego przykładem było wejście w życie ustawy
z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany §23 obowiązującej w b. Księstwie
Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem ustawy o reprezentacji
powiatowej71. Wskutek wejścia w życie regulacji poszerzono zapis dotyczący nakładania przez powiat dodatków na wydatki wspólnoty powiatowej w określonych wysokościach zostały uzupełnione zapisem o możliwości nałożenia 40-procentowego
dodatku za formalnym zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych72. Moment
odzyskania przez Polskę niepodległości nie stanowił jedynie zmian w ustawodawstwie
względem samorządów powiatowych. Istotny okazał się również szereg przemian
zarówno na scenie politycznej oraz zmian geopolitycznych. Otóż wyzwolenie państwa
69. M. Sienkiewicz, Samorząd…, s. 63.
70. Tamże, s. 64.
71. Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany §23 obowiązującej w b. Księstwie
Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem ustawy o reprezentacji powiatowej, Dz.
U. 1919, nr 88, poz. 480.
72. Przed wejściem w życie niniejszej ustawy rada powiatowa mogła samoistnie nakładać dodatek do
podatku w wysokości 10%. W przypadku, gdy dodatek miał wynosić od 10 do 20% rada musiała
uzyskać zgodę wydziału krajowego. Ustanowienie dodatku w wysokości przekraczającej 20%
następowało wyłącznie na mocy ustawy krajowej. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=20131&from=publication, stan na dzień 31.03.2020.
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polskiego nie nastąpiło od razu. W przypadku Austro-Węgier najpierw opanowano
Kraków i Galicję aż po San, na którym władzę objęła Polska Komisja Likwidacyjna,
natomiast na Śląsku Cieszyńskim Rada Narodowa. Znacznie większą trudność w całkowitym wyzwoleniu terenu stanowiły działania na wschodniej Galicji, gdzie cel
stworzenia niepodległego państwa polskiego ścierał się z zamiarem utworzenia Ukraińskiej Republiki Ludowej73. Wszelkie te zadania zadecydowały ostatecznie o kształcie państwa, a przy tym o ilości i strukturze samorządów, m.in. powiatowych. Dla
przykładu obszary poszczególnych powiatów w województwach po odzyskaniu niepodległości różniły się podobnie, jak potencjał przemysłowy a co za tym idzie – zasobność budżetowa.
Tabela nr 1. Dane statystyczne i ewidencyjne powiatów w poszczególnych województwach
Region

Obszar
w km2

Ilość
mieszkańców

Ilość zakładów
przemysłowych

Wpływy do
budżetu

woj. centralne

1616

11 362

2163

811 324

woj. zachodnie

820

53 523

901

530 896

woj. południowe

1039

104 304

773

295 398

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Grzybowska, Decentralizacja…, s. 156–158.

Sytuacja gospodarczo-polityczna poszczególnych zaborców doprowadziła ostatecznie do rozbieżności poszczególnych jednostek samorządowych. Nie sposób zaprzeczyć, iż zróżnicowania gospodarcze poszczególnych państw oraz ich działania
wpłynęły na ich zasobność finansową. Najlepiej pod tym kątem prezentowały się
powiaty w województwach centralnych, czego w przypadku powiatów wywodzących
się spod zaboru austriackiego nie było można stwierdzić. Być może to właśnie zależność organów samorządowych w zakresie wydawania lokalnych aktów prawnych
od organu państwowego hamowało rozwój obszaru. Skutkowało to z biegiem czasu
brakiem samowystarczalności finansowej, która gwarantowała realizację zadań przez
samorząd a co za tym idzie – istoty samorządności. Należy również zwrócić uwagę,

73. F. Ryszka, (red.), Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, Warszawa 1962, s. 24.
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iż początek lat dwudziestych niósł za sobą problemy organizacyjne w powiatach.
Liczne braki w organach stanowiących i wykonawczych skutkowały odgórnym mianowaniem kandydatów i organów przez ośrodek władzy, a więc sterowanie aparatem
samorządowym przez aparat rządowy74. W konsekwencji „autonomia” wspólnoty
lokalnej miała podstawę, by czuć się zagrożona.

Podsumowanie
Problematyka samorządu powiatowego w okresie II Rzeczypospolitej budziła przez
lata zainteresowanie - zarówno pod względem konstrukcji regulacji prawnych, jak
również danych z tego okresu. Mimo licznych publikacji na temat wybranych powiatów całościowe ujęcie problematyki cieszyło się szerszym spektrum zainteresowania.
Ujęcie całościowe pozwalało bowiem na zebranie większej ilości danych oraz przeprowadzenie dokładniejszych analiz. Jeszcze lepiej prezentowała się sytuacja na tle gmin
z uwagi na fakt ich nieprzerwanego istnienia na ziemiach polskich. Analiza związków
samorządowych utwierdza w przekonaniu jak wiele istotnych zmian musiały przejść
do czasu ich unifikacji na mocy ustawy ramowej z 1933 r.75 Podział organów samorządu terytorialnego na mocy regulacji poszczególnych zaborców odegrał równie istotną
rolę w dalszym kształtowaniu polityki samorządowej w państwie. Przede wszystkim
próba rozgraniczenia organów stanowiących od wykonawczych na terenie każdej
struktury wyglądała inaczej co umożliwiało następnie porównanie efektów tychże
rozwiązań oraz wypracowanie na ich podstawie uniwersalnego schematu. Również
w oparciu o nietworzyły się programy wyborcze ówczesnych opcji politycznych,
podnoszących postulat decentralizacji państwa.
Jedną z bardziej widocznych tendencji w systemie administracyjnym II RP były
rewolucje w administracji samorządowej. Momentem przełomowym dla dotychczasowego funkcjonowania powiatów była niewątpliwie ustawa o częściowej zmianie
ustroju samorządu terytorialnego. Poświęcenie uwagi problemom powiatu, jak i pozostałych struktur samorządowych zaowocowało formalną unifikacją prawa. Na proces
tak stanowczego zreformowania zdecentralizowanego aparatu władzy składały się nie
tylko czynniki polityczne, ale również społeczne, ideologiczne i kulturowe. W efekcie

74. M. Grzybowska, Decentralizacja…, s. 158.
75. Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Dz.
U. nr 35, poz. 294.
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powiaty otrzymały jednolite nazewnictwo organów oraz zakresy kompetencji jednakowe dla samorządów z całego kraju, zbliżone częściowo do poprzednich zadań.

Streszczenie
Kształt samorządu powiatowego w Polsce po odzyskaniu niepodległości
Celem niniejszej pracy jest ilustracja tytułowego problemu w odniesieniu do okresu
dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń
okresu rozbioru Polski. Problematyka samorządu terytorialnego podejmowana była
przez badaczy wielu dyscyplin naukowych. Znaczną część publikacji poświęcano
jednak samorządowi w ujęciu całościowym bądź skupiano się wyłącznie na samorządzie gminnym. Powiat stanowił bowiem o tyle problematyczny obszar, że w okresie
rozpadu państwa polskiego występował on nieregularnie. Ówcześni ustawodawcy –
przekonani istnieniem gminy jako podstawowej formy samorządu – nie odczuwali
potrzeby rozbudowy zdecentralizowanego aparatu państwa. W odpowiedzi na zarzuty
względem tworzenia powiatów – jakoby stanowiły zbędny instrument realizacji zadań
publicznych – pojawiły się tezy o jego pomocniczej względem gmin roli oraz pełnieniu
funkcji łącznika między administracją zdecentralizowaną a rządem.
Słowa kluczowe: powiat, samorząd terytorialny, instytucja, zabory.

Summary
The shape of poviat self-government in Poland after regaining independence
The purpose of this article is to present the title problem in relation to the interwar
period, taking into account the most important events of the partition of Poland.
The issues of local government were taken up by researchers from many scientific
disciplines. However, much of the publication was devoted to local governmentin its
entirety or focused solely on local government. The county was a problematic area
because it occurred irregularly during the break-up of the Polish state. The legislators
of that time – convinced by the existence of the commune as the basic form of selfgovernment – did not feel the need to develop the decentralized apparatus of the
state.In response to allegations regarding the creation of counties – as if they were an
unnecessary instrument for the implementation of public tasks – there were theses
about its auxiliary role towards municipalitiesand acting as the interface between
decentralized administration and government.
Keywords: county, local government, institution, annexation.
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Historyczne uwarunkowania populizmu
w okresie II RP
Piotr Solarz1

Wstęp
Punktem wyjścia dla analizy historycznych przyczyn populizmu w okresie II Rzeczypospolitej jest po pierwsze przedstawienie istoty populizmu czyli definicji populizmu
oraz po drugie ukazanie wydarzeń które związane są z pojęciem populizmu w okresie II RP. Głównym celem artykułu będzie próba odpowiedzi na pytanie: jakie były
uwarunkowania historyczne populizmu w okresie II RP? Tradycyjne wyjaśnienie
tego problemu zostało zawarte w tezie głównej, czyli w twierdzeniu, że populizm
w okresie II RP Polsce był następstwem historycznych uwarunkowań. Konkretyzacją
wymienionego celu ogólnego, a także tezy głównej, są hipotezy szczegółowe, które
zostały sformułowane w formie tez pomocniczych:
– Teza 1: W historii rządów dwudziestolecia międzywojennego można zauważyć
wiele przejawów populizmu;
– Teza 2: Sanacja nie miała cech populistycznych (ludowych).
Naukowe podejście do badanych zjawisk oznacza zastosowanie określonej aparatury pojęciowej w celu opisania danego problemu. Stąd głównym celem niniejszych
rozważań jest przedstawienie podstawowego terminu „ populizm” jego różnorodnego
znaczenia oraz sporów o jego definicję.

Definicja terminu „populizm”
Populizm jest terminem obowiązującym od niedawna i oznacza najogólniej stosowanie metod zachowania politycznego, które w sposób przystępny i łatwy trafiają do
społeczeństwa. Populizm pielęgnuje i skupia się na problemach społecznych, które
populista wykorzystuje w celu osiągnięcia zysków politycznych.Wyodrębnienie, zdefiniowanie, czy ocena populizmu stanowią jedno z najtrudniejszych zadań przed jakim
stają przedstawiciele nauk społecznych, w tym nauk politycznych. Trudności związane
z dokładnym określeniem terminu „populizm” wynikają z tego, że w literaturze zarysowały się stanowiska różnorodnie ujmujące jego znaczenie. Termin ten w literaturze

1. Dr hab. Piotr Solarz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
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przedmiotu występuje w dwóch kontekstach – pierwsze, służy do opisywania ruchów
politycznych, natomiast drugi służy do charakterystyki rodzaju polityki2.
Literatura przedmiotu definiuje populizm jako „politologiczna tendencja społeczno-polityczna (nasilenie określonych przekonań i zachowań), charakteryzująca
się wiarą w mądrość i uczciwość prostego człowieka, niechęcią do wykształconych
elit, specjalistów, ekspertów, przywiązaniem do prostych wyjaśnień i rozwiązań oraz
roszczeniowym stosunkiem do państwa i wyższych warstw społecznych”3.
Geneza populizmu sięga pierwszej połowy XIX wieku. Rozwojowi populizmu
sprzyjały przede wszystkim idee grup, które nawiązywały do potrzeb ludu przede
wszystkim w Rosji oraz krajach objętych Wiosną Ludów. Grupy te najczęściej głosiły
hasła reformatorskie oraz radykalne. Jednymi z prekursorów populizmu na świecie
byli tzw, dekabryści4 oraz rewolucyjni demokraci5. Jako kolebkę populizmu należy
jednak postrzegać Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, tam bowiem narodził się
ten ruch społeczny. Literatura przedmiotu wskazuje, że za pierwowzór współczesnego populizmu uznaje się farmerski ruch protestu w USA z przełomu XIX i XX
wieku6. Najpopularniejszy stał się jednak populizm w krajach latynoamerykańskich,
głównie w Meksyku, Brazylii oraz Argentynie. Swój rozkwit przeżywał w latach 30.
i 40. XX wieku7.
Populizm wywodzi się z następujących idei:
– postrzegania świata w kategoriach życia codziennego,
– stereotypu prostego człowieka,
– stereotypu ludu biednego i wykorzystywanego,
– wyidealizowania zwykłego człowieka oraz samego ludu,
2. F. Bealey, Dictionary of political science, Oxford 1999, s. 262.
3. Encyklopedia PWN, hasło: populizm, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/populizm;3960525.html,
pobrano 10.12.2019 r.
4. Była to grupa rosyjskich rewolucjonistów ze sfer szlacheckich działająca w latach 20. XIX wieku.
Nazwa wywodzi się od daty wybuchu antycarskiego powstania – 26 grudnia 1825 r. (źródło:
Encyklopedia PWN, hasło: dekabryści).
5. Według leninowskiej typologii teoretycy i działacze społ. XIX w. dążący w krajach eur. do likwidacji
feudalizmu lub jego pozostałości przez rewolucyjne wprowadzenie w życie zasad demokr.-liberalnych, zwłaszcza zniesienia przegród stanowych i uwłaszczenia chłopów (źródło: Encyklopedia
PWN, hasło: rewolucyjni demokraci).
6. M. Kula, Narodowe i rewolucyjne, Londyn 1991, s. 30.
7. A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 1995.
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– postrzegania ludu w kategoriach relatywnych, narodowych,
– założenia wyższości głosu ludu nad pojęciami abstrakcyjnymi,
– prostego utożsamiania demokracji z przewagą większości,
– słuszności decyzji politycznych z wolą i opinią większości,
– akcentowania emocjonalnych i symbolicznych form poczucia wspólnoty w danej
zbiorowości,
– dążenia do rozwiązywania problemów „zwykłych ludzi” i przezwyciężenia ich
wyobcowania z polityki przez negację tradycyjnych instytucji i autorytetów politycznych, przez odwołanie się przed nimi i ponad nimi do głosu ludu, do opinii
zwykłego człowieka8.
Wskazane wyżej elementy populizmu można dostrzec w programach propagandowych wielu ugrupowań politycznych.
Jako ruch społeczny populizm można zdefiniować w dwóch rodzajach (Wykres 1).
Wykres 1. Formy populizmu

POPULIZM

ODGÓRNY

ODDOLNY

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w: Encyklopedia PWN, hasło: populizm.

Populizm odgórny oznacza, iż jest on kierowany przez klasy wyższe, które rządzą
państwem. Odwrotnie jest z populizmem oddolnym. Powstaje on spontanicznie wśród
klas rządzących, ale dotyczy środowisk słabszych, marginalnych. W działaniu populizm
zazwyczaj występuje jako forma roszczeniowa. Może przyjąć następujące formy:

8. Encyklopedia PWN, hasło: populizm, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/populizm;3960525.html,
pobrano 10.12.2019 r.
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– działanie związków zawodowych,
– jako ruch protestu,
– w formie partyjnej,
– w formie zinstytucjonalizowanych frontów,
– w formie bloków ponadpartyjnych lub bezpartyjnych9.
Populizm jako idea rozwinął się najbardziej w krajach objętych tzw. kapitalizmem
peryferyjnym, czyli zależnym. Jest to swojego rodzaju odpowiedź na pojawiające
się zjawiska kryzysowe, oligarchię czy też dominację obcych mocarstw. Tendencje
populistyczne można także zaobserwować podczas przemian ustrojowych w krajach
postkomunistycznych. Jego rozwojowi sprzyja przede wszystkim:
– słabość oraz brak ciągłości tradycji i nawyków demokratycznych,
– poczucie niesprawiedliwości spowodowane gwałtownym rozwarstwieniem społecznym,
– poczucie zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego.
Jak słusznie zauważa Andrew Heywood populizm, etymologicznie wywodzi się
od łacińskiego pop ulus co oznacza lud. Jest to termin który najczęściej jest wykorzystywany do opisania określonej tradycji myśli politycznej, specyficznych ruchów
politycznych i formy władzy. Jako tradycja polityczna populizm odzwierciedla przekonanie, zgodnie z którym instynkty i życzenia ludu zapewniają podstawową legitymizację działań politycznych. Ruchy bądź partie określane jako populistyczne są zatem
charakteryzowane przez ich roszczenie do wspierania zwykłych ludzi w konfrontacji
z zepsutymi elitami ekonomicznymi, politycznymi i kulturalnymi. Polityce populiści
odwołują się bezpośrednio do ludu i roszczą sobie prawo do wyrażania jego najgłębszych nadziei i strachów, zaś wszelkie pośrednie instytucje darzą brakiem zaufania10.
W Leksykonie politologii pod redakcją A.Antoszewskiego i R. Herbuta, również
zwraca się uwagę na etymologiczne pochodzenie terminu populizm od łacińskiego
populus jednocześnie zwracając uwagę, że jest to nazwa określająca poglądy polityczne oraz związane z nimi polityczno-społeczne ruchy, które posługują się hasłami
politycznymi, ekonomicznymi lub społecznymi łatwo trafiającymi do przekonania,
o emocjonalnym i antyracjonalnym charakterze, wyrażających tęsknotę za prostymi
rozwiązaniami trudnych problemów oraz zgodnych z oczekiwaniami większości.
Lansowanie tych haseł ma na celu uzyskanie poparcia społeczeństwa i osiągnięcie
9. Tamże.
10. A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa 2008, s. 172.
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przy jego pomocy wpływów lub władzy. Nierzadko populizm wyraża się w prostym
utożsamieniu demokracji z nieograniczoną realizacją woli większości. Propagowane
w ramach populizmu cele polityczne są formułowane niezależnie od istniejących
partii politycznych i instytucji życia publicznego. Władca – populista, zabiegając
o sympatię mas, często cieszy się powszechną popularnością. Chętnie wykorzystuje
nastroje społecznego niezadowolenia, mieniąc się rzecznikiem interesów ludu11.
Tematem moich rozważań jest zjawisko pozornie dobrze rozumiane przez większość obywateli współczesnej Polski. Biorąc pierwszą lepszą gazetę dotyczącą kwestii
społecznych, bardzo często można spotkać się z określeniem populizm. Jest ono nagminnie używane, wydaje się przez to dobrze zrozumiane. Można interpretować ten
termin w różny sposób. Trudność polega na występowaniu tego zjawiska w różnych
postaciach i okolicznościach. Powstaje ono w wyniku wielu czynników, sytuacji i procesów mających miejsce w społeczeństwie oraz polityce. Wyjaśnienie tego terminu
może pomóc w lepszym zrozumieniu współczesnej demokracji12. W mojej ocenie
populizm jest symbolem złożoności interakcji, do jakich dochodzi między ludem
a skomplikowanym systemem sprawowania władzy we współczesnych państwach.
Głębszemu zrozumieniu tego pojęcia poświęcam pierwszy rozdział niniejszej pracy.
Ukazuje on ścisły związek populizmu z demokracją. Dowodzę również, że przypisywanie populizmowi negatywnego zabarwienia nie zawsze musi być prawidłowe. Obecnie w państwach Unii Europejskiej istnieje wiele ugrupowań politycznych, mających
zabarwienie populistyczny. Często odnoszą się one w postulatach do postaw nacjonalistycznych, prawicowych oraz anty imigracyjnych. Poniekąd sytuacje tę determinują
zmiany, wywołane przez proces integracji europejskiej, przez co państwa narodowe
zaczynają odgrywać mniejszą rolę. Populizm to cześć naszego życia publicznego,
wywiera duży wpływ na zachowania wielu wyborców i polityków, pojawia się jako nieokiełznany fragment rzeczywistości, często słabo zrozumiany i lekceważony. W mojej
pracy pogrupuję populizm na trzy rodzaje: postępowy, resentymentu i reakcyjny.
Bardzo często populizm towarzyszy ruchom politycznym. Ruch polityczny to
zbiorowe i celowe działanie o określonym zasięgu przestrzennym i czasowym, które
zmierza do wprowadzenia zmian o charakterze strukturalnym, dotyczącym funkcjonowania szeroko rozumianej władzy politycznej i układu powiązań ukształtowanego
w jej ramach. Do kategorii ruchu politycznego można zaliczyć na przykład ruch
11. A. Antoszewski, R. Herbut (red), Leksykon…, s. 332.
12. https://populizm.wordpress.com/, pobrano 15.12.2019 r.
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liberalno burżuazyjny z przełomu XVIII i XIX wieku którego osią centralną stał się
konflikt, wolność, władza ekonomiczna13.
Zasadniczo w literaturze politologicznej ruch polityczny interpretuje się w trojaki sposób: po pierwsze grupa niezadowolonych, sfrustrowanych lub czujących się
zagrożonymi inicjuje stworzenie ruchu politycznego, po drugie funkcjonuje teoria
tak zwanego racjonalnego wyboru. Po trzecie, sądzi się, iż w każdym społeczeństwie
to istnienie odrębnych, uświadamianych interesów grupowych – co decyduje o ich
polityzacji14. Jak słusznie zauważa Andrew Heywood ruch polityczny to szczególna
forma zachowania kolektywnego, w której działanie jest efektem postaw i aspiracji
jego członków, obracających się najczęściej w ramach luźnych ram organizacyjnych.
Bycie częścią ruchu społecznego wymaga dużego poświęcenia i politycznego atawizmu, nie zaś formalnego członkowstwa. Przede wszystkim liczy się aktywność. Ruch
różni się od spontanicznych działań masowych (takich jak na przykład powstanie,
czy rewolucja), tym że wymaga w pewnym stopniu zamierzonych lub planowanych
działań nakierowanych na osiągnięcie wspólnego celu. Nierzadko ruchy społeczne
obejmują grupy nacisku, a czasami mogę przekształcać się a partie polityczne15.

Populizm w latach 1918–1926
Po 123 latach niewoli społeczeństwo polskie było poważnie zróżnicowane i rozbite
politycznie. Część przedstawicieli klas posiadających dążyła do stworzenia monarchii konstytucyjnej, endecy zaś chcieli odbudowy państwa polskiego jako republiki.
Występowały żywiołowe nastroje rewolucyjne, ale największe wpływy zdobywał ruch
niepodległościowy. Stwarzało to możliwości do różnorakich działań populistycznych,
mających na celu osiągnięcie aprobaty u społeczeństwa. Do takich należą wspomniane w rozdziale 1 działania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej,
powstałego w Lublinie. Rząd ten w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. opublikował Manifest o wyraźnych akcentach populistycznych. Adresowany był do „ludu polskiego”.
Manifest zakładał, że na obrady Sejmu Ustawodawczego wniesione zostaną projekty
ustaw przewidujące:
– przymusowe wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej i oddanie ziemi w ręce
ludu pracującego,
13. A. Antoszewski, R. Herbut (red), Leksykon…, s. 392–393.
14. Tamże, s. 394.
15. A. Heywood, Klucz…, s. 218.
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– upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowego, dróg komunikacyjnych
oraz innych działów przemysłu,
– zabezpieczenie udziału w zarządzaniu zakładów nie podlegających upaństwowieniu,
– wprowadzenie ustawodawstwa pracy,
– konfiskatę kapitałów powstałych ze spekulacji wojennej,
– wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego i świeckiego nauczania16.
Manifest ten wywarł wielki wpływ na kształtowanie się polskiego niepodległego
państwa. Na szczególną uwagę z punktu widzenia populizmu zasługuje próba uznania
mas pracujących za czynniki decydujące w rozwoju społeczeństwa i państwa.
Analizując historię rządów dwudziestolecia międzywojennego można zauważyć wiele przejawów populizmu. Po wyborach do Sejmu (05.09.1922r.) i do Senatu
(12.09.1922 r.) nadeszły wybory prezydenckie (09.12.1922r.) Po pięciu głosowaniach
prezydentem został wybrany Gabriel Narutowicz, dotychczasowy minister spraw zagranicznych, ku ogólnemu niezadowoleniu prawicy, w tym endecji17. Wybór Gabriela
Narutowicza na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej był ze wszech miar legalny, ale
atmosfera jemu towarzysząca oraz późniejsze działania noszą jak najbardziej znamiona populizmu. Atmosfera polityczna po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta
była bardzo burzliwa, gdyż informacja szybko rozeszła się po Warszawie. Wielu oponentów nowego prezydenta sięgnęło po środki populistyczne, prezentując na wiecach
swoje niezadowolenie i wzywając do bojkotu nowo wybranej głowy państwa. Jeszcze
zanim posłowie i senatorowie biorący udział w głosowaniu opuścili gmach sejmowy,
zebrała się tam demonstracja złożona głównie z młodzieży akademickiej i szkolnej
głośno wyrażająca niezadowolenie z dokonanego wyboru18. Organizacje prawicowe
nie zamierzały przyjąć do wiadomości takiej decyzji Zgromadzenia Narodowego.
W proteście przeciwko wyborowi prezydenta uformował się pochód, który udał się
do mieszkania gen. Józefa Hallera. Wznoszono antyprezydenckie okrzyki „precz
z Narutowiczem”, a gen. Haller z balkonu wygłosił do tłumów przemówienie, za które
zebrał wiwaty19. Następnie manifestanci, skandujący hasła przeciwko Narutowiczowi,
przeszli pod dom, w którym mieściła się siedziba endeckiej „Gazety Warszawskiej”. Tu
16. Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, Lublin, Kraków 1918.
17. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, 1914-1939, Warszawa 2003, s. 142, 143, 144, 145.
18. M. Ruszczyc, Strzały w Zachęcie, Katowice 1987, s. 142.
19. Tamże, s. 142.
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wygłoszone zostało kolejne przemówienie do ludu. Tym razem do tłumu przemówił
poseł Antoni Sadzewicz. Następnie na wielotysięcznym wiecu w alei 3 Maja została
uchwalona rezolucja, która wzywała Narutowicza do ustąpienia, a PSL „Piast” do
naprawy błędu, jakim było poparcie zdrady narodowej20.
Działania populistyczne polegają też na manipulowaniu tłumem. Dlatego wtedy,
świadomie wprowadzając w błąd obywateli, podano do publicznej wiadomości nieprawdziwą informację, jakoby Gabriel Narutowicz, który już od dwóch lat sprawował
w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję ministra robót publicznych, nie posiadał
polskiego obywatelstwa. Argumentowano też, że całe życie mieszkał w Szwajcarii
i jest w Polsce człowiekiem obcym21.
Działania populistyczne zawierają też odwoływanie się do ksenofobii, niechęci do
obcych, wykluczania innych z powodu religii czy rasy. Ten chwyt został wykorzystany dzień po wyborach, gdy Narodowa Demokracja ogłosiła, że w przyszłości nie
zaakceptuje żadnego rządu, który został utworzony przez prezydenta narzuconego
przez obce narodowości: Żydów, Niemców i Ukraińców22. Dlatego posłowie Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej ogłosili komunikat informujący, iż będą
walczyć przeciwko objęciu urzędu prezydenta przez Gabriela Narutowicza, bo wybór
jest narzucony, a walka jest koniecznością w obronie narodowego charakteru Państwa
Polskiego zagrożonego tym wyborem. Prawica, która chciała przejęcia pełnej władzy
w swoje ręce, podjęła gwałtowną ofensywę polityczną, w której głównym argumentem
był wybór Narutowicza przez mniejszości narodowe a nie polskie większości. Nie
zauważono przy tym i nie doceniono, że wybór Gabriela Narutowicza na urząd prezydenta przy istotnym poparciu mniejszości narodowych świadczył o zaangażowaniu
mniejszości w życie polityczne państwa. Prawica uparcie optowała za rządami tzw.
„polskiej większości”, jako jedynie słusznej do decydowania o sprawach i problemach
Polski, a w szczególności o wyborze głowy państwa.Bardzo widowiskowa, zatem
populistyczna była decyzja prawicy o niedopuszczeniu do zaprzysiężenia Gabriela
Narutowicza na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Starano się powstrzymać
elekta siłą. W tym celu 11 grudnia tłumy zwolenników endecji zatarasowały ulice prowadzące do gmachu Sejmu. Powóz prezydenta obrzucono grudami śniegu. Eskorcie
policji i wojska z trudem udało się opanować sytuację, a Gabriel Narutowicz został
20. W. Roszkowski, Najnowsza…, s. 145.
21. Tamże, s. 145.
22. Tamże, s. 144.
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zaprzysiężony na prezydenta. 14 grudnia w Belwederze przejął władzę z rąk Piłsudskiego23. Podczas tego wydarzenia obecni byli przedstawiciele najwyższych władz
Polski – marszałek Sejmu Maciej Rataj, marszałek Senatu Wojciech Trąmpczyński
i prezes Rady Ministrów Julian Nowak. Józef Piłsudski wzniósł jako pierwszy toast
na cześć nowego, pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wymowa i znaczenie toastu miało szerszy wymiar. Toast był przeznaczony nie tyle dla obecnych,
co dla opinii publicznej. Okazanym szacunkiem Piłsudski starał się podkreślić znaczenie urzędu Prezydenta. Piłsudski liczył na uspokojenie nastrojów, a Narutowicz
z kolei żywił nadzieję, iż zdoła powołać rząd, któremu udzielą poparcia wszystkie
grupy i stronnictwa reprezentowane w parlamencie. Mimo tego nagonka na nowego
prezydenta nie ustawała. W prasie endeckiej pojawiały się złowrogie artykuły, prezydent otrzymywał anonimy z obelgami i groźbami, niektóre zawierały wyroki śmierci.
„Partyjna zajadłość podniecała nastroje mas. Zapowiadano, że popłyną „rzeki krwi”.
Kryzys ujawnił niedojrzałość polityczną szerokich mas, ich podatność na plotkę,
oszczerstwa i frazes narodowy”24.
Umiarkowany w słowach i poglądach Narutowicz chciał pogodzić skłócone obozy
i budować szeroką koalicję, wyciągał rękę do niedawnych rywali. Choć dostawał
anonimy z pogróżkami, nikt nie wierzył, że w niepodległej Polsce możliwe jest zabicie
prezydenta – dopóki to się nie stało. 16 grudnia 1922 r., dwa dni po przejęciu władzy
w warszawskiej galerii sztuki „Zachęta” Gabriel Narutowicz, pierwszy w historii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zginął zastrzelony od tyłu przez malarza Eligiusza
Niewiadomskiego, fanatyka endecji25. Zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza
i mord na jego osobie był skrajnym przykładem fanatyzmu narodowego.

Populizm w latach 1926–1939
Okres lat 1926–1935 określany jest w historii II Rzeczypospolitej Polskiej mianem
sanacji czy też rządów sanacji.Sanacja (łac. sanatio, „uzdrowienie, oczyszczenie”) to
potoczna nazwa obozu piłsudczykowskiego rządzącego w Polsce w latach 1926–1939.
Nazwa powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudzkiego hasłem „sanacji
moralnej” życia publicznego, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewro23. Tamże, s. 145–146.
24. Tamże, s. 146.
25. https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/12/16/zamach-na-prezydenta-gabriela-narutowicza/ pobrano 15.12.2019 r.
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tu majowego 1926 roku26. Józef Piłsudski często krytykował endecję i niepokoił się
fatalnym stanem gospodarki. krytykował także niesprawność polskiego parlamentu.
W rozmowach poufnych podkreślał, że nie chce się wiązać ani z lewicą, ani z prawicą,
gdyż szuka możliwości skonsolidowania całego narodu w państwo. Lata poprzedzające
zamach majowy to okres znacznych niepokojów w polskim życiu społeczno-politycznym. Pośrednim powodem zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna
i gospodarcza kraju, zaś bezpośrednią przyczyną – seria kryzysów gabinetowych
w latach 1925–192627. Zamach majowy był przeprowadzony błyskawicznie i bardzo
widowiskowy, można go też uznać za działanie populistyczne. W dniu 12 maja, po
bezowocnej rozmowie Józefa Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, oddziały wierne Piłsudskiemu zajęły w Warszawie pozycje przy mostach na
Wiśle oraz Dworzec Wschodni, Gmach MSW, dowództwo Okręgu Korpusu i koszary
szwoleżerów, czym zaskoczyły nieprzygotowany rząd. Po ultimatum gen. Tadeusza
Rozwadowskiego, dowodzącego oddziałami prorządowymi, w mieście doszło do walk
ulicznych. 12 i 13 maja marszałek Sejmu Maciej Rataj podjął ostatnią próbę negocjacji, która zakończyła się niepowodzeniem. 14 maja Piłsudski przejął kontrolę nad
Warszawą28. W wyniku walk zginęło 379 osób (215 żołnierzy i 164 osoby cywilne),
a około 1000 osób zostało rannych. Rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji,
a prezydent Wojciechowski złożył urząd. Uprawnienia prezydenta przejął Maciej
Rataj i powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele, w którym Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. 31 maja
Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego na urząd Prezydenta RP, ale ten odmówił objęcia urzędu, rekomendując na niego prof. Ignacego Mościckiego. Zamach
rozpoczął 13-letnie autorytarne rządy sanacji, aż do wybuchu II wojny światowej29.
Jak już zostało powiedziane – sanacja nie miała cech populistycznych (ludowych),
chyba że potraktujemy populizm jako odwoływanie się do ksenofobii, niechęci do obcych, wykluczanie innych z powodu religii, rasy czy orientacji seksualnej, traktowanie
ich jako obcych i wrogów. W latach rządów sanacji promowano przede wszystkim legionistów, peowiaków, strzelców i innych, związanych z obozem niepodległościowym.
26. Encyklopedia PWN, hasło: sanacja, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/populizm;3960525.html,
pobrano 10.12.2019 r.
27. W. Roszkowski, Najnowsza…, s. 214.
28. Tamże, s. 215.
29. Tamże, s. 218-220.
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Dla przeciwników była Bereza Kartuska i inne formy odsunięcia od centrum rządów.
Natomiast działaniem wybitnie populistycznym był kult Józefa Piłsudzkiego – Ziuka,
Komendanta, Naczelnika, Marszałka, Dziadka. Tych przydomków używano wśród
zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach – a z biegiem lat
stały się określeniami publicznymi. Józef Klemens Piłsudski herbu własnego – polski
działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 roku
członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji
Bojowej PPS i Polskiej Organizacji Wojskowej. Mniemam, że każdy Polak orientuje
się kim był Józef Piłsudski i mniej lub lepiej zna jego życiorys, więc nie ma sensu
jego dokładne tu przytaczanie. W historii Józef Piłsudzki już kilkakrotnie zdobył
serca i sympatie ludu czy też ogółu społeczeństwa. Pierwszy raz – jako „Ziuk”. Ten
pseudonim, będący zdrobnieniem imienia30, czynił go bliskim każdemu szeregowemu
członkowi tajnego ruchu niepodległościowego. Był jednym ze „swoich”, zwłaszcza że
podkreślano w ten sposób wczesną działalność konspiracyjną Piłsudzkiego w niepodległościowych organizacjach studenckich, udział w studenckiej demonstracji z okazji
25. rocznicy uwłaszczenia (2–3.03.1886r.) i aresztowanie wśród ponad 150 zatrzymanych przez policję carską, późniejsze skazanie na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji31.
Bardzo długo osoba Piłsudzkiego kojarzyła się ogółowi społeczeństwa polskiego jako „Komendant”. Podkreślana i doceniana była w ten sposób jego działalność
w strukturach niepodległościowych. Gdy Piłsudski 1 lipca 1892 r. powrócił do Wilna
z zesłania, wstąpił do ruchu socjalistycznego, w 1894 roku został wybrany na przedstawiciela Sekcji Litewskiej w nowo powstałym Centralnym Komitecie Robotniczym
PPS, był redaktorem naczelnym „Robotnika”. W 1896 r. przebywał w Londynie jako
przedstawiciel CKR PPS na IV Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej (obok
niego w reprezentacji Polski pod zaborami zasiadali także Ignacy Daszyński, Ignacy
Mościcki, Bolesław Jędrzejowski i Aleksander Dębski). Ceniono jego zdecydowane
działania, mające na celu naprawę sytuacji i zradykalizowanie działań organizacji.
Postulował stosowanie „(…) taktyki czynu, polegającej na stwarzaniu wypadków
ogólnokrajowych i do zmuszania społeczeństwa do liczenia się z nami. Uważał, że
przejście do nowej taktyki jest koniecznością, nawet gdyby ta doprowadziła do po30. Jest to forma utworzona od znanego na Litwie zdrobnienia „Józiuk”, w Polsce natomiast znana
jest forma „Ziutek”.
31. A. Garlicki, Konspirator za młodu 1877–1885, Polska Piłsudskiego, Epoka, czyny i dziedzictwo
Marszałka, „Rzeczpospolita” 2009, nr 2.
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wstania, utopionego we krwi. Taniej nas to będzie kosztowało niż dzisiejsza martwota,
a nowa taktyka przede wszystkim musi godzić w wiarę potęgi Rosji”32.
Pamiętano o założonym we Lwowie z inicjatywy Piłsudskiego konspiracyjnym
Związku Walki Czynnej, który miał być w zamyśle Piłsudskiego zalążkiem późniejszej
armii polskiej oraz że w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej Piłsudski zaangażował się w organizowanie rozmaitych grup paramilitarnych w Galicji,
a w 1912 r. został wybrany na Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego. W październiku 1914 r. Piłsudski zainicjował powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej,
tajnego zrzeszenia działającego we wszystkich zaborach, którego został komendantem
głównym.
Pod auspicjami Austrii ze „Strzelca”, „Sokoła” i Drużyn Bartoszowych powstała
I Kompania Kadrowa, uformowana 3 sierpnia na krakowskich błoniach. Liczyła
144 żołnierzy, którymi dowodził Tadeusz Kasprzycki. Piłsudski traktował ten oddział jako kuźnię kadr dla przyszłego wojska polskiego. Kompania wymaszerowała
6 sierpnia w stronę Miechowa, obalając rosyjskie słupy graniczne w Michałowicach,
a 12 sierpnia 1914 r., po wkroczeniu legionów do Królestwa Kongresowego Piłsudski
wydał odezwę, w której ogłosił się komendantem wojsk polskich33. Także kryzys
przysięgowy, internowanie legionistów w Szczypiornie i aresztowanie Komendanta
(22.07.1917 r.) po którym ostatecznie trafił do więzienia w Magdeburgu spowodowały, że jego i tak już duża popularność – jako ofiary prześladowań i symbolu walki
z okupantem – jeszcze wzrosła.
O Józefie Piłsudzkim jako o „Naczelniku” czy „Marszałku” zaczęto mówić publicznie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Uwolniony z Magdeburga
10 listopada 1918 r. Piłsudski przybył do Warszawy. 11 listopada Rada Regencyjna
przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej
Wojskiem Polskim, a 12 listopada powierzyła misję utworzenia rządu narodowego34.
Następnie został mianowany Naczelnikiem Państwa. Był to urząd głowy państwa
w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1922.
Naczelnik Państwa miał najwyższą władzę cywilną i wojskową w państwie. Był
Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, jego urząd miał duże znaczenie w zakresie
stosunków międzynarodowych. Powoływał odpowiedzialnych przed sobą Prezydenta
32. R Świętek, Lodowa ściana: Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918, Kraków 1998, s. 255–257.
33. A. Garlicki, Józef Piłsudski: 1867–1935, Warszawa 1988, s. 166.
34. Tamże, s. 204.
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ministrów (premiera) oraz ministrów, a projekty ustawodawcze przedstawiane przez
rząd wymagały podpisów właściwego ministra, Prezydenta ministrów oraz Naczelnika. Popularne społecznie miano „Marszałka” odnosiło się do stopnia wojskowego
Piłsudzkiego. Był zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych, 19 marca 1920 r., w dniu
swoich imienin, przyjął i zatwierdził stopień Pierwszego Marszałka Polski. Buławę
marszałkowską wręczono mu uroczyście po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej
14 listopada 1920 r.35
Jaki natomiast przekaz niesie kolejna nazwa – „Dziadek”? Ta nazwa odnosi się do
wieku i wyglądu – Piłsudski nie dbał o dobra materialne ani ordery czy tytuły. Na
co dzień nosił zwykłą szarą bluzę wojskową, bez odznak i orderów. W wizerunku
publicznym II Rzeczypospolitej utrwalił się jako człowiek w szarym mundurze legionisty, w wysłużonej maciejówce i ze smutno zwisającymi wąsami, stąd nazywany był
przez wielu obywateli II Rzeczypospolitej po prostu Dziadkiem. Odbierany był jako
ktoś bliski i kochany. To był też zwykły człowiek z wadami i słabostkami, z poczuciem
humoru i czasem atakami złości36. Śmierć Piłsudskiego bardzo dotknęła w całe społeczeństwo. Rząd ogłosił żałobę narodową. Prasa, zwłaszcza sanacyjna podkreślała
niezwykłość jego osoby, zasługi i wagę straty, jaką poniósł naród37.
Uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego miały miejsce w dniach
13–18 maja 1935 roku. W jego trakcie ciało zostało przetransportowane koleją z Warszawy do Krakowa. Tam złożono je w krypcie św. Leonarda, w podziemiach Wawelu
obok grobów królewskich. Uroczystości te były ogromną manifestacją kultu Piłsudskiego, spotęgowanego jeszcze po jego śmierci. Ocenia się, że pogrzeb Piłsudskiego
był prawdopodobnie największą tego typu uroczystością, jaka kiedykolwiek odbyła
się w Polsce38.
Wzięło w nim udział ok. ćwierć miliona ludzi, a kondukt żałobny – w którym
szli m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki, wszyscy członkowie rządu, marszałkowie
sejmu i senatu, przedstawiciele 16 państw, dawni legioniści i weterani powstania
styczniowego, a także okryty żałobnym kirem koń marszałka – ciągnął się na długości
kilkunastu kilometrów, zaś jego przejście z dworca głównego na Wawel trwało 4,5
35. Dziennik personalny MSW nr 12 z 3 kwietnia 1920 r.
36. S. Koper, Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, s. 130.
37. W. Roszkowski, Najnowsza…, s. 312-313.
38. B. Kozłowski, Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego, http://web.archive.org/web/20080704020157/
http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=35342, pobrano 15.12.2019 r.
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godziny. Bił żałobnie Dzwon Zygmunta39. Serca Marszałka, na jego życzenie, złożono
do grobu w ukochanym Wilnie, wraz z prochami matki Marii Piłsudskiej, pochowanej
na Rossie przy żołnierzach walczących o wolność Wileńszczyzny. Uroczystości związane z pogrzebem serca Piłsudskiego odbyły się oddzielnie od głównych uroczystości
pogrzebowych. Stało się tak, ponieważ chciano umożliwić chętnym wzięcie udziału
w pogrzebie serca w Wilnie. Opóźniało się także sprowadzenie z Litwy prochów
matki marszałka. Jej grób znajdował się w Sugintach. Prochy Marii Piłsudskiej sprowadzono do Wilna trzy tygodnie po śmierci marszałka40. Pierwotnie urna z sercem
Marszałka została zamurowany w ścianie kościele św. Teresy. W pierwszą rocznicę
śmierci serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmentarza na Rossie
w Wilnie. Na czarnej granitowej płycie nagrobnej zgodnie z wolą zmarłego wykuto
cytaty z Wacława i Beniowskiego Juliusza Słowackiego.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza potwierdza tezę główną, to znaczy twierdzenie, że populizm
w okresie II RP Polsce był następstwem historycznych uwarunkowań, jak również tez
pomocniczych, to znaczy: teza 1: W historii rządów dwudziestolecia międzywojennego można zauważyć wiele przejawów populizmu i tezy 2: Sanacja nie miała cech
populistycznych (ludowych). Należy jednak stwierdzić, że populizm w okresie II RP
miał nie tylko negatywne znaczenie. To znaczy, w kontekście aspektu pozytywnego
populizm miał zasadniczy wpływ na kształtowanie się polskiej świadomości narodowej. W znacznym stopniu przyczynił się do wzmocnienia wśród Polaków więzi
oraz do ich zjednoczenia. Jak mówi jedna z definicji populizmu, populizm dążył do
„akcentowania emocjonalnych i symbolicznych form poczucia wspólnoty w danej
zbiorowości. Tak więc można stwierdzić, że populizm współcześnie i dawniej miał
i ma silne oddziaływanie na sytuację społeczno-polityczną. Jednak wraz z upływem lat
świadomość społeczeństwa na temat wszelkiego rodzaju manipulacji wciąż wzrasta,
to nie zawsze jest na tyle wysoka, by nie ulec pokusie chwytliwych haseł politycznych
czy reklamowych. Jak pokazuje przeprowadzona analiza, zachowania elit politycznych oraz błędy popełnione w okresie II Rzeczpospolitej nadal nie są wystarczającą
lekcją historii, które pomimo pozostawionych pytań i wskazówek nie są należycie
wykorzystywane przez współczesne pokolenia i rządzących. Oryginalność populizmu
39. Tamże.
40. A. Garlicki, Józef…, s. 304.
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zaznacza się miedzy innymi w jego pogardzie dla godności człowieka. W odróżnieniu
do innych ideologii i doktryn, populizm nigdy nie miał wybitnych myślicieli otwarcie
wyznających jego idee. Treści populistyczne krzewią głównie politycy – populiści
i zwolennicy inspirowanych przez nich populistycznych ruchów politycznych. Krytyczna oraz konstruktywna strona populizmu jest dość zmienna. Zależy od potrzeby
czasu i miejsca. Każdy populizm osadzony jest głęboko w rodzimej kulturze i tradycji.

Streszczenie
Historyczne uwarunkowania populizmu w okresie II RP
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w okresie dwudziestolecia
międzywojennego w Polsce odegrał populizm. We wstępnej części artykułu zdefiniowany został populizm oraz inne z nim związane pojęcia. W dwóch kolejnych częściach
analizie poddano dwa okresy: lata 1918 -1926 i 1926-1939. Działania podejmowane
w tym okresie stanowią podstawę do rozważań, w jakim zakresie miały charakter populistyczny. W podsumowaniu zawarta została odpowiedź na pytanie, które z działań
w tym okresie miały charakter populistyczny i na ile wpłynęły one na kształtowanie
życia społeczno-politycznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i na ile
determinują życie społeczno-polityczne we współczesnej Polsce.
Słowa kluczowe: populizm, demokracja, elity polityczne, dwudziestolecie międzywojenne.

Summary
Historical conditions of populism during the Second Polish Republic
The article attempts to answer the question what role populism played in Poland
during the interwar period in Poland. In the introductory part of the article populism
and other related concepts have been defined. In the next two parts, two periods were
analyzed: 1918-1926 and 1926-1939. Actions taken during this period form the basis
for considering to what extent they were populist. The summary contains the answer
to the question which of the activities in this period were populist and to what extent
they influenced the shaping of socio-political life in the interwar period and to what
extent they determine the socio-political life in contemporary Poland.
Keywords: populism, democracy, political elites, interwar period.
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tożsamość narodowa w nauczaniu Jana Pawła II
Grażyna Kącicka1, Ewa Kulesz2

Wstęp
W tym roku 2020, 18 maja, obchodzimy 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka,
Karola Wojtyły, który wybrany na Stolicę Piotrową w1978 roku, został Papieżem
Wszechczasów, świętym Janem Pawłem II. Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
rok 2020 został ustanowiony Rokiem Jana Pawła II. O zasługach tego Wielkiego
Polaka dla naszej Ojczyzny, można napisać bardzo dużo, pozostawił On dla naszego
narodu swoisty program rozwoju, odnowy moralnej, społecznej i politycznej. Nie ma
też tematów, których by nie poruszył w swoich przemówieniach. Zatem, czy nie jest
wręcz powinnością, aby w tym szczególnym roku, pochylać się nad Jego nauczaniem?
Nas, Polaków najbardziej interesuje, co ten wielki, święty Polak, powiedział do nas
i o nas, o naszej ciekawej, trudnej historii i jakie roztoczył przed nami perspektywy
rozwoju. Największe przesłanie do narodu polskiego jest zawarte w Jego licznych
przemówieniach, homiliach, wygłoszonych podczas dziewięciu pielgrzymek do Ojczyzny. W tym artykule chcemy się pochylić, a przynajmniej dotknąć jednego z tematów kluczowych z nauczania Jana Pawła II, a mianowicie zrozumienia, czym jest
nasza tożsamość narodowa. Temat jest bardzo ważny, bo po wejściu Polski do Unii
Europejskiej, która występuje jako wspólnota narodów, ścierają się różne podejścia
w rozumieniu „wspólnoty”. Dlatego, aby nie zagubić swojej tożsamości w globalizacji
tego zagadnienia, trzeba na nowo odczytać, jaką rolę do spełnienia w tym zjednoczeniu mają poszczególne narody i co znaczy prawdziwy patriotyzm. Tym bardziej
naglący jest ten temat, bo właśnie w Polsce widzimy wielkie odrodzenie wszelkich
wartości patriotycznych, związanych z naszą historią, a wyrażanych w licznych manifestacjach patriotycznych, pochodach, czy festynach. Postrzegane są one bardzo
często błędnie przez Zachód, nie jako patriotyczne, ale jako nacjonalistyczne czy
szowinistyczne. Dlatego warto przeanalizować nauczanie Jana Pawła II na ten temat.
Ten niekwestionowany patriota, znawca historii Polski od najmłodszych lat, w każdym ważnym przemówieniu przywoływał wydarzenia historyczne i strategiczne,
bohaterów narodowych i świętych. Pokazywał, jakie są korzenie i z czego wypływa
1. Dr Grażyna Kącicka, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku.
2. Mgr Ewa Kulesz, Klasztor ss. Niepokalanek w Jarosławiu.
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taki sposób pojmowania patriotyzmu przez Polaków oraz umiłowania przez nich
wartości dziedzictwa narodowego.

Droga do Watykanu
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, w rodzinie Emilii z Kaczorowskich i Karola, gdzie często czytano Pismo św., praktykowano modlitwę i uczęszczano do Kościoła parafialnego w Wadowicach, którego mury były widoczne z okien
mieszkania. Miał starszego brata Edmunda. Widywał go rzadko, bo ten mieszkał
w Krakowie i został lekarzem. W wieku dziewięciu lat tuż przed jego przystąpieniem
do pierwszej Komunii św., nagle stracił swoją ukochana mamę (45 lat). Po latach
opisał tę tęsknotę w wierszu pt. Nad Twoją białą mogiłą: „O Matko, zgasłe Kochanie
za całą synowską miłość modlitwa: Daj wieczne odpoczywanie”3. Po śmierci mamy,
tato dwóch swoich synów, zaprowadził przed oblicze Matki Bożej Anielskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej i oddał ich pod szczególną opiekę Maryi. W 1979 roku, już
jako Jan Paweł II, tak to wspominał: „Kalwaria Zebrzydowska, sanktuarium Matki
Bożej i dróżki […]. Nawiedzałem je wiele razy, począwszy od lat moich dziecinnych
i młodzieńczych […]. Polecałem Panu Jezusowi przez Maryję sprawy trudne i ważne
[…], dziwna rzecz one się zwykle rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na
dróżkach”4. O swoim ojcu Karolu, który był zawodowym wojskowym wspominał, że
prowadził surowe życie, był człowiekiem modlitwy i umartwienia, często widywał go
modlącego się na kolanach, w domu i w kościele. „Przykład mojego Ojca był jakimś
pierwszym domowym seminarium”5. Ojciec otaczał synka szczególną opieką i okazywał mu miłość ojcowską i matczyną zarazem, a przez zwykłe obowiązki domowe, wychodzenie na długie wędrówki w góry, czy udział w licznych pielgrzymkach,
dawał przykład niezwykłego męstwa, ładu i porządku. Był człowiekiem niezwykle
oczytanym, często w sposób nadzwyczaj ciekawy, opowiadał synom historię Polski,
czy komentował literaturę piękną i klasyczną. Zatem dzieciństwo i młodość Karola,
zwanego „Lolkiem”, mimo braku matki, upływała w atmosferze miłości, przyjaźni
i pokoju. Niestety, w krótkim czasie stracił on swojego brata Edmunda, który zmarł
zarażony od pacjenta. Karol, jako gimnazjalista, we wspomnieniach kolegów, był
najlepszy; wyróżniał się pracowitością, sumiennością, pobożnością. Jako lubiany
3. J. Wilkońska, Błogosławiony Jan Paweł II. Historia życia, Kraków 2011, s. 17.
4. Por. Jan Paweł II, I Pielgrzymka do Polski 1979 r., Warszawa 2007, s. 200.
5. Por. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 2005, s. 22.
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kolega w szkole pomagał słabszym, kiedy grali w piłkę stał na bramce, zawsze zorganizowany, porządny i prawy. Jako ministrant już o godz. 7. rano przed lekcjami
uczestniczył w codziennej Eucharystii. W Wadowicach, chociaż było to małe miasteczko, działały dwa dramatyczne kółka teatralne. Pan Kotlarczyk, w którego domu
przebywał Lolek do czasu powrotu ojca z pracy, prowadził jedno z nich, dlatego Lolek
chętnie zgodził się na czynny udział w tych zajęciach. Sam też zaczął pisać wiersze.
Tematyka była różna, ale nie brakowało poezji historycznej, religijnej i patriotycznej.
Kiedy zdał maturę z wyróżnieniem, słynne kremówki wadowickie (z alkoholem),
tak wspominał już jako Jan Paweł II: „Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że
myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki”6. Studia filozoficzne na Uniwersytecie
Jagiellońskim rozwijały młodego Wojtyłę pod względem umysłowym i duchowym.
Dalej kochał teatr, literaturę piękną, w ogóle pokochał Kraków z jego kościołami,
Wawelem i zabytkami. Z kolegami stworzył Klub Młodych Artystów i od 1939 roku
grupę teatralną „Studio39”. Wszystko to trwało krótko, bo 1 września 1939 roku
wybuchła II wojna światowa. Wszystkie okropności wojny nie ominęły Karola i jego
ojca. Zimno z powodu braku opału, głodowe porcje jedzenia, strach, terror, godziny
policyjne, łapanki, wywóz wszystkich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego do
obozów śmierci, to wszystko stało się codziennością i horrorem dla Polaków. Karol
Wojtyła jednak się nie poddawał, opisywał w liście do swojego kolegi Mieczysława
Kotlarczyka, że wykorzystał ten czas na pogłębienie wiedzy z dziedziny literatury,
nauki języka francuskiego, studiowania Pisma św. i na pisaniu licznych sztuk teatralnych. Od 1942 rozpoczął dalsze studia w tajnym nauczaniu. A dla zabezpieczenia
przed wywózką do obozu, podjął pracę zarobkową w kamieniołomach na Zakrzówku, a później po przeniesieniu na Solvayu. 18 lutego 1941 roku po ciężkiej chorobie
zmarł jego ojciec, „kapitan Wojtyła”. Karol mając 20 lat, został na świcie sam. „Po
śmierci mojego ojca […] zacząłem stopniowo uświadamiać sobie moją prawdziwą
drogę. […] Moje powołanie kapłańskie stało się wówczas realne, jako niepodważalne
i bezwarunkowe postanowienie”7.
Kolejne losy Karola Wojtyły, to intensywna nauka i studiowanie teologii i kształtowanie swojej osobowości i duchowości w seminarium duchownym pod okiem abp
Sapiehy w Krakowie. Po skończeniu studiów teologicznych, w 1946 roku, po święceniach kapłańskich (1.11.1946 r.), jako młody ksiądz, został wysłany na dalszą naukę
6. Jan Paweł II, VII pielgrzymka do Polski –1999, Warszawa 2008, s. 225.
7. „Przebudzenie. Miesięcznik Społeczno-Religijny Kościoła Wadowickiego” 2000, nr 6.
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do Rzymu. To otworzyło młodemu kapłanowi też drogę do poznania problemów
nurtujących ówczesną Europy. Będąc na studiach w Rzymie, dostał pozwolenie od
abp. Sapiehy na zwiedzenie Paryża, Belgii i Holandii. Wykorzystał to poznając pracę
księży-robotników wśród klasy robotniczej, dojrzał, pogłębił spojrzenie na wiele
spraw społecznych i religijnych i ubogacił swoje życie duchowe. Ksiądz Wojtyła po
dwóch latach przebywania za granicą, 14 czerwca 1948 roku, po zdaniu egzaminów,
uzyskał w Rzymie tytuł doktora nauk i wrócił do Polski. Jego pierwszą placówką
była uboga, wiejska parafia w Niegowici. Odznaczał się tam tak wielkim ubóstwem,
że mieszkańcy do tej pory wspominają jego stare buty, wytartą sutannę i skromny
pokój, gdzie nawet nie miał poduszki do spania. Był nadzwyczaj pobożny i gorliwy.
W wiejskiej, niewielkiej parafii, założył Żywy Różaniec, grupę młodzieżową i kółko
dramatyczne. Zawsze też był gotowy do pomocy biednym. Oddawał wszystko, co
dostawał od innych8. Opis tego, jaki był młody ksiądz po doktoracie w najbiedniejszej
parafii, daje nam możliwość spojrzenia na Wojtyłę, kim był jako człowiek, jakimi
ideami się kierował, co dla niego było najważniejsze i priorytetowe. Po zdaniu tego
kolejnego „egzaminu życiowego”, po ośmiu miesiącach wikariatu, ks. Karol otrzymał
nową misję od kardynała Sapiehy, w Krakowie.
Parafia św. Floriana, leżąca w „centrum” życia intelektualnego, gdzie został skierowany ks. Karol, stała się dzięki Jego zaangażowaniu, w krótkim czasie wspaniałym
duszpasterstwem ludzi młodych, studentów i intelektualistów, artystów. Tak rozpoczął
się nowy okres życia księdza Karola, zwanego przez młodzież „Wujkiem”. Każdy mógł
coś tam odnaleźć dla siebie, bo czego tam nie było, chór, grupy teatralne, literackie,
biblijne czy turystyczno-pobożne wyjazdy w góry i na kajaki, itp. Został też wybitnym
wykładowcą etyki, filozofii na KUL-u. 28 września 1958 roku w katedrze wawelskiej
miała miejsce wielka uroczystość, odbyły się bowiem święcenia najmłodszego biskupa
(38 lat) księdza Karola Wojtyły. Okres pracy szeroko pojętej posługi duszpasterskiej
nowego biskupa, przypadł na trudny okres dziejów Kościoła w Polsce. Prześladowania wierzących, inwigilacja księży, a w następstwie wielki sprzeciw wobec prymasa
kardynała Stefana Wyszyńskiego, z jego uwięzieniem włącznie. W tym też czasie
miały miejsce historyczne wydarzenia. W 1962 roku papież Jan XXIII otworzył Sobór Watykański II, w którym uczestniczyli ks. abp Karol Wojtyła i ks. Prymas St.
Wyszyński. W Polsce rozpoczęto w 1966 roku uroczyste obchody Millenium, chrztu

8. Por. K. Pielatowski, Uśmiech Jana Pawła II, Poznań 2002, s. 21.
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Mieszka I i zarazem naszej Ojczyzny. Trwała też Wielka Nowenna z peregrynacją
kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przy udziale tłumów wiernych. 29 maja
1967 roku papież Paweł VI mianował arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę na
kardynała. Praca na niwie polskiego Kościoła, stała się dla „nowego kardynała” nowym
wezwaniem do większej gorliwości w modlitwie, duszpasterstwie i ścisłej współpracy z Prymasem Polski kard. Wyszyńskim. Młody kardynał, jako mądry i pobożny
również został zauważony w Rzymie. W 1976 roku został poproszony przez Ojca św.
Pawła VI, aby wygłosił wielkopostne rekolekcje w języku włoskim, na Watykanie dla
kardynałów i najbliższych współpracowników papieża. Można powiedzieć, że zrobił
ogromne wrażenie na słuchających. Gdy po śmierci (1978 r.) Pawła VI, a następnie
w 33 dni panowania jego następcy Jana Pawła I i po jego śmierci, odbywało się kolejne
konklawe w Rzymie, kandydatura kard. Wojtyły stała się jak najbardziej realna. Tak
też 16 października 1978 roku wybrano nowego Papieża, którym został kard. Karol
Wojtyła. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog, dr historii filozofii,
fenomenolog, wielki mistyk, znawca życia duchowego, przedstawiciel personalizmu
chrześcijańskiego. Człowiek niezłomny, nieugięty w dążeniu do prawdy, wychowany
w duchu głębokiego patriotyzmu, pobożności maryjnej, a jednocześnie świetnie
przygotowany do podjęcia najwyższej funkcji na świecie i w Kościele.
Po konklawe, pierwszymi słowami nowego papieża, który przybrał imię Jan Paweł
II, było: „Przybywam z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez
łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej”9. Po 445 latach Głową Kościoła katolickiego został nie-Włoch, ale kardynał zza żelaznej kurtyny, gdzie panował totalitarny
reżim komunistyczny. Stał się wielką zagadką, bo w Europie i na świecie niewiele
wiedziano o tym, kim jest nowy papież i jakie przesłanie ze sobą przynosi. W pierwszej homilii, która wybrzmiała podczas inauguracji pontyfikatu, na placu św. Piotra
w Rzymie, 22 października 1978 r. Jan Paweł II wołał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej
granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju”10. A wiedział co mówi, świat był wówczas podzielony na dwa bloki
militarno-polityczne, straszące się nawzajem swoimi nuklearnymi arsenałami. W lęku
żyli zwłaszcza mieszkańcy krajów komunistycznych, gdzie władze krwawo tłumiły
wszelkie dążenia do wolności. Ale słowa „Nie lękajcie się”, jak tłumaczy sam Ojciec
9. D. Del Rio, Karol Wielki, Częstochowa, 2004, s. 75.
10. Tamże, s. 81.
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św. odpowiadając na pytania Vittoria Messoriego, dotyczą Boga i człowieka. „Nie
lękajcie się Boga, owszem mówcie do Niego „Ojcze Nasz” […]. Nie mamy się lękać
prawdy o nas samych, […]. Człowiek jest zawsze taki jaki jest. Systemy, które człowiek
tworzy są zawsze niedoskonałe […]. A więc ‹‹nie lękaj się!››, gdy cię ludzie nazywają
Namiestnikiem Chrystusa, gdy mówią do ciebie Ojcze święty”11. Dalej Jan Paweł II
dowodzi tam, że nie może się bać tego wezwania, bo to jest sprawa nie tylko zwykłego
człowieka i zwykłych ludzkich sił, ale to pozostaje sprawą Ducha św. Otwarty na Jego
dary: mądrości, rady, męstwa…, Jan Paweł II, rozpoczął wielką ewangelizację świata.
Kluczową książką, napisaną przez Jana Pawła II, w której zawarł podstawowe wiadomości na tematy nurtujące współczesne społeczeństwa, państwa, narody i ludy,
jest książka pt. Pamięć i tożsamość. W tym artykule wykorzystamy między innymi
informacje tam zawarte, aby zgłębić temat patriotyzmu, pojęcia ojczyzny i narodu.

Ojczyzna, patriotyzm, naród, w nauczaniu Jana Pawła II
„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym
serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć
w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam…, gdy myślę Ojczyzna
– by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę
przestrzeń, którą wypełnia”12. Tak jeszcze jako Karol Wojtyła, w poemacie o Ojczyźnie,
wyraził swoją głęboką treść jej rozumienia.
Pojęcie Ojczyzny13 według Ojca św. Jana Pawła II powiązane jest z Ojcowizną
rozumianą, jako zasób dóbr ziemskich otrzymanych po ojcu, jak i matce. To jest
dziedzictwo i wraz z nim stan posiadania: ziemi, terytorium, a przede wszystkim
wartości duchowych, na które składają się treści kultury danego narodu; język, zwyczaje, obyczaje, literatura, sztuka itp. Duchem narodu jest to wszystko, co tworzy ten
naród i wyróżnia go od innych, tworząc jego niepowtarzalną specyfikę. To dziedzictwo
duchowe jest wartością o wiele trwalszą niż dobra materialne. Doświadczamy, że często mimo zniewolenia zewnętrznego (terytorialnego, materialnego), to duch narodu
z całym dziedzictwem kultury, daje siłę na jego przetrwanie14. Tak było, kiedy Polska
11. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 26-28.
12. K. Wojtyła, Poezje zebrane, Kraków 2003, s. 245.
13. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66-70.
14. G. Kącicka, Mała ojczyzna a patriotyzm lokalny. Wybrane zagadnienia, „Karpacki Przegląd Naukowy 2018, nr 2(26), s. 111.
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przez 120 lat nie istniała na mapach Europy, ale dzięki kultywowaniu tradycji narodowych, rozwoju sztuki, literatury, języka, obchodów świąt, duch w narodzie trwał. To
dało narodowi siły i legło u podstaw odzyskania niepodległości. Jeżeli spojrzymy na
historię, to początki myślenia w kategoriach narodowych przypadają dopiero na epokę
romantyzmu. Rozumiane jest to, jako emocjonalne przywiązanie do własnego ludu,
jego kultury i spuścizny duchowej. Propagowało go wielu pisarzy i poetów tego okresu,
z polskimi wieszczami narodowymi na czele. To szczególnie w okresie romantyzmu
widzimy, że duch narodu stał się dynamiczną siłą jego rozwoju. W tym okresie, mimo,
że Polska była pod zaborami, zrodzili się i działali najwięksi geniusze w literaturze
polskiej jak, J. Słowacki, A. Mickiewicz, Z. Krasiński, C. Norwid. Czy w dziedzinie
muzyki, genialny Fryderyk Chopin, St. Moniuszko, w malarstwie i sztuce, Jan Matejko
i Ar. Grottger. Jan Paweł II tłumaczy, że duch narodu budzi się, żyje nowym życiem
i z kolei walczy, aby były przywrócone ziemi jej prawa. Ziemia, na niej kultura, to
duch i natura. Duch narodu pragnie swojej ziemi, miejsca rozwoju. Pojmowanie
„Ojczyzny” w myśli Jana Pawła II wiąże się ściśle z Chrystusem, który posłany przez
Ojca przynosi ludzkości szczególną ojcowiznę, jako dziedzictwo Ojczyzny niebieskiej
i „usynowienie”, czyli udział każdego człowieka w życiu wiecznym. Rozwijając tę myśl
Jan Paweł II głosi, że: „inspiracja wiecznej ojczyzny zrodziła [w naszym narodzie]
gotowość służenia ojczyźnie doczesnej, wyzwalała w obywatelach gotowość do wszelkich poświęceń dla niej – poświęceń niejednokrotnie heroicznych”15. Tutaj Ojciec
św. mówi o licznych świętych, którzy tworzyli naszą historię. Chrystus przyszedł
na świat, aby świat przemienić i potwierdzić odwieczne prawa Ojca – Stworzyciela,
dając światu, Europie początek nowej kultury chrześcijańskiej, opartej na wzajemnym
poszanowaniu praw, wolności, braterstwa i miłości. „Kiedy myślę: Ojczyzna, szukam
drogi” – pisze Wojtyła w poemacie o Ojczyźnie. Ta droga biegnie przez Chrzest Polski,
chrzest Piasta Mieszka I, który dał nowy początek, nowej drogi rozwoju dla naszego
narodu w budowania kultury chrześcijańskiej. Ta nowa kultura, rzeczywistość przyczyniła się również do rozwoju naszej państwowości i suwerenności. Chrzest sprzed
przeszło tysiąca lat i ten, w którym winno się obmyć każde kolejne pokolenie, ocali
Niepodległą i jej obywateli, on da nam przyszłość rozwoju nowej myśli, nowych wezwań – Ojczyźnie i Państwu. To właśnie chrzest będzie Ojczyznę i Polaków stale na

15. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 69.
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nowo zakorzeniał w zbawczych Boskich tajemnicach stworzenia, wcielenia i miłości,
aby żyć ciągle w świetle prawdy i wolności.
„Naród”16, termin ten pochodzi od słowa „ród”, co rodowe to ojcowskie, to Ojcowizna. Naród oznacza społeczność zamieszkującą w określonym miejscu świata
i wyróżniającą się wśród innych własną kulturą. Papież wyraża swoje pojmowanie
Ojczyzny, jak i narodu w sposób bardzo głęboki i nowatorski mówiąc, że mają one
swoje teologiczne i egzystencjalne zakorzenienie w tajemnicy stworzenia. Podobnie
jak rodzina – są społecznościami „naturalnymi” (natura człowieka ma charakter
społeczny; naród to „nie owoc zwyczajnej umowy”) i „pozostają rzeczywistościami
nie do zastąpienia”. „Nie można […] zastąpić narodu państwem […], tym bardziej nie
można zamienić narodu na tak zwane społeczeństwo demokratyczne”. Choć naród
jest tym gruntem, na którym rodzi się państwo, to jednak ustrój demokratyczny jest
sprawą polityki. Prawdziwa teologia narodu na jaką powołuje się Papież, zawarta
jest w Starym Testamencie – w tworzeniu i swoistym zrodzeniu narodu żydowskiego – Izraela. W nim narodził się i przyszedł na świat Mesjasz Jezus Chrystus, aby
zbawić i wyzwolić wszystkie narody. Kościół, jako Lud Boży Nowego Przymierza ma
charakter powszechny, uniwersalny i każdy naród w wymiarze społecznym i eschatologicznym ma prawo się w nim odnaleźć.
Jan Paweł II, polski papież, apelując o „»jagielloński« wymiar polskości” pisze,
że „polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”.
A zarazem broni atakowanego współcześnie dążenia do zachowania i rozwijania
„tożsamości narodu” przed rozpłynięciem się w strukturach ponadnarodowych
i kosmopolitycznych. Pyta: „Czy XX stulecie nie świadczy o rozpowszechnionym
dążeniu ku strukturom ponadnarodowym albo też w kierunku kosmopolityzmu? A to
dążenie czy nie świadczy również o tym, że małe narody powinny dać się ogarnąć
większym tworom politycznym, ażeby przetrwać? Te pytania są uprawnione”. Papież
stawia sprawę jasno, to „rodzina, naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie
do zastąpienia”. I to jest kluczowy moment jego nauczania w tej dziedzinie.
W wypowiedziach Jan Pawła II, patriotyzm17 pojmowany jest w wymiarze religijnym. „Pietas” w języku łacińskim tym terminem wyraża się postawę wewnętrzną
i cnotę moralną, wchodzącą w zakres IV przykazania Dekalogu. Nawiązując do obowiązku praktykowania patriotyzmu w życiu, Jan Paweł II pisze, że: „czcij ojca swego
16. Tamże, s. 74-77.
17. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 71-73.
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i matkę swoją”, łączy się ściśle z pojęciem Ojczyzny, jako matki, bo i dla każdego jest
ona matką z jej dziedzictwem duchowym i materialnym. „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu
ojczystego”. Jest to też obowiązek obrony tego, co narodowe: ziemi, dzieł, geniuszu
myśli, pióra i sztuki. Ojczyzna jako dobro wspólne, czyli dobro naczelne, jest też
wielkim obowiązkiem18. O jej wolność i wyzwolenie, całe rzesze Polaków i Polek
przez pokolenia było gotowych do największych poświeceń, oddania swojego życia.
Z miłości do Ojczyzny, Polacy walczyli z hasłem „za wolność waszą i naszą” dla innych
narodów na całym świecie. Jan Paweł II uważa, że patriotyzm ma wymiar uniwersalny
i broni narody przed nacjonalizmem, gdyż jest on głęboko wpisany w uniwersalny
nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za los
najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na
rzecz dobra wspólnego, ściśle łączy się z patriotyzmem i jest zarazem realizacją orędzia
zawartego w Ewangelii.
O „nacjonalizmie” słyszymy dopiero w drugiej połowie XIX wieku i zazwyczaj jest
on rozumiany, jako egoistycznie pojęty „interes narodowy”, w opozycji do innych
narodów. Jego filozoficzną podbudowę stwarzał ówczesny darwinizm społeczny, charakteryzujący się pojmowaniem życia społecznego w kategoriach walki, jako motoru
rozwoju historycznego. Nacjonalizm bowiem uznaje dobro tylko własnego narodu,
nie licząc się z prawami innych nacji. Patriotyzm natomiast pojmowany, jako miłość
do Ojczyzny, przyznaje takie same prawa innym narodom, jak sobie. Jan Paweł II
pisze, że tak pojmowany patriotyzm jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej. Podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, 5
października 1995 r. tłumaczył, że: „należy ukazać zasadniczą różnicę, jaka istnieje
między szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych narodów i kultur,
a patriotyzmem, który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny”. Wyjaśniał, że
nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych postaciach, stanowi antytezę
prawdziwego patriotyzmu i dlatego dziś nie możemy dopuścić, aby skrajny nacjonalizm rodził nowe formy totalitarnych aberracji19. Jan Paweł II, przeciwstawiając się
nacjonalizmowi, jednocześnie podkreślał znaczenie wspólnoty i szczególnej obrony
suwerenności poszczególnych narodów.

18. G. Kącicka, Mała ojczyzna a patriotyzm lokalny. Wybrane zagadnienia…, s. 113.
19. Por. Jan Paweł II, Dzień po dniu, t. 1 i 2, Kraków 2005, s. 873- 874.
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Patriotyzm dla papieża to również troska o kulturę. Każdy człowiek, jako istota
myśląca obdarzona rozumem ma swoje dzieje, które mają charakter historyczny. Bo
nie tylko podlega nurtowi zdarzeń, ale ma na nie wpływ, tworzy własną historię. Tak
jest z całymi społeczeństwami i narodami, które obdarzone są pamięcią dziejową.
Zapisana historia staje się historiografią, a ta jest istotnym elementem kultury, stanowiącym o tożsamości danego narodu. Podstawowym narzędziem przekazu kultury
jest język. To on pozwala przekazać prawdę o świecie i o sobie samym, a także komunikować się z innymi – co służy wymianie myśli i głębszemu poznaniu prawdy20.
Język jest jednym z podstawowych narzędzi tworzenia tożsamości narodowej, dlatego
należy o niego dbać i go rozwijać.
Co to jest kultura, jaki jest jej sens i geneza i jaką rolę pełni w życiu każdego narodu?
Na te pytania Ojciec św. Jan Paweł II odpowiedział w kolejnym 15 rozdziale cytowanej
tutaj książki, Pamięć i tożsamość. W swoich rozważaniach wyszedł on od Ks. Rodzaju
w Starym Testamencie, gdzie Bóg po stworzeniu świata, a w nim człowieka rzekł:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz. 1, 27-28). Te ostatnie słowa są właśnie pierwotną definicją ludzkiej kultury.
Bóg stwarzając człowieka, dał mu cały świat widzialny, a jednocześnie mu go zadał,
jako misję poznawania prawdy o samym sobie i o świecie. Rozwój poznania to rozwój
nauki i z nią związanych dziedzin życia, rozwój kultury; dzieł sztuki, malarstwa, rzeźby, architektury, dzieł literackich. Takim dziełem najstarszym kultury naszego narodu
jest polska pieśń religijna – Bogurodzica. Papież podczas I pielgrzymki do Polski,
w Gnieźnie w 1979 r., nazwał Bogurodzicę „najstarszym pomnikiem polskiej literatury”, tłumacząc zarazem, że nie jest tylko pieśnią, lecz jest „równocześnie wyznaniem
wiary, jest polskim symbolem, polskim Credo, jest katechezą, nawet dokumentem
chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły
w nią”21. Bogurodzica „stała się hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem prowadził zastępy polskie i litewskie do walki z Krzyżakami”22. W kontekście
miłości do Polski, Papież przywoływał również dzieła polskiej literatury pięknej,
m.in. Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego (Psałterz Dawidów, Treny), a także dzieło
Mikołaja Kopernika czy traktaty polityczno-moralne Andrzeja Frycza Modrzewskiego
pisane po łacinie. Wszystko to tworzyło i stanowiło naszą kulturę na poziomie eu20. G. Kącicka, Mała ojczyzna a patriotyzm lokalny. Wybrane zagadnienia…, s. 117.
21. Jan Paweł II, I pielgrzymka do Polski 1979, Warszawa 2007, s. 55.
22. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 71-73.
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ropejskim. Najważniejszy głos Jana Pawła II na temat roli kultury w życiu narodów
i poszczególnych ludzi wybrzmiał w przemówieniu w siedzibie UNESCO w Paryżu,
2 czerwca 198023: „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. […]
Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. […] Kultura jest
tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest”.
I dalej :„Naród […] jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade
wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”. I dlatego właśnie
jest ona tym znamienitym wychowawcą ku temu, aby „bardziej być” we wspólnocie,
która ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina”. W tym samym przemówieniu
Ojciec Święty przypomniał, że jest synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze
doświadczenia dziejów, który był wielokrotnie przez sąsiadów skazywany na śmierć
– a [on] pozostał przy życiu, pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował
pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie dzięki potędze
fizycznej, a jedynie dzięki własnej kulturze, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Podczas przemówienia do młodzieży zgromadzonej
na wzgórzu Lecha, w czasie I pielgrzymki do Polski w 1979 r., Jan Paweł II mówił:
„Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją
tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem
ducha; Myśli, woli, serca. […] Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji.
[…] Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu”24. Dalej czytamy
w tym przemówieniu, że kultura jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe
Polaków i stanowi o tym narodzie. Zatem tworzenie kultury, dbanie o jej rozwój,
przechowywanie dziedzictwa kultury, jest jednym z podstawowych wartości narodowych i przyczynia się do głębszego pojmowania patriotyzmu. O tych wartościach
tworzących tożsamość narodową Jan Paweł II nauczał, że są podstawowe w dążeniu
do wolności, sprawiedliwości i pokoju.

23. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO, W imię przyszłości kultury, [w:] G.
Turowski (red.), Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005, t. I,
Kraków 2005, s. 80.
24. Jan Paweł II, I pielgrzymka do Polski 1979..., s. 55.
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Pielgrzymki Jana Pawła II
Jan Paweł II, przyjmując godność sprawowania funkcji Głowy Kościoła Katolickiego,
wiedział z własnego doświadczenia duszpasterskiego, że jednym z podstawowych elementów nauczania; ewangelizacji i posługiwania, jest bezpośredni kontakt z drugim
człowiekiem. Dlatego rozpoczął pielgrzymowanie po całej kuli ziemskiej, aby dotrzeć
ze swym nauczaniem wszędzie, tam gdzie Go najbardziej potrzebowano.
Do Polski Jan Paweł II przybył dziewięć razy. W czasie pielgrzymek, w wygłoszonych naukach, homiliach i przemówieniach, podczas licznych spotkań, pozostawił
Polakom wielkie, historyczne i kulturalne dziedzictwo, kształtując w ten sposób naszą
narodową, teraźniejszą tożsamość. Wybór tekstów podczas przemówień, o historii
Polski i jej dziejach i stosunku Jana Pawła II do ziemi ojczystej, przyczynił się do
większej świadomości narodowej, głęboko zakorzenionej w kulturze chrześcijańskiej.
O fenomenalnym dialogu Jana Pawła II z całymi rzeszami ludzi, z młodymi, chorymi
czy ubogimi można napisać bardzo dużo, bo na spotkania z papieżem przychodzili
ludzie różnych ras, wyznań i narodów. Każdy też odchodził z przekonaniem, że to
spotkanie, w którym uczestniczył było właśnie dla niego.
Nie sposób przytoczyć wszystkich tekstów mówiących o podmiotowości człowieka,
o narodzie i patriotyzmie, zawartych w nauczaniu Ojca św., a wygłoszonych podczas
pielgrzymek do Polski, ale ukazanie niektórych „wyjątków” pozwoli nam zobaczyć nowatorską wizję Jana Pawła II o „narodowym patriotyzmie Polaków”. Żaden bowiem naród
w Europie nie doświadczył tego, co naród polski, gdzie wszystkie wydarzenia historyczne
– zwycięstwa, zawsze łączono z Bogiem i Maryją Królową Polski. Do tych wydarzeń na
ziemi ojczystej, właśnie w dużym stopniu odnosił się w swoich wystąpieniach Jan Paweł II.
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 2-10 czerwca 1979 roku, była dziękczynieniem za Jego wybór na stolicę apostolską. Jej hasło to „Gaude Mater Polonia”.
Można o niej powiedzieć - pielgrzymka nadziei, obudzenia ducha w uciemiężonym
narodzie, w którym już krystalizowała się idea zmiany systemu politycznego. Komunizm dogorywał, stawał się systemem bez przyszłości. A Ojciec św. w przemówieniu
powitalnym na lotnisku Okęcie (2 czerwca 1979), mówił o „umiłowanej Ojczyźnie
wszystkich Polaków”. I dalej: „Pozdrawiam Was w Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej,
w której stale tkwię głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego
powołania”25. Ojciec św. w przemówieniu do przedstawicieli władz państwowych,

25. Jan Paweł II, I pielgrzymka do Polski 1979..., s. 11.
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wygłoszonym w Belwederze, zwrócił uwagę, że: „racją bytu państwa jest suwerenność
społeczeństwa, narodu, ojczyzny, to my Polacy szczególnie głęboko ją odczuwamy.
Tego nauczyliśmy się poprzez całe nasze dzieje”. Wspominając o utracie niepodległości
w XVIII wieku, głosił, że słowo „ojczyzna”, ma dla nas o wiele głębsze znaczenie niż
dla innych narodów26. Padły też tam słowa, że zgodnie z wymogami ładu moralnego,
należy cenić wszelkie sojusze i przymierza, ale oparte na wzajemnym poszanowaniu
i uznaniu dobra każdego narodu i państwa w systemie wzajemnych odniesień. Chodzi
o to, żeby kraje zaangażowane we wzajemnej współpracy, równocześnie notowały
wzrost własnego dobrobytu i pomyślności.
O roli Kościoła w rozwoju naszego narodu Ojciec św. mówił kilkakrotnie, zakładając, że podstawową jednostką, podmiotem narodu jest człowiek. O roli Kościoła
w kształtowaniu narodu i społeczności głosił: „Kościół stara się służyć ludziom również w doczesnym wymiarze ich życia i bytowania. A ponieważ wymiar ten realizuje
się poprzez przynależność człowieka do różnych wspólnot – narodowych i państwowych, a więc zarazem społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych –
Kościół wciąż na nowo odczytuje swoje posłannictwo […]. Płynie to z podstawowej
misji Kościoła, który wszędzie i zawsze zabiega o to, aby uczynić człowieka lepszym,
bardziej świadomym swej godności, pełniej oddanym swoim zadaniom życiowym, rodzinnym, społecznym, patriotycznym. Aby uczynić go ufnym, mężnym, świadomym
swoich praw i obowiązków […]”27. W dalszej części przemówienia, Ojciec św. mówi,
że Kościół przynosi klucz do zrozumienia; kim jest człowiek i jaka jest jego prawdziwa
godność, pojmowana w świetle Chrystusa i przez Chrystusa, dzieje ludzi tworzących
narody i ich kultury. Kontynuuje ten temat w homilii podczas Mszy św. odprawionej
na Placu Zwycięstwa (2 czerwca 1979). Dzieje narodu, mówi, rozumiemy przez dzieje
każdego człowieka w tym narodzie i jednocześnie nie sposób zrozumieć człowieka
inaczej jak we wspólnocie, którą jest jego naród. Nie sposób zrozumieć tego uciemiężonego narodu bez Chrystusa28. W tej pielgrzymce Jan Paweł II występował nie tylko
w obronie własnego narodu, jego praw i rozwoju, ale i w obronie wszystkich narodów
słowiańskich, którzy już od Cyryla i Metodego (650 r.) idą drogą chrześcijaństwa.
Homilia wygłoszona na Jasnej Górze w dniu 04 czerwca 1979 roku, to swoisty
hołd oddany Maryi w obrazie Częstochowskim, jako Królowej Korony Polskiej.
26. Tamże, s. 18.
27. Tamże, s. 21.
28. Jan Paweł II, I pielgrzymka do Polski 1979..., s. 28-29.
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Przytaczając dzieje kultu Maryi na Jasnej Górze, Ojciec święty nawiązał do potopu
szwedzkiego i ślubów Jana Kazimierza oraz ich odnowieniu (1656–1956) przez naród
polski. Wielka Nowenna od 1956 roku, przygotowała naród do obchodów tysiąclecia
chrztu Polski, a zakończona została przez Prymasa Polski St. Wyszyńskiego „Aktem
Oddania w macierzyńską niewolę Bogarodzicy za wolność Kościoła w Polsce i na
świecie”. Tam padły te znamienite słowa, że Jasna Góra jest sanktuarium narodu,
dlatego, aby zrozumieć ten naród ze wszystkimi tonami dziejów, trzeba przyłożyć
ucho do tego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. I dalej nauczał,
że kluczem do zrozumienia „jak płyną dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj
[…]. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej!”29.
W kolejnych kluczowych przemówieniach podczas tej pielgrzymki Ojciec św. dokonał „bierzmowania dziejów”. To podczas homilii w czasie Mszy św. odprawionej
na Placu Zwycięstwa, przywołując dzieje Ojczyzny, „Tworzone przez każdego jej
syna i każdą córkę od tysięcy lat, w tym i przyszłym pokoleniu, i dzieje ludów, które
żyły wraz z nami i wśród nas; Wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł
II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia […] Niech zstąpi Duch Twój!, Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen”30. A na Błoniach 10
czerwca 1979 roku w Krakowie, kończąc pielgrzymowanie po ojczystej ziemi, przekazując Ducha św. w geście wyciągniętych rąk, wołał: „Weźmijcie Ducha świętego!
[…] Ducha świętego nie gaście! […] Ducha św. nie zasmucajcie!”. Musicie być mocni,
drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być
mocni mocą wiary! […] Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi
pełną radość życia! […], Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż
śmierć […]. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. […] Abyście
nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy. […] Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której
Bóg „wyzwala” człowieka”31. Słowa te miały szczególne znaczenie dla społeczeństwa
polskiego, dały siłę narodowi polskiemu, dla powstania największego w świecie ruchu

29. Tamże, s. 68-69.
30. Por. Jan Paweł II, I pielgrzymka do Polski 1979..., s. 29-30
31. Tamże, s. 288-292.
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„Solidarność”, oraz dialogu z władzami kraju i obalenia ustroju komunistycznego na
drodze pokojowej, nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie Wschodniej.
II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-23 czerwca 1983 roku, przebiegała pod
hasłem „Polsko, Ojczyzno moja”. W tym to roku obchodzono 600-lecie Jasnej Góry
i 300 lat Odsieczy Wiedeńskiej. Wiemy o tym, że Polska „Solidarność” została stłamszona, a prawa narodu ograniczone (1981–1983) stanem wojennym. Dlatego w przemówieniach Ojca św. przewija się, powtarzana doktryna wypowiedziana przez papieża
Pawła VI: „Polska dostatnia i szczęśliwa… W interesie pokoju i dobrej współpracy
między narodami Europy”. Jan Paweł II mówił o suwerenności Polski, która należy
się Polakom, bo została wywalczona po stu latach niewoli, a później w czasie I i II
wojny światowej przez krew wielu ofiar. W homilii w czasie Mszy św. 17 czerwca
1983 roku, odprawianej na stadionie dziesięciolecia, mówił: „Pragnę przypomnieć
wszystkim, że prawo Polski do suwerennego bytu, a także do prawidłowego rozwoju
w zakresie kulturalnym i społeczno-ekonomicznym, powinno być faktem, apeluję do
sumienia wielu ludzi i wielu społeczeństw na świecie. Polska (wywalczyła), wypełniła
do ostatka – owszem: z nawiązką! – zobowiązania […]”32. Nawiązując do okresu stanu
wojennego, nawołuje do pokojowego porozumienia przez dialog, między narodem
i rządem „poprzez demokratyczne przestrzeganie wolności, wypełnianie obowiązków
przez wszystkich. […]. Papież głosi: „Naród polski potrzebuje prawdziwej odnowy
moralnej i społecznej, aby mógł odnaleźć na nowo wiarę w siebie, w swoją przyszłość,
zaufanie we własne siły, aby obudzić energie moralne i ofiarność społeczną”33. W celu
zabezpieczenia interesów narodu i państwa i wspólnego budowania lepszej przyszłości trzeba pilnie odbudować zaufanie między społeczeństwem a władzą. Jednak
w tej pielgrzymce przede wszystkim Jan Paweł II nawoływał do odnowy moralnej
w społeczeństwie. Na Jasnej Górze 19 czerwca 1983. w rozważaniach przed „Apelem”
wyłożył zgromadzonej tam młodzieży znaczenie słowa „czuwam”. „To znaczy staram
się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam.
Nazywam po imieniu dobro i zło. […] Czuwam to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska […]. Ojciec św.
prosi, żeby młodzi postawili twardy opór wobec demoralizacji, „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”34. Pod szczytem jasnogórskim,
32. Jan Paweł II, II pielgrzymka do Polski 1983, Warszawa 2007, s. 41-42.
33. Tamże, s. 43.
34. Tamże, s. 79-81.
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podczas homilii padły kolejne słowa o jasnogórskiej ewangelizacji wolności: „jest
to wymiar wolności i narodu, wymiar wolnej Ojczyzny, której przywrócona została
godność suwerennego Państwa. Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować
się jako wspólnota określona przez jedność kultury. Państwo jest istotnie suwerenne,
jeśli rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa i jeśli
pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, […] tożsamość”35. Podsumowując przesłanie do Polaków w tej pielgrzymce nie można nie wspomnieć, że
Ojciec św. wyniósł na ołtarze jako błogosławionych: Rafała Kalinowskiego, Alberta
Chmielowskiego, Urszulę Ledóchowską i Maksymiliana Maria Kolbego, jako świętego.
Wspominając tych święty nawiązał, że to oni ukazują nam drogi do zwycięstwa, które
w dziejach człowieka odnosi Bóg. Venimus – vidimus – Deus vicit: Przybyliśmy –
ujrzeliśmy – zwyciężył Bóg. Tak powiedział po zwycięstwie pod Wiedniem (1683 r.),
Jan III Sobieski, którego doczesne szczątki spoczywają na Wawelu. To do tych słów
Jan Paweł II odniósł się aż w dwóch homiliach w Warszawie i Krakowie36. Chodzi oto,
aby ciągle na nowo zwyciężać nad swoimi słabościami, wadami i grzechami, a jako
naród odnowimy się moralnie, społecznie i politycznie. Przekonywał, że nie chodzi
o zwycięstwo militarne, lecz moralne, zło należy zwyciężać dobrem, a „miłość jest
potężniejsza niż śmierć”.
III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 8-14 czerwca 1987 roku. Hasłem przewodnim tej pielgrzymki było „Do końca ich umiłował”. Pod tym wezwaniem Ojciec
święty zainaugurował dni Eucharystycznego Kongresu w Polsce, dlatego głównym
tematem poszczególnych rozważań w kolejnych dniach pielgrzymki było zgłębianie
tajemnic Eucharystii. Jednym z głównych nurtów społecznych, które najbardziej wybrzmiały w nauczaniu Jan Paweł II w przemówieniach, była obrona godności Polaków
i ich podmiotowości wobec ówczesnej władzy. „Każdy z… ludzi ma swoją osobową
godność, ma prawa tej godności odpowiadające. W imię tej godności słusznie każdy
i wszyscy dążą do tego, aby być nie tylko przedmiotem nadrzędnego działania władzy, instytucji życia państwowego – ale być podmiotem. […] To znaczy uczestniczyć
w stanowieniu o „pospolitej” rzeczy wszystkich Polaków”. I dalej w tym przemówieniu do przedstawicieli władz państwowych, wygłoszonym na Zamku Królewskim
w Warszawie 8 czerwca 1987, nauczał, że tylko wtedy naród żyje własnym życiem,

35. Tamże, s. 92.
36. Por. Jan Paweł II, II pielgrzymka do Polski 1983..., s. 208.
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gdy jest traktowany w państwie podmiotowo i jest gospodarzem w swoim domu37.
Również o podmiotowości człowieka poświęcił cały wywód filozoficzno-biblijny
w przemówieniu do świata nauki na KUL-u (9 czerwca). „Człowiek jest podmiotem pośród świata przedmiotów dlatego, że jest zdolny poznawczo obiektywizować
wszystko, co go otacza. Dlatego, że przez swój umysł zwrócony jest „z natury” ku
prawdzie. W prawdzie zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym żyje”38. Kończąc to przemówienie mówił: „Bóg Jezusa Chrystusa
– pozostaje ostatnim i ostatecznym gwarantem ludzkiej podmiotowości, wolności
ludzkiego ducha, zwłaszcza w warunkach, w których ta wolność i podmiotowość
bywa zagrożona […]. Przez system i skalę wartości […] przez upowszechnianie się
modelu cywilizacji konsumpcyjnej […]”39. Przemówienie pożegnalne na lotnisku
w Warszawie, 14 czerwca, było swoistym podsumowaniem przesłania. Jan Paweł
powiedział między innymi, że Ojczyzna nasza musi zabiegać o to, aby życie w niej
stawało się coraz bardziej ludzkie, godne każdego żyjącego w tej wspólnocie człowieka.
Aby taki proces zaistniał, muszą być zagwarantowane: prawo do prawdy – prawo do
wolności – prawo do sprawiedliwości. „Każde z nich odpowiada dogłębnie naturze
człowieka i godności ludzkiej osoby. Każde z nich warunkuje prawdziwy postęp, nie
tylko osobowy, ale też społeczny, […]duchowy… materialny …ekonomiczny”40. Ojciec św. kończąc III pielgrzymkę do Ojczyzny wyraził wielką radość, że mógł w Polsce
odnowić pewność, że Chrystus – Eucharystia jest dla nas drogą, prawdą i życiem (J
14.6). Godność osoby ludzkiej, wolność we wszystkich dziedzinach życia i jej podmiotowość, przyczynia się do pełnego rozwoju człowieka, a przez niego do rozwoju
narodu i społeczeństwa.
IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991 roku. Wizyta przebiegała pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Odwiedzając wolną
już Polskę, Ojciec Święty starał się uświadomić rodakom, na czym polega prawdziwa
wolność, której korzenie sięgają głęboko w jestestwo człowieka, w jego sferę moralną, duchową i emocjonalną. Wolność narodowa, społeczna, państwowa oparta jest na
wartościach, jakimi kieruje się każdy człowiek, obywatel danej społeczności. Dlatego
we wszystkich przemówieniach dominowała interpretacja Dekalogu czyli dziesięciu
37. Jan Paweł II, III pielgrzymka do Polski 1987, Warszawa 2007, s. 27.
38. Tamże, s. 47.
39. Tamże, s. 50.
40. Tamże, s. 268–269.

117

Tożsamość narodowa w nauczaniu Jana Pawła II

przykazań – 10 słów. „Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów
zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata”41. Ojciec św. stwierdza, iż całe prawo zawarte w Dekalogu jest prawem moralnym
odwiecznie wpisanym w sercach ludzkich, w naturę człowieka. Jest to prawo dane człowiekowi, ale i dane dla człowieka jako dobro i ład moralny. Ono też stanowi podstawę
godności człowieka. Burząc ten moralny ład, człowiek szkodzi sobie, burzy ład życia
rodzinnego, społecznego i współżycia ludzkiego we wszystkich wymiarach; duchowym
i cielesnym i płaszczyznach osobistych, narodowych i społecznych. Ojciec św., 5 czerwca
w homilii, w Białymstoku powiedział, że w Dekalogu zawiera się ogromne bogactwo:
niezastąpiona niczym synteza zbawczej mądrości. Moment dziejowy, w jakim znalazło
się nasze społeczeństwo, dziedzicząc głęboki kryzys ekonomiczny, jest również przyczyną
wielkiego kryzysu etycznego, który warunkuje pierwszy. Dlatego należy każde przykazanie dobrze wyłożyć i przemyśleć42. Pierwsze trzy dotyczą stosunku człowieka do Boga,
kolejne siedem zaś mówią o stosunku Boga do człowieka. Spróbujmy choć hasłowo
przyjrzeć się interpretacji tych najważniejszych. Omawiając IV przykazanie „Czcij ojca
swego i matkę swoją”, Ojciec św. nawiązał do roli rodziny w życiu społeczeństwa oraz
jej współczesnych zagrożeń. Brak środków do życia i wychowania dzieci, rozłąka ojca
z rodziną, w celu poszukiwania godziwej pracy, rozwody i inne przyczyny niszczące
rodziny i społeczeństwo i stwierdził, że za to odpowiadają rządzący. Ta wolność, którą
wypracowali sobie robotnicy została zniewolona i stała się fikcyjną; dzika prywatyzacja, upadek wielu podmiotów gospodarczych, wydziedziczenia z majątków z powodu
bankructwa i tym podobne, przyczyniły się do niszczenia rodziny i demoralizacji społeczeństwa. Dlatego w Kielcach w homilii Jan Paweł „wykrzyczał”, że z tej dzikiej transformacji trzeba zrobić rachunek sumienia, rozliczyć się. „Mówię tak jak mówię, ponieważ
to moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!
I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie,
że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny
boleć! Łatwo jest zniszczyć trudniej odbudować. […] Nie można dalej lekkomyślnie
niszczyć43. Omawiając piąte przykazanie „Nie zabijaj”, Jan Paweł II nawiązał do tego, że
człowiek uzurpował sobie prawo decydowania o losach drugiego człowieka. „Będziecie

41. Jan Paweł II, IV pielgrzymka do Polski 1987, Warszawa 2007, s. 19.
42. Por. Jan Paweł II, IV pielgrzymka do Polski 1987..., s. 137.
43. Tamże s. 93.
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jako bogowie decydować co jest dobre a co złe” (Rdz. 3, 5)44. Kolejne straszliwe wojny,
w których okrutnie unicestwiano całe narody z powodu rasizmu są tego świadkami. Ale
i w czasach współczesnych dokonuje się zabójstw, tworząc wielkie cmentarzyska nienarodzonych, bezbronnych dzieci. Jan Paweł II stawia takie pytanie: „Czy jest taka ludzka
instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej
i bezbronnej ludzkiej istoty?”45. O następnym przykazaniu „Nie cudzołóż” Ojciec św.
powiedział wiele w homilii w Łomży. Na zakończenie udzielił wskazówki, że aby wytrwać
w związku sakramentalnym, nie należy ulegać współczesnej modzie wolnych związków,
lecz na nowo odbudować związki sakramentalne, które są gwarantem wierności. „Oby
całe społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje
się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości”. Dalej mówi, że zbyt dużo kosztuje ta ułuda, unieszczęśliwiając dzieci, niszcząc więzi rodzinne, co stawia pod znakiem
zapytania przyszłość społeczeństwa i narodu46. Przy przykazaniu „Nie kradnij” Ojciec św.
nawiązał do prawa osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dóbr. Ujął to tak: „Chodzi
nade wszystko o osoby. O rzeczy ze względu na osoby. Człowiek potrzebuje rzeczy jako
środków do życia”47. Dalej omawiając ten temat mówi, że człowiek posiadając, wytwarza
nowe dobra dla siebie i dla innych a przez to całe społeczeństwo staje się zasobniejsze, to
przyczynia się do godniejszego bytowania ludzkich istot. Dalej zwraca uwagę na to, że po
transformacji ustrojowej Polska nie może iść w reformach gospodarczych na skróty, lecz
zważać na sprawiedliwość społeczną, gdzie każdy będzie się liczył nie tylko z interesem
własnym, ale i społecznym, biorąc pod uwagę stan najuboższych i najbardziej potrzebujących. Na zakończenie, na lotnisku Okęcie w Warszawie, Jan Paweł II nawiązał do hasła tej
pielgrzymki, „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Powiedział, że trzeba Bogu dziękować
i ducha nie gasić, trzeba narodowi polskiemu siły ducha, bo wędrując ku przyszłości, nie
możemy zrażać się trudnościami. „Te trudności są nieodzowne. Należą one poniekąd
do samej istoty przemian, jakie muszą się dokonać. Przejście od społeczeństwa „zniewolonego” do społeczeństwa obywatelskiego, suwerennego, do Rzeczypospolitej, stawia
przed każdym nowe zadania”48. II etap pielgrzymki, zapisany jako oddzielny, związany
był z VI Światowym Dniem Młodzieży odbywającym się na Jasnej Górze.
44. Por. Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.
45. Jan Paweł II, IV pielgrzymka do Polski 1987..., s. 102.
46. Tamże, s. 118.
47. Tamże, s. 137.
48. Tamże, s. 304.
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V wizyta Jana Pawła II w Polsce: 22 maja 1995 roku. „Czas próby polskich sumień
trwa” – słowa te wypowiedział Jan Paweł II podczas zorganizowanej pielgrzymki do
Czech, gdzie dokonał kanonizacji Jana Sarkandera, a następnie odbył kilkugodzinną
wizytę w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu w diecezji bielsko-żywieckiej. W wystąpieniach i przemówieniach Ojciec św. mówił o wielkiej odwadze męczennika za
prawowitą wiarę, św. Jana Sarkandera. Żył on w czasie, kiedy na Śląsku i Morawach
wprowadzano reformację, gwałcąc przy tym podstawowe prawa sumienia i narzucając przemocą własne przekonania. W Skoczowie, Ojciec św. mówił, że to właśnie
męczennicy pytają nas, jakie jest nasze sumienie49. „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed
wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Trzeba
je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Ład moralny jest fundamentem życia każdego
człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła […] o ludzi sumienia”. Dalej
wyjaśnia, że człowiek sumienia nie zagłusza w sobie jego głosu, angażuje się w dobro
w sobie i pomnaża je wokół i nie da się zwyciężyć złu. Być człowiekiem sumienia,
to znaczy wymagać od siebie, ciągle na nowo się nawracać, nie zamykać oczu na zło
i biedę innych. Trzeba pamiętać ciągle o czasach wielkiej próby sumień, aby Polacy
nie ulegali demoralizacji, aby nie poddawali się prądom moralnego permisywizmu.
Trzeba bronić praw sumienia właśnie dzisiaj, gdyż pod hasłem tolerancji, w życiu
publicznymi, w środkach masowego przekazu, szerzy się wielka nietolerancja. „Czas
próby polskich sumień trwa! […]. Dzisiaj kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia
społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki
będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie. […] Dokąd idziemy? W którą stronę
podążają sumienia?”50.
VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 31 maja – 10 czerwca 1997 roku. Hasło
pielgrzymki to „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. We Wrocławiu Jan Paweł II uczestniczył wraz z przedstawicielami różnych wyznań w Międzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym. Wiodącym tematem była Eucharystia i jej rola w zjednoczeniu
chrześcijan. Jak też znaczenie jej w osiągnięciu wolności człowieka we wszystkich
wymiarach jego jestestwa, wzajemnej tolerancji, pragnieniu jedności wszystkich
49. „Najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka […]. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo,
którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go
zawsze tam, gdzie potrzeba do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu
nakazem: czyń to, a tamtego unikaj”, Sobór Watykański II; Gaudium et spes. 16., Poznań 2002, s. 536.
50. Jan Paweł II, V pielgrzymka do Polski 1995, Warszawa 2008, s. 14–15.
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wyznań i Kościołów. W homilii w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie
Kongresu (1 czerwca) Papież zachęcał, aby spojrzeć na tę wolność w perspektywie
Eucharystii, mając przed oczami skutki głębokich, bolesnych ran po niedawnym
zniewoleniu totalitaryzmem komunistycznym. Prawdziwa wolność wymaga ładu
moralnego w sferze wartości, gdyż w sytuacji pustki, panuje chaos i zamęt – wolność
umiera. Człowiek z wolnego staje się niewolnikiem swoich instynktów, namiętności
czy pseudowartości. Wolności nie można tylko posiadać i używać, trzeba ją stale
zdobywać przez prawdę. Papież przestrzega, że liberalne poglądy głoszą, że Kościół
jest wrogiem w dziedzinie wolności. Jednak Ojciec św. udowadnia, że: „Ku wolności
wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5. 1). Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności,
ani przed nią nie ucieka! Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność człowiekowi została dana, ale jednocześnie zadana.
Tu w Polsce najbardziej to wybrzmiewa, kiedy całe pokolenia Polaków, walczących
o suwerenność Ojczyzny, zawsze najbardziej czuli się wolni właśnie w Kościele. To
Kościół dowiódł, że jest stróżem wolności i to zarówno w minionych stuleciach,
jak i obecnym. Prawdziwa wolność, kontynuuje dalej Papież, mierzy się stopniem
gotowości do służby i do daru z siebie51, bo tylko tak pojęta wolność jest prawdziwa
i twórcza, buduje człowieczeństwo i więzy międzyludzkie. Takiej wolności potrzeba
obecnie Europie, potrzeba Polsce52. Przestrzegał również przed interpretowaniem
wolności jako swobody absolutnej – świata pozbawionego prawdziwych wartości,
w którym człowiek staje się niewolnikiem swoich instynktów i pragnień.
VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 5-17 czerwca 1999 roku. Podróżując pod
hasłem „Bóg jest miłością”, Ojciec Święty odwiedził aż 21 miejscowości i beatyfikował
108 Polaków – męczenników z okresu II wojny światowej. W kolejnych przemówieniach nawiązywał do ośmiu błogosławieństw. Podczas homilii 5 czerwca w Sopocie
między innymi mówiąc o grzechach przeciwko miłości, podkreślił, że: „człowiek
nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc
jego godność, hołdując egoizmowi”53. Nawiązał do ofiar II wojny światowej w obozie
w Stutthofie, jak również walczących robotników na tych terenach w 1970 r., a później z sierpnia 1980 r. i stanu wojennego. Te wydarzenia, mówił, należą do naszego
dziedzictwa narodowego i nigdy o nich nie możemy zapomnieć. Jedno z haseł „So51. Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes. 24…, s. 543.
52. Por. Jan Paweł II, V i VI pielgrzymka do Polski 1995, Warszawa 2008, s. 59–62.
53. Jan Paweł II, VII pielgrzymka do Polski 1995, Warszawa 2008, s. 14-15.
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lidarności” brzmiało: „Nie ma wolności bez solidarności”, ale dzisiaj, mówi papież,
trzeba dodać do tego, że: „Nie ma solidarności bez miłości”. „Nie ma przyszłości
człowieka i narodu bez miłości, która przebacza, choć nie zapomina […]. Dzisiaj
potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują,
błogosławią a nie złorzeczą […]”. Ludzi do budowania cywilizacji miłości54. W kolejnych dniach pielgrzymki po Pomorzu podkreślał rolę Kościoła na tych ziemiach,
a nawiązując do misji św. Wojciecha, jego męczeńskiej śmierci, mówił, że świętość
zdobywa się ofiarą. „Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i prześladują
was […] z mego powodu (por. Mt 5, 11). Stając wobec 2000 lat chrześcijaństwa,
w przeddzień trzeciego tysiąclecia, Ojciec św. mówi o wielkich ofiarach XX wieku,
jakie poniosło tysiące męczenników, broniąc prawa wolności religijnej i wolności
sumienia. W przemówieniu 11 czerwca do Parlamentarzystów w Sejmie, mówił, że
gwarantem pokoju w Polsce i na świecie jest zawsze poszanowanie praw i godności
człowieka, jeżeli tego się nie respektuje, nieuchronnie zdąża się do destabilizacji społecznej. Nawiązał tutaj do pokojowej metody walki o sprawiedliwość i wolność, jaką
wybrała „Solidarność”, bez niej nie byłoby tego spotkania w polskim parlamencie.
Dalej Ojciec św. Napominał, że służba narodowi musi być ukierunkowana na dobro
wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Tłumacząc, co to jest dobro
wspólne, Ojciec św. oparł się na dokumentach Soboru Watykańskiego II, nauczał, że:
„Dobro wspólne obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym
jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość.
Porządek społeczny i jego rozwój powinien być nastawiony na dobro osób. To od
porządku osób uzależniony jest porządek rzeczy a nie odwrotnie. Ten porządek trzeba
stale rozwijać, opierać na prawdzie, budować w sprawiedliwości i ożywiać miłością”55.
W tym przemówieniu Ojciec św. powiedział jeszcze jedną ważną sprawę, że na rzecz
wspólnego dobra Ojczyzny powinien się angażować każdy, bez względu na przynależność polityczną. Katolicy, angażując się w politykę i uczestnicząc w różnego rodzaju
działalności gospodarczej czy prawodawczej, powinni swoją działalność przepajać
Ewangelią. Jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania.
Podczas Mszy św. w Warszawie, papież dokonał beatyfikacji 108 Męczenników II
wojny światowej, Edmunda Bojanowskiego i matki Reginy Portman. W kolejnym dniu
pielgrzymki w Krakowie, na Błoniach Krakowskich (15 czerwca) wygłosił wspaniałą
54. Tamże.
55. Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes. 74.…, s. 588-589.
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laudację na cześć Kościoła Krakowskiego i jego wkładu w rozwój chrześcijaństwa na
ziemiach polskich. Nawoływał, aby Polacy byli wierni temu dziedzictwu. W ramach
tej pielgrzymki, papież odwiedził po raz trzeci Wadowice, gdzie wspominał swoje
lata młodzieńcze i dalsze swoje życie: „Tu, w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie
się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się
zaczęło”.
VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-19 sierpnia 2002 roku. Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”.
Podczas tej wizyty, Jan Paweł II poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. W czasie tej pielgrzymki do Ojczyzny, papież zawierzył cały
świat Bożemu Miłosierdziu w sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach. 17 sierpnia
2002 r. Jan Paweł II powiedział w czasie homilii: „Dlatego dziś w tym sanktuarium
chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to
z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało
ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców
ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca
na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca
obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne
Jego przyjście”56. W Balicach na lotnisku Ojciec św. z wielkim wzruszeniem mówił:
„Ojczyzno moja kochana, Polsko […] Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej
być wdzięczna!”57. I dalej dodał: „Na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!”58. Warto
też tutaj zaznaczyć, że w Krakowie 19 sierpnia 2002 roku, podczas tej właśnie pielgrzymki Ojciec św. potwierdził wybór Polaków wejścia do Unii Europejskiej w słowach: „Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy
oraz autentycznej troski o dobro Ojczyzny. Mam nadzieję, że pielęgnując te wartości,
społeczeństwo polskie – które od wieków przynależy do Europy – znajdzie właściwe
sobie miejsce w strukturach Wspólnoty Europejskiej i nie tylko nie zatraci własnej
tożsamości, ale ubogaci swą tradycją ten kontynent i cały świat”59.

56. Por. M. Latasiewicz, 104 pielgrzymki Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 128.
57. S. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek 1038, Kraków 1983, s. 366.
58. M. Latasiewicz, Śladami świętego Jan Pawła II, Kraków 2008, s. 241.
59. J. Fronczak, Niestrudzony pielgrzym miłości, Warszawa 2008, s. 446-447.
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Zakończenie
Ojciec św. Jan Paweł II, w czasie swego długiego pontyfikatu, blisko 26 i pół roku
(1978–2005), odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedził 129 krajów na
wszystkich kontynentach, przemierzył ponad 1,5 mln km. „Jan Paweł II uczynił z tego
(pielgrzymowania) prawie najważniejszy środek ewangelizacji świata”60. A nowa
ewangelizacja we współczesnej zlaicyzowanej moralnie Europie stała się faktem.
Jako syn polskiej ziemi i rodak głęboko zakorzeniony w kulturę polską i jej dzieje,
Ojciec św., szczególnie zabiegał o polskie sprawy na forum europejskim i światowym.
Wszędzie, gdzie był, powoływał się na narodowe dziedzictwo, mówił o korzeniach
z których wyrósł, o tradycji narodowej, o trudnej historii, bohaterach i polskich świętych. Podczas pielgrzymowania, formą jaką przyjął w nauczaniu był dialog z narodami,
traktując je jako podmiot niezależny politycznie. Głosił, że w narodzie wyraża się
fundamentalna suwerenność, a jego podstawową jednostką jest człowiek. Dlatego
w nauczaniu Ojca św. wybrzmiewa zawsze nauka o poszanowaniu godności człowieka i jego prawa do wolności politycznej, ekonomicznej, religijnej. Spotykając
się z najuboższymi, chorymi, opuszczonymi, apelował do sumień rządzących i do
możnych tego świata. Sam doświadczył zniewolenia politycznego, wiedział co to jest
zniewolenie umysłów i mając doskonałe rozeznanie aktualnych problemów, z jakimi
borykają się poszczególne narody i państwa, mógł odważnie mówić o ich przyczynach
i skutkach61. Jan Paweł II sam doświadczył w swoim życiu przemocy totalitarnych
systemów. Dlatego żaden problem współczesnego świata nie był mu obcy. Dobrze
wykształcony i ukształtowany duchowo, podejmował w swoim nauczaniu kwestie
teologiczne, moralne i etyczne, ale często nawiązywał także do kwestii cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych, a nawet politycznych. Jego słowa nie tylko silnie
oddziaływały na świat władzy świeckiej, ale miały wpływ na zmiany społeczne i polityczne w wielu miejscach na świecie. Analizując wystąpienia Jana Pawła II na różnych kontynentach, widzimy pewien schemat: zawsze nawiązywał do historii danego
kraju i narodu, następnie badał stosunki społeczne i narodowe, a jako Polak zwracał
szczególną uwagę na wolność geopolityczną i religijną. Stał się jednym z najbardziej
wpływowych duchowych przywódców poszczególnych narodów. W Europie wschodniej często formułowana jest opinia, że to Jan Paweł II obalił komunizm. Jednak Jan
Paweł II, w rozmowie tutaj już cytowanej, obszernie wyjaśnił, że komunizm musiał
60. Cz. Ryszka, Papież końca czasów, Bytom 1995, s. 37.
61. Tamże, s. 37, 60.
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upaść, gdyż system, który miał bronić ludzi pracy, okazał się groźniejszy od samej
choroby, systemem zniewolenia totalitarnego62. W książce Pamięć i tożsamość, Jan
Paweł II dokonał swoistej analizy historycznej i filozoficznej dwóch doktryn, które
naznaczyły piętnem dwudzieste stulecie: nazizmu i komunizmu, a były osobistym
doświadczeniem życia samego papieża. W przemówieniu Jana Pawła II podczas
nawiedzenia cmentarza Ofiar Wojny 1920 r. w Radzyminie, nawiedzając cmentarz
bohaterów Bitwy Warszawskiej, odnosząc się do własnego życia, przypominał wówczas: „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju. W tym czasie bolszewicy szli na
Warszawę. Dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy
wówczas podjęli walkę z najeźdźcą63. Papież nigdy nie oddzielał miłości Chrystusa od
miłości do Polski, nawiązywał do narodowych dziejów, do piękna języka polskiego,
do bogactwa kultury Polaków, do ojczystej ziemi jako dziedzictwa narodowego i do
jej ducha. Patriotyzm w ujęciu Jana Pawła II to patriotyzm „konkretny i realistyczny w powinnościach, a zarazem ugruntowany w chrześcijaństwie”. Oczywiste jest
w tym kontekście, że Papież dostrzegał nierozerwalny związek pojęcia patriotyzmu
z narodem. Dlatego w tych poglądach Jana Pawła II odkrywamy nową, oryginalną
koncepcję patriotyzmu i dążenie do tożsamości narodowej. Polega to na miłości Boga
i Ojczyzny wyrażonej w poszanowaniu godności i podmiotowości każdego obywatela
i narodu. Najważniejsze jest to, aby poprzez odnowę moralną narodu, każdy z członków służył narodowi swoimi zdolnościami, solidną pracą, wymaganiami względem
siebie w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości społecznej. Dbaniu o dobra kultury i jej
rozwój i odpowiedzialność za ich dziedzictwo. I ciągła walka o wolność wewnętrzną
w dziedzinie moralności tj. niepopadanie w nałogi i propozycje tego świata łatwego
życia. Ojciec św. przestrzegał nas, że wolność nie jest wartością daną, ale i zadaną
i ciągle trzeba o nią zabiegać i na nowo zdobywać. Poprzez pielgrzymkowe przepowiadanie przekonał nas jako naród, że stać nas na niepodległość. Polska to wielka,
święta sprawa, że warto być Polakiem, że to jest ogromne zobowiązanie, którego
nieodzowną częścią jest walka o suwerenność narodową i państwową, umacnianie
jej moralne, duchowe i materialne. I nawoływał, aby nie zaprzepaścić tego wielkiego
dziedzictwa narodowego wypracowanego, wymodlonego przez tysiące Polaków i wiele
ofiar złożonych za jej wolność na ołtarzach całego świata.
62. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei..., s. 108-109.
63. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II podczas nawiedzenia cmentarza Ofiar Wojny 1920 r.,
[w:] Bóg jest miłością (J 4,16). VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Olsztyn 1999, s. 183.
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Streszczenie
Tożsamość narodowa w nauczaniu Jana Pawła II
Karol Wojtyła – Ojciec św. Jan Paweł II, przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja
1920 roku. W setną rocznicę Jego urodzin, Polski Parlament uchwalił, że dla uczennica tak Wielkiego, Świętego Polaka, 2020 rok, będzie Rokiem Jana Pawła II. Dlatego
warto spojrzeć na wielką spuściznę duchową, jaką Jan Paweł II pozostawił dla nas
w czasie swego ponad 26-letniego pontyfikatu (1978–2005). Jego charakterystyczną
formą ewangelizacji świata, w tym Polski były 104 pielgrzymki międzynarodowe, podczas których odwiedził 129 krajów na wszystkich kontynentach, przemierzył ponad
1,5 mln km. Podczas pielgrzymowania, formą jaką przyjął w nauczaniu był dialog
z narodami, traktując je, jako podmiot niezależny politycznie. Głosił, że w narodzie
wyraża się fundamentalna suwerenność, a jego podstawową jednostką jest człowiek.
Dlatego w nauczaniu Ojca św. wybrzmiewa zawsze nauka o poszanowaniu godności
człowieka i jego prawa do wolności politycznej, ekonomicznej, religijnej. Spotykając
się z najuboższymi, chorymi, opuszczonymi, apelował do sumień rządzących i do
możnych tego świata. Do Polski, swojej ukochanej Ojczyzny, jako Syn tej ziemi, przyjechał dziewięć razy. W każdej z pielgrzymek nawiązując do wielkich historycznych
wydarzeń, które miały decydujący zwrot w naszej historii narodowej, przywoływał,
a przez to przypominał rodakom, że są wielkim narodem o wspaniałej spuściźnie
duchowej, której nie można lekkomyślnie zaprzepaścić. Nawoływał do odnowy moralnej, mówiąc o ludziach sumienia, do przeprowadzania reform gospodarczych
i społecznych w oparciu o prawa Dekalogu i Błogosławieństw. Jako syn polskiej ziemi
i rodak głęboko zakorzeniony w kulturę polską i jej dzieje, wielki patriota rozsławił
nasze narodowe tradycje, dając nas za przykład, jako heroicznego i zwycięskiego
narodu w walce o wolność zewnętrzną i wewnętrzną. Mówiąc o wywyższeni narodu
polskiego przez Boga w ostatnim przesłaniu, nawoływał Polaków do wdzięczności
i wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, patriotyzm, nacjonalizm, kultura, tożsamość narodowa, ojczyzna, naród.

Summary
National identity in the teaching of John Paul II
Karol Wojtyła - Holy Father, John Paul II was born in Wadowice on May 18, 1920.
On the 100th anniversary of his birth, the Polish Parliament established the year 2020
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as the Year of Saint John Paul II. That is why it is worth looking at the great spiritual
legacy that John Paul II left for us during his pontificate (1978–2005). His characteristic form of world evangelization, including Poland, resulted in 104 international
pilgrimages, during which he visited 129 countries on all the continents and travelled
over 1.5 million kilometres. During the pilgrimage, the Holy Father used such form of
teaching as dialogue with nations and treat them as politically independent entities.
He proclaimed that the nation expresses its fundamental sovereignty and a man is
the basic unit of the nation. The doctrine of respect for human dignity and his right
to political, economic and religious freedom was always inherent in the teachings of
the Holy Father. While meeting with the poor, sick and socially excluded people, he
appealed to the conscience of authorities and the powerful people of the world. As the
Son of his beloved homeland, John Paul II had visited Poland nine times. Referring
to great historical events that had a decisive turn in the national history of Poland,
he recalled and reminded his fellow citizens that they were a great nation with great
spiritual heritage that could not be squandered recklessly. Holy Father spoke about
people of conscience and called for moral renewal, for economic and social reforms
based on the laws of the Decalogue and the Beatitudes. As a son of Polish land and
a countryman deeply rooted in Polish culture and its history, a great patriot made
our national traditions famous. In his powerful speeches, John Paul II spoke about
Polish people as a heroic and victorious nation in the fight for external and internal
freedom. Speaking about the exalted Polish nation by God in his last message, he
urged Poles to be grateful and faithful to God, the Cross and Gospel.
Keywords: John Paul II, patriotism, nationalism, culture, national identity, homeland, nation.
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Kultura a globalizacja, czyli wpływ globalizacji na
zmiany w obszarze kultury
Robert Zawadzki1

Wstęp
Globalizacja jest to ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności
i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie
się jednego świata oraz światowego społeczeństwa2. Następuje zanikanie kategorii
państwa narodowego, a co za tym idzie kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost
tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych3 oraz wzrost
znaczenia organizacji ponad – i międzynarodowych, głównie ponadnarodowych
korporacji4. Geneza tego procesu rozpoczęła się w epoce odkryć geograficznych,
dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku5, a rozpatrywana jest w nauce
dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego
podejmowana była już na początku XIX wieku6. Globalizacja, jako realne zjawisko
przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie7. Obserwuje się ją również, jako
zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka8 oraz wzrost
nierówności społecznych w skali globu, czy też w skali poszczególnych społeczeństw9.
Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do
większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności
kulturowej10.
Kultura natomiast znajduje swoją podstawę w tradycji, czyli przekazywaniu z pokolenia na pokolenie takichtreści jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myśle1. Mgr Robert Zawadzki, Główny Specjalista w Zespole Szkoleń Ratownictwa Lotniskowego
i Ochrony Ppoż. Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, KTNiO.
2. M. Kempny, Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, Warszawa 1998, s. 241.
3. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 74-75.
4. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 93- 94.
5. D. Walczak-Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, Pabianice 2006, s. 261.
6. M. Kempny, Globalizacja…, s. 242.
7. A. Giddins, Socjologia…, s. 81-82.
8. Tamże, s. 87–91; D. Walczak-Duraj, Podstawy…, s. 273.
9. A. Giddins, Socjologia…, s. 91–93.
10. P. Sztompka, Socjologia…, s. 99–100.

129

Kultura a globalizacja, czyli wpływ globalizacji na zmiany w obszarze kultury

nia i zachowania oraz normy społeczne, które uznane są przez daną zbiorowość,
zaspołecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości. Współczesność obecnie
charakteryzuje się osłabianiem roli tradycji. Wcześniej tradycja jak również kultura,
były uwarunkowane z góry określonymi ramami, to obecnie trudno jest wymagać,
aby ze względu na globalizację dochować wierności kulturowej danej społeczności.
Jak twierdzi prof. Anthony Giddens11, tradycja to takie zorientowanie na przeszłość,
wktórym owa przeszłość wywiera potężny wpływ na teraźniejszość lub, ujmując rzecz
precyzyjniej, zostaje zaprzęgnięta do wywierania potężnego wpływu na teraźniejszość12.
Z kolei według prof. Jerzego Szackiego13 tradycję można rozpatrywać w trzech płaszczyznach: czynnościowej, przedmiotowej oraz podmiotowej. Płaszczyzna czynnościowa dotyczy przekazywania wartości określonej grupy społecznej (charakter emocjonalny). W drugim przypadku chodzi o sposób przekazywania wartości, zaś tradycja
w sensie podmiotowym dotyczy nastawienia członków zbiorowości do przeszłości14.
Tradycja „organizuje” pamięć zbiorowości odnosząc przeszłość do teraźniejszości. Przeszłość nie stanowi zastanego konstruktu, ale jest nieodłącznie odtwarzana
w oparciu o teraźniejszość. Owa rekonstrukcja ma wymiar zbiorowy, ponieważ zachodzi dzięki interakcjom w obrębie danej wspólnoty, gdzie uprzednie doświadczenia
zbiorowości zostają przekazywane kolejnym pokoleniom. Tradycyjnie przekazywane
wartości nie stanowią takich samych wartości, jakimi były wcześniej, lecz są nieustannie na nowo rekonstruowane w teraźniejszości, interpretowane w odniesieniu do
obecnych doświadczeń. Nowo wyartykułowane treści nie są jednak czymś odrębnym
od istniejącego zasobu kulturowego uwidocznionego w tradycji. Stanowią swoistego
rodzaju aktualizację dawnych wartości do wymogów współczesności. Powtarzalność praktyk jest związana z odgrywaniem wydarzeń, które miały miejsce dawniej,
przezco zachodzi łączność między teraźniejszością, a przeszłością w świadomości
11. Anthony Giddens (ur. 18 stycznia 1938 r. w Edmonton pod Londynem) – brytyjski socjolog.
Wykładowca na uniwersytetach w Cambridge i Londynie.
12. A. Giddens, Życie w społeczeństwie post tradycyjnym, [w:], Beck, Ulrich, Giddens, Lash, Scott,
Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności,
tł. Jacek Konieczny, Warszawa 2009, s. 87.
13. Jerzy Ryszard Szacki (ur. 6 lutego 1929 w Warszawie, zm. 25 października 2016 tamże) – polski
socjolog i historyk myśli socjologicznej, profesor nauk humanistycznych. Od 1973 był profesorem
nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 członkiem Polskiej Akademii Nauk.
Zaliczany do warszawskiej szkoły historii idei.
14. J. Szacki, Tradycja, Warszawa, 2011, s. 11.
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uczestników rytuałów, którzy są świadomi takiego stanu. Doświadczenia zbiorowości
są związane z rytuałami, stanowiącymi czynności podtrzymujące obecność tradycji
w obrębie danej społeczności. Społeczny wymiar praktyk „wymusza” na jednostce
wzięcie w nich udziału, w celu uniknięcia negatywnej opinii ze strony otoczenia,
czy nawet poważniejszych sankcji. Tradycja opisuje nie tylko to, co w społeczeństwie
się robi, ale również to, co się powinno robić15. Bez poważnych powodów tradycja
nie jest wyraźnie prezentowana, jednakże jej formy przejawiania się są stale obecne
w świadomości społeczeństwa, poprzez codzienne praktyki podejmowane niemalże
bezrefleksyjnie, rutynowo, co zauważa prof. Waldemar Kuligowski16: tak jak większość społeczeństw przez większość historii doskonale radziła sobie bez pojęcia kultury,
tak też tradycja długo nie zaprzątała im głów. Ludzie nie znali swej tradycji, bo po
prostu w niej żyli, przychodziła ona bez uświadomienia. Skoro wiadomo było, jak żyć,
nie istniała potrzeba używania słowa tradycja: jest, jak jest, tłumaczono badaczom
niczym dzieciom, i tak być musi17. Postawy światopoglądowe, zawodowe, religijne,
także stereotypy podzielane przez jednostkę, są trudne do zmienienia, które w skali makrospołecznej mogą wytwarzać napięcia, na co zwraca uwagęprof. Alejandro
Grimson18: kultura i naród nie stanowią jedynie złożonych, historycznych konceptów,
lecz zawierają w sobie heterogoniczne i konfliktowe podteksty19.

Kultura a globalizacja
Procesy globalizacyjne mają wpływ na kształtowanie się kultury. Dyfuzja towarów
i usług zmienia dotychczasowe zapatrywania na sposób zachowania w określonych
sytuacjach, również obchodzenia świąt. Przykładem tego typu przemiany może być
zaadaptowanie w Polsce amerykańskiego święta „Haloween”, jako ewentualne uzupełnienie święta „Wszystkich Świętych”. O ile wcześniej „Haloween” było w Polsce
nieznane, to obecnie, szczególnie w większych miastach, można w okresie „Zaduszek”
15. A. Giddens, Życie…, s. 91.
16. Waldemar Kuligowski (ur. 1972 w Szubinie) – antropolog kulturowy, profesor nauk humanistycznych, eseista, redaktor.
17. W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007, s. 79.
18. Aljenardo Grimson (ur. w 1968 Buenos Aires) – doktor antropologii na University of Brasilia,
obecnie jest badaczem w CONICET i profesorem w Instytucie Wyższych Studiów Społecznych
Nacional de San Martín.
19. A. Grimson, Culture and identity: two different notions, „Social Identites” 2010, vol. 1, nr 16,
s. 61–77.
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zauważyć wydrążone dynie i szkielety, będące reprezentantami innej kultury, niezwiązanej z obowiązującą na danym obszarze celebracją pamięci zmarłych. Tradycyjne
tożsamości społeczności narodowych, jak również lokalnych, są narażone na powolną
zmianę istniejących zapatrywań, na obchody świąt dotychczasowo ważnych dla zbiorowości. Jak zauważa prof. Marian Golka20: globalizacja i kultura masowa uruchomiły
– paradoksalnie – zapotrzebowanie na różne lokalne i jednostkowe tożsamości na niespotykaną dotąd skalę […]21. Nie oznacza to od razu drastycznej konwersji i odsunięcia
dotychczasowych form spędzania kulturowo określonego czasu, ale uzupełnienie
go o nowe, obce elementy, szeroko propagowane przez media, przy jednoczesnym
pomijaniu rzeczywistego dziedzictwa kulturowego związanego z danym terytorium.
Globalizacja jak widać zmienia charakter przestrzeni. Wydarzenia, które rozgrywają
się na jednym końcu globu mogą mieć wpływ na sytuację na drugim końcu, i vice
versa. Zmieniła się technologia wspomagająca nasze sposoby przemieszczania się,
a zwiększająca się liczba mediów sięga poza granice krajów, aby wysuwać roszczenia
do naszych zmysłów22. Unifikacja wierzeń i obyczajów jest nieuchronną konsekwencją
procesów globalizacyjnych, jednakże dużą rolę w deprecjonowaniu tradycji mają same
zbiorowości, które nie kontynuują zachowań podzielanych przez swoich przodków,
nie uczą się rytuałów oraz obrzędów mających swoje uzasadnienie w dziejach danego
obszaru. Na osłabienie tradycji ma również wpływ rozwój technologiczny. Wcześniej
tradycja była przekazywana w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, obecnie taką rolę, takzwanego strażnika pamięcipełnią media. Właśnie głównie z nich
przede wszystkim młodzi ludzie czerpią informacje o świecie, a co za tym idzie,
owłasnej kulturze. Sposób przekazywania informacji uległ dyslokacji, gdyż nie trzeba
być obecnym w określonym miejscu, by usłyszeć to, czego się oczekuje. Czas również
nie stanowi przeszkody, bo będąc w dowolnym miejscu globu, można zgłębiać dzieje
niemalże dowolnej kultury dzięki dostępowi chociażby do Internetu. Wszystko to
wpływa na depersonalizację kontaktu między nadawcą a odbiorcą treści, o ile zwyczaje
były przekazywane bezpośrednio, to obecnie przekaz jest jednostronny, gotowy do
odbioru przez każdego chętnego, zuniwersalizowany w swej treści.
20. Marian Golka (ur. 19 września 1948 r. w Golinie) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, były kierownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii
UAM.
21. M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012, s. 158.
22. U. Hannerz, Powiązania transnarodowe: kultura, ludzie, miejsca, Kraków 2006, s. 15.
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Procesy globalizacyjne zmieniają tradycyjne postrzeganie tożsamości, poprzez
konfrontację z inną kulturą, której elementy volens nolens są wcielane w poczet
praktyk kulturowych osób mających doświadczenia z odrębnością innych kultur.
Tradycja, jako zbiór owych elementów podlega zmianom, będąc wynikiem otwartości
społeczeństwa nanowe doświadczenia przeżywania świąt w sposób odmienny od
przyjętego, dyfuzji elementów kulturowych w wyniku procesów globalizacyjnych.
Kulturowy wymiar przenikania wydaje się również mieć determinujący wpływ na
konstruowanie się odmienności: we współczesnym świecie społeczność lokalną definiujemy także w kontekście zmian globalnych, czasem bezpośrednio wpływających na
mniejsze niebo czy świat najmniejszy23.
Kolejnym zagadnieniem związanym z zagrożeniem wynikającym z globalizacji
może się być promowanie własnego dziedzictwa kulturowego, bynajmniej nie w celu
walki z importowanymi dobrami kultury, ale materialnych korzyści zapewniających
pracę osobom tworzącym dane towary, jak również zachęcających do zapoznania
z historią pochodzenia miejsca wytworzonego produktu. Próba zbicia kapitału na
dobrach kultury może przynieść negatywne skutki, na co zwraca uwagę prof. Tomasz Zarycki24: przestrzec więc trzeba przed pokusami nadmiernej komercjalizacji
sfery kultury regionalnej, poddania jej całkowitej kontroli ekspertów od marketingu.
Prowadzić to może do tzw. „Disneylandyzacji” regionalnej spuścizny, upadku jej
prestiżu i poddaniu krótkowzrocznym interesom ekonomicznym. Skomercjalizowana
i poddana nadmiernie krótkoterminowym interesom elit gospodarczych sfera kultury
regionalnej ulec może zawłaszczeniu i utracić swoje obywatelskie, demokratyczne
walory jako czynnika spójności społecznej25.
Prof. Zarycki dodatkowo zwraca uwagę na konsolidacyjny charakter kultury
regionalnej, która może być tożsama z tradycją, jako zbiorem wytycznych, co do
konkretyzacji wartości przejawianych w źródłach tradycji. W społeczeństwach przednowoczesnych tradycja odgrywała silniejszą rolę, ze względu na to, że stanowiła stabilny, silny wzorzec postępowania. Tak zwana ponowoczesność kładzie nacisk na
23. S. M. Szczepański, Czy życie to hazard? Notatnik spóźnionego przybysza, „Śląsk” 2011, nr 2(184),
s. 17.
24. Tomasz Zarycki – socjolog, geograf społeczny, dr hab., profesor w Instytucie Studiów Społecznych
UW. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu.
25. T. Zarycki, Wybrane dylematy tożsamości regionalnej, http://www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/tozsamosc.pdf, pobrano 04.06.2013 r.
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samodzielne podejmowanie decyzji przez jednostki26. Osłabienie tradycji na skutek
globalizacji wynika z zaniku siły dotychczasowych instytucji stojących na jej straży.
Można wskazać istnienie wielości źródeł kształtujących współczesną kulturę, przez
co ograniczone terytorialnie regionalne tradycje, pozbawione wsparcia medialnego
słabną wskutek konfrontacji z masowo dystrybuowanymi wzorcami. Taka perspektywa patrzenia nie sprawdza się jednak w sytuacji, gdy dana społeczność jest skonsolidowana, gdy jej członkowie znają siebie wzajemnie i w obrębie grupy zachodzą
częste interakcje, dzięki którym możliwe jest wychwycenie ewentualnych odstępstw
od tradycyjnych praktyk. O ile w społeczeństwach tradycyjnych, konieczne było
przestrzeganie tradycji z racji zwierzchnictwa strażników tradycji, wpostaci duchowieństwa i feudałów, to w społeczeństwie post tradycyjnym brak kontroli społecznej
niesie ze sobą brak konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania tradycji. Brak
wystarczających środków integrujących społeczność na poziomie praktyk kulturowych. Istotną do zasygnalizowania kwestią, są przemiany funkcjonowania państw,
pociągające za sobą zmiany ideologiczne. Instytucjonalizacja, wynikająca z rozwoju
świadomości narodowej kładła większy nacisk na ogólne, państwowe formy uczestnictwa w świętach, deprecjonujące lokalne konteksty mogące stanowić zagrożenie dla
kształtującej się świadomości państwowej. Obecnie współczesny świat, charakteryzuje
się otwartością granic, nie sposób przecenićoddziaływania procesów globalizacyjnych
na tradycje, których rola jest coraz słabsza. Globalne wzory zachowania propagowane
przez kulturę masową oraz środki masowego przekazu oddziałują na społeczeństwa,
które odstępują od dotychczasowych form zachowania, obchodów świąt, na rzecz
uniwersalnych wzorców, zdających się obowiązywać w każdym zakątku świata. Poprzez globalizację promowany jest bliżej nieokreślony relatywizm i uniwersalizm
wartości, które stanowią ideologiczne kierunki globalizmu, niemające zakorzenienia w dotychczasowej tradycji odbiorców, którzy są zróżnicowani. Owe odrębności
kulturowe są niekorzystne z punktu widzenia zwolenników globalizmu, ponieważ
uniemożliwiają sprawniejsze przyswajanie treści homogenizujących potencjalnych
odbiorców towarów, usług oraz mediów. Globalizacja zmienia perspektywę czasu,
tradycja zaś organizuje czas wokół konkretnych wydarzeń oraz odbiorców, zakorzenionych w obrębie danej kultury, wówczas to globalizacja z racji odmiennego źródła
26. A. Giddens, Życie w społeczeństwie post tradycyjnym, [w:] Beck, Ulrich, Giddens, Lash, Scott,
Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności,
Warszawa 2009, s. 104.
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niezwiązanego z adresatami dystrybuowanych wartości nie ma związku z odbiorcami. Stanowi zdecentralizowane zjawisko, związane z ekspansją kulturową, jednakże
trudno jednoznacznie wskazać ośrodek oddziaływania procesami globalizacyjnymi.
Początkowo można było wskazać tzw. Zachód, o tyle obecne przemiany kapitalizmu
pozwalają wskazać wiele ośrodków oddziaływania na społeczeństwa, niekoniecznie
związane z imperatywnym działaniem narzucania określonych wzorców kulturowych. Jak widać, globalizacja niejest neutralna dla kształtu obowiązującej tradycji,
ponieważ korzyści ekonomiczne wyznaczają kierunki jej rozwoju: globalizm nie jest
niewinną funkcją technicznych osiągnięć cywilizacji współczesnej, nie jest też dobrodusznym wujkiem życzącym pomyślności wszystkim stworzeniom na ziemi. Globalizm
to ideologia władzy, forma panowania, intelektualny kamuflaż maskujący rzeczywiste
interesy potężnych i wpływowych elit27. Warto również tutaj przytoczyć słowa prof.
Antoniny Kłoskowskiej28, która celnie opisuje owe ujednolicenie treści: wytwórcy i organizatorzy kultury są świadomi faktycznego zróżnicowania publiczności pod względem
cech demograficznych, lokalizacji przestrzennej, społecznych powiązań, intelektualnych
kwalifikacji, gustów i zainteresowań, uprzedzeń i przyjmowanych standardów wartości.
Takiej publiczności starają się oni sprzedać produkt, który musi być standaryzowany,
aby był opłacalny w warunkach wysokich kosztów eksploatacji technicznych urządzeń
i utrzymania rozbudowanej biurokratycznej organizacji29. Odpowiedzią na globalizację
może być wzmocnienie lokalnych tradycji przez społeczność, jednakże niesie to ze
sobą niebezpieczeństwo fundamentalizmu czy też etnocentryzmu, w przypadku zbyt
radykalnie pojmowanej ochronie własnego dziedzictwa kulturowego. Indoktrynacja
prowadzona w ramach globalizmu może wywołać zgoła odmienne skutki od oczekiwanych przez wzgląd na to, że promowane wartości mogą być odrzucane nie tylko na
skutek ich niezgodności z oczekiwaniami odbiorców, ale wykorzystania niewłaściwych
narzędzi. W kontekście rozważań nad zagrożeniami wynikającymi z postępującej
globalizacji warto zwrócić uwagę na możliwe warianty dalszego rozwoju procesów

27. J. Zdanecki, Tożsamość partykularna, tożsamość globalna, biopolityka, [w:] R. Piekarski, M. Graban
(red.), Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, Kraków 2003, s. 106.
28. Antonina Kłoskowska (ur. 7 listopada 1919 r. w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 12 lipca 2001)
– polska socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Warszawskiego, członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk.
29. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980, s. 268-269.
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globalizacyjnych. Prof. Ulf Hannerz30 wskazuje cztery możliwości dalszego rozwoju
kultury podyktowanych globalizacją: globalną homogenizację, w której to na świecie
będzie panował zachodni styl życiu, ujednolicony pod względem treści oraz wartości;
nasycenie kulturowe – kraje peryferyjne powoli, z oporami, w toku kilku generacji
zastępują lokalne idee kulturowe, sensy i wartości, zuniformizowanymi treściami płynącymi z dominujących centrów – ostatecznie kultura centrum zaczyna dominować;
deformację kulturową – degradacja kultury centrum – Zachodu poprzez niewłaściwą
asymilację przez państwa peryferyjne oraz amalgamację kulturową, w której dochodzi do dialogu między kulturami, pokojowego mieszania oraz adaptowania treści,
a w efekcie, do kreolizacji31.
Procesy globalizacyjne nie zawsze stanowią zagrożenie dla lokalności. Czasami
stanowią impuls do wzmacniania kultur lokalnych. Wzajemne oddziaływania procesów globalizacyjnych, jak również tendencji lokalnych, zostało zawarte wpojęciu
brytyjskiego antropologa kultury prof. Rolanda Robertson’a32, który owe wzajemne
sprzężenie globalizacji oraz lokalności określił mianem glokalizacji.
Glokalizację można również określać, jakodziałania spajające lokalność i globalność33. Glokalizacja wskazuje miejsce lokalnych społeczności (gospodarek) w ramach
istniejących procesów globalizacyjnych, które, jak wspomniano, wzmacnia poczucie
lokalności, dając nowe możliwości wynikające z tego faktu. W tym kontekście warto
zaznaczyć, że sukces w skali globalnej wynika z promocji lokalnych warunków prowadzonych działań, posiadania unikatowych rozwiązań czy produktów, które mogą
być atrakcyjne w szerszym obiegu. Glokalizacja, silnie związana z wymiarem gospodarczym funkcjonowania społeczności, wskazuje sposób funkcjonowania lokalnych
przedsiębiorstw w globalnej gospodarce, przy zachowaniu swej swoistej, miejscowej
tożsamości, która wykorzystywana jest w celu uzyskania ekonomicznych korzyści.
30. Ulf Hannerz (ur. 9 czerwca 1942 r. w Malmö) – emerytowany profesor antropologii społecznej na
Uniwersytecie Sztokholmskim. Zajmuje się badaniami społeczności miejskich, lokalnych kultur
medialnych (local media cultures), transnarodowych procesów kulturowych i globalizacji.
31. P. Sztompka, Socjologia…, s. 99–100.
32. Roland Robertson (ur. 1938) jest socjologiem i teoretykiem globalizacji, który wykłada na University of Aberdeen w Szkocji w Wielkiej Brytanii. Wcześniej był profesorem socjologii na uniwersytecie w Pittsburghu, a w 1988 r. był prezesem Stowarzyszenia Socjologii Religii.
33. B. Wellman, Little Boxes, Glokaliztion, and Network Individualism, [w:] M. Tanabe, P. van den
Besselaar, T. Ishida (red.), Digital Cities II. Computational and Sociological Approaches, Berlin
2002, s. 11-25.
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Można skądinąd stwierdzić, iż glokalizacja stanowi zwierciadlane odbicie globalizacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że o ile w przypadku globalizacji dystrybuowane
produkty czy wartości dążą do możliwie jak najbardziej zunifikowanego charakteru, to w przypadku glokalizacji największy atut stanowi konkretne umiejscowienie
określonych dóbr, stanowiące atut w oczach odbiorców. Idee oraz procesy określane
i dystrybuowane przez globalizację są różnorako przyswajane i wykorzystywane
przez społeczności lokalne z racji odmienności kulturowej. O ile globalizacja dąży
do zatarcia owych różnic w celu ujednolicenia przekazu, w celu obniżenia kosztów
produkcji danych dóbr, to glokalizacja wzmacnia różnice, które stanowią atrakcyjny
towar, chętnie przyjmowany przez społeczności z odmiennego kręgu kulturowego.
Globalizacja i związane z nią wchodzenie lokalnych gospodarek w międzynarodowe,
globalne interakcje wynikających ze wspólnych zależności ekonomicznych skłania do
redefiniowania pojęć lokalności i lokalnej tożsamości. W warunkach międzynarodowej konkurencji kształtowanie korzystnych relacji między gospodarką a społecznością
(kulturą wykorzystywaną dla poparcia gospodarki), stanowi narzędzie zwiększające
szanse na odniesienie sukcesu ekonomicznego. Ponadto powoduje wzmocnienie lokalnych społeczności poprzez napływ środków finansowych, jak również świadomość
atrakcyjności własnej kultury u innych odbiorców. Nie ma w tym nic zaskakującego,
bowiem znacząca część działań promujących lokalność odbywa się poza społecznością lokalną34. Przykładem działań glokalizacyjnych, tzn. wychodzących z poziomu
lokalnego do globalnego, są organizacje typu Slow, np. Slowfood oraz Cittaslow, które
pokazują jak paradoksalnie globalizacja może sprzyjać rozwojowi i promocji tożsamości zbiorowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na organizację Slowfood,
której celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Organizacja ma swoje
siedziby w wielu krajach, gdzie organizuje różnego rodzaju imprezy, których celem
jest zapoznanie konsumentów z przysmakami kuchni regionalnej, jak również prowadzenie kampanii informacyjnych, zwiększających świadomość konsumentów.

34. R. Robertson, Glokalization: time – space and homogeneity - heterogeneity, [w:] M. Featherston,
S. Lash, R. Robertson (red.), Global modemities, London 1995, s. 26.
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Podsumowanie
W czasie nieustającej zmiany jednostka musi mieć oparcie, pozwalające w zalewie
informacji na zapewnienie bezpieczeństwa dzięki obecności przestrzeni symbolicznej,
niezmiennej w swych wartościach. Poczucie przynależności do miejsca, społeczności
tworzących obraz codzienności wskazuje na trwałość w nietrwałości współczesności.
Znajomość tradycji, jako przestrzeni właściwych danej zbiorowości kodów kulturowych daje świadomość własnej odrębności względem postępującej homogeniczności
treści kultury, nie tylko w perspektywie narodowej, ale i globalnej, co wymusza działania mające na celu jej ochronę, jak również pozwala na lepszą asymilację w przypadku
zmiany miejsca zamieszkania. Procesy globalizacyjne, dążą do ujednolicenia świata
dla potrzeb głównie ekonomicznych, gdyż poprzez uniwersalność kulturową, społeczności żyjące w różnych warunkach kulturowych będą potencjalnymi nabywcami
takich samych towarów, niekoniecznie odpowiednich dla potrzeb w danej zbiorowości, ale potrzebnych, na skutek indoktrynacji medialnej. Prócz zmiany materialnej,
przejawiającej się w nabywanych dobrach, nie sposób też pominąć zmiany mentalności uwarunkowanej działaniem mediów, stanowiących w znakomitej większości
narzędzie polityki globalizacyjnej, poprzez propagowanie określonego światopoglądu,
zgodnego z zapatrywaniami decydentów politycznych, czy też światowych koncernów. Jest to zagadnienie niosące ze sobą daleko idące skutki; propagowane wzorce
z racji uniwersalnych treści i wartości nie mogą być odpowiednimi dla wszystkich
odbiorców, bowiem mentalność, jak również funkcjonowanie społeczeństw wymaga
dostrzeżenia specyficznych potrzeb odbiorców uwarunkowanych okolicznościami
kulturowo – gospodarczymi. Niewłaściwie prowadzona ekspansja kulturowa może
skutkować postawami fundamentalistycznymi prowadzącymi do obrony własnej
kultury przed obcą, imperialistyczną. Może to w konsekwencji znaleźć odzwierciedlenie, w atakach terrorystycznych, kierowanychna przykład przez islamskich
radykałów. Na skutek procesów globalizacyjnych kultura ulega zmianie, jednakże jej
rola w kształtowaniu tożsamości pozostaje niezmienna, służąc integracji społeczności
oraz kształtowaniu własnej odrębności od innych zbiorowości. Mając to na uwadze,
należy mieć świadomość, żetrzebazauważać konieczność ochrony własnego dziedzictwa, własnej kultury, bez której nie ma mowy o posiadaniu własnej tożsamości,
przed bezkrytycznym zastępowaniem tego, co własne, tradycyjne.
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Streszczenie
Kultura a globalizacja, czyli wpływ globalizacji na zmiany w obszarze kultury
Globalizacja prowadzi do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, w wyniku, czego następuje tworzenie się jednego
świata, a w nim światowego społeczeństwa. Następuje stopniowe zanikanie kategorii
państwa narodowego, a zarazem kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa
interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad – i międzynarodowych, czym są ponadnarodowe korporacje.
Geneza tego procesu rozpoczęła się w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych
przez Europejczyków od XV wieku. Nauka zaczęła ją rozpatrywać dopiero od lat 80.
XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana
była już na początku XIX wieku. Natomiast kultura ma swoje podstawy w tradycji.
Przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury takie jak: obyczaje, poglądy,
wierzenia, sposoby myślenia i zachowania oraz normy społeczne, które uznane są
przez daną zbiorowość, za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości.
Współczesność obecnie charakteryzuje się osłabianiem roli tradycji. Procesy globalizacyjne mają wpływ na kształtowanie się kultury. Dyfuzja towarów i usług zmienia
dotychczasowe zapatrywania na sposób zachowania w określonych sytuacjach, również obchodzenia świąt. Procesy globalizacyjne nie zawsze stanowią zagrożenie dla
lokalności. Czasami stanowią impuls do wzmacniania kultur lokalnych. Wzajemne
oddziaływania procesów globalizacyjnych, jak również tendencji lokalnych, zostało
zawarte w pojęciu brytyjskiego antropologa kultury prof. Rolanda Robertson’a, który
owe wzajemne sprzężenie globalizacji oraz lokalności określił mianem glokalizacji.
Glokalizacja wskazuje miejsce lokalnych społeczności (gospodarek) w ramach istniejących procesów globalizacyjnych, które, jak wspomniano, wzmacnia poczucie
lokalności, dając nowe możliwości wynikające z tego faktu. Na skutek procesów
globalizacyjnych kultura ulega zmianie, jednakże jej rola w kształtowaniu tożsamości pozostaje niezmienna, służąc integracji społeczności oraz kształtowaniu własnej
odrębności od innych zbiorowości.
Słowa kluczowe: globalizacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, tradycja, lokalność,
społeczność lokalna, glokalizacja.
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Summary
Culture and globalization, i.e. the impact of globalization on changes in the field
of culture
Globalization leads to, a growing interdependence and integration of states, societies,
economies and cultures, resulting in the creation of one world, and in it, a world society. There is a gradual disappearance of the nation-state category, as well as shrinking
social space and an increase in the rate of interaction through the use of information
technologies and the growing importance of supranational and international organizations, which are supranational corporations. The genesis of this process began in the
age of geographical discoveries made by Europeans from the 15th century. Science
began to consider it only from the 1980s, despite the fact that the issue of creating
a supranational order was already raised at the beginning of the 19th century. Culture, however, has its roots in tradition. Transmitted from generation to generation
cultural content such as customs, views, beliefs, ways of thinking and behavior, and
social norms that are recognized by a given community as being socially significant
for its present and past. The present day is characterized by a weakening of the role
of tradition. Globalization processes have an impact on the development of culture.
Diffusion of goods and services change the existing views on the manner of behavior
in certain situations, including the celebration of holidays. Globalization processes
are not always a threat to localities. Sometimes they are an impulse to strengthen
local cultures. Interactions of globalization processes as well as local tendencies have
been included in the concept of the British cultural anthropologist prof. Roland
Robertson who he described the mutual coupling of globalization and locality as
glocalization. Glocalization indicates the place of local communities (economies)
within existing globalization processes, which, as mentioned, strengthens the sense of
locality, giving new opportunities resulting from this fact. As a result of globalization
processes, culture is changing, but its role in shaping identity remains unchanged,
serving the integration of the community and shaping its own separateness from
other communities.
Keywords: globalization, culture, cultural heritage, tradition, localism, local community, glocalization.
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Kształtowanie instytucji uznania
administracyjnego w Europie od czasów
monarchii absolutnej po współczesność
Emilia Szczęsna1

Wstęp
Jednym z działań administracji publicznej, którejest oceniane bardzo krytycznie przez
współczesne orzecznictwo jest wydawanie decyzji uznaniowych. Na przestrzeni wieków (począwszy od XVIII w.) w różny sposób pojmowano tę instytucję. Powtarzając
za E. Ochendowskim należy przypomnieć, iż w państwie absolutnym uważano, że
„gdzie nie ma ograniczenia ustawowego administracja może działać swobodnie”2.
Teoria ta nie ma nic wspólnego z państwem prawnym, w którym administracja publiczna może działać wyłącznie w oparciu o przepisy. Współcześnie nawet swobodne
uznanie musi być uwzględnione przez ustawodawcę. Nie może być już zależne od
subiektywnej oceny pracownika administracji publicznej, jak miało to miejsce na
początku kształtowania tejże instytucji. Dla jej lepszego zrozumienia warto wskazać
pokrótce poglądy prawników, filozofów prawa, administratywistów uznawanych
za prekursorów teorii swobodnego uznania w kontekście tradycyjnego dla tamtych
czasów rozumienia modelu i istoty administracji publicznej, bo to one wywarły wpływ
na dzisiejsze stosowanie decyzji uznaniowych. W tekstach źródłowych uznanie administracyjne wiąże się z rozwojem parlamentaryzmu, który przypisywał organom
władzy wykonawczej swobodę działania3. To administracja była odpowiedzialna za
określenie, czy interes publiczny wymaga ochrony w kontekście określonego stanu
faktycznego, czy też nie. „Interes publiczny”, czy też „dobro powszechne” są pojęciami nieostrymi i dlatego wraz z nadejściem wieku XIX zaczęto krytykować model,
w którym ochrona interesu publicznego była oparta wyłącznie na ocenie organu nie
popartej przepisami prawa. Ówczesny sprzeciw skutkujący „związaniem” instytucji
swobodnego uznania z zasadą legalizmu wykreował jej nowy model, który przybrał
nazwę „uznania administracyjnego”.
1. Mgr Emilia Szczęsna, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Filia w Sieradzu,
NOTITIA Oficyna Wydawniczo-Edukacyjna.
2. E. Ochendowski, Prawo administracyjne – cześć ogólna, Toruń 2006, s 204.
3. Por. M. Zimmerman, Pojęcie administracji publicznej a swobodne uznanie, Poznań 1959, s. 12.
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Monarchia absolutna, a rozwój instytucji uznania
Jak wiadomo z lekcji historii państwa rządzone absolutnie pojawiły się w Europie
w XVII i XVIII w., choć już myśl polityczna i filozoficzna wieku XVI stały się podwaliną do stworzenia wskazanej formy sprawowania władzy. Był to czas, w którym bardziej
wpływowe państwa naszego kontynentu zaczęły dokonywać nowych „porządków”
ustrojowych. Dotychczas ze względu na spór cesarstwa z papiestwem samowolne
działania władców były hamowane licznymi instytucjonalnymi mechanizmami. Do
XVI stulecia władca musiał liczyć się z różnymi grupami społecznymi, uwzględniać
zdanie poddanych oraz szanować prawa królestwa, jakie wynikały z publiczno-prawnej formy państwa. W późniejszym okresie model ten został zachwiany przez różnego
rodzaju wydarzenia, w tym reformację. Zalążkiem władzy absolutnej była regulacja
stosunków wyznaniowych, której istotą było, aby religią obowiązującą była religia
władcy. Grupy społeczne zostały pozbawione swoich przywilejów, co spowodowało
nałożenie na władcę zadań niegdyś realizowanych przez wybranych poddanych.
W tym też czasie w niektórych państwach, np. w Hiszpanii, czy Anglii zakończono
unifikację niektórych dziedzin życia i monarchowie nie byli już tak zależni od grup
zaangażowanych w ten proces. Niewątpliwie wyjątek stanowiła Rzeczpospolita Obojga
Narodów, która nie ulegał „modzie” absolutyzmu, wręcz przeciwnie – procesy kontroli władzy królewskiej nabrały jeszcze większego znaczenia, nie mniej nowożytne
urzędy administracyjne zaczęły stawać się „królewskimi” urzędami i choć nie możemy
powiedzieć, że miały one charakter prywatnej własności władcy, to jednak słynne
słowa Ludwika XVI „państwo to ja” oddają relację monarcha – państwo, monarcha – administracja. To wszystko miało ogromny wpływ na kształtowanie narzędzi
służących administracji do realizacji jej zadań. Najważniejszym zadaniem władcy
było wydawanie decyzji, które w absolutnej administracji miały charakter uznaniowy. Istniały kolegialne instytucje, które miały wspierać i być głosem doradczym dla
monarchy w celu znalezienia jak najlepszego rozwiązania, nie mniej głos ostateczny
należał do króla. Decyzje monarchy absolutnego bardzo często nie miały charakteru
stałego i niekiedy były zależne od jego wewnętrznego usposobienia4.

4. Por. G. Górski, Historia administracji, Toruń 2011, s. 101-104.
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„Pozytywistyczna” uznaniowość
Od czasów pozytywistycznych organy administracji publicznej są zobligowane do
wykazania prawnej podstawy podjęcia decyzji uznaniowej5. Niewątpliwie cennym
wkładem w piśmiennictwo naukowe jest publikacja M. Zimmermanna nawiązująca
do ewolucji „teorii” swobodnego uznania na przestrzeni dziejów – począwszy od walki
o państwo „prawne”, aż po wiek dwudziesty6. Autor wskazuje, iż spór o niezależność
władz administracyjnych zaczął się w momencie, gdy parlament zaczął ograniczać
nieograniczoną władzę panującego. Tam gdzie ustrój parlamentarny doszedł do głosu
źródłem prawa stała się wola parlamentu, a nie wola władcy absolutnego. „Ikoną”
doktryny absolutyzmu jest F. J. Stahl, który uważał, że państwo stanowi najwyższą
moralną całość i dlatego w sposób samodzielny (względnie jego rząd), jako autorytet
moralny dla poddanych, jest uprawione do rozstrzygania kwestii legalności swoich
funkcji7. Prawnikowi zarzucono, że u podstaw jego teorii leży negacja państwa prawa, która przejawia się zależności prawa publicznego od punktu widzenia organów
działających. Ale historia ocenia inaczej światopogląd Stahla uznając, że wypracował on najwcześniejszą teorię „swobodnego uznania”. Innym głosem w dyskusji nad
ową teorią był głos O. Bähra, który prawo utożsamiał z wolnością, a tym samym
przypisywał jednostce swobodę działania do jej celów, ale nie ma to nic wspólnego
z wolnością absolutną. Porównuje działanie jednostki do działania państwa, które jest
najważniejszą wspólnotą stworzoną po to, aby dążyć do realizacji interesów swoich
członków. Każda wspólnota tworzy pewnego rodzaju reguły, a ich celem jest kształtowanie relacji poszczególnych jednostek w stosunku do całości. Każda wspólnota jest
reprezentowana przez jakieś organy – podobnie musi być i w państwie. Z jednej strony
działania jednostki są wolne, ale zachodzą w pewnych granicach obowiązujących
zasad i norm, podobnie jest z działalnością administracji państwowej, która z jednej
strony (w imię dobra ogółu) jest wolna, ale musi podlegać kontroli. Bähr posługując się
analogią pomiędzy „działalnością jednostki” a „organizacją wspólnoty” przedstawia,
że jeżeli administracja napotka trudności interpretacyjne nie ma mowy o swobodnym
uznaniu. Wszelkiego rodzaju niejasności, sposób uregulowania jakiejś sprawy zawsze
5. Zob. J. M. Biłas, Sądowa kontrola decyzji uznaniowych wydawanych przez organy administracji,
„Rocznik Samorządowy” 2015, t. 4, s. 28–30.
6. Zob. M. Zimmermann, Pojecie administracji publicznej, a „swobodne uznanie”, Poznań 1959.
7. F. J. Stahl, Rechts-undStaatslehre, [w:] M. Zimmermann, Pojecie administracji publicznej, a „swobodne uznanie”, Warszawa 2009, s. 68.
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pozostaje w kwestii regulacji prawnych. To, że dana dziedzina nie została prawnie
uregulowana nie jest podstawą do tego, aby władza mogła działać. Teorie Bähra stały
się punktem odniesienia dla wielu innych teorii swobodnego uznania (niekoniecznie
spójnych jak podaje literatura)8.
W opozycji do zaprezentowanej analogii stanął kolejny XIX- wieczny E. Bernatzik,
który niechętnie operował zagadnieniem „swobodnego uznania” stosują określenie
„techniczne uznanie” i kwestionując zastosowaną przez Bähra analogię9. Austriacki
prawnik uważa, że jednostka może działać jak jej się podoba, nawet jeżeli jest to
działanie wyrządzające jej krzywdę. Uwzględnia fakt istnienia przepisów zakazujących działań na szkodę drugiej osoby, ale podkreśla, że nie istnieje prawny obowiązek działania na swoją korzyść, czy też innych osób. Zupełnie inaczej rzecz ma się
z pracownikiem administracji państwowej, który ma obowiązek działać z korzyścią
dla interesu publicznego. To obowiązek nałożony przez prawo. Bernatzik podkreśla,
że posługując się zwrotem „swobodne uznanie” należy mieć na myśli uznanie, które
uznaje prawo, a nie jakiekolwiek uznanie. Każda działalność organu państwowego
jest urzeczywistnianiem prawa, nie mniej według myśliciela „swobodne uznanie”
nie może być przedmiotem kontroli sądów administracyjnych (wyjątek stanowi
sankcjonowane przepisami prawa naruszenie obowiązków służbowych)10. Z teorii
Bähra i Bernatzika zaczerpnął niemiecki prawnik R. Laun, który opierając się na
myśli prekursorów teorii swobodnego uznania wskazał, iż władza ustawodawcza jest
tą, która wyznacza kierunek działania państwa lub przekazuje to zadanie organom
administracji publicznej. Jeżeli dokonuje tego ustawodawca, to jest to działanie ustawowe, a jeżeli cele działalności państwa oznacza władza administracyjna, to należy
mówić o swobodnym uznaniu. Laun podkreśla, że jeżeli organ administracji wykonuje
wolę ustawodawcy, to nie koncentruje się na celowości stosowanego aktu prawnego,
a jeżeli do „głosu” dochodzi instytucja swobodnego uznania, to administracja działa
w sposób swobodny, ale nie dowolny, tzn. „może postąpić tylko tak, jak jej zdaniem
tego wymaga realizacja interesu publicznego („teoria wewnętrznych granic swobod-

8. Por. M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej, a „swobodne uznanie”, Warszawa 2009,
s. 69–75.
9. Zob. A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej, Warszawa 2010,
s. 122.
10. Por. M. Zimmermann, Pojęcie administracji…, s. 75.
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nego uznania”)11. O ile konstrukcję normy generalnej Laun postrzega tak samo jak
Bernatzik, o tyle ma odmienne zdanie na temat sfery swobodnego uznania. W jego
ocenie jest to nic innego, jak nadanie legitymacji organom państwa do wskazania
celu bezpośredniego według ich uznania po to, aby działanie organu przynosiło jak
największą korzyść interesowi publicznemu.

…aż po współczesność
XIX-wieczna teoria Luna odbiła swoje piętno w sposób pośredni na utworzonym
w Polsce w XX w. Najwyższym Trybunale Administracyjnym12, który swoimi korzeniami sięgał XVIII wieku. W przypadkach gdy norma nawiązywała do interesu
publicznego Trybunał nie oceniał legalności jego istnienia, albowiem spod jego właściwości były wyłączone skargi składane na decyzje wydane w oparciu o swobodne uznanie. Trybunał przejął teorię Luna o łączeniu pojęcia interesu publicznego
z wydawaniem decyzji opartej o swobodne uznanie, która stanowiła o tym, że jeżeli
ustawodawca posłuży się terminem „interes publiczny” to niejako automatycznie
upoważnia władzę administracyjną do decydowania w oparciu o swobodne uznanie13.
Tym, który wyrażał zdecydowany sprzeciw teoriom Bähra i Bernatzika w odniesieniu do paralelizmu działalności jednostek państwowych i działalności pojedynczej jednostki był niemiecki prawnik G. Jellinek. Według niego najważniejszą regułą
poprawnie funkcjonującego państwa jest zarówno norma prawna jak i moralna, co
oznacza, że organy państwowe są odpowiedzialne za kształtowanie aktów prawnych
w taki sposób, aby służyły jak najpełniej interesowi publicznemu14. Ponadto krytykiem
Bernatzika i Luna był Fr. Tenzer, żyjący na przełomie XIX i XX w. Jednym z przedstawicieli pozytywizmu prawniczego był W. Jellinek, który przez pojęcie swobodnego
uznania rozumiał różne interpretowanie przepisów przy stosowaniu danego akt prawnego. Twierdził, że skoro ustawodawca posługuje się pojęciami nieostrymi, to tym

11. Tamże, s. 77.
12. Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r.
o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz.U. nr 94, poz. 806, był on powołany do orzekania
o legalności zarządzeń i orzeczeń, wchodzących w zakres administracji rządowej i samorządowej.
13. Zob. T. Hilarowicz, NTA i jego kompetencja Warszawa 1925; J. S. Langrod, Zarys sądownictwa
administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce, Warszawa 1925.
14. Por. M. Zimmermann, Pojęcie administracji…, s. 76.
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samym pozostawia swobodę w wyborze najlepszego rozwiązania danej sprawy15. Takie
pojmowanie instytucji swobodnego uznania powodowało, że było ono wyłączone
spod kontroli legalności, gdzie we współczesnym państwie demokratycznym nie ulega
żadnej wątpliwości, że akty uznaniowe muszą podlegać kontroli sądowej. Zarówno
w prawie materialnym jak i procesowym nie dopatrzymy się definicji uznania administracyjnego J. Zimmermann dokonał pewnego rodzaju klasyfikacji pojęć, gdzie
kryterium stanowi potrzeba i legalne zdefiniowanie w przepisach ogólnych. Uznanie administracyjne przypisał do trzeciej – ostatniej grupy, odnoszącej się do pojęć,
których „definiowanie wydaje się wykluczone albo nawet niebezpieczne, a wszelkie
próby w tym zakresie wymagają krytyki”16. Autor postuluje za tym, aby ustawodawca
nie posługiwał się tym pojęciem w aktach normatywnych, albowiem jest to pojęcie
typowo doktrynalne. Słusznie zauważa, że próby definiowania tego pojęcia są zawężane do rozstrzygania danej sprawy według oceny celowości, ale nawet gdyby tak nie
było, to i tak nie widzi pożytku „zawężania” tego pojęcia, albowiem jest jednym z tych
pojęć doktrynalnych, które mieści w sobie tyle luzów decyzyjnych, że nie jest możliwe zebranie ich w jeden katalog. Zimmermann nawiązuje też do pojęcia „interesu
publicznego” i wskazuje, że nie da się wyjaśnić słowa „publiczny”, a tym bardziej gdy
jest ono połączone z innym pojęciem abstrakcyjnym. Odnosząc się do wskazanych
na początku teorii wymienionych filozofów prawa i administratywistów moglibyśmy
uznać, że spośród współczesnych krytyków teorii Bähra czy Bernatzikaw kontekście
pojmowania „interesu publicznego” jest właśnie Zimmermann, ale należy pamiętać,
że epoka, w której żyli znacząco się różniła od współczesności i znając tło historyczne
nikogo nie dziwi dlaczego zachodni myśliciele tak silnie akcentowali swoje poglądy
na temat „wolnej” sfery administracji publicznej. Zimmermann wskazuje, że interes
publiczny, do którego odnoszono się już dwa stulecia temu nie jest celem działania,
ale stanowi ono kryterium, które ma wyznaczać kierunek podejmowanych działań17.
W piśmiennictwie przez pojęcie uznania rozumie się szczególną formę upoważnienia przez ustawę organów administracji państwowej do określonego zachowania
15. Por. M. Zimmermann, Formy działania administracji państwowej. Akt administracyjny, [w:] M.
Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 355.
16. Por. J. Zimmermann, Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 2(2009), s. 171.
17. Tamże, s. 172–173.
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się (działania lub zaniechania), polegającą na przyznaniu organom administracji
możności dokonania wyboru spośród dwóch lub więcej dopuszczalnych przez ustawę,
a równowartościowych rozwiązań18. Słusznie zostało podkreślone w jednym z wyroków TK, że mówiąc o uznaniu administracyjnym należy mieć na myśli te sytuacje,
w których akty normatywne określają w sposób niejednoznaczny skutek prawny. To
oznacza, iż omawiana instytucja odnosi się do przyszłości – do tego jaki będzie skutek
wydanej decyzji, a zatem to on jest przedmiotem uznania19. Uznaniowa prerogatywa
administracyjna, przez którą rozumie się przyznanie organom administracji możliwość podejmowania wyboru pomiędzy równowartościowymi i dopuszczanymi przez
ustawę prawnymi rozwiązaniami20, podlega kontroli sądowej, nie mniej zakres tejże
kontroli ogranicza się wyłącznie do poddania ocenie, czy wydanie decyzji uznaniowej
zostało prawidłowo przeprowadzone w oparciu o zasady postępowania administracyjnego. Sąd bada, czy na etapie ustalania stanu faktycznego zostały zgromadzone
dowody pozwalające na podjęcie decyzji o zastosowaniu uznania administracyjnego,
a także czy zastosowano właściwy przepis prawa materialnego. Ponadto celem kontroli
jest zbadanie, czy nie przekroczono granicy uznania administracyjnego. Jak słusznie
podkreśla J. Zimmermann w procesie kontroli aktów uznaniowych można zaobserwować kolizję pewnych trzech elementów. Otóż sąd jest upoważniony do zbadania
aktu wyłącznie pod kątem zgodności z prawem, podczas gdy administracja, która
wydała ten akt na mocy pewnych grup norm prawnych ma pozostawiony wybór
rozstrzygnięcia (tj. uznanie) iingerując w prawa jednostki wymaga wielokierunkowej
kontroli. Te elementy ukazują, że cały czas nie został rozstrzygnięty „spór” o granice
uznania administracyjnego. Kontrola aktów wydanych w oparciu o swobodę uznania
może sprowadzać się wyłącznie do zbadania, czy rozstrzygnięciebyło „swobodne”,
a nie dowolne i czy nie przekroczono granicy uznania. Jeżeli prawo daje możliwość
wyboru, to jakikolwiek wybór nie wychodzący poza ramy tejże afirmacji będzie zgodny z prawem i nie może być podważony przez sąd administracyjny21.
W tekstach źródłowych można spotkać podział uznania administracyjnego na
wąskie oraz szerokie. Do pierwszego rodzaju zalicza się tę przestrzeń, w której organ
18. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, [w:] W. Jakimowicz, Zewnętrzne
granice uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 5(2010), s. 42.
19. Tamże, s. 30.
20. Tamże, s. 46.
21. Por. M. Zimmermann, Pojęcie administracji…, s. 37.
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administracji publicznej ustala skutki prawne względem określonego stanu faktycznego. Organ może stosować uznanie na etapie określania konsekwencji prawnych,
zaś uznanie szerokie uwzględnia jeszcze objaśnienie pojęć szerokich – nieostrych22.
Jak zauważa A. Ostrowska zwolennicy koncepcji szeroko pojmowanego uznania
administracyjnego uznają, iż organ państwowy, który w określonych przypadkach
jest uprawniony do podejmowania decyzji w sposób nieskrępowany przepisami
może korzystać z tego uprawnienia dopiero w momencie interpretacji przepisów,
a następnie na etapie przyporządkowania stanu faktycznego do ogólnej normy (o ile
ustawodawca posłużył się wyrażeniami nieostrymi, np. słuszny interes obywateli,
względy użyteczności, dobro ogółu itp.). Natomiast wąska koncepcja odrzuca instytucję uznania na etapie interpretacji, albowiem - jak wyjaśnia autorka – „skoro uznanie
administracyjne jest swoistą, właściwą tylko administracji cechą, to nie powinno się
go w ogóle utożsamiać z możliwością interpretacji nieostrych pojęć prawnych, w tym
z możliwością dokonywania ocen wartościujących […]23. Z jednej strony stosowanie
pojęć niedookreślonych stwarza przestrzeń dla pewnego rodzaju „luzu”, nie mniej
według zwolenników wąskiego uznania, nie oznacza to, że organ może w sposób
uznaniowy dokonać wyboru rozstrzygnięcia. W tej koncepcji uznaniowość pojawia
się na etapie uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia24.

Uznanie a wykładnia prawa
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż nie należy uznania administracyjnego
stawiać na równi z wykładnią przepisów. W przeciwieństwie do wykładni prawa
uznanie administracyjne jest procesem obecnym wyłącznie na etapie stosowania
prawa. Nawet jeśli organ mierzy się ze zwrotami nieoznaczonymi w przepisach, na
których konstruuje normę prawną, nie oznacza to jeszcze, że jest upoważniony do
wydania decyzji uznaniowej. W pierwszej kolejności musi dokonać wykładni pojęcia,
później ocenić stan faktyczny, przyporządkować go do odpowiedniej normy prawnej
i określić konsekwencje prawne udowodnionego faktu. Organ będzie upoważniony do uznania wówczas, gdy norma prawna uwzględnia możliwość wyboru skutku
22. Por. A. Szot, Słuszność a uznanie administracyjne, „Studia IuridicaLublinensia” 2011, nr 15(2011),
s. 176.
23. A. Ostrowska, Teoretycznoprawne aspekty uznania administracyjnego, [w:] L. Leszczyński (red.),
Wykładnia prawa: odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006, s. 23.
24. Tamże, s. 23–24.
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prawnego przez organ administracji, jeśli zaś dana norma z góry określa skutek nie
można wydać decyzji uznaniowej25.
Niemożność utożsamiania uznania administracyjnego z wykładnią prawa nie
oznacza, że nie zachodzą pomiędzy tymi pojęciami związki – wręcz przeciwnie, są
obecne na różnych płaszczyznach. Można je dostrzec na różnych etapach stosowania
prawa. Już na pierwszym etapie, a więc w momencie „rozszyfrowania” norm, które
są źródłem upoważnienia organu do działania, będące pierwszym etapem procesu
stosowania prawa można ten związek dostrzec. Jak zauważa W. Jakimowicz kompetencja organu wynika wyłącznie z norm prawnych, które podlegają odkodowaniu
z obowiązujących przepisów, czyli wykładni26. Z normy kompetencyjnej wynika
upoważnienie do działania, ale nie wynika w jaki sposób organ może działać, co jest
kluczowym elementem w kontekście uznania administracyjnego, które nie może być
administracyjną „samowolą”. W tym miejscu pojawia się kwestia odkrycia normy,
dzięki której zostanie określone, w jaki sposób organ może wykorzystać przyznane
mu przez normę kompetencyjną upoważnienie. Normy zadaniowe służą organowi do
uzyskania odpowiedzi, czy przyznane mu upoważnienie może wykorzystać w ramach
uznania administracyjnego, czy też nie. Gdy organ odkoduje już swoje kompetencje
następują kolejne etapy, a mianowicie ustalenie stanu faktycznego i subsumpcja.
Na tym etapie związek pomiędzy wykładnią, a uznaniem nieco słabnie, ale mimo,
że upoważnienie do uznania administracyjnego nie jest realizowane na tym etapie,
to sposób w jaki zostanie dokonana wykładnia przepisów determinuje późniejsze
działania w ramach przyznanej kompetencji na ostatnim etapie stosowania prawa,
a więc podjęcia decyzji odnośnie do konsekwencji prawnych ustalonego stanu faktycznego. Aby w sposób właściwy określić zakres uznania oraz sposób korzystania
z niego należy dokonać wykładni dla odkodowania normy kompetencyjnej oraz
normy zadaniowej. Należy się zgodzić z wcześniej cytowanym autorem, że właściwe
skorzystanie z kompetencji uznaniowych jest uzależnione od dokonania poprawnej
wykładni normy zadaniowej27. Związku pomiędzy uznaniem administracyjnym,
a wykładnią przepisów można się również doszukiwać w kontekście procesów kontroli
rozstrzygnięć wydanych na mocy upoważnienia do uznania. Kontrolowanie zastoso25. Por. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, [w:] W. Jakimowicz, Zewnętrzne granice…, s. 43.
26. Tamże, s. 46.
27. Tamże, s. 50.
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wanego uznania polega m. in. na zweryfikowaniu przebiegu postępowania mającego
miejsce przed wydaniem decyzji uznaniowej, a zatem wynik kontroli uznania jest
uzależniony w sposób pośredni właśnie od tejże kontroli. Jeśli chodzi o związek
bezpośredni kontroli procesów wykładni z kontrolą uznania administracyjnego należałoby wskazać weryfikację wykładni normy kompetencyjnej. Uchybienie w jej
prawidłowej interpretacji przepisów ma wpływ na wadliwość całego postępowania,
a zatem rozstrzyga również o wadliwości zastosowanego uznania administracyjnego.

Granice uznania wg Konstytucji RP28
Wydawanie decyzji uznaniowych podlega rygorowi zasady prymatu Konstytucji, co
oznacza, że stosowanie tejże instytucji nie zwalania od przestrzegania zasad państwa
prawa. Granic uznania w ustawie zasadniczej należy dopatrywać się w prawach, obowiązkach i wolnościach jednostki. Zapisy ograniczające swobodne uznanie można
odnaleźć w rozdziale I i II Konstytucji RP. Art. 5 nawiązuje do zapewnienia wolności
i praw. W kontekście omawianego zagadnienia wolność należy rozumieć jako zakaz
ingerowania organu administracji publicznej w określoną przestrzeń. Na mocy art.
30 władza publiczna zostaje obowiązana do kształtowania działań w taki sposób, aby
nie naruszały one godności osoby, natomiast artykuł 31 pozwala na wyjątek w zakazie ograniczania konstytucyjnych praw i wolności m.in. ze względu na zdrowie,
moralność publiczną, czy ochronę środowiska. Bardzo istotnym jest ust 3 wskazanego
powyżej artykułu., z którego wywodzi się prawo sądowej kontroli decyzji uznaniowych
przy zastosowaniu kryterium proporcjonalności. Niewątpliwie konstytucyjną normą
ograniczającą uznanie administracyjne jest równe traktowanie wobec prawa (art.
32-33); zapewnienie mniejszościom narodowym możliwości rozwoju języka, kultury, pielęgnowania obyczajów (art. 35); zagwarantowanie wolności religii i sumienia
(art. 53); uwzględnienie dobra rodziny (art. 71); ochrona środowiska oraz respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju (art. 74). Działania organów administracji
publicznej mają zmierzać do realizacji wskazanych powyżej norm konstytucyjnych,
a zatem organ wydający decyzję uznaniową musi mieć na względzie określoną normę
wskazaną w ustawie zasadniczej29.

28. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie Konstytucją RP.
29. Por. A. Habuda, Granice uznania administracyjnego, „Studia i monografie” 2004, z. 158, s. 110–113.
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Verba docent, exemplatrahunt
Podążając za premią Tytusa Liwiusza należałoby wymienić kilka przykładów i wskazać
kilka przykładów „z życia wziętych” wydawania decyzji uznaniowych. Niech posłuży
do tego prawo ochrony środowiska będące dziedziną, w której dość często mamy do
czynienia z omawianą problematyką. Nie ulega wątpliwości, że organ administracji
publicznej musi być wyposażony w narzędzia, dzięki którym będzie elastyczny w swoich działaniach ze względu na zmiany zachodzące w otaczającym go świecie. Luki
w prawie, ilość aktów normatywnych, pomiędzy którymi zachodzą kolizje, a także
język prawniczy bogaty w wieloznaczności i zwroty nieostre powodują, że dyskrecjonalność jest nieunikniona i jest nieodzownym elementem wpisanym w działalność organów administracji, co można wykazać właśnie na przykładzie przepisów
o ochronie środowiska oraz ochronie przyrody. To właśnie w dziedzinie ochrony
środowiska ustawodawca dosyć często posługuje się pewną grupą terminów, które
uznaje się za nadające uprawnienie do stosowania uznania, a w rzeczywistości wcale
tego nie oznaczają. Do tej grupy zaliczyć można terminy: zezwolenie i pozwolenie.
Jak podaje M. Mincer napotykając na takie sformułowania należy postawić pytanie:
„czy w określonych warunkach organ jest zobowiązany wydać takie zezwolenie, czy
też może, ale nie musi tak postąpić?”. Sposób formułowania upoważnienia do uznania
w przepisach prawnych jest wieloraki, ale najczęściej spotykaną formą jest ujęty w normie prawnej zwrot „może”, „może zezwolić”, „może uznać”, „służy prawo”, „organ jest
upoważniony”. Grupą sformułowań, którą najrzadziej posługuje się ustawodawca są
te, w których organ jest upoważniony do uznania przez wskazanie dwóch możliwości.
Organ ma do wyboru albo jedno albo drugie rozwiązanie i każde z nich ma charakter
równoprawny30. Przykładem takiej sytuacji może być art. 317 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska31, w którym ustawodawca daje wybór
organowi, czy odroczy termin płatności opłaty lub kary za korzystanie ze środowiska w całości, czy tylko w części. Kolejnym przykładem pozostawienia organowi
swobody może być określenie wysokości sankcji. „Swoboda” nie oznacza „pełnej
swobody”, albowiem na wybór wysokości sankcji składa się wiele elementów, które
w uzasadnieniu muszą zostać uwzględnione, np. skala naruszenia prawa, wielokrotność popełnienia deliktu, czy też wpływ niewywiązania się z danego obowiązku na
30. M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 82.
31. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie p.o.ś.
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zaistniały w środowisku stan faktyczny. Przykładem takiej normy prawnej może być
art. 315a ust. 1 pkt. 3 p.o.ś, który to przyznaje wojewódzkim inspektorom ochrony
środowiska uprawnienie do wymierzenia organowi grzywny w wysokości od 50000
zł do 500000 zł za uchybienia związane z przygotowaniem i realizacją programów
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Podsumowanie
Granice uznania administracyjnego są wyznaczone w sposób obiektywny przez ustawodawcę, a zatem wynikają z norm prawnych, a nie niepisanych norm ogólnych,
a zatem jest to narzędzie, które podlega kontroli sądów administracyjnych. Trzeba
jednak podkreślić, że kontrola sądowo-administracyjna decyzji uznaniowych sprowadza się wyłącznie do czynności składających się na stadium wyjaśniające, a nie
stadium podjęcia rozstrzygnięcia, podczas którego organ wybiera odpowiedni sposób
rozwiązania danej sprawy. Sąd nie bada kryteriów celowości i słuszności wybranego
przez organ administracji rodzaju rozstrzygnięcia, lecz kładzie nacisk na to, w jaki
sposób jest przeprowadzany proces decyzyjny, a zwłaszcza ile staranności dołożono
w ustaleniu stanu faktycznego. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny kontrola sądowa odnosi się do prawidłowości procesu wydawania decyzji uznaniowej32.
Zgoda organu na wydanie tejże decyzji musi wybrzmiewać z treści określonego aktu
prawnego i zwykle ustawodawca wyraża ją posługując się takimi częściami mowy
jak: „może”, „jest dopuszczalne”, „organowi służy prawo”. W przypadku, gdy treść
danego przepisu jest zapisana w trybie rozkazującym organ nie może zastosować
omawianym artykule instytucji państwa prawnego.

Streszczenie
Kształtowanie instytucji uznania administracyjnego w Europie od czasów monarchii absolutnej po współczesność
Artykuł nawiązuje do kształtowania w Europie instytucji swobodnego uznania od
czasów monarchii absolutnej, przez okres znacząco ograniczający samowolę królewską, aż po współczesną nam administrację. Autorka nawiązuje do powstających
na przestrzeni wieków koncepcji europejskich prawników, administratywistów i filozofów prawa, które wywarły wpływ na obecne postrzeganie i wydawanie decyzji
32. Por. A. Błaś, Sądowa kontrola decyzji uznaniowych (problemy jednolitości orzecznictwa NSA), [w:]
J. M. Biłas, Sądowa kontrola…, s. 32.
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uznaniowych. Narzędzie, które niegdyśbył tożsame z pełną swobodą wydawania
decyzji przez władcę nie podlegającego kontroli (przez kilka stuleci monarchowie
byli najwyższymi organami sądowniczymi), współcześnie jawi się jako instrument,
którego czynności składające się na stadium wyjaśniające podlegają kontroli sądów
administracyjnych. W treści niniejszego artykułu pojawia się teza poparta zapisami
ustawy zasadniczej, iż tym, co stanowi granice dla uznaniowych działań administracji
publicznej są prawa i wolności w niej określone, a przede wszystkim godność człowieka, która jest niezbywalna i nie można jej niczym ograniczać.
Słowa kluczowe: uznanie administracyjne, swoboda uznania, decyzja, administracja
publiczna, granice uznania.

Summary
Development of administrativediscretion in Europe from the times of absolute
monarchy to modern times
The article describes the development in Europe of the institution of discretion from
the times of absolute monarchy through the period in which royal power was significantly limited, up to the times of contemporary administration. The authorrefers
to the theories of European lawyers, administrative law attorneys and philosophers
of law which developed over the ages, impacting the currentviews on discretionary
decisions and their making. This tool, which was once synonymous with the complete
freedom to issue decisions by a ruler whois not subject to any control, can be currently seen as an instrument in volving investigatory proceedings which fallunder the
control of administrative courts. This article contains a thesis supported by provisions
of the constitution which stipulate that the limit of discretionary actions of public
administrationis marked by the rights and freedoms stated there in, especially the
right to human dignity which is inalienable.
Keywords: administrative discretion, discretion, decision, public administration,
limits of discretion.
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Rola Zespołu Interdyscyplinarnego
w rozwiązywaniu problemu przemocy
w rodzinie
Alina Maria Basak1

Wprowadzenie
Rodzina znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, społeczności, społeczeństw. Rodzina jest wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkich. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie
ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe,
a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców2. Dobre wzory postępowania i zachowania w pewnych kręgach
rodzinnych nie mają większej wartości i walorów wychowawczych. W niektórych rodzinach dominuje siła, konflikty, tam też z reguły pojawia się przemoc, która narusza
podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania
godności osobistej. W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom
tej przemocy, władze publiczne angażują profesjonalistów, organizacje pozarządowe
i specjalistyczne instytucje, działające często wspólnie. Jedną z organizacji, która niesie pomoc osobom dotkniętym przemocą domową, jest Zespół Interdyscyplinarny.

Zjawisko przemocy w rodzinie
Przemoc określana jest jako siła przeważająca czyjąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych, dokonywana na kimś, narzucana bezprawnie
władza, panowanie3. Przemoc to jeden z głównych obok groźby środków przymusu,
polega na użyciu siły fizycznej przez jednostkę czy grupę, często wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy członków grupy do określonego
działania czy też uniemożliwienie podjęcia działań lub do zaprzestania wykonywania
czynności już rozpoczętej, także bezprawne narzucenie władzy4.

1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
2. G. Kącicka, Mała ojczyzna a patriotyzm lokalny. Wybrane zagadnienia, „Karpacki Przegląd Naukowy” 2018, nr 2(26), s. 111.
3. Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, s. 386.
4. K. Olechnicki, P. Załęski, Słownik socjologiczny, Toruń 1988, s. 167.
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Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego traktowania tych
członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić5. Termin przemoc
w rodzinie wykorzystywany jest dla określenia działań i zaniechań występujących
w różnych związkach międzyludzkich. W wąskim znaczeniu określenia „przemoc
w rodzinie” używa się do przypadków aktu fizycznego, mogącego przyjąć formę przemocy fizycznej (działań takich, jak szturchanie, szczypanie, kłucie, kopanie, uderzanie, bicie pięściami, duszenie, przypalanie, pchnięcie nożem, oblanie wrzątkiem lub
kwasem, podpalenie), a także przemocy seksualnej. W szerszym znaczeniu termin
ten obejmuje każdą formę przemocy i sytuacji, gdy ofiarę łączył lub łączy związek
osobisty ze sprawcą. Terminem „przemoc w rodzinie” określa się także fizyczne,
psychiczne i seksualne maltretowanie dziecka, maltretowanie i zaniedbywanie osób
starszych, przemoc między rodzeństwem, maltretowanie rodziców przez dzieci6.
Poprzez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków
rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą7.
Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Patrząc z perspektywy prawnej, przemoc to przestępstwo,
którego odmiany są określone w Kodeksie karnym i odpowiednio karane. Uwzględniając aspekt moralny, można zauważyć, że dokonywanie przemocy to krzywdzenie
słabszego i jest to zło moralne. Moralna ocena przemocy powinna powstrzymywać
sprawców i motywować świadków do niesienia pomocy ofiarom. Perspektywa psychologiczna zwraca uwagę na cierpienie i bezradność ofiary, odsłania mechanizmy
sterujące przemocą oraz złożone procesy interakcji ofiara – sprawca. Rozumienie
przemocy pomaga nieść pomoc ofiarom i naprawić szkody poczynione w ich życiu. Z punktu widzenia społecznego należy określać czynniki zawarte w zwyczajach

5. A. Lipowska-Teutsch, Rodzina a przemoc, Warszawa 1995, s. 7.
6. D. H. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 19.
7. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010, Nr 125, poz. 842; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2005, Nr 180. poz. 1493 ze zm., art. 2, ust. 2.
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i postawach, które mogą usprawiedliwiać przemoc8. Równocześnie w zwalczanie
przemocy mogą angażować się znaczące siły społeczne.
Wszystkie określenia przemocy lub przemocy i agresji zawierają kryteria, na podstawie których rozpoznaje się je w rodzinie. Są to:
– intencjonalność – działania sprawcy są celowe i zamierzone, nie są przypadkowe,
co sprawca często chce udowodnić. Sprawca dąży do uzyskania kontroli, władzy,
posłuszeństwa. Jest przekonany, że robi to dla dobra krzywdzonej osoby, tylko on
ma rację i inni członkowie rodziny muszą mu się podporządkować;
– dysproporcja sił – tam, gdzie dochodzi do przemocy istnieje nierównowaga sił,
jedna osoba (strona) jest słabsza, druga silniejsza. Nie chodzi tu tylko o przewagę
fizyczną, ale też ekonomiczną (materialną), psychiczną, kulturową, społeczną.
W efekcie stosowania przemocy dysproporcje sił pogłębiają się. Ofiara czuje się
coraz bardziej bezbronna, sprawca coraz bardziej bezkarny i dominujący;
– naruszanie godności i praw – sprawca niszczy ofiarę przez poniżanie, ośmieszanie, deprecjonowanie jej wartości. Pozbawia godności i prawa do szacunku,
pracy i godziwych warunków życia, tajemnicy korespondencji, ochrony zdrowia,
kontaktu z rodziną. Partner traktowany jest przedmiotowo;
– powodowanie cierpienia i szkód – ofiary traktowane są w sposób bezlitosny,
niegodny, doznają szkód psychicznych i fizycznych. Często po długiej traumie
nabierają przekonania, że zasługują na takie traktowanie9.
Przemoc w rodzinie stanowi poważne zagrożenia dla życia, zdrowia oraz godności
osoby ludzkiej. Dlatego, aby chronić podstawowe prawa człowieka i w celu właściwego rozwoju polskich obywateli, w tym polskich rodzin, określone zostały podstawy
prawne i organizacyjne do zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w systemie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, dlatego pomoc ofiarom przemocy jest

8. J. Mellibruda, Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, [w] Przewodnik do realizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 9.
9. K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007, s. 5-6.
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usytuowana w przepisach prawa, wynikających z organizacji państwa10. Państwo,
chcąc chronić swoich obywateli przed złem, jakim jest przemoc, angażuje różne siły
i środki. W tym celu powoływane są instytucje i organizacje oraz osoby i służby,
które najczęściej z racji wykonywanego zawodu przygotowane są do podejmowania
stosownych kroków o charakterze zapobiegawczym i interwencyjnym11. Szczególnie
prawny obowiązek interwencji dotyczy urzędów administracji publicznej, placówek
i instytucji zajmujących się opieką nad ludźmi i pomocą rodzinie.
System pomocy środowiskowej obowiązujący w Polsce do 2005 roku uwzględniał
wiele organów i instytucji podległym różnym resortom, które miały nieść pomoc ofiarom przemocy, tj. sąd i prokuratura, policja, pomoc społeczna, komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki lecznictwa
odwykowego, telefon zaufania, punkty konsultacyjne tworzone przez organizacje
pozarządowe i samorządowe, świetlice socjoterapeutyczne, organizacje pozarządowe, oferujące osobom w trudnej sytuacji życiowej pomoc psychologiczną, prawną,
socjalną12. Ofiara przemocy była w kręgu zainteresowania wielu służb i organizacji
podległych różnym resortom. Działały one w myśl obowiązujących przepisów, ale
wyróżniała je samodzielność i niezależność. Nie było w tym rozwiązaniu jednego
wspólnego dla wszystkich „ośrodka” kierowniczego, decyzyjnego, kontrolnego, interwencyjnego.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie13 określiła zadania dla jednostek
samorządu terytorialnego i administracji państwowej wskazując, że konieczne jest
współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Zadania te nałożone zostały na
województwa, powiaty i gminy. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1)
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji
10. G. Kącicka, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa porządku publicznego, „Karpacki Przegląd Naukowy” 2015, nr 2(14), s. 155.
11. M. Kaczmarek, Interdyscyplinarne podejście wobec przemocy w rodzinie. Cz. 1, „Remedium” 2010,
nr 10, s. 19.
12. M. Kaczmarek, Interdyscyplinarne podejście wobec przemocy w rodzinie. Cz. 2, „Remedium” 2010,
nr 11, s. 18–19.
13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2005, Nr 180,
poz. 1493; Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010, Nr 125, poz. 842.

160

Alina Maria Basak

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3) zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Usytuowanie zespołu interdyscyplinarnego jako organu
pomocy dla osób krzywdzonych na najniższym stopniu samorządu terytorialnego
(jednostka ta nie występuje na wyższych stopniach organizacji samorządowej) wskazuje, że ustawodawca chciał skoncentrować siły i środki tam, gdzie znajomość terenu
działania jest najlepsza, gdzie widać potrzeby tkwiące w regionie, gdzie jest najlepsza
znajomość ludzi, ich potrzeb i pojawiających się problemów14.
Pojawia się więc nowa jednostka organizacyjna – zespół interdyscyplinarny. Istotą
działania zespołu interdyscyplinarnego jest całościowe podejście do zjawiska przemocy w rodzinie i zajęcie się sprawcami i ofiarami w aspekcie prawnym, moralnym,
psychologicznym, pedagogicznym, zdrowotnym, a także takie postępowanie, które
zapewni spokój i bezpieczeństwo w rodzinach. Różne instytucje działające na terenie miasta mają teraz swoich przedstawicieli w zespole interdyscyplinarnym, co jest
zgodne z intencją ustawodawcy. Nowatorstwo takiego rozwiązania polega na stworzeniu jednego organu koordynującego działania wyspecjalizowanych służb, gdzie
zachodzi możliwość wymiany poglądów w przygotowaniu do rozwiązania zadań
i wspólne zmierzanie do wyznaczonego celu. Nie chodzi tu tylko o scentralizowanie
kierownictwa pod nazwą „zespół interdyscyplinarny”, ale raczej o skoordynowanie
zadań, które realizuje zespół.

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
w Jaśle
Przepisy prawa, które mówią o niesieniu pomocy ofiarom przemocy ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów mówiących o zespole interdyscyplinarnym i grupach
roboczych, które są integralną częścią zespołu interdyscyplinarnego obejmują akty
prawne obowiązujące na terenie całego kraju oraz przepisy prawne obowiązujące na
terenie województwa podkarpackiego i miasta Jasła.
14. Również Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 125, poz. 842) podtrzymuje te rozwiązania tzn. rolę
gmin, zespołów interdyscyplinarnych, organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy
akcentując potrzebę prowadzenia działalności profilaktycznej, edukacyjnej i interwencyjnej.
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Akty te odnoszą się do Zespołu Interdyscyplinarnego, który rozumiany jest jako
grupa osób oddelegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających
w obszarze wsparcia społecznego. Działanie zespołu zmierza do poprawy sposobów
udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu
przez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz
standardów. Obsługę organizacyjno- techniczną ma zapewnić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Funkcjonowanie tego organu opiera się o następujące akty prawne:
1. Akty prawne obowiązujące na terenie całego kraju:
• Ustawy:
> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005, Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami);
> Znowelizowana Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2010, Nr 125, poz. 842 z późniejszymi zmianami);
> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr
175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami);
> Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z późniejszymi
zmianami);
• Uchwały:
> Uchwała Rady Ministrów nr 76/2014 z 9 czerwca 2014 roku – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;
• Wytyczne:
> Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku
w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie
Karty” (Dz. U. KGP z 2011, Nr 10, poz. 77);
• Rozporządzenia:
> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 roku
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych
ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno
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– edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji
osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne;
> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca
2011 roku w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. z 2011, Nr 81, poz. 448);
> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego, o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010, Nr 201, poz. 1334);
> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
Dz. U. z 2011, Nr 209, poz. 1245).
2. Akty prawne dotyczące obszaru województwa podkarpackiego i miasta Jasła
odnośnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwane inaczej aktami lokalnymi:
• Uchwały:
> Uchwała Nr XLV/927/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22
kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2010”;
> Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Jaśle z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaśle;
> Uchwała Nr XVI/164/2015 Rady Miejskiej w Jaśle z dnia 30 listopada 2015
roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata
2016–2020;
• Porozumienie nr KA 0500 – 21/11 z dnia 9 marca 2011 o współpracy w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie miasta Jasła;
• Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego jako załącznik do Uchwały nr
V/25/2011 Rady Miejskiej w Jaśle z dnia 31 stycznia 2011 roku o organizacji
Zespołu Interdyscyplinarnego, trybie i sposobie powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunkach funkcjonowania
• Zarządzenie nr III/28/2011 Burmistrza Miasta Jasła z 9 marca 2011 roku w sprawie powołania na terenie miasta Jasła Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Wymienione akty prawne stały się podstawą do opracowania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata
2016–2020”. Ma on realizować ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem lokalnych możliwości i potrzeb w tym zakresie.
Są one adresowane do wielu podmiotów działających w mieście, które w różnym
zakresie zajmują się przemocą w rodzinie. Jednym z adresatów tych zadań jest Zespół
Interdyscyplinarny.

Założenia organizacyjne Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaśle
Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaśle będący załącznikiem do Uchwały
Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Jaśle z dnia 32 stycznia 2011 roku w § 2 stwierdza,
że w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdą po jednym przedstawicielu z niżej
wymienionych instytucji, w tym organizacji pozarządowych: Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaśle (MOPS), Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaśle (MKRPA), Komendy Powiatowej Policji w Jaśle (KPP), Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Zespołu
Kuratorskiej Służby Sadowej Sądu Rejonowego w Jaśle (ZKSS), Organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Jasła w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Mogą też wejść prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cele do realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny muszą być zgodne z Ustawą
z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ustawodawca celowo wskazuje
na potrzebę realizacji regionalnego programu, gdyż ma być on zgodny z potrzebami
środowiska, w którym będzie realizowany. Główne cele Zespołu Interdyscyplinarnego obejmują:
– Budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka
zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
– Zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką rodziny.
Te główne cele będą osiągane przez działania zmierzające do osiągnięcia celów
szczegółowych. Są to:
– rozszerzenie pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową;
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– monitoring sytuacji osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie;
– poprawę sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i domowym;
– zwiększenie skuteczności nadzoru rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie;
– podnoszenie efektywności oddziaływań interdyscyplinarnych z rodziną dotkniętą
przemocą w sytuacjach kryzysowych;
– rozszerzanie współpracy z innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów
rodzin dotkniętych przemocą;
– obserwacja skali zjawiska, rejonów występowania, szukanie przyczyn zjawiska.
Cele mogą być osiągnięte przez realizację zadań, jakie stawiane są Zespołowi Interdyscyplinarnemu. Główne zadanie, czyli integrowanie i koordynowanie działań
osób, wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego realizowane jest przez:
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie – podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie procedur postępowania w przypadku
zgłoszenia przemocy w rodzinie, prowadzenie procedury Niebieskiej Karty, poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej, pomoc
szczególnie dzieciom zagrożonym przemocą w rodzinie (świetlice socjoterapeutyczne, współpraca z instytucjami kultury i sportu), udzielanie wsparcia
psychologicznego, prawnego rodzinom zagrożonym przemocą, podejmowanie
działań edukacyjnych rodzin oraz społeczności lokalnej, współpraca z mediami;
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym:
podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej, uruchomienie procedur mających powstrzymać zjawisko przemocy w rodzinie, udzielanie pomocy
interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodzin, kierowanie do ośrodków
terapeutycznych ofiary i sprawców, podejmowanie kroków prawnych w stosunku do sprawców przemocy, opracowanie z rodziną strategii wyjścia z kryzysu,
pomoc psychologiczna;
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym: podejmowanie działań informacyjnych
o instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy, prowadzenie kampanii społecznych, włączenie do akcji informacyjnej pedagogów i psychologów szkolnych,
angażowanie mediów;
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, tj.: podejmowanie interwencji w stosunku do osób stosujących przemoc, uruchamianie
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procedur mających powstrzymać przemoc domową, prowadzenie procedur NK,
kierowanie do ośrodków terapii sprawców, prowadzenie oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych.
Zadania postawione do realizacji przed Zespołem Interdyscyplinarnym wskazują, że w Jaśle cel nadrzędny, jakim jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
ochrona ofiar przemocy będzie osiągany lub będą podejmowane działania zmierzające
do jego osiągnięcia poprzez realizację zadań w obszarach: diagnostycznym, profilaktycznym, interwencyjnym i terapeutycznym.
Stawianie celów i zadań przed Zespołem Interdyscyplinarnym wpływa na organizowanie zespołu i dobór kadry. Podstawą do tworzenia Zespołu jest diagnoza sytuacji
w środowisku, w którym zespół ma funkcjonować. Obraz sytuacji wpływa bowiem
na dobór ludzi mogących nieść pomoc pokrzywdzonym pod kątem ich kompetencji.
Właściwy dobór pracowników różnych służb, stowarzyszeń, organizacji pomaga
w lepszym zrozumieniu występujących problemów, ułatwia proces doskonalenia się
w różnych jego formach i tym samym wpływa na podniesienie efektywności i skuteczności działania. Właściwy dobór zaangażowanych ludzi ułatwia też planowanie,
ewaluację, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

Zespół Interdyscyplinarny a grupy robocze
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia powoływanie w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych, zajmujących się indywidualnymi
przypadkami występowania przemocy domowej. W skład grup roboczych mogą
wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
kuratorzy sądowi oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Główne cele grup roboczych, to: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań15. Ponadto, można uwzględnić
też inne działania realizujące zadania zmierzające do powstrzymania negatywnych
zjawisk w rodzinie.

15. G. Wrona, Niebieskie Karty – komentarz, Rzeszów 2011, s. 31.
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W skład grupy roboczej wchodzą pracownicy instytucji działających w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego, jednak nie muszą to być członkowie samego Zespołu.
Pomimo, że Zespół tworzą osoby szczebla decyzyjnego, do pracy w ramach grup
roboczych mogą być kierowani pracownicy niższych szczebli, lepiej znający sytuację
danej osoby czy rodziny. Praktyka działalności grup roboczych na terenie miasta Jasła
wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie do pracy w grupach roboczych
pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, ponieważ są to osoby najczęściej znające sytuację
rodziny, w której występuje przemoc. Osoby te mogą też na podstawie właściwych
przepisów prawa udać się do miejsca zamieszkania rodziny, gdzie występuje problem
i zdiagnozować zastaną na miejscu sytuację. W dalszej kolejności do pracy w grupach roboczych kierowani są pracownicy pozostałych podmiotów uczestniczących
w pracach Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalistów z zakresu psychologii
i psychoterapii, gdyż są oni najczęściej potrzebni do wypracowania i następnie zrealizowania planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc domową16.
Grupa jest rozwiązywana na swój wniosek, przez Zespół lub przez przewodniczącego, a w szczególności w razie zrealizowania celu swojego funkcjonowania. W związku
z tym nie można mówić o kadencyjności grupy roboczej, podobnie jak Zespołu
Interdyscyplinarnego17.
Skład i liczba grup roboczych mogą zmieniać się w zależności od zaistniałych
potrzeb. W związku z konkretną potrzebą należy wyznaczać cele i zadania do realizacji, które również są zmienne i dostosowane do zaistniałych wymagań. Dlatego
też trudno jest precyzować cele i zadania cząstkowe, jeżeli nie wiadomo, jaki będzie
problem i wynikające z niego potrzeby.

Wybrane obszary działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych
Początek działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, to 9 marca 2011 roku – ustalony
zarządzeniem Burmistrza miasta Jasło. Administracyjnie Zespół Interdyscyplinarny
podlega Burmistrzowi, który jest jego założycielem, ale też sprawuje funkcję kontrolną. Zespół Interdyscyplinarny działa na terenie miasta Jasła.
16. http://www.stopprzemocyjaslo.pl/, 06.03.2020.
17. Regulamin tworzenia, funkcjonowania oraz rozwiązywania grup roboczych, Jasło 2011.
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Lokalne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego są związane z Programem Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Jasła na
lata 2016–2020. Odbiorcami Programu są instytucje, organizacje pozarządowe działające na terenie Jasła na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz lokalna
społeczność Jasła, szczególnie ta, która zaliczana jest do ofiar przemocy w rodzinie18.
Program precyzuje cel główny, którym jest stworzenie systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych ujętych
w obszarach: diagnostycznym, profilaktycznym, interwencyjnym, terapeutycznym.
W obszarze diagnostycznym zakłada się prowadzenie badań skali problemu przemocy w rodzinie, dzięki czemu zostanie osiągnięte poszerzenie wiedzy na temat skali
przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła. Zakładane rezultaty to: pozyskanie
danych obrazujących skalę przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła; rozpoznanie
kontekstów pracy, doświadczeń i opinii na temat zjawiska przemocy wśród pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, kuratorów, pracowników służby zdrowia; zgromadzenie danych na temat zasobów instytucjonalnych
oraz potencjału własnego środowiska lokalnego; określenie obszarów, które wymagają
wsparcia; określenie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie
miasta; efektywne wykorzystanie zasobów; wskazanie wieloaspektowej podstawy
działań, poprawa skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy.
W obszarze profilaktycznym proponuje się podjęcie działań promocyjno-informacyjnych prowadzących do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej przemocy
w rodzinie. Do osiągnięcia są: zwiększenie dostępu do informacji na temat przemocy
wśród mieszkańców miasta Jasła; zainteresowanie środowisk badawczych tematyką
przemocy w środowisku lokalnym. Działania w tym obszarze to prowadzenie kampanii społecznych na temat przemocy w rodzinie oraz propagowanie skutecznych
sposobów przeciwdziałania przemocy. Drugim działaniem w tym obszarze jest realizacja projektów profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie. Rezultaty do
osiągnięcia: wzmocnienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców,
wzrost świadomości dotyczącej zjawiska występowania przemocy w rodzinie.
W obszarze interwencyjnym zdecydowana większość działań przewidziana jest
dla innych podmiotów niż Zespół Interdyscyplinarny, gdyż działania zmierzają do
18. Miejski program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Jasła
na lata 2016–2020, Jasło 2016.
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podniesienia kompetencji osób zajmujących się zawodowo i społecznie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wsparciem dla wyżej wymienionych osób.
Druga grupa zadań przewidziana do realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny to
stworzenie oferty form pomocy i wsparcia dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie. Będą one realizowane we współpracy ze specjalistami oraz instytucjami
szkoleniowymi i osobami fizycznymi. Zakładane rezultaty działań to: rozszerzenie
oferty świadczonych usług na rzecz osób doświadczających przemocy domowej,
łagodzenie skutków lub przezwyciężanie skutków przemocy w rodzinie, zwiększenie
skuteczności pomocy osobom doświadczającym przemocy.
Obszar terapeutyczny obejmuje opracowanie i realizację programów korekcyjno
– edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Instytucjami przewidzianymi do realizacji zadań w tym obszarze jest Zespół Interdyscyplinarny wraz
z innymi osobami i instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy. Ten
obszar działań zakłada: wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, stworzenie spójnego systemu oddziaływań terapeutyczno – korekcyjnych dla sprawców przemocy,
motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do podjęcia leczenia odwykowego,
współpracę międzyinstytucjonalną.
Program przewidziany jest do realizacji na lata 2016-2020. Wskazane cele i zadania
do realizacji dotyczą głównie Zespołu Interdyscyplinarnego. Inne instytucje i organizacje pojawiają się jako partnerzy Zespołu Interdyscyplinarnego, gdyż niektóre zadania realizowane są wspólnie i nie można ich od siebie izolować. Zaplanowane zadania
mają być wdrożone w formie ciągłej, stąd nie wyznaczono terminu ich realizacji.

Podsumowanie
Zespół Interdyscyplinarny jest jednym z ogniw łańcucha prawnego i oddziaływań
mających powstrzymać falę przemocy w rodzinie. Czy jest to ogniwo skuteczne w oddziaływaniu na środowisko społeczne? Dzisiaj na tak postawione pytanie trudno
znaleźć odpowiedź ze względu na stosunkowo krótki okres działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego i brak badań w tym zakresie. Dopiero z perspektywy wielu
lat pracy będzie można dokonać dogłębnej oceny i wprowadzić istotne, jeśli zajdzie
potrzeba, korekty w planowaniu i realizacji zadań.
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Streszczenie
Rola Zespołu Interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny jest jednostką organizacyjną, która rejestruje zjawisko
przemocy na terenie działania, koordynuje działania interwencyjne i wspierające
ofiary przemocy. Jest to zespół ludzi, powołanych do działania w ramach gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny jest jednym z ogniw łańcucha prawnego i oddziaływań mających powstrzymać falę przemocy
w rodzinie.
Słowa kluczowe: rodzina, zjawisko przemocy, przemoc domowa.

Summary
The role of the interdisciplinary team in solving the problem of violence in the
family
The interdisciplinary team is an organizational unit that captures the phenomenon of
violence in the area of operations, coordinates intervention and supports victims of
violence. It is a team of people who are called to act within the municipal system of
counteracting domestic violence. Interdisciplinary Team is one of the links of a legal
chain and actions to stop the tide of violence in the family.
Keywords: family, phenomenon of violence, domestic violence.
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Przedszkole... od starożytności do współczesności
Jolanta Alagierska1
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak
postępować, nauczyłem się w przedszkolu...”
Robert Fulghum2

Wstęp
Edukacja w wieku przedszkolnym to pierwszy i bardzo ważny etap kształcenia. Celem
wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój dziecka realizowany poprzez
proces opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się w wyniku czego dziecko odkrywa swoje możliwości, gromadzi doświadczenia, osiąga dojrzałość do podjęcia
nauki w szkole3. Działanie takie wymaga od nauczycieli rozległej wiedzy o wychowanku, wysokich kwalifikacji oraz kreatywności. Sprostać temu może tylko dobrze
wykształcony nauczyciel. Podstawę kształcenia kandydatów do pracy w przedszkolu,
jak i podnoszenia kwalifikacji czynnych zawodowo nauczycieli, stanowi teoretyczna
i praktyczna wiedza z zakresu edukacji przedszkolnej4. Odpowiedni dobór metod,
form czy środków dydaktycznych pozwala nauczycielowi w pełni rozpoznać potrzeby
wychowanka.
Wychowanie przedszkolne stało się już nieodłącznym, niekwestionowanym oraz
niezbędnym elementem systemu edukacji. Czas spędzony w przedszkolu to nieustanna przygoda w eksploracji świata w jego rożnych wymiarach, zdobywanie nowych
1. Mgr Jolanta Alagierska, AHE Filia w Sieradzu, wicedyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia
Puchatka w Sieradzu.
2. R. Fulghum, Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, Warszawa
1991, s. 6.
3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
Dz. U. z 2017 r. poz. 35 z późniejszymi zmianami.
4. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2011,
s. 9.
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umiejętności jak i doskonalenie już nabytych. To kształtowanie postawy moralnej
i patriotycznej, zachowań prospołecznych, niwelowanie zaburzeń oraz ich skutków,
wzmacnianie i rozwijanie zainteresowań oraz talentów dziecka. To zaspokajanie szeregu potrzeb przedszkolaka min. nieustannej aktywności czy ruchu. To w końcu okres,
w którym „pojawiają się specyficzne potrzeby i pobudki ważne dla całości rozwoju
dziecka i bezpośrednio prowadzące do zabawy”, dlatego warto, aby dziecko spędziło
ten czas w gronie rówieśników i w pełni korzystało ze wszystkich możliwości, jakie
oferuje przedszkole5.

Edukacja przedszkolna
„Wychowanie wymaga jak największej dbałości i przelicznych zabiegów ze
względu na przyszłość. Łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze,
trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami…”
Seneka6

Pierwsze wzmianki o wychowaniu przedszkolnym znajdujemy już w starożytności.
Spośród filozofów starożytnych najwięcej uwagi edukacji przedszkolnej poświęcili
Platon i jego uczeń Arystoteles. Ich koncepcje obejmowały kształcenie intelektualne,
fizyczne oraz moralne7. Platon po śmierci swojego nauczyciela Sokratesa wrócił do
Aten, założył Akademię Platońską, oddał się pracy pisarskiej i nauczycielskiej8. Twórca
jednej z pierwszych koncepcji wychowania dziecka, opartej na przepisach i zasadach
arystokratycznego państwa9. W swoich dziełach „Państwo, Prawa” przedstawił model
wychowania człowieka w kolejnych etapach jego życia. Dla obywateli poszczególnych
grup przewidywał inny rodzaj wychowania, jednak uważał iż ogólną kontrolę nad
ich rozwojem sprawować ma państwo10. Platon uważał, że należy szczególną opieką
5. http://tluszcz.pl/basniowakraina/?p=615, pobrano 03.03.2020 r.
6. D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna, metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków 2006,
s. 143.
7. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika…, s. 12.
8. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1993, s. 83.
9. J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką,
Kraków 2011, s. 9.
10. W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978, s. 17.
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otoczyć matki oczekujące potomstwa, natomiast dzieci należy objąć wychowaniem
od trzeciego roku życia. Wychowanie przedszkolne odbywało się w ogródkach dziecięcych tuż przy świątyniach pod nadzorem specjalnie zatrudnionej wychowawczyni11. Cel jaki przyświecał wychowaniu przedszkolnemu to przede wszystkim rozwój
fizyczny, umysłowy i moralny. Ogromną rolę przypisywał zabawom i grom na powietrzu – rozwój zainteresowań i zdolności. Według Platona nie bez znaczenia dla
wychowania było obcowanie z literaturą oraz muzyką odpowiednią do wieku dziecka.
Arystoteles był zgodny z poglądami Platona, że dzieci powinny uczęszczać do
państwowych szkół gdzie będą poddane jednakowemu wychowaniu oraz otrzymają
taki sam zasób wiedzy. Zanim jednak rozpoczną naukę w szkole, do siódmego roku
życia powinny pozostawać pod opieką rodziców. Arystoteles, założyciel szkoły filozoficznej wyróżnił trzy rodzaje duszy, którym odpowiadały trzy strony wychowania,
a mianowicie: roślinna – wychowanie fizyczne, zwierzęca – wychowanie moralne,
rozum – wychowanie intelektualne. Mając na uwadze powyższe elementy Arystoteles
wyszczególnił trzy okresy w życiu dziecka:
– I okres (rozwój fizyczny) – dbałość o zdrowie, prawidłowe odżywianie, hartowanie
organizmu, ubiór adekwatny do panujących warunków, ćwiczenia gimnastyczne
na powietrzu, zabawki dostosowane do wieku, harmonijny rozwój;
– II okres (rozwój moralności) – istotna rola natury, przyzwyczajenia, rozum, kreowanie „dobrego” charakteru, panowanie nad przyjemnościami i uczucia lęku
przed bólem, muzyka jako relaks, odpoczynek, rozrywka, dążenie do dobroci,
szlachetności, sprawiedliwości;
– III okres (panowanie rozumu) – szczęście, przyjemność, czyn, działanie oparte na
praktyce i ćwiczeniach, różnorodne formy i dziedziny działalności człowieka12.
Według Arystotelesa nauka powinna rozpoczynać się od rzeczy znanych i podążać
do nieznanym. Ponieważ dziecko uczy się przez naśladownictwo należy pokazywać
tylko dobre wzorce.
Dużą rolę w pedagogice przedszkolnej odegrał Plutarch dzięki rozprawie „O wychowaniu dziecka”, w której podkreślał rolę oddziaływania pedagogicznego już od pierwszych chwil życia. Był zwolennikiem wychowania indywidualnego. Według Plutarcha
dzieckiem powinna zająć się matka a nie mamki czy piastunki. Uwagę swoją skupił na

11. J. Karbowniczek, Podstawy…, s. 10.
12. Tamże, s. 11-12.
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miłości rodzicielskiej jednak bez przesadnego rozpieszczania13. Uważał, iż nie należy
zmuszać dzieci do nauki, ćwiczeń, zamiast karać stosować zachętę i pochwałę. Zwracał
uwagę na rozwijanie pamięci, utrwalanie cnót pracowitości, kultury osobistej, mowy,
powściągliwości oraz mówienie prawdy. Proces wychowania podzielił na trzy okresy:
– I okres propajdyczny, trwający do 10 roku życia (posłuszeństwo, umiejętność
milczenia jako podstawa samodzielnego i krytycznego myślenia, obserwacja
dziecka podczas zabawy);
– II okres pajdyczny obejmujący wiek od 10 do 15 roku życia (znajomość poezji,
zdobywanie wiedzy z matematyku, retoryki, geometrii, astronomii, muzyki);
– III okres studiów filozoficznych to młodzież w wieku od 16 do 21 roku życia14.
Doceniając rolę rodziny Plutarch zrezygnował z platońskiej koncepcji przejęcia
opieki nad dzieckiem przez państwo15. Skłaniał się w stronę wychowania w znanym
dziecku środowisku, otoczonym przez najbliższych członków rodziny.
Wychowaniem dzieci w Rzymie podobnie jak w Grecji oparte było na silnej tradycji.
Jednym z pierwszych zwracających uwagę na wykształcenie rodziców był Kwintylian,
pierwszy rzymski pedagog, nauczyciel – praktyk, który uzasadnił potrzebę wychowania przedszkolnego jako okresu przygotowawczego do podjęcia nauki w szkole. Wiele
uwagi poświęcił zabawie i zajęciom grupowym, które uczyły współzawodnictwa,
kształtowały wzajemne relacje, wdrażały do samodzielności16. Zwracał uwagę na
znaczenie wpływu osobowości nauczyciela na wychowanka. Kwintylian przedstawił ideał nauczyciela jako: wszechstronnie wykształconego, życzliwego, rozumnego
i sprawiedliwego, poważnego ale łagodnego i zrównoważonego. Twierdził, że dobry
nauczyciel lepiej pracuje z grupą niż indywidualnie17. Na poglądy Kwintyliana powoływali się późniejsi pedagodzy.
Jednym z pierwszych włoskich pedagogów był Vittorio da Feltre. Jako pierwszy
wprowadził nowe założenia polegające na wspólnym wychowaniu młodzieży ze sfer
arystokratycznych i rodzin ubogich. Stawiał nacisk na kształtowanie zdolności i zainteresowań18.
13. W. Bobrowska-Nowak, Historia…, s. 23-24.
14. J. Karbowniczek, Podstawy…, s. 14.
15. W. Bobrowska-Nowak, Historia…, s. 24.
16. J. Karbowniczek, Podstawy…, s. 15-16.
17. H. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001, s. 50.
18. W. Bobrowska-Nowak, Historia…, s. 33.
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Nie można pominąć postaci Erazma z Rotterdamu zwanego „Księciem humanistów”19. Uważał, że wychowaniem należy objąć dzieci już od najmłodszych lat.
Podkreślał znaczenie bajek, gier czy obrazków. Poddawał ostrej krytyce stosowanie
kar cielesnych20. Na wychowanie małego dziecka zwracał uwagę również Jan Ludwik
Vives, który w swych rozważaniach pedagogicznych swoją uwagę poświęcał zabawie
i zabawkom. Dzięki, jak określał „wartościowym „zabawkom, dzieci opanowywały
proste czynności niezbędne w późniejszym, codziennym życiu. Kształcącą rolę zabawy
dostrzegali również min.: Franciszek Rabelais (humanista), czy Michał Montaigne,
który był za samodzielnym myśleniem dzieci, rozbudzaniem ciekawości i eksploracji
świata jak również krytycznego rozumowania21.
Na wychowanie przedszkolne zwrócili uwagę również polscy pisarze. Na pierwszy plan wśród dzieł pedagogicznych wysuwa się rozprawa nieznanego autora „List
Królowej Elżbiety o wychowaniu królewicza”, w którym zwrócono uwagę na dobór
odpowiednich metod wychowawczych. W dziele „O naprawie Rzeczypospolitej”
Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdujemy wskazówki dotyczące prawidłowego
rozwoju małego dziecka, szczególnie na odpowiedni dobór zajęć i zabaw. Był zwolennikiem unormowanego trybu życia dziecka: praca, zabawa, ćwiczenia fizyczne
i umysłowe, odpoczynek. Edukacją przedszkolną interesował się Erazm Glinczer,
który uważał, iż 4 latek ze względu na chłonność umysłu jest w stanie przyswoić wiele
wiadomości min. składanie liter, sylabizowanie, uczenie się abecadła. Zwracał baczną
uwagę na przystosowanie dziecka do pracowitego życia, zajęć i obowiązków. Wystosował szereg wskazówek dotyczących czynności higienicznych, dydaktycznych oraz
wychowawczych. Dzieckiem w wieku przedszkolnym zajmował się również Mikołaj
Rej. Przekonywał, iż dziecka nie należy przeciążać nauką, zabawy w których uczestniczy powinny łączyć się z pożytecznymi zajęciami, prowadzić zdrowy tryb życia.
Według M. Reja ważniejsze były kontakty z otoczeniem - rówieśnikami i dorosłymi.
Podobnie jak Erazm z Rotterdamu był przeciwnikiem kar i gróźb. Opowiadał się
raczej za upominaniem i dobrym przykładem22. Nad wychowaniem małego dziecka
pochylił się Sebastian Petrycy, który dużo uwagi poświęcił zabawie jako jednej z form
nauki. Wskazał również na konieczność dostosowania zabaw i zajęć do możliwości
19. H. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys…, s. 85.
20. W. Bobrowska-Nowak, Historia…, s. 34.
21. Tamże, s. 38.
22. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika…, s. 13-14.
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rozwojowych dziecka23. Nie można pominąć Jana Amosa Komeńskiego, który opracował program dla dzieci w wieku przedszkolnym, w którym znalazły miejsce stałe
fragmenty dnia (posiłek, ruch, zabawa)24. Zwracał uwagę na sposoby wykorzystania
zdobytej wiedzy, poznanych bajek, opowieści. Dużo uwagi poświęcił zabawkom,
które powinny być dostosowane do wieku dziecka. Twierdził, że od 4 do 6 roku życia
dzieci powinny jak najwięcej brać udział w zajęciach i zabawach manipulacyjnych,
konstrukcyjnych, plastycznych czy muzycznych. Ponieważ dziecko uczy się przez
naśladownictwo powinno mieć możliwość czerpania z dobrych przykładów od osób
dorosłych ze swojego najbliższego otoczenia. Nie pochwalał wychowania bez określonych zasad. Dopuszczał upominanie i jeżeli to konieczne również kary. Zachęcał
do nauki religii – radził już od 4 roku życia uczyć na pamięć katechizmu. Ogromny
nacisk kładł na rozwój umysłu, opanowanie pierwszych wiadomości, wzbudzanie
chęci do dalszego zdobywania wiedzy. Uważał, że po ukończeniu 6 roku życia dziecko
ze „szkoły macierzystej” - jak nazywał pierwszy etap edukacji, powinno pójść do
szkoły elementarnej25.
W kształtowaniu się polskiej pedagogiki przedszkolnej dużą rolę odegrało dzieło
„Emil, czyli o wychowaniu” Jana Jakuba Rousseau, który twierdził, iż wszystko przychodzi w odpowiednim wieku, a potrzeby, jakie dziecko odczuwa, są wskazówką dla
nauczyciela. Zwraca uwagę na okazy przyrody ożywionej i nieożywionej, które pełnią
rolę zabawek naturalnych a nie wykonanych przez osobę dorosłą. Ciekawą postacią
w edukacji przedszkolnej był Jan Henryk Pestalozzi, zwolennik łączenia nauki z zabawą. Twierdził, iż edukacja przedszkolaka powinna opierać się na postrzeganiu
przedmiotów. Szczególną uwagę zwracał na naukę narysowania. Uważał, że takie
ćwiczenia usprawniają i przygotowują rękę do odtwarzania kształtów, rozwijają wyobraźnię oraz ćwiczą zdolność obserwacji. Stawiał na współpracę domu rodzinnego
i placówki wychowawczej. Doceniał również rolę zajęć ruchowych dla prawidłowego
rozwoju dziecka26.
W drugiej połowie XVIII ukazało się wiele prac dotyczących edukacji przedszkolnej, w których podnoszono zagadnienia z obszaru rozwoju fizycznego, umysłowego,
wychowania moralnego oraz patriotycznego. W Ustawach Komisji Edukacji Naro23. Tamże, s. 14–15.
24. S. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1996, s. 306.
25. Tamże, s. 307–308.
26. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika…, s. 16-17.
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dowej (1773)27 z 1783 r. określono min. czego powinno nauczyć się dziecko w wieku
przedszkolnym, a mianowicie: poznać swój kraj, wartość pracy, nauka powinna być
łączona z zabawą w odpowiednich proporcjach, rozwój fizyczny powinien opierać
się na zasadach dietetyki, ćwiczeń, zabaw na powietrzu – wszystko powinno być
dostosowane do indywidualnego rozwoju dziecka28.
Obecnie w wyniku zmian min. wzrostu świadomości rodziców dotyczącej wychowania przedszkolnego sytuacja w zakresie tego szczebla zmieniła się diametralnie.
Badania wskazują, że w grupie dzieci od 3 do 5 lat29 wzrósł odsetek objętych edukacją przedszkolną W znacznej mierze jest to spowodowane rozszerzeniem oferty
edukacyjnej samorządów w wyniku dostępności min. funduszy europejskich. Jak
podaje GUS w roku szkolnym 2018/19 w ramach systemu oświaty wychowaniem
przedszkolnym objętych było 1392,9 tys. dzieci, tj. o 31,7 tys. więcej niż poprzednim
w roku szkolnym. Wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród dzieci
w wieku 3-5 lat w Polsce wyniósł 87,3%. Zwiększył się o 2,6% w stosunku do poprzedniego roku szkolnego i jest to kolejny rok, w którym odnotowano wzrost liczby
dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym co oznacza, że jest to już stały
trend niezależny od grupy wiekowej i województwa30.

27. http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/220/0051_20150304_gw_ra_komisja_edukacji_narodowej_k_ bartnicka.pdf?sequence=1&isAllowed=y , pobrano 10.03.2020 r.
28. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika…, s. 17-18.
29. Dzieci 6 letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (Prawo oświatowe).
30. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20182019,1,14.html, pobrano 14.03.2020 r.
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Od ochronki do przedszkola
„Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się
chwilą obecną jak mało kto potrafi”.
Jean de la Bruyère31
Prototypem przedszkoli były ochronki32. Ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na pracę
kobiet pojawił się problem z opieką nad ich potomstwem. Twórcą pierwszej instytucji
wychowawczej a jednocześnie sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie pracy matek
był Jan Fryderyk Oberlin, pastor ewangelicki. Była to podstawowa, prosta forma
opieki nad powierzonymi dziećmi. Wdrażano zasady bezpieczeństwa, wychowania
religijnego, moralnego, z czasem wprowadzano nauczę czytania i pisania33. By wyjść
naprzeciw pracującym matkom angielski przemysłowiec-społecznik, właściciel fabryki Robert Owen założył instytucję zbliżoną do dzisiejszego przedszkola. Program,
który został opracowany na potrzeby placówki zawierał aktywności z obszarów: rozwoju emocjonalnego, moralnego, oraz intelektualnego. W swojej ochronie opieką
objął dzieci w wieku żłobkowym (od 1 do 4 roku życia) , przedszkolnym (od 4 do
6 roku życia) oraz szkolnym (od 6 do 12 roku życia). Głosił pogląd, że wychowanie
może wszystko…34 Zakładanie ochronek rozpowszechnił Samuel Wilderspin inicjator
Towarzystwa Szkółek Dziecięcych (1824). Dzięki jego działalności uznano ochronki
za najniższy etap systemu szkolnictwa Anglii. Doświadczenia dotyczące ochronek
jakie zdobyto w Anglii przeniesiono do Francji, gdzie 1828 roku Jean Cochin założył
pierwszą z nich. 1833 to rok, w których rząd francuski uznał ten typ zakładu opiekuńczego jako ogniwo systemu edukacji. Następne ochronki powstawały w Rosji (1837),
we Włoszech (1827), Austrii (1826), Hiszpanii (1838)35.
Edukację przedszkolną rozpropagował niemiecki pedagog i filozof Fryderyk Frőbel.
Ponieważ uważał, że zabawa jest naturalną potrzebą dziecka ochronka (freblówka)

31. http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Edukacja_2_Wiek_przedszkolny.pdf, pobrano
14.03.2020 r.
32. B. Wilgocka-Okoń B., Przedszkole, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa
1993, s. 636.
33. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys…, s. 158.
34. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania wiek XIX i XX, T.2, Kraków 2005, s. 59.
35. Tamże, s. 34–35.
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była miejscem, gdzie poprzez właśnie zabawę, odpowiednio dobrane metody i zabawki
(tzw. Dary Frőbla) do wieku przygotowywał najmłodszych do podjęcia nauki w szkole. Przebywając w „ogródku dziecięcym” najmłodsi rozwijali swoje zainteresowania
i uzdolnienia pod okiem wykwalifikowanej kadry. Przekonywał, że niezależnie od
statusu materialnego rodziny wszystkie dzieci powinny być objęte wychowaniem
przedszkolnym. Taki model ochronki rozprzestrzenił się w wielu krajach. Powstało
wiele stowarzyszeń rozpowszechniających metodę Frőbla, min. Międzynarodowy
Związek Wychowawczyń (1872)36.
Z czasem pojawiały się nowe metody wychowawcze. I tak w 1907 r. we Włoszech
powstał z inicjatywy Marii Montessori pierwszy Dom Dziecięcy (wł.: Casa dei Bambini)37. Swoją metodę opierała na doświadczeniu i wiedzy na temat rozwoju dziecka.
Ponieważ dziecko posiada ogromną potrzebę odkrywania, ciekawość i chęć poznania
doszła do wniosku, iż nauczyciel powinien być otwarty, zachęcać a nie zniechęcać do
wszelkiej aktywności poprzez obserwację ale nie poprzez wykład. By umożliwić dziecku optymalny rozwój na miarę jego możliwości należy tak przygotować otoczenie, by
miało swobodę wyboru materiałów, aktywności i odkryć38. Dzięki takim działaniom
dziecko może kształtować siebie, swoje człowieczeństwo, indywidualność, zdobywa
niezależność. W swoim systemie M. Montessori przywiązywała szczególną wagę do
tworzenia grup zróżnicowanych wiekowo: I poziom (3–6 lat), II poziom (6–9 lat), III
poziom (9–12 lat). Ponieważ dziecko ma możliwość przyjmowania ról zajmując tym
samym inną pozycję społeczną uczy się być z innymi , wśród innych i dla innych39.
Na ziemiach polskich również obserwuje się pierwsze próby organizacji ochronek.
Z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności (1814) dzięki ofiarom pieniężnym warszawskiego kupca Teofila Janikowskiego i dr Wilhelma Malcza 3 sierpnia
1839 r. powstała pierwsza, wzorcowa ochronka, do której jeszcze przed otwarciem zapisano ok. 100 dzieci40. Zainteresowanie jakie wzbudziła ochronka wskazało potrzebę
36. Tamże.
37. M. Montessori, Odkrycie dziecka, Łódź 2014, s. 37.
38. K. Skjöld Wennerström, M. Bröderman Smeds, Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole,
Kraków 2007, s. 16.
39. B. Surma, Pedagogika Montessori-podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Łódź 2008,
s. 42–55.
40. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_
Oswiaty-r1965-t8/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1965-t8-s103-132/Rozprawy_z_Dziejow_
Oswiaty-r1965-t8-s103-132.pdf, pobrano 14.03.2020 r.
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powoływania tego typu placówek, których utrzymanie zależne było od dotacji Towarzystwa. Początkowo wychowaniem zajmowali się mężczyźni, dopiero z czasem opiekę
nad małymi dziećmi powierzono kobietom. Liczba ochronek stale rosła, dlatego też
Wydział Ochron otrzymał nową nazwę a mianowicie Wydział Sierot i Ubogich Dzieci
(1842). W 1849 r. Towarzystwo Dobroczynności wydało Instrukcję dla Przewodniczących w Salach Ochrony, która określiła organizację pracy i obowiązki wychowawców,
przede wszystkim stosunek wychowawców do wychowanków, metody pracy, wyżywienie, higienę oraz obowiązującą dokumentację, natomiast w 1857 r. Rada Główna
Opiekuńcza wydała Projekt Instrukcji dla przełożonych i dozorczyń sal ochrony ubogich
dzieci, który regulował prawa i obowiązki pracowników ochron41. Pierwszą próbę
organizacji i zadań ochron jako placówek wychowania przedszkolnego po uzyskaniu niepodległości podjęto na zjazdach nauczycielskich (1917 i 1918), na których
powołana na stanowisko kierownicze Referatu Wychowania Przedszkolnego Maria
Werycho-Radziwiłłowiczowa przedstawiała projekt określający powstanie nowych,
bezpłatnych przedszkoli. W 1919 r. na tzw. Sejmie Nauczycielskim powołana do życia
Sekcja Wychowania Przedszkolnego przedstawiła wnioski dotyczące edukacji przedszkolnej, które jednak nie do końca zostały w pełni zrealizowane42. Przełomowym
momentem w rozwoju wychowania przedszkolnego była Ustawa o ustroju szkolnictwa
(zw. Ustawą Jędrzejewiczowską) z 1932 r. Była to ustawa, w której oficjalnie wprowadzono termin „przedszkole”. Określono w niej min. wiek uczęszczających dzieci
oraz zasady kształcenia kandydatek na wychowawczynie przedszkoli43. Przedszkole
miało być nie zakładem opiekuńczym ale oświatowo-wychowawczym, co spowodowało zainteresowanie wychowawczynią. Rosła również świadomość wychowawczyń,
które uważały, że praca z dzieckiem w wieku wczesnego dzieciństwa równa jest pod
względem trudności co praca nauczyciela szkoły powszechnej i średniej44. Niestety,
w związku z tym iż nie znalazły się w niej informacje dotyczące organu zakładającego
placówkę wychowania przedszkolnego, w okresie międzywojennym liczba ich gwałtowanie zmalała. Dopiero po wojnie w 1945 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowy
w Łodzi wnioskowano o objęciu obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym dzieci
41. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika…, s. 18-19.
42. W. Pomykało (red.), Encyklopedia…, s. 639.
43. Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz. U. nr 38 poz. 389.
44. W. Leżajska, Od ochronki do profesjonalnego wychowawcy przedszkolnego, [w:] S. Guz, Edukacja
przedszkolna na przełomie tysiącleci, wybrane zagadnienia, Warszawa 2001, s. 88.
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5 i 6 letnie. W tym samym roku opracowano instrukcję resortu oświaty o tworzeniu
przedszkoli dla dzieci w wieku 4–7 lat, których celem było stwarzanie odpowiednich
warunków dla wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotowanie do podjęcia
nauki w szkole. W 1950 r. wydano zarządzenie o 9-cio godzinnym funkcjonowaniu
przedszkola w ciągu dnia. 1958 to rok, w którym powoływano do życia nowe ogniska
przedszkolne oraz przedszkola przy szkołach podstawowych. Pracowały one 2–3 razy
w tygodniu w godzinach popołudniowych. W Ustawie o rozwoju systemu oświaty
i wychowania z 1961 r. określono, iż do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 3 roku
życia do rozpoczęcia nauki szkolnej45. Przyczyniła się ona do opracowania programu wychowania przedszkolnego, który podlegał modyfikacjom w kolejnych latach.
W związku z zapisami o uzyskaniu dojrzałości szkolnej i przygotowaniu dziecka do
szkoły powstał program mający na celu wyrównanie szans dzieci sześcioletnich oraz
wskazał na współpracę przedszkola ze szkołą46.
Obecnie przedszkola prowadzone są przez organy prowadzące. Realizują cele i zadania określone w aktualnie obowiązującej podstawie programowej. Według GUS
-u w roku szkolnym 2018/19 funkcjonowało 22,2 tys. (wzrost o 0,2 tys. w porównaniu
z poprzednim rokiem szkolnym) formalnie zarejestrowanych placówek wychowania
przedszkolnego: 12,5 tys. przedszkoli, 7,9 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1,6 tys. punktów
przedszkolnych47.

Podsumowanie
Wychowanie przedszkolne stało się nieodzownym ogniem systemu edukacji. Dla
wielu osób fakt ten stał się oczywistym przeświadczeniem. Każdy człowiek ulega
rożnym oddziaływaniom ze strony otoczenia, które powodują w nim pewne zmiany
nie tylko osobowości ale wpływają również na jego rozwój. Wychowanie tym się
wyróżnia od innych wpływów, że jest świadome i celowe48.
Idea wychowania przedszkolnego powstała już w starożytności, gdzie doceniano rolę edukacji najmłodszych obywateli. Od czasów Platona uwagę przyciągały
45. Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, Dz. U. nr 32 poz. 160.
46. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika…, s. 20-22.
47. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20182019,1,14.html, pobrano 14.03.2020 r.
48. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys…, s. 13.
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możliwości wykorzystania efektów pracy wychowawczej. Realizowano ją poprzez
różnorodne formy min. organizowanie ochronek, które były odpowiednikiem dzisiejszych placówek wychowania przedszkolnego. Skupiały one wokół siebie dzieci
z ubogich rodzin. Z czasem powstawały tzw. „ogródki dziecięce”, w których edukacją
objęto najmłodsze dzieci. Obecnie przedszkola pełnią funkcję wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, do których uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat realizując określone
w podstawie programowej cele i zadania.
Wiek przedszkolny to czas na stopniowe przygotowywanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania poza rodziną, przede wszystkim w środowisku przedszkola
a w późniejszym okresie szkole. Ponieważ nauka w przedszkolu różni się od szeroko
rozumianej nauki jako zdobywanie wiedzy szkolnej , powinna przebiegać ona sposób,
który umożliwi przedszkolakowi kształtowanie takich umiejętności, by mógł zaspokajać swoje potrzeby poprzez dominującą formę aktywności jaką jest zabawa. Jest
to naturalny i skuteczny sposób nauczania i uczenia się a co za tym idzie rozwijania
kreatywności, kontaktów interpersonalnych, poznania świata rzeczywistego, wyrażania własnych uczuć i emocji49. Elizabeth Hurlock uważa, że: „zabawa uczy dawać,
brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość grupie”50.

Streszczenie
Przedszkole… od starożytności do współczesności
Przedszkole jako placówka edukacyjna spełnia określone zadania. W artykule prześledzono proces ewoluowania myśli pedagogicznej dotyczącej wychowania najmłodszego obywatela począwszy od Platona aż po współczesność. Przedstawiono również
historię organizacji ochronek a później przedszkoli jako placówek obejmujących
opieką dzieci w wieku przedszkolnym. Zwrócono uwagę na rangę wychowania przedszkolnego w systemie edukacji. Nie zapomniano o nauczycielu/wychowawcy jako
mentorze wspierającym dziecko w jego indywidualnym rozwoju oraz w dążeniu do
osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole. Przybliżono akty prawne,
które przyczyniły się do rozwoju wychowania przedszkolnego.
Słowa kluczowe: przedszkole, edukacja, wychowanie, dziecko, nauczyciel, ustawa.
49. http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Edukacja_2_Wiek_przedszkolny.pdf , pobrano
14.03.2020 r.
50. https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/695/pozwol-dziecku-sie-bawic-o-roli-zabawy-w-zyciu-dziecka.html, pobrano 14.03.2020 r.
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Summary
Nursery school – from antiquity to the present day
Nursery school as an education facility fulfils certain tasks. The article investigates the
process of the evolution of the pedagogic thought relating to the upbringing of the
youngest citizen from Plato to the present day. It presents the history of organising
nurseries and then nursery schools as facilities providing care for pre-school children.
The significance of nursery education in the education system is also underlined. The
role of the teacher/educator is described as well presenting him as a mentor supporting
the child in its individual development and its pursue to attaining school maturity
and starting education at school. Legal acts which contributed to the development
of nursery education are also discussed.
Keywords: nursery school, education, upbringing, child, teacher, act.
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Organizacja Igrzysk Olimpijskich jako narzędzie
polityczne na przykładzie organizacji Igrzysk
Olimpijskich przez Chiny w 2008 roku
Marek Szkolnikowski1
„Olimpiada to zastępcza forma wojny”2
Andriej Gromyko

Wstęp
Słowa byłego Ministra Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego pokazują jak ważną
rolę polityczno-społeczną pełnią Igrzyska Olimpijskie. Co dwa lata płonie olimpijski
znicz, a herosi współczesnych czasów walczą o medale i honory dla swoich narodów.
Wraz z coraz większą komercjalizacją idei olimpijskiej, niewiele pozostało z coubertinowskiej afirmacji uczestnictwa, a motto Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
„citius, altius, fortius” (szybciej, wyżej, mocniej) można śmiało sparafrazować, ignorując
triady semantyczne prostym i dosadnym „drożej”. Coraz mniej krajów zainteresowanych
jest więc organizacją Igrzysk Olimpijskich, których cena przekracza granicę zdrowego
rozsądku. Miasta-gospodarze muszą pogodzić się z faktem, że na organizacji imprezy
nie zarobią, a zainwestowane pieniądze mogą „zwrócić się” tylko w tym co niepoliczalne
– promocja miasta, wizerunek kraju oraz poczucie dumy obywateli. Wkraczamy więc
na teren dużo szerszy niż sam sport, poruszamy tematy integracji społecznej, kształtowania tożsamości narodowej, a nawet narzędzi propagandowych służących legitymizacji
danego systemu politycznego lub konkretnego rządu. Międzynarodowa polityczna rola
sportu jest więc znacznie ważniejsza niż mogłoby się wydawać. Dlatego też coraz częściej
organizacją Igrzysk Olimpijskich zainteresowane są kraje rządzone autorytarnie. Proces
rewitalizacji, podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz rozwiązywanie problemów
społecznych nie mają większego znaczenia3, a kwestią wagi państwowej jest pokazanie
światu zapędów mocarstwowych.
1. Mgr Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport, wiceprzewodniczący Komitetu Sportowego
Eurowizji, członek Komisji Marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2. K. Grzegrzółka, T. Sobala, A. Sijka, Sportowa wojna światowa, „Wprost” 2008, nr 35, http://www.
wprost.pl/ar/136980/Sportowa-wojna-wiatowa/?pg=0, pobrano 07.12.2013 r.
3. D. Kamrowska-Załuska, M. Kostrzewska, Wielkie wydarzenia jako katalizator procesów rewitalizacji,„Problemy Rozwoju Miast” 2014, s. 63..
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Rozpatrywana w tym miejscu problematyka jest przedmiotem ożywionych polemik
i kontrowersji wśród przedstawicieli różnych nacji. Sport od zawsze miesza się z polityką, kwestiami społecznymi, ekonomicznymi czy formalno-prawnymi. Organizacja
wielkich imprez sportowych przez lata wyewoluowała do propagandowej machiny,
którą trudno będzie zatrzymać. Światełkiem w tunelu są ostatnie decyzje Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA) i wykluczenie rosyjskich sportowców
z rywalizacji. Powodem jest oczywiście państwowy system legitymizujący doping na
niespotykaną dotąd skalę, współpracę Ministerstwa Sportu z laboratoriami, współudział KGB w przygotowaniu sportowców, tak aby zdobyli dla „Matuszki Rassiji” jak
najwięcej medali i przynieśli chlubę swojemu krajowi. Co więcej liczba zdobytych
medali przez rosyjskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 r.
spowodowała, że pikujące notowania Prezydenta Władimira Putina poszybowały
w górę i zachęciły go do zbrojnej interwencji na Ukrainie4. Sama organizacja Igrzysk
była też rekordowa. Mówi się o tym, że Igrzyska kosztowały ponad 50 miliardów dolarów, chociaż władze Rosji przyznają się tylko do 7… Tym samym pobity został rekord
z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. (nieoficjalne dane to „tylko” 43 miliardy)5.
Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano analizy wpływu organizacji tychże
Igrzysk na sytuację polityczną Chin oraz pokazano wielowymiarowość poruszanej
tematyki.

Geneza organizacji przez Chiny Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku
Chińczycy starali się już o organizację Igrzysk w 2000 r. Jednak kiedy wybierano gospodarza tej imprezy w 1993 r. rany po wydarzeniach z placu Tiananmen (1989r.) były
jeszcze zbyt świeże i kandydatura Pekinu przepadła w pierwszej rundzie. Dwa cykle
olimpijskie później Państwo Środka dopięło swego. 3 lipca 2001 r. w Moskwie podczas
112 sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do walki stanęły: Paryż, Pekin,
Stambuł, Osaka i Toronto. W ścisłym finale Pekin wygrał z Toronto. Decydującymi
czynnikami był bardzo duży potencjał sportowy Chin, początki rozwoju gospodarczego, które symbolizowało wejście Państwa Środka do Światowej Organizacji Handlu
4. X-news, Rosjanie zostali wykluczeni z igrzysk olimpijskich w Tokio i w Pekinie, https://www.dziennikwschodni.pl/sport/rosjanie-zostali-wykluczeni-z-igrzysk-olimpijskich-w-tokio-i-w-pekinie,n,1000256411.html, pobrano 09.12.2019 r.
5. A. Banio, E. Malchrowicz-Mośko, A. Omorczyk, M. Rozmiarek, Dziedzictwo olimpijskie a polityka
MKOl, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2018, s.11.
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oraz polityczna wizja Prezesa MKOL-u Juana Antonio Samarancha, który liczył na
to, że „olimpiada stanie się katalizatorem kolejnych reform i procesu liberalizacji
w Chinach”6. Igrzyska miały być bodźcem do rozwoju gospodarczego i szansą, tak jak
w przypadku Euro 2012 dla Polski, na skok cywilizacyjny. Nad sytuacją w Chinach
debatowano w Parlamencie Europejskim, który nawoływał: „przyznanie Pekinowi
prawa do organizacji igrzysk olimpijskich dało wyjątkową okazję do poprawy sytuacji
w zakresie praw człowieka poprzez zastosowanie prawa łaski dla wszystkich więźniów
politycznych i więzionych działaczy na rzecz praw człowieka”7. Oczywiście na samych
debatach się skończyło, a nic takiego jak amnestia nie miało miejsca. Amerykański
think-tank The Brookings Institution stwierdził, że na początku dwudziestego pierwszego wieku stosunek między miękką a twardą siłą w polityce Chin diametralnie się
zmienił. Coraz większą wagę przykłada się do tzw. „soft power”8.

Igrzyska Olimpijskie w 2008 r. jako instrument realizacji przez
Chiny celów społeczno-gospodarczych i politycznych
Podczas Igrzysk Chiny chciały pokazać światu potęgę starożytnej i współczesnej
chińskiej kultury. Perfekcyjna organizacja Igrzysk i niezwykła poprawa infrastruktury Pekinu została odebrana jako pokaz siły ekonomicznej, będącej swoistym credo
trzech dekad modernizacji i polityki otwarcia. To miało być symboliczne zakończenie
trzydziestolecia reform zapoczątkowanych po śmierci Mao przez Deng Xiaopinga.
Impreza światowej rangi miała też wyleczyć Chińczyków z kompleksów, zmyć hańbę
wszelakich porażek, odciąć się od wojen opiumowych, zamknąć swoistą klamrą czas
epoki maoizmu, rewolucji kulturalnej, niefortunnego wielkiego skoku. Cały kraj miał
zjednoczyć się wokół płonącego znicza. Tym samym Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
stanowiły niepowtarzalną okazję marketingową i polityczną dla Chin, a sam turniej
miał uzmysłowić obywatelom jak wielkim mocarstwem na wielu płaszczyznach jest
ich ojczyzna. „Chiny w końcu stały się nowoczesną superpotęgą”9 – takie było prze6. M.Szymaniak, Socziczyli najdroższazimowaigraszka Władimira Putina, https://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/soczi-czyli-najdrozsza-zimowa-igraszka-wladimira-putina,397708.html,
pobrano 16.02.2014 r.
7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji w Chinach po
trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi.
8. R. Pyffel, Chiny w Roku Olimpiady, Państwo Środka od Środka, Warszawa 2008, s. 75
9. J. Wódka, Od Tiananmen do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Soft Power jako nowy wymiar polityki
zagranicznej Chin, [w:] J.M. Fiszer, Unia Europejska – Chiny. Dziś i w przyszłości, Warszawa 2016,
s. 78.
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słanie do świata. Komunistyczna Partia Chin przy okazji Igrzysk chciała również
zakomunikować ideę jedności Chin z Tajwanem i Tybetem w ramach tzw. „One
China Policy”. Chodziło przede wszystkim o wzmocnienie nastrojów patriotycznych
i poczucia budowania nowej podstawy wspólnej tożsamości narodowej. Poza tym
sprawne przeprowadzenie tak wielkiej imprezy miało odwrócić uwagę zachodniej
opinii publicznej od problemów Chin i w ramach „soft poweru” rozmiękczyć przekaz
eksportowany na świat. Oczywiście równie ważny był aspekt sportowy. Pełna dominacja na olimpijskich arenach miała pomóc we wzmocnieniu legitymizacji władzy lub
w najgorszym przypadku utrzymaniu status quo. Igrzyska w Pekinie często określane
są jako „impreza wychodzenia z ukrycia”10. Tak jak Deng Xiaoping często odnosił
się do „socjalizmu o chińskiej specyfice”, tak organizatorom Igrzysk Olimpijskich
zależało na stworzeniu imprezy „o chińskiej charakterystyce.” Rozgrywane dokładnie
trzy dekady po rozpoczęciu przemian, Igrzyska miały stanowić dowód na skuteczność
obranej przez Chiny drogi modernizacji. Olimpiada stała się symbolicznym zakończeniem „stulecia upokorzeń” i rozpoczęciem nowego wieku, należącego do Chin.
Państwo Środka marzyło o tym, żeby „ponownie zająć swoje miejsce pod niebem i na
pokojowej ziemi, ale i współdecydować o losach świata”11. Tak więc Igrzyska Olimpijskie w Pekinie stały się okazją do pokazania światu współczesnego oblicza Chin,
bez względu na koszty. Do tego była potrzebna nowoczesna architektura. Uciekając
od wizerunku antycznego Pekinu organizatorzy postawili na nowatorskie rozwiązania takie jak „Ptasie gniazdo” i „Kostka lodu” – stadion olimpijski i halę pływacką,
które stały się ikonami współczesnej architektury sportowej. Dodatkowo specjalnie
na Igrzyska prawie dwukrotnie powiększono sieć pekińskiego metra, zbudowano
największe na świecie lotnisko oraz kilkanaście ultranowoczesnych aren sportowych,
na samą infrastrukturę wydano kilkanaście miliardów dolarów12.

10. Szerzej: J.Grix, P. M. Brannagan, D. Lee, Entering the Global Arena, Emerging States, Soft Power
Strategies and Sports Mega-Events, China’s Coming Out Party? The Beijing Olympics, „Palgrave
Macmillan” 2019.
11. K. Tomala, Nie tylko Igrzyska, https://www.tygodnikprzeglad.pl/nie-tylko-igrzyska/, pobrano
23.03.2008 r.
12. P. Wilkowicz, Wszyscy płacimy za Igrzyska, https://www.rp.pl/artykul/168503-Wszyscy-placimy
-za-igrzyska.html, pobrano 28.07.2008 r.
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Sprzeciw wobec organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2008 r. przez
Chiny
Życia organizatorom nie ułatwiał fakt krytyki Igrzysk w Pekinie przez znane osobistości. Mia Farrow – amerykańska aktorka wprost nawoływała do bojkotu imprezy.
Na ostatniej prostej z udziału w przygotowaniach do ceremonii otwarcia wycofał
się legendarny reżyser Steven Spielberg. Sam zainteresowany tłumaczył swoją decyzję kwestiami własnego sumienia. W trakcie przygotowań krytycy Chin interpretowali pięć kółek olimpijskich jako splecione kajdany, koła czołgu czy ślady po
kulach. Symboliczny był również przypadek Jin Jing. Paraolimpijka biorąca udział
w sztafecie olimpijskiej została zaatakowana przez protestujących i mimo siedzenia
na wózku inwalidzkim obroniła się przed atakami pełnymi furii i nienawiści. Przez
władze w Pekinie została nazwana „Aniołem na wózku”, a fakt został wykorzystany
jako dowód na propagandę zachodnich mediów i agresję protestujących w obronie
Tybetu (co ciekawe do bojkotu Igrzysk nie przyłączył się Dalajlama XIV). Podczas
trasy znicz olimpijski kilkukrotnie gasł, a w San Francisco, Londynie, Seulu i wyżej
wymienionym Paryżu biegaczy musiały chronić zbrojne oddziały policji. Oczywiście nie były to jedyne protesty, sporo mówiło się o prawach zwierząt oraz ekologii,
ale władze chińskie były przygotowane na wszelkie ewentualności. Aktywiści praw
człowieka zostali aresztowani na kilka lat przed samą imprezą, dokonano licznych
przesiedleń, a podczas samej imprezy dochowano wszelkiej staranności żeby nie
doszło do żadnych antychińskich protestów.
Kolejnym aspektem, na który zwrócono uwagę były pewne niecywilizowane przyzwyczajenia tubylców, jak między innymi plucie w miejscach publicznych czy wychodzenie na ulice w piżamach. Pouczano również obywateli żeby więcej się uśmiechali
(eksperyment socjologicznie nie powiódł się, ponieważ Chińczycy nadal czuli ogromne poczucie krzywdy i pogłębiające się różnicę między biednymi i bogatymi) i nie
śmiecili w miejscach publicznych. Co ciekawe pojawiła się nawet specjalna dyrektywa
stanowiąca o tym, że kolejki są po to żeby w nich stać oraz zakazano przepychania
się. Polecenia były jasne: „kiedy idziesz, patrz prosto przed siebie”, „kibicuj dostojnie
i bezstronnie”, „oklaskuj sportowców z innych krajów”, „w obliczu zwycięstwa i porażki zachowaj zdrowy rozsądek”. W samym Pekinie rozdano cztery miliony ulotek
z instrukcjami. Każdy obywatel Chin miał ogromną świadomość tego, że pierwsze
wrażenie robi się tylko raz, a każde złe słowo o Chinach zostanie zapamiętane raz
na zawsze. Przygotowania stolicy do Igrzysk Olimpijskich oznaczało także usunięcie
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osób, które nie pasowały już do wizji Chin przyszłości. Przesiedlono żebraków, bezdomnych, zakazano prostytucji, ograniczono obecność ulicznych handlarzy. Rozpoczął się ogromny ogólnonarodowy szał. Wei Sheng lekarz akupunkturzysta na cześć
roku olimpijskiego wbił sobie w głowę 2008 igieł, a tysiące par chciało wziąć ślub
w dniu otwarcia Igrzysk. Jak donosiła „Polityka” w roku Igrzysk już ponad 4 tysiące
chińskich dzieci nosiło imię Aoyun, czyli Igrzyska13.

Przebieg Igrzysk Olimpijskich w 2008 r. i ich skutki dla Chin
W takiej atmosferze rozpoczęły się Igrzyska, których hasłem było „jeden świat, jedno marzenie”. Głównym przesłaniem imprezy miały być pokój, jedność, przyjaźń,
postęp i harmonia, a wydźwięk miał uwypuklić fakt, że wszyscy ludzie żyją na tym
samym świecie, dzieląc te same ideały. Już podczas ceremonii otwarcia miał miejsce
pewien zgrzyt. Okazało się, że dziewczynka śpiewająca podczas ceremonii otwarcia
wyłącznie udawała, a głos należał do innej dziewczynki, której nie pokazano, gdyż
według organizatorów „była za brzydka”14. Warto również zwrócić uwagę na pewną
symbolikę liczb. Igrzyska rozpoczęły się 8 sierpnia 2008 r. o godzinie 8:08. Oczywiście data ta nie została wybrana przypadkowo. Zgodnie z feng shui osiem to liczba
szczęśliwa, symbolizuje bogactwo, rozkwit i wzrost. Liczba ta przyniosła szczęście
chińskim sportowcom. Reprezentanci Państw Środka zdobyli 51 złotych medali, 21
srebrnych i 28 brązowych deklasując imperialistów z Ameryki (reprezentanci Stanów
Zjednoczonych co prawda zdobyli o dziesięć medali więcej, ale zdecydowanie mniej
złotych) pewnie wygrywając całą klasyfikację medalową. Minister sportu Liu Peng
ogłosił ogromny sukces twierdząc, że „sięgnięcie po olimpijską chwałę dla ojczyzny
to święta misja wyznaczona przez Partię Komunistyczną”15, a sportowcy „z ojczyzną
w sercu trenowali, by krajowi przynieść chwałę”. Co ciekawe kilkanaście lat wcześniej
sportowcy byli szeroko krytykowani przez władze komunistyczne za przedkładanie
indywidualnych sukcesów ponad interesy wspólnoty. Niemniej interesującym faktem

13. J. Winiecki, Dzięki igrzyskom Chiny chcą przeistoczyć się w supermocarstwo, https://www.polityka.
pl/tygodnikpolityka/swiat/263952,1,dzieki-igrzyskom-chiny-chca-przeistoczyc-sie-w-supermocarstwo.read, pobrano 07.08.2008 r.
14. T. Branigan, https://www.theguardian.com/sport/2008/aug/12/olympics2008.china1, pobrano
12.08.2008 r.
15. R. Stec, R.Leniarski, Chiński skok na złoto, http://www.slask.sport.pl/sport-slask/1,121857,5558653,Chinski_skok_na_zloto.html, pobrano 06.08.2008 r.
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jest to, że o medale walczyła cała armia anonimowych sportowców przygotowywanych
w specjalnych ośrodkach i mało znanych na międzynarodowych arenach. Trudno
było znaleźć chińskich sportowców o światowej renomie, z wyjątkiem koszykarza
Yao Minga oraz płotkarza Liu Xianga.
Po Igrzyskach w Pekinie, które uznano zgodnie na całym świecie za ogromny sukces
organizacyjny przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców. Okazało się, że najważniejszym skutkiem imprezy czterolecia było fantastyczne przedstawienie Chin reszcie
świata. W eter poszedł przekaz nowoczesnych Chin, państwa sprawnie rozwijającego
się i przyjaznego dla zagranicznych inwestorów. Jeszcze przed Igrzyskami dr Susan
Brownell antropolożka z Uniwersytetu Saint Louis stwierdziła: „Chińczycy pokażą jak
zręcznie potrafią łączyć osiągnięcia Wschodu i Zachodu16. Inni naukowcy twierdzili,
że to bezprecedensowa w trzytysiącletniej historii szansa na globalną promocję Chin.

Podsumowanie
Trudno jednoznacznie ocenić jaki dokładnie wpływ na rozwój Chin miały Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie, szczególnie jeśli spojrzymy na życie przeciętnego mieszkańca
Państwa Środka. Podczas przygotowań co prawda zrewaloryzowano 25 dzielnic, ale
też wiele wyburzono i ludzie stracili dach nad głową. Wiele aren olimpijskich świeci
pustkami, bo zostały wybudowane bez uwzględnienia potrzeb mieszkańców miasta.
Infrastruktura niszczeje, tereny są zamykane. Jednak w ostatecznym rozrachunku
Igrzyska w Pekinie były punktem zwrotnym, pokazały ogromną siłę Chin, przyciągnęły rzeszę inwestorów i przyczyniły się do dalszego rozwoju infrastruktury, poczucia
dumy narodowej i co najważniejsze z pekińskiego punktu widzenia wzmocniło władzę. Członkiem komitetu organizacyjnego i szarą eminencją w sprawach Igrzysk był
ówczesny wiceprezydent Xi Jinping. Przez kilka lat jego los wisiał na włosku. W razie
niepowodzenia to on był wyznaczony na rolę kozła ofiarnego. W przypadku sukcesu
miał zostać naturalnym następcą prezydenta Hu Jintao. Xi Jinping został następcą HU
Jintao, co więcej jego znaczenie w rodzimej polityce wzrosło na tyle, że mógł sobie
pozwolić na jeszcze większe wzmocnienie prerogatyw prezydenckich.Cała polityka
Chin nazywana jest przez naukowców „polityką kontynuacji”. Władze Komunistycznej Partii Chin były tak zadowolone z efektów polityczno-społecznych organizacji
olimpiady, że postanowiły tym razem wziąć się za Igrzyska zimowe w 2022 roku. Tym

16. S. Brownell, Beijing’s Games: What the Olympics Mean to China, Lanham, 2008, s. 42.

193

Organizacja Igrzysk Olimpijskich jako narzędzie polityczne…

samym Pekin zostanie pierwszym w historii miastem, które będzie gościć zarówno
letnie, jak i zimowe Igrzyska. Większego absurdu w historii MKOL-u nie było, ale
jak się bawić to się bawić. Pieniądz nie śmierdzi, nawet juan. O ideach olimpijskich
już dawno nikt nie pamięta.

Streszczenie
Organizacja Igrzysk Olimpijskich jako narzędzie polityczne na przykładzie organizacji Igrzysk Olimpijskich przez Chinyw 2008 roku
W artykule przedstawiono problematykę organizacji Igrzysk Olimpijskich jako narzędzia politycznego na przykładzie Chin. Poruszono tematykę społeczno-gospodarczych, jak i geopolitycznych skutków oraz konsekwencji wynikających z tak wielkiego
przedsięwzięcia, nie tylko w perspektywie samej imprezy, ale daleko wykraczające
w przyszłość jako element strategii politycznej Partii Komunistycznej zwanej “soft
power”.
Słowa kluczowe: Chiny, Igrzyska Olimpijskie, polityka, sport, geopolityka, narzędzie
polityczne, soft power, Pekin, Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Summary
The organization of the Olympic Games as a political tool on the example of the
organization of the Olympic Games by China in 2008
The article presents the organization of the Olympic Games as a political means on the
example of China. The question approaches social, economic and geopolitical effects
and consequences arising from such a big undertaking, not only in the scope of the
event itself, but also transcending into the future as a part of the political strategy of
the Communist Party named as “soft power”.
Keywords: China, Olympic Games, politics, sport, geopolitics, political means, soft
power, Beijing, Olympic Committee.
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Recenzja książki: Jane Nelsen, Cheryl Erwin,
Roslyn Ann Duffy, Pozytywna dyscyplina dla
przedszkolaków, Warszawa 2018, ss. 397
Jolanta Alagierska1
Któż nie chciałby mieć „idealnego” przedszkolaka? Odpowiadającego na pytania,
zachowującego się tak, jak tego oczekujemy. Ale czy wszystko musi być idealne? Na
wszelkie pytania i wątpliwości odpowie Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków
Jane Nelsen, Cheryl Erwin, Roslyn Ann Duffy. Kim są autorki przedstawionej pozycji.
Jane Nelsen jest doktorem edukacji i współautorką serii o pozytywnej dyscyplinie jak
również licencjonowaną terapeutką małżeństw, rodzin i dzieci. Cheryl Erwin również
jest doktorem edukacji i licencjonowaną terapeutką małżeństw i rodzin. Natomiast
Roslyn Ann Duffy założyła przedszkole Learning Tree Montessori Childcare. Jest
autorką wielu publikacji dla dorosłych i dzieci2. Autorki Pozytywnej dyscypliny dla
przedszkolaków są prelegentkami i trenerkami na warsztatach dla rodziców oraz
nauczycieli : przedszkoli, szkół podstawowych, właścicieli placówek edukacyjnych.
Jednak czy istnieje pozytywna dyscyplina? Czym jest pozytywna dyscyplina? Poniekąd tytuł pozycji intryguje. Dwa sprzeczne ze sobą określenia, każde kojarzy nam się
z czymś innym. Słownik języka polskiego określa wyrażenie pozytywny jako „dobry,
korzystny, wyrażający zgodę na coś, przychylnie do czegoś ustosunkowany”3. Wśród
wielu synonimów zwrot pozytywny , min. to „dobry, sprzyjający, stosowny, wartościowy, trafny, godny polecenia, wychowawczy, akceptujący, aprobujący, życzliwie
usposobiony, mobilizujący”4. Natomiast dyscyplina to min. „podporządkowanie się
normom regulującym stosunki w danej zbiorowości: w rodzinie, grupie uczniowskiej,
klasie szkolnej, organizacji”5. Dyscyplina to także „względnie trwałe podporządkowanie własnego zachowania określonym wymaganiom wytyczającym takie lub inne

1. Mgr Jolanta Alagierska, AHE Filia w Sieradzu, Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu.
2. J. Nelsen, Ch. Erwin, R. Duffy, Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków, Warszawa 2018, s. 398.
3. https://sjp.pwn.pl/sjp/pozytywny;2572252.html (pobrano 19.06.2020).
4. https://synonim.net/synonim/pozytywny (pobrano 19.06.2020).
5. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1981, s. 62-63.
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rodzaje postępowania”6. Szczególną postać dyscypliny stanowi świadoma dyscyplina czyli „postrzeganie przez jednostkę bądź grupę społeczną zasad postępowania,
których wartość bezspornie uznaje. Przeciwieństwem ś.d. jest dyscyplina oparta na
zmuszaniu do przestrzegania norm, które jednostka lub grupa uznaje za niesłuszne czy
niesprawiedliwe. Szanse wprowadzenia ś.d. są większe w takiej szkole, w której między
systemami wartości reprezentowanymi przez nauczycieli i uczniów nie ma większych
rozbieżności, to samo można powiedzieć o rodzinie i relacji między światem wartości rodziców i dzieci. Podstawą wprowadzenia w szkole czy w domu ś.d. jest proces
wychowawczy, polegający na traktowaniu dzieci i młodzieży jak partnerów, którym
należy okazywać szacunek, ale jednocześnie stawiać odpowiadające ich możliwościom
wymagania. Wielką pomoc w kształtowaniu u dzieci i młodzieży ś.d. stanowi kolektyw
rówieśniczy”7. Szacunek jest niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów wychowania najmłodszych. Z szacunkiem do swoich wychowanków odnosił się Janusz
Korczak, wielki przyjaciel dzieci. Zwykł mówić, że „Nie ma dzieci, są ludzie; ale o innej
skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że ich nie znamy”8. Prawo do szacunku powinien mieć każdy, niezależnie od
tego czy jest dorosłym czy dzieckiem. O szacunku J. Korczak pisał w swojej publikacji
Prawo dziecka do szacunku: „Niewygodnie, przykro być małym. Szacunek i podziw
budzi to, co duże, więcej zajmuje miejsca. Mały – pospolity, nieciekawy. Mali ludzie,
małe potrzeby, radości i smutki”9. Wzajemny szacunek to jedna z części składowych
pozytywnej dyscypliny „Rodzice wyrażają stanowczość, okazując szacunek sobie oraz
wymogom sytuacji, a uprzejmość, szanując potrzeby dziecka”10. Autorki uważają,
że: „Stosowanie dyscypliny w relacjach z małymi dziećmi polega w dużej mierze na
decydowaniu, co ty chcesz zrobić, a potem uprzejmym i stanowczym wprowadzaniu
tej decyzji w życie...”11. Oprócz wzajemnego szacunku na uwagę według autorek
zasługują również inne elementy pozytywnej dyscypliny, a mianowicie: rozumienie
przekonania stojącego za zachowaniem, skuteczna komunikacja, rozumienie świata
6. W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 148.
7. W. Okoń, Słownik..., s. 307–308.
8. Wojnowska B., http://www.pskorczak.org.pl/strony/janusz_korczak_nojk11.htm, (pobrano
20.06.2020).
9. Rzecznik Praw Dziecka, J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, http://brpd.gov.pl/sites/default/
files/prawo_dziecka_do_szacunku.pdf, s. 7, (pobrano 20.06.2020).
10. J. Nelsen, Pozytywna..., s. 14.
11. Tamże.
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dziecka, dyscyplina która uczy, koncentracja na rozwiązaniach zamiast na karze,
zachęta, dzieci zachowują się lepiej, kiedy czują się lepiej12. Rozprawiając o dyscyplinie wiele osób ma na myśli karę np. w postaci klapsa wierząc w jej skuteczność
w wychowaniu. Z badań (2017) prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
wynika, iż niemal połowa dorosłych uważa że jest ona niezbędna tłumacząc jej stosowanie w różny sposób13. Jest to tylko chwilowa skuteczność, ponieważ stosowanie
kary nie wpłynie na kształtowanie kompetencji społecznych i umiejętności emocjonalnych dzieci. Alan E. Kazdin, profesor psychologii z Uniwersytetu Yale, Dyrektor
Yale’s Parenting Center and Child Conduct Clinic14 uważa, że „Dawanie klapsów nie
jest zbyt skuteczną strategią. Przede wszystkim dlatego, że nie uczy dzieci nowych
zachowań ani w jaki sposób zastąpić zachowanie nieakceptowane przez rodziców.
Nie jest też użyteczne by powstrzymać podobne zachowania w przyszłości. Badania
wskazują, że częstość nieprawidłowych zachowań nie spada – w rzeczywistości problem powraca nawet jeśli rodzice nasilają stosowanie kar. Wyjątkowo skuteczne jest
pozytywne wzmacnianie pożądanych zachowań”15. Kara pogarsza relacje a na pewno
nie zachęca do komunikacji i pozytywnego rozwiązywania powstałych konfliktów.
„Możesz chcieć wkurzać lub karcić, ale pozytywne wzmocnienie jest bardziej skuteczne”16. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko kar cielesnych ale i psychicznych. Gdy
prześledzimy rozdziały w Pozytywnej dyscyplinie dla przedszkolaków, a jest ich 17,
znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania: Czego potrzebują dzieci?, Jak pomóc
swojemu dziecku rozpoznawać uczucia i radzić sobie z nimi?, Czy można przygotować
dziecko na sukces?. Proponowane rozwiązania – umiejętności pozytywnej dyscypliny – pomogą w relacjach z dziećmi o różnych temperamentach zarówno rodzicom
jak i nauczycielom, gdyż według autorek prezentowanej pozycji zachęcają do nauki
współpracy, odpowiedzialności i umiejętności życiowych17. Pozytywna dyscyplina
dla przedszkolaków to pozycja, która powinna się znaleźć w zasobach biblioteki nie
12. Tamże, s. 14–15.
13. http://media.fdds.pl/39311-wychowuj-bez-klapsow- W. Okoń, Dzrusza-nowa-kampania-fundacjidajemy-dzieciom-potrafie-sie-zatrzymac, (pobrano 23.06.2020).
14. https://yaleparentingcenter.yale.edu/ (pobrano 23.06.2020).
15. http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1091-kary-fizyczne-rozmowa-a
-alanem-e- kazdinem.html, (pobrano 23.06.2020).
16. https://www.nytimes.com/2020/04/15/parenting/big-kid/scolding-children.html, (pobrano
23.06.2020)
17. J. Nelsen, Pozytywna..., s. 137.
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tylko rodziców ale i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponieważ prowadzi
czytelnika poprzez trudne arkana systemu wychowania małego dziecka, warto po
nią sięgnąć i wcielić w życie przedstawione sprawdzone, nowatorskie metody i formy
pracy wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Recenzja książki: Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussan,
Psychologia coachingu, PWN, Warszawa 2016,
ss. 297
Alina Maria Basak1
Coaching i mentoring to szybko rozwijające się dziedziny wiedzy, natomiast wkład
wiedzy psychologicznej bywa niedoceniany w tym zakresie. Praktyka coachingu
i mentoringu opiera się na intuicyjnym stosowaniu różnych metod i narzędzi, z pominięciem teorii psychologicznych i badań naukowych. W tę lukę doskonale wpisuje się
recenzowana publikacja Psychologia coachingu, napisana przez Ho Law, Sarę Ireland
i Zulfi Hussan, a przetłumaczona na język polski przez Grażynę Skoczylas. Książka ta
prezentuje naukowe podejście do procesów coachingu i mentoringu zarówno w teorii,
jak i w praktyce. Przybliża psychologię coachingu i mentoringu i pozwala zrozumieć
teorie psychologiczne, które tłumaczą, dlaczego to działa.
Książka składa się z części wstępnej, jedenastu rozdziałów i bibliografii. Słowo
wstępne, którego autorem jest profesor Stephen Palmer, rozpoczyna publikację.
Profesor wprowadza czytelnika w problematykę coachingu i podkreśla znaczenie
psychologii coachingu i mentoringu. Następnie autorzy książki opisują zawartość
merytoryczną publikacji, wskazując na naukowe podejście do procesów coachingu
i mentoringu. Odrębną część stanowią podziękowania autorów dla osób, które przyczyniły się do powstania publikacji.
Rozdział pierwszy to Wprowadzenie (ss. 21–29), w którym autorzy prezentują cele
pracy, głównych adresatów tej książki, terminologię roboczą oraz próbę ujednolicenia
terminologii. Wskazują, co wyróżnia tę publikację spośród innych i podają treść
w pigułce, sugerując też, jak czytać książkę. To znacznie ułatwia czytelnikowi znalezienie poszukiwanych treści. Rozdział drugi zatytułowano Czas dojrzewania: coaching,
mentoring i psychologia pozytywna (ss. 31–54). Autorzy opisują rynek coachingu,
mentoringu i szkoleń, wyróżniając cztery kategorie w tej branży, tj.: instytucje naukowe i zawodowe; doradztwo biznesowe i menedżerskie; niezależni praktycy; coache
i mentorzy wewnątrz organizacji. Przedstawiają też doniesienia na temat coachingu
i mentoringu oraz e-coachingu i e-mentoringu. Odwołują się do wiedzy z zakresu

1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
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psychologii pozytywnej w odniesieniu do coachingu/mentoringu i uczenia się, co
podkreśla ich odejście od psychoterapii. Rozdział trzeci, pod tytułem Filozofia i psychologia w coachingu i mentoringu: teoria procesów uczenia się (ss. 55–79), prezentuje
badania i teorie z zakresu psychologii uczenia się i ich wkład w uniwersalną strukturę
coachingu/mentoringu. Przedstawia też charakterystyczne czynniki, istotne dla procesu uczenia się, które są związane z coachingiem i mentoringiem, m.in. bariery, zmianę,
kulturę. Ważny jest tu proces rozwiązywania sprzeczności w sposób dialektyczny,
który poszerza świadomość, daje nowe możliwości, szersze perspektywy, nowy obraz
świata i samego siebie. Definicje: psychologia coachingu, coaching, mentoring i uczenie
się to tytuł czwartego rozdziału (ss. 81–87), w którym autorzy zamieścili konkretne
definicje podstawowych pojęć, które pojawiają się od pierwszych stron publikacji.
Z kolei rozdział piąty, zatytułowany Rola coachingu i mentoringu w powstawaniu
uczącej się organizacji i uczącej się wspólnoty (ss. 89–114), rekomenduje psychologię
uczenia się, nowe perspektywy rozwoju w ramach psychologii pozytywnej oraz wykorzystanie coachingu i mentoringu jako fundamentu rozwoju uczącej się organizacji.
Przedstawia też analizę biznesową przemawiającą za programem coachingu i mentoringu w organizacji. Rozdział szósty Uniwersalna struktura odpowiadająca potrzebom
coachingu i mentoringu w zróżnicowanym środowisku międzykulturowym (ss. 115–148)
prezentuje uniwersalną strukturę zintegrowaną, która uwzględnia obecność przedstawicieli różnych kultur i wymiar inteligencji emocjonalnej. Struktura łączy płaszczyzny:
osobowościową, społeczną, kulturową i zawodową. Jej istotę stanowi osobowe Ja
i jego rozwój, które zostały wpisane w dynamiczny model coachingu/mentoringu/
uczenia się. Warto podkreślić, że model ten odzwierciedla zasadę psychologii uczenia się, zgodnie z którą w procesie coachingu/mentoringu uczy się zarówno adept
coachingu/mentoringu, jak i coach/mentor. Dwa kolejne rozdziały przedstawiają
metody i ćwiczenia, dzięki którym można rozwijać się w roli kompetentnego coacha,
mentora lub uczącego się – superwizora. Rozdział siódmy (ss. 149–185) poleca Metody i narzędzia, odwołujące się do psychologii uczenia się i uniwersalnej struktury
zintegrowanej. Natomiast rozdział ósmy, zatytułowany Nieustający rozwój, zasoby
przydatne do nauki i ćwiczenia praktyczne (ss. 187–211), prezentuje ćwiczenia, które
pozwalają wypróbować opisane metody i odkryć, że istota pozostaje uniwersalna,
choć metody mogą się wzajemnie wykluczać. Opisane ćwiczenia ilustrują przykłady
przytoczone w rozdziale dziewiątym, który zatytułowano Analiza przykładów (ss.
213–237). Coaching/mentoring ukazano tutaj w innej, niż mikrorelacje, perspektywie.
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Uwzględniono kwestie społeczne i strategiczne, które pojawiają się przy ustalaniu
trwałej pozycji coachingu/monitoringu w systemie. Kolejny rozdział, dziesiąty, to
Ewaluacja (ss. 239–255). Dowodzi, że przeprowadzenie ewaluacji programu coachingu i mentoringu jest konieczne, chociaż wymaga intensywnej i systematycznej pracy.
Ostatni, jedenasty rozdział to Wnioski, dyskusja i zadania na przyszłość (ss. 257–277).
Stanowi podsumowanie i rekomenduje skuteczniejsze uczenie się poprzez coaching
i mentoring. Promuje uczenie się poprzez bezpośrednie doświadczanie.
Walorem prezentowanej publikacji jest jej przejrzystość. Wszystkie rozdziały są ze
sobą powiązane i stanowią swoistą całość. Ponadto, układ treści jest bardzo czytelny.
W każdym rozdziale jest wprowadzenie oraz podsumowanie i refleksja, co znacznie
ułatwia rozumienie przedstawianych teorii, metod i narzędzi. Na uwagę zasługuje
też bogata bibliografia, która umożliwia sięgnięcie do źródeł i rozszerzenie interesujących kwestii. Książka ta jest znakomitym narzędziem wzbogacającym warsztat
pracy coacha i mentora.

KARPACKI PRZEGLĄD NAUKOWY
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW PROPONOWANYCH
DO PUBLIKACJI
WYMOGI REDAKCYJNE
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków
ze spacjami, zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 3 stron;
– format Word doc, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst
wyjustowany, marginesy 2,5 cm;
– układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy,
wprowadzenie, treść główna podzielona na części z nagłówkami, streszczenia
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym
tytułem), wykaz literatury zatytułowany bibliografia i wykaz aktów prawnych
(jeśli były w pracy wykorzystane);
– dopuszcza się prace w języku obcym, szczególnie z obszaru Euroregionu Karpackiego, wówczas wymagane jest dodatkowo streszczenie w języku polskim.
– przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) według
wzoru:
• Czasopisma i pozycje zwarte:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21-22.

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik…, s. 23;

– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
– bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
• Akty prawne
– w tekście: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
– w przypisie i w wykazie tak samo: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz. 1270
z późniejszymi zmianami;
– jeśli tekst jednolity: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami;
– jeśli ustawa wielokrotnie cytowana to: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.
Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.
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