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OD REDAKCJI
Ireneusz Maj
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 2(30)/2019 „Karpackiego Przeglądu
Naukowego”, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne, społeczne i prawne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są recenzje będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej czasopisma prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera
artykuł Polscy duchowni w walce o odzyskanie niepodległości. Ks. Józef Mandziuk
przedstawia trzy ważne postacie z grona polskiego duchowieństwa katolickiego, które
były zaangażowane w dzieło odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie
1918 roku. Kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup-metropolita warszawski, jako
wybitny mąż stanu reprezentował polski episkopat, działający w trzech zaborach. Biskup Władysław Bandurski był kapłanem rodzących się polskich sił zbrojnych, który
dzielił radości i troski żołnierskie. O. Kosma Lenczowski, kapucyn, zdobył miano
pierwszego kapelana Legionów Polskich. Grażyna Kącicka w pracy Dom na skale
zbudowany. Zarys historii klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP na Głębokiej
w Jarosławiu skoncentrowała się na opisie historii Klasztoru Sióstr Niepokalanego
Poczęcia NMP w Jarosławiu na Podkarpaciu. Bł. Marcelina Darowska, współzałożycielka Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP, pierwszy dom macierzysty
założyła w 1862 roku w Jazłowcu na Podolu. Tam też rozpoczęła wraz z siostrami
realizację niepokalańskiego charyzmatu, jakim było wychowanie dziewcząt w duchu
miłości Boga i Ojczyzny. System wychowawczy napisała sama i zawarła go w czterech
zasadach wychowawczych, gdzie nauczanie wychowujące przeplatało się z wychowaniem nauczającym. Realizowała charyzmat w szkołach, które siostry prowadziły.
W Jazłowcu funkcjonowal Zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt ze sfer
wyższych i szkółka ludowa dla okolicznych dzieci. Po uzyskaniu autonomii przez
Galicję szkoła w Jazłowcu była tak przepełniona, że Marcelina Darowska, wyruszyła
w poszukiwaniu miejsca na nową placówkę. Z wielu propozycji wybrała parcelę na
przedmieściach Jarosławia, miejsce położone na skarpie nad Sanem. W tym miejscu
wybudowano klasztor, którego funkcjonowanie zaprezentowano w artykule. Waldemar Basak w 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino w biogramie Wieslaw Jan Wolwowicz
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semper fidelis przybliża postać bohatera tamtych wydarzeń. Arkadiusz Machniak
w artykule Kombinacja operacyjna pionu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie rozpracowania organizacji podziemnej Polskie Powstańcze Siły
Zbrojne analizuje kombinację operacyjną, jako jedną z metod pracy praktykowanej
przez UB przy realizowaniu bardziej skomplikowanych czynności. Wykorzystana
została do rozpracowania niepodległościowej organizacji Polskie Powstańcze Siły
Zbrojne. Istotny zakres działalności PPSZ był wynikiem zaplanowanej i przeprowadzonej kombinacji operacyjnej. Członkowie tej organizacji zostali aresztowani
i poddani torturom i represjom. Rozpracowanie i rozbicie tej organizacji było jednym z większych sukcesów komunistycznego aparatu represji. Rafał Adamczewski
w opracowaniu Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce. Ujęcie historyczne przybliża
funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej w kontekście doświadczeń polskich i rodzimej myśli pedagogicznej. W następnym artykule Jakość działań profilaktycznych
realizowanych w szkole podstawowej Maria Łukawska prezentuje wyniki badań
odnoszące się do jakości działań profilaktycznych realizowanych w jednej ze szkół
podstawowych województwa podkarpackiego. W celu uzyskania danych dotyczących
jakości dokonań profilaktycznych wykorzystała Indeks Zasobów Profilaktycznych
skonstruowany przez Z.B. Gasia. Przy zastosowaniu narzędzia zbadała wiele obszarów
działań profilaktycznych podejmowanych w szkole podstawowej. Uzyskane wyniki
badań wykazały, że jakość prowadzonej profilaktyki, w niektórych jej obszarach wymaga jeszcze poprawy. Natalia Piątek w pracy Zarządzanie kryzysowe w strukturze
administracji publicznej dokonuje oceny ochrony bezpieczeństwa publicznego, jako
jednego z konstytucyjnych obowiązków instytucji państwa narodowego. Ważnym
elementem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom danego państwa jest powstanie systemu zarządzania kryzysowego. W artykule ukazano podstawy zarządzania
kryzysowego, które jest jednym z fundamentalnych elementów bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono aspekty organizacyjne, zasady i reguły, a także strukturę
zarządzania kryzysowego w Polsce. W rezultacie zanalizowano podstawowe problemy
organizacyjne w zarządzaniu kryzysowym. Autorem kolejnego artykułu Ryzyko wystąpienia zagrożeń w województwie opolskim a świadomość mieszkańców jest Katarzyna
Daniel. Województwo opolskie zostało dotknięte w 1997 roku powodzią nazywaną
również ,,powodzią tysiąclecia”, a wielu mieszkańców pamięta te dotkliwe zdarzenia. Od tego czasu wyciągnięto wiele wniosków i dokonano zmian w procedurach,
niemniej jednak nawet najlepsza organizacja wymaga współpracy ludności cywilnej
8
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w momencie wystąpienia zagrożenia. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia
zagrożeń mogących pojawić się na terenie województwa opolskiego oraz wskazania
wiodących podmiotów odpowiedzialnych w fazie zapobiegania i przygotowania.
Ponadto przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2015 i 2019 r., badających, jaka jest wiedza społeczeństwa na temat zarządzania kryzysowego, oraz które,
w opinii respondentów, zagrożenia na terenie województwa opolskiego są najbardziej
prawdopodobne w wystąpieniu. Następnie Katarzyna Blaźniak-Basak w artykule
Ekspansja misyjna Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy w Japonii przedstawia
działalność misyjną Świadków Jechowy w Japonii w latach 1911–2017 ze szczególnym
zwróceniem uwagi na stosowane formy i metody ewangelizacji. Z kolei Dominika
Kmecová podejmuje próbę określenia „Świętego czasu” w religii islamskiej. Każda
religia ma swój własny święty czas, który pomaga wierzącym doświadczać swojej
wiary, w tej przestrzeni człowiek odpowiada na nadprzyrodzone pragnienie, na Boga.
Ten czas pozwala wierzącym pogłębić ich relację z Bogiem, pomaga też zrelaksować
się i nabrać sił. Artykuł skupia się na świętym czasie i znaczeniu modlitwy w religii
islamskiej. Wyjaśnia, jak żyją muzułmanie w tym czasie, co w tej religii oznacza
oddawanie czci Bogu, jakie rytuały w świętym czasie są stosowane przez wierzących
i jakie są ich święta. W dzisiejszym świecie wiele uprzedzeń związanych jest z tą religią
i ta praca jest próbą odpowiedzi na zadawane pytania.
W drugiej części pisma zamieszczono recenzje publikacji. Ks. Józef Mandziuk
prezentuje recenzję książki: Ks. Roman Bartnicki, Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni
na warszawskich Bielanach, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 500,
a Arkadiusz Machniak przedstawia recenzję pracy: Lech Kowalski, Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL, Wyd. Fronda, Warszawa 2017, ss. 989.
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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Polscy duchowni w walce o odzyskanie
niepodległości
Ks. Józef Mandziuk1

Wprowadzenie
Marzenie wielu pokoleń Polaków, żyjących niemal w półtorawiecznej niewoli narodowej, stało się rzeczywistością w latach pierwszej wojny światowej. Trzy potężne cesarstwa: rosyjskie, niemieckie i austriackie, które rozszarpały Rzeczpospolitą Dwojga
Narodów, obróciły się w gruzy. Na ich zgliszczach wyrosły nowe państwa, a wśród
nich Druga Rzeczpospolita. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie trzech
postaci polskiego kleru: kardynała Aleksandra Kakowskiego, biskupa Władysława
Bandurskiego i o. Kosmy Lenczowskiego, które odegrały ogromną rolę w odzyskaniu
niepodległości w listopadzie 1918 r.

Kardynał Aleksander Kakowski – wybitny polski mąż stanu
Kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup-metropolita warszawski, urodził się
5 II 1862 r. w Dębinach k. Przasnysza. Studiował teologię w Akademii Duchownej
w Petersburgu, a następnie prawo kanoniczne na Gregorianum w Rzymie. Po przyjęciu w 1886 r. święceń kapłańskich w Warszawie, pełnił różne funkcje kurialne i był
wykładowcę seminaryjnym, sprawując w latach 1899–1910 urząd regensa. W 1910 r.
został rektorem i profesorem prawa kanonicznego w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1913 r. otrzymał nominację na arcybiskupstwo warszawskie, przyjmując
sakrę biskupią w kościele św. Katarzyny w Petersburgu2. Obejmując rządy archidiecezją starał się, aby nie wiązano jego osoby z żadną orientacją polityczną, czy też
ze zwolennikami któregoś z zaborców. Chciał być sługą całego narodu i stać ponad
stronnicami, łagodzić spory i kłótnie, jednoczyć wszystkich „do wspólnej służby
Bogu i narodowi”. Według niego duchowieństwo miało być „głową i sercem całego
narodu i wszystkich stronnictw”3. W liście pasterskim z okazji ingresu do katedry
warszawskiej pisał: „Przychodzę do kraju swojego, do ziemi swojej, do ludu swego
1.	Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk – emerytowany profesor zwyczajny PWT we Wrocławiu,
UKSW w Warszawie i Politechniki Rzeszowskiej.
2. J. Mandziuk, Kakowski Aleksander, [w:] Encyklopedia katolicka., T. 8, Lublin 2000, szp. 346.
3. A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości, T. 1, Warszawa 1927, mps, s. 85.
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i Kościoła swojego. Kocham ten kraj i tę ziemię, na której wzrastałem, wychowałem
się i kształciłem, miłuję ten naród, z którego pochodzę, którego kość z kości, krew
z krwi i ciało z ciała jestem: czuję jak on czuje, myślę, jak on myśli, mówię jak on
mówi, cierpię, gdy on cierpi, a raduję się, gdy on się raduje”4. Arcypasterz spodziewał się, że Rosja nada Królestwu szeroką autonomię i dlatego wystosował memoriał
do cara Mikołaja II. Niestety władze carskie nie zamierzały zrealizować zawartych
w nim postulatów5.
Po wybuchu I wojny światowej rządca Kościoła warszawskiego dokładnie obserwował
wszelkie okrucieństwa wojny i wzrost ucisku ludu polskiego przez okupantów. Z racji
piastowanego urzędu starał się piętnować wszelkie nadużycia i ograniczać ich skutki.
Z niepokojem obserwował zniszczenia, spowodowane przez wycofujące się wojska
carskie. Z drugiej strony widział destrukcyjna działalność okupanta niemieckiego,
usiłującego prowadzić germanizację kraju i systematycznie niszczącego gospodarkę
i handel. W swoich oficjalnych wystąpieniach przedstawiał duchowieństwu i wiernym,
jak powinni zachowywać się wobec okupantów i zmagań wojennych. Duchowieństwu
zakazał udziału w działalności politycznej. Zdawał sobie sprawę, że „okupanci i stronnictwa polityczne oraz organizacje z nimi związane, będą terroryzowały kapłanów,
zmuszając ich do współpracy w stronniczej działalności politycznej6. O sobie pisał, że
w polityce starał się „zachować neutralność. Broniąc praw Kościoła, ani rosyjskich, ani
niemieckich, tylko polskich rządów pragnąłem”7. Doceniał niepodległościową i propolską działalność Legionów, oddziałów polskich w Rosji (szczególnie I Korpusu generała
Dowbór-Musnickiego) i we Francji. Śledził uważnie wszystkie relacje o ich sukcesach,
a martwił się przegranymi. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. interesował się
warunkami bytowymi żołnierzy w miejscach internowania i zabiegał o ich uwolnienie. Miał świadomość, że własne wojsko, pod polską komendą i zwierzchnią władzą
polskiego rządu jest nieodzownym elementem niepodległości8.
Arcybiskup-metropolita warszawski, stojący na czele biegu wydarzeń, które doprowadziły do uzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r., pragnął włączyć w swoją
4. „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” 1913, nr 9–10, s. 260.
5.	M. Gajownik, Kardynał Aleksander Kakowski wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1913–1938),
Warszawa 2000, mps, s. 105–106.
6. A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości, T. 1…, s. 241.
7. Tamże, s. 295.
8. Tamże, T. 2, s. 653–654.
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niepodległościową działalność także innych polskich hierarchów, którzy zadawali
pytanie, jak powinno wyglądać niepodległe państwo polskie i jakimi drogami należy
podążać do uzyskania wolności. Na jednym ze spotkań w Warszawie postanowiono
nie tworzyć specjalnej partii katolickiej, gdyż skomplikowałoby to i tak trudną sytuację
Polski w warunkach wojennych. Uzgodniono także odpowiedź daną okupantom,
gdyby pytali o sugestie w sprawie powojennej przyszłości Polski, która brzmiała,
że pragną Rzeczpospolitej zjednoczonej i niepodległej9. Z okazji 100-lecia istnienia
metropolii warszawskiej, zorganizował w marcu 1917 r. zjazd biskupów polskich
z trzech zaborów. W orędziu zapowiadającym uroczystości jubileuszowe wyrażał
przekonanie, że wreszcie zaistniały warunki powstania wolnej i niepodległej Polski,
która „powalona przemocą i skrępowana kajdanami wróci do blasku dawnej chwały i świetności”. Biskupów wzywał do wsparcia działań niepodległościowych. Jego
zdaniem ukazanie się polskich biskupów w katedrze stanie się „najwymowniejszym
kazaniem oraz zachętą do zjednoczenia narodu polskiego”10. Do Warszawy przybyli
dwaj biskupi lwowscy: Józef Bilczewski i Józef Teodorowicz z zaboru austriackiego,
wszyscy biskupi z Kongresówki i metropolita Edmund Dalbor z Poznania. katedrze
świętojańskiej celebrowano uroczystą Eucharystię, a arcybiskup Teodorowicz, wybitny
polski kaznodzieja w swoim kazaniu z naciskiem podkreślił, że „archidiecezja, która
w zamiarach ludzkich miała być po wsze czasy pieczęcią na dokonanym rozbiorze,
dziś staje się narodowi w setnej rocznicy zwiastunem życia i zmartwychwstania”11.
W pałacu arcybiskupów warszawskich odbyła się konferencja episkopatu polskiego,
debatująca nad sprawami narodowymi. Biskupi podkreślili, że dążą do zjednoczenia
całego narodu ze wszystkich dzielnic. Metropolita warszawski w swoim pamiętniku
wyraził pragnienie, aby za przykładem biskupów poszli politycy polscy: „[…] czemuż by nie mogli się zbierać przedstawiciele świeccy trzech dzielnic, by wspólnie się
porozumieć co do losu narodu, zapomnieć o waśniach dzielnicowych i stronniczych
i unitis viribus dążyć do odbudowania Polski”12.

9.	J. Wysocki, Arcybiskup Aleksander Kakowski i Rada Regencyjna, „Przegląd Katolicki” 1985, nr 45,
s. 1.
10.	J. Mandziuk, Biskupi metropolii warszawskiej wobec spraw niepodległości Polski (1916–1918),
„Resovia Sacra” 2002–2003, s. 118.
11. B. Kumor, Historia Kościoła, Cz. 8, Lublin 1995, s. 380.
12. A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości, T. 1, s. 586.
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Arcybiskup Kakowski ostrożnie oceniał utworzenie 6 XII 1916 r. Tymczasowej Rady
Stanu, będącej inicjatywą państw centralnych. Jako rozważny mąż stanu, twierdził,
że „nie możemy przeceniać jej znaczenia i powagi”13. Jednak w obszernym liście
pasterskim wzywał do posłuszeństwa i poddania się prawowitej władzy, skupionej
wokół Tymczasowej Rady Stanu, gdyż władza ta już nie jest obca, ale polska. Tego
„posłuszeństwa – pisał – względem tych, którym kierownictwo narodu powierzono
i karności wymaga Ojczyzna od wiernych swoich synów, kto nimi gardzi, nią gardzi,
kto ich nie słucha i nie szanuje, nie kocha Ojczyzny”14.
W 1917 r. arcybiskup warszawski wszedł w skład Rady Regencyjnej wraz z księciem Zdzisławem Lubomirskim i hrabią Jerzym Ostrowskim. Udział w pracach Rady
uzależniał od zgody biskupów i Międzypartyjnego Koła Politycznego oraz od „kompetencji, jakie będą przyznane Radzie Regencyjnej i od poparcia udzielonego jej przez
poważną część opinii publicznej”15. Działalność Rady Regencyjnej poparli biskupi
polscy z prymasem Edmundem Dalborem na czele. Papież Benedykt XV przesłał
swoje błogosławieństwo za pośrednictwem nuncjusza wiedeńskiego. Rada Regencyjna
swoje urzędowanie rozpoczęła 27 X 1917 r. Mszą św. pontyfikalną w archikatedrze
warszawskiej, podczas której kazanie wygłosił biskup Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki z Włocławka, mówiąc m. in.: „Idźcie – oswobodźcie Ojczyznę, przywróćcie
jej całkowitą wolność”. Sam metropolita warszawski zaapelował do całego narodu
polskiego, „abyśmy wszyscy […] mieli jedno serce i jedną duszę, bo z miłosierdzia
Bożego powstaje Polska wolna i niepodległa”16.
Rada Regencyjna starała się działać niezależnie od władz okupacyjnych i przejmować
jak największy zakres zadań administracyjnych. Pod koniec swojej działalności 7 X 1918
r. wydała manifest, który miał być odczytany w kościołach całego kraju. Arcybiskup
warszawski, jako współautor manifestu, po latach pisał na jego temat: „Manifest Rady
Regencyjnej o zjednoczonej, niepodległej Polsce, z dostępem do morza, wstrząsnął opinią całego świata, który się dowiedział, czego chcą Polacy, nie tylko ci, którzy budowali
swe nadzieje na koalicji, ale i ci, co opierając się na patentach dwóch cesarzy mocarstw
centralnych, przystąpili do organizowania kraju podczas okupacji”17.
13. Tamże, s. 553.
14. J. Mandziuk, Biskupi metropolii warszawskiej…, s. 119.
15. M. Gajownik, Kardynał Aleksander Kakowski…, s. 149.
16. B. Kumor, Historia Kościoła, Cz. 8…, s. 382.
17. A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości, T. 2, s. 496a–496b.
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Pod koniec wojny arcybiskup Kakowski zaproponował współregentom przekazanie władzy komendantowi Józefowi Piłsudskiemu, o którego zwolnienie z więzienia
w Magdeburgu regenci starali się od pół roku. 10 XI 1918 r. Piłsudski pojawił się
w Warszawie i odbył narady w pałacu arcybiskupim i w mieszkaniu hrabiego Ostrowskiego. Nazajutrz jako wynik tychże rozmów ukazała się odezwa Rady Regencyjnej,
w której czytamy: „Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku
w kraju Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową władzę wojskową i naczelne
dowództwo wojsk polskich jej podległych brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu”18. Arcybiskup wspomniał, że „Piłsudski, przyjmując władzę od nas oświadczył, że utworzy
rząd narodowy, złożony z wszystkich stronnictw [...] Piłsudski był wtedy – pisał dalej
w pamiętniku – człowiekiem opatrznościowym, jedynym który mógłby stać na czele
odradzającej się Polski”19. Dnia 14 XI 1918 r. regenci przekazali władzę naczelnikowi
państwa. Po trzech dniach został uformowany rząd Jędrzeja Moraczewskiego, w którego tworzeniu Kakowski nie brał udziału, lecz mówił o nim, że „rząd ten w dobie
ówczesnej był zbawieniem dla Polski”20.
Z okazji uzyskania niepodległości przez Polskę, metropolita warszawski wydał
już 12 XI 1918 r. list pasterski do kapłanów, w którym z wielką radością ogłaszał
narodzenie wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. „Bóg – pisał – oddał nam wolną,
niezależną i zjednoczoną ziemię Ojców naszych. Z łaski Boga jesteśmy wolni w wolnej
naszej Polsce. Rozpoczyna się dla nas nowa epoka bytu historycznego”21. W następnych latach rozwinął szeroka działalność organizacyjną, duszpasterską i oświatową.
Brał udział w życiu politycznym, przyczyniając się do mianowania Achillesa Rattiego
wizytatorem apostolskim w Polsce i uznania przez Stolicę Apostolska niepodległości
Polski. Zmarł 30 XII 1938 r. w Warszawie.

18. Tamże, s. 572.
19. Tamże, s. 573.
20.	W. Lipiński, Powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i przewrót listopadowy w r. 1918 według
relacji Adama Koca, ks. Zdzisława Lubomirskiego i kard. Aleksandra Kakowskiego, „Niepodległość”
15: 1937, nr 3, s. 241.
21. „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” 1918, nr 11, s. 438.
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Biskup Władysław Bandurski – naczelny kapelan Legionów
Polskich
Z grona hierarchów polskich najbardziej związany z Legionami Polskimi Józefa Piłsudskiego i Wojskiem Polskim był biskup Władysław Bandurski. Pochodził on Sokala
n. Bugiem, gdzie urodził się 25 V 1865 r. jako syn Wincentego i Zofii z Haraszkiewiczów. Dom rodzinny stanowił miejsce spotkań i narad miejscowych środowisk
niepodległościowych. Naukę pobierał w Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, zarabiając na utrzymanie poprzez udzielanie korepetycji. Po odbyciu studiów
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwie, przyjął 27 VII
1887 r. święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Seweryna Morawskiego. Kontynuując
studia, uzyskał w 1889 r. doktorat z filozofii i teologii na Gregorianum w Rzymie.
Po powrocie do kraju pracował na stanowisku wikariusza i katechety w Kamionce
Strumiłowej, Stanisławowie i w parafii katedralnej we Lwowie, zdobywając miłość
i cześć śród wychowanków, a jego imię było drogie i bliskie wiernym. W 1895 r. został
sekretarzem kardynała Jana Puzyny, a następnie kanclerzem kurii krakowskiej. Otrzymał też godność kanonika tamtejszej kapituły metropolitalnej i prałata domowego
papieża Leona XIII. W Krakowie zyskał uznanie jako działacz narodowy i społeczny
oraz natchniony i płomienny kaznodzieja, dla którego nie było sprawy polskiej, która
byłaby mu obojętna. 10 X 1906 r. ks. Bandurski otrzymał papieską prekonizację na
biskupa tytularnego cydońskiego i sufragana lwowskiego. Sakrę biskupią przyjął z rąk
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w katedrze lwowskiej. Przez kilka lat był rektorem
lwowskiego Seminarium Duchownego i wikariuszem generalnym. Zasłynął jako
złotousty kaznodzieja, wzywający w swoich patriotycznych kazaniach do budowy
fundamentów przyszłej niepodległej Polski, opartych na wierze, miłości i poszanowaniu najlepszych narodowych tradycji. Brał udział w pracy niepodległościowej,
będąc zbliżony do Narodowej Demokracji. Patronował akcji narodowej i religijnej
obrony Chełmszczyzny. Aprobował przygotowania do wydobycia zwłok św. Jozafata
i przeniesienia ich z Białej Podlaskiej do Sokala. Należał do tajnej organizacji obywatelskiej patronującej „Drużynom Strzeleckim” i „Zarzewiu”22.
Biskup Bandurski po raz pierwszy spotkał Józefa Piłsudskiego w marcu 1914 r. na
cmentarzu Łyczakowskim podczas pogrzebu Józefa Janowskiego, ostatniego członka
Rządu Narodowego z okresu Powstania Styczniowego. Był zauroczony przemówie22. Z. Pilch, Bandurski Władysław, [w:] Encyklopedia katolicka, T. 1, Lublin 1973, szp. 1300.
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niem Komendanta, mówiąc do zgromadzonych: „Po takim przemówieniu nic się już
nie mówi! Już się czyni! Idzie się na bój! Na rozkaz!”. Pełną piersią zaintonował: „Boże
coś Polskę”. Współpraca i więź duchowa tych dwóch wielkich Polaków odtąd będzie
trwała prawie dwadzieścia lat. 5 VIII 1914 r. w archikatedrze lwowskiej po Mszy
św. biskup-celebrans podszedł do ustawionej kolumny „Strzelca” i ze wzruszeniem
wypowiedział kilka urywanych zdań: „Błogosławię was… Idziecie na bój… Idziecie
na śmierć… Błogosławię was… Idźcie – zwyciężajcie!”.
Po wybuchu I wojny światowej pod koniec sierpnia 1914 r. biskup Bandurski opuścił Lwów, składając rezygnację ze lwowskiej sufraganii. Z rozwagą zamienił pastorał
i mitrę na żołnierską czapkę i krzyż, którym błogosławił walczących o niepodległość
Polski. Od tej chwili dzielił dolę i niedolę, radości i troski żołnierskie. Był biskupem
bojownikiem, biskupem żołnierzem, biskupem rodzących się sił zbrojnych, biskupem
powstającej z półtorawiecznej niewoli Polski23.
Przez Kraków biskup Władysław przybył do Wiednia, gdzie rozpoczął działalność wśród ok. 200 000 uchodźców z Galicji. W wystosowanej odezwie do polonii
amerykańskiej pisał: „Kto kocha przeszłość, a myśli o przyszłości narodu, duszą całą
lgnie do Legionów. Sprawa Legionów to sprawa wszystkich myślących i czujących
Polaków”. W wydawanych „Wiadomościach Polskich” ukazywały się kierowane do
rodaków przez biskupa Władysława odezwy i kazania świąteczne i rocznicowe24.
W grudniu 1915 r. biskup Bandurski udał się na front – do legionistów, wizytując
polskie formacje wojskowe zajmujące pozycje na Wołyniu. W wybudowanej przez
legionistów osadzie – Legionowo – spędził święta Bożego Narodzenia. Podczas wieczerzy wigilijnej łamał się opłatkiem zarówno z oficerami, jak i prostymi legunami.
Pod koniec grudnia wraz z Piłsudskim i Sosnkowskim odebrał defiladę w Karasinie. Był wśród legionistów w Wołczecku. W kazaniu do legionistów w Leśniewce
mówił: „Żołnierze polscy idą ofiar polem – a pochód ich zapisany kopcami mogił,
cmentarzysk, krzyżami, krwawem śladami blizn i ran potwornych, sławą i aureolą
bohaterstwa nieugiętego wobec ludów Europy, lśni blaskiem, nie dającym się zgasić”.
W 1915 r. w Wiedniu staraniem biskupa - patrioty został wydany modlitewnik pt.:
Modlitwy Legionów Polskich. Dla legionistów ułożył i wydał drukiem Drogę Krzyżową
Polski. Po powrocie z frontu wystosował 26 I 1916 r. list do Józefa Piłsudskiego, pisząc
23. W. L. Evert, Zgon ks. Biskupa Władysława Bandurskiego, „Polska Zbrojna” z 8 III 1932, s. 3.
24.	Zob. S. Żukrowski, Ks. bp Władysław Bandurski jako kaznodzieja, „Przegląd Homiletyczny” 1932,
s. 218–238.
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m. in.: […] Przywożąc z sobą do kraju wspaniały obraz polskiego narodowego wojska,
z podziwem rozważałem pracę, włożoną w ten «czyn jedyny i niezastąpiony» […].
Racz przyjąć P. Brygadierze wyrazy najprzyjaźniejszych uczuć i zupełnego oddania”25.
W końcu maja 1916 r. biskup Bandurski ponownie wizytował żołnierzy Legionów
w okopach nad Styrem, zaczynając od 4 pułku piechoty. Na pozycjach pod Optową
wraz z komendantem uczestniczył w pierwszym święcie pułkowym. Następnego
dnia udał się do 5 pułku piechoty, zajmującego pozycje na „Polskiej Górze”. Ubrany
w maciejówkę i płaszcz oficerski, obchodził okopy, a potem odprawił Mszę św. polową
dla legionistów.
Na dalsze wyjazdy biskupa Bandurskiego na front nie wyrażała zgody Austriacka
Naczelna Komenda, ponieważ jego wystąpienia, kazania i działalność publicystyczna
coraz bardziej odbiegały od oczekiwań władz austriackich. Biskup nie zaprzestał
jednak działalności wśród Polonii w Wiedniu. Wiele uwagi poświęcał losom Polakom – byłych żołnierzy armii rosyjskiej, którzy przebywali w licznych obozach
jenieckich na terytorium monarchii Habsburgów. Większość z nich chciała służyć
w odradzającym się wojsku narodowym.
Powstałej Radzie Regencyjnej biskup Bandurski życzył w liście z 5 I 1918 r. pomyślnej służy dla narodu polskiego, dodając: „Składam skromną ofiarę, na którą mnie stać
w obecnej chwili. Gdy Ojczyzna w potrzebie największej, nie przystoi biskupowi polskiemu stroić się w złote łańcuchy, krzyże drogie i kosztowne pierścienie. Szlachetny
ten kruszec niech idzie na rzecz skarbu powstającego Państwa Polskiego, na Wojsko
Polskie. Przeznaczam na ten cel: krzyż biskupi ze szmaragdami i brylantami26, złoty
podwójny łańcuch weneckiej roboty i pierścień biskupi. Proszę gorąco o przyjęcie
tego daru, który płynie z ochotnego i radością przepełnionego serca”.
Jesienią 1918 r., dostrzegając zbliżającą się chwilę odzyskania niepodległości, polski biskup wydał odezwę do żołnierzy przebywających jeszcze na terenach byłego
cesarstwa austro-węgierskiego, w której wzywał do powrotu do ojczyny: „Polska jak
feniks wstaje z popiołów, wolna, niepodległa i zjednoczona. Orzeł Biały, więziony
i okuty kajdanami przez potrójnych krwiożerczych sępów, rozpościera swe skrzydła
ponad trzema dzielnicami, co niegdyś rozdarte, dziś jedno tworzyć mają ciało. […]
25. Opowieści legionowe, Warszawa 1930, s. 99.
26.	25 VII 1920 r. biskup Bandurski w zamian za złoty krzyż pektoralny przekazany Narodowi otrzymał
żelazny krzyż biskupi z łańcuchem, ufundowany przez grupę oficerów legionowych z generałem
Józefem Hallerem na czele.
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Wracajcie pod polski, demokratyczny, sprawiedliwy rząd. Nie ma już w Polsce Moskala, nie będzie wkrótce Niemca. Nie ma słupów granicznych pomiędzy Krakowem
a Warszawą. Jest Zjednoczona, Niepodległa, na sprawiedliwości oparta Polska. Ona
na Was, jako dzieci swoje, czeka i na Was woła! Polak sam na swej ziemi będzie panem! Aby to, co cudem nam się dostało w udziale, utrzymać, trzeba siły, solidarności,
porządku i jedności!”27.
W odrodzonej Polsce popularny hierarcha w kołach legionowych nie otrzymał stanowiska biskupa polowego. W 1920 r. osiadł w Wilnie jako kapelan sił zbrojnych Litwy
Środkowej, a potem kapelan oboźny Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Jako jedyny spośród polskich biskupów okresu międzywojennego został uhonorowany odznaczeniem najbardziej cenionym i najdroższym dla Polaka: Orderem
Virtuti Militari. Ponadto otrzymał wiele innych odznaczeń, m. in. Order Odrodzenia
Polski z Gwiazdą, Krzyż Walecznych Zmarł 6 III 1932 r. w Wilnie i został pochowany
w podziemiach katedry wileńskiej. 15 VIII 1996 r. Miał miejsce powtórny pochówek
biskupa – żołnierza – patrioty w katedrze polowej w Warszawie. Szczątki wielkiego
Apostoła Polski Niepodległej przykryła marmurowa płyta, aby z matki kościołów
wojskowych ciągle rozbrzmiewało, iż „Służba Rzeczpospolitej kapłaństwem jest”.

O. Kosma Lenczowski – pierwszy kapelan Legionów Polskich
Wielu było duchownych, którzy włączyli się w szeregi legionistów, pełniąc obowiązki
kapelanów. Pierwszym z nich był kapucyn o. Kosma Lenczowski, zakonnik, kapłan,
żołnierz, patriota. Najpierw związany był z Galicją, a po odzyskaniu niepodległości
z różnymi klasztorami, rozsianymi na terytorium II Rzeczpospolitej. Urodził się 18
I 1881 r. we wsi Maniowy k. Nowego Targu, w rodzinie nauczyciela Teofila i Juliany z d.
Błaszczyńska. Na chrzcie świętym otrzymał imiona: Karol Marceli. Był najmłodszym,
siódmym dzieckiem w średniozamożnej rodzinie, która przeniosła się z Żywca na
wieś. Uczył się w miejscowej szkole ludowej, następnie w szkole miejskiej w Nowym
Targu i w I Klasycznym Gimnazjum św. Anny w Krakowie. W 1898 r., po ukończeniu
4 klasy gimnazjalnej, wstąpił do kapucynów prowincji galicyjskiej. Roczny nowicjat
odbył w Sędziszowie, przyjmując podczas składania ślubów prostych imię Kosma.
Prywatnie zaliczył 5 i 6 klasę gimnazjalną, a klasę 7 ukończył w III Gimnazjum im.
Sobieskiego w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 4 X 1902 r. w Krakowie na ręce
27. W. J. Wysocki, A. Cz. Żak, Biskup Władysław Bandurski, Pruszków 1997, s. 56.
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prowincjała o. Floriana Janochy. Studia filozoficzno-teologiczne odbył u franciszkanów konwentualnych w Krakowie, przyjmując 9 VII 1905 r. świecenia kapłańskie
w katedrze wawelskiej z rąk biskupa Anatola Nowaka, sufragana krakowskiego. Przez
rok duszpasterzował w Krakowie, następnie w Krośnie i znowu w Krakowie. W 1910
r. otrzymał obediencję do Kutkowa n. Pełtwią w archidiecezji lwowskiej, gdzie był
katechetą, a nawet nauczycielem matematyki. Ponadto pomagał przy budowie przyklasztornego Domu Ludowego, przeznaczonego dla celów kulturalno oświatowych.
Dwa lata później wrócił do Krakowa, gdzie m. in. angażował się w pracy wśród
Polowych Drużyn Sokolskich28.
Po wybuchu I wojny światowej, Józef Piłsudski już 6 VIII 1914 r. wysłał z Krakowa
do Królestwa Kongresowego I Kompanię Piechoty, liczącą ok. 160 strzelców. Z inicjatywy historyka Wacława Tokarza i arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy dwa dni
później o. Kosma przyjął obowiązki kapelana wśród strzelców, mówiąc: „tam, gdzie
żołnierz polski, tam winien być także polski kapłan”29. Otrzymawszy błogosławieństwo przełożonego o. Mariana Najdeckiego, udał się do krakowskich Oleandrów, gdzie
dla osobistej obrony otrzymał rewolwer od komendanta oddziału. Z miejsca przystąpił do posługi kapłańskiej, udzielając ogólnego rozgrzeszenia zebranym młodym
strzelcom i rozdał im medaliki i krzyżyki, przewiezione z Jerozolimy, podczas odbytej
pielgrzymki do Ziemi Świętej na przełomie czerwca i lipca 1914 roku30. Jego pierwsze
słowa, skierowane do żołnierzy brzmiały: „Ruszamy na obronę i o wolność walczyć
Ojczyzny. Czy nasz to ciąg dalszy naszych powstań narodowych o nieprzedawnione
wolnego narodu prawa. Czyn szlachetny i sprawiedliwy, a takim Bóg błogosławi.
Więc w Imię Boże z wiarą i ufnością pod opieką Królowej naszej Najświętszej Marii
Panny idźmy, walczmy, zwyciężajmy, niech nas prowadzi i błogosławi Bóg i Ojciec
i Syn i Duch Święty i Najświętsza Maria Panna”31.
W latach wojennych o. Kosma Lenczowski był kapelanem w kilku pułkach. 8 VIII
1914 r. wyruszył do Kongresówki z odziałem strzelcami, dowodzonym przez Mieczysława Rysia-Trojanowskiego. Odział ten już 22 VIII 1914 r. został przemianowany

28.	Ł. J. Hubacz, Posługa ojca Kosmy Lenczowskiego w czasie zrywu niepodległościowego w latach
1914–1918, Warszawa 2010, mps, s. 149–156.
29. J. L. Gadacz, Kapelańska Epopeja, Asyż 1969, s. 109.
30. J. Mandziuk, Pierwszy kapelan Legionów Polskich, „W Sieci Historia” 2018, nr 10, s. 15.
31. K. Lenczowski, Pamiętnik kapelana Legionów, Wstęp i przypisy J. T. Nowak, Kraków 1989, s. 16.
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na I Pułku 1 Polskiego Legionu32. W Kielcach na placu katedralnym przy ołtarzu
polowym celebrował w niedzielę 30 sierpnia Mszę św. i wygłosił płomienne kazanie
patriotyczne. Wołał w uniesieniu, iż „świętą powinnością jest umiłować nade wszystko Ojczyznę […]. Pamiętajcie, że wolnością i oswobodzoną Ojczyzną w pierwszym
rzędzie cieszyć się będziecie, niechże więc w walce o tę wolność nie zabraknie synów
waszych. Kto zaś zostanie obojętnym sprawy naszej świętej, tego będzie ścigać przekleństwo Boże i całego narodu. Jak jeden mąż wszyscy stanąć powinniśmy, a wspólnymi siłami z pomocą Boga i Królowej naszej Matki zwyciężymy wroga”33. 19 XII
1914 r. doszło do reorganizacji polskich sił zbrojnych i o. Kosma został kapelanem
I Pułku 1 Brygady Legionów Polskich. W czasie walk pod Konarami z rozkazu Józefa
Piłsudskiego 15 VI 1915 r. przejął funkcję kapelana 2 Pułku Legionów Polskich. To
wydarzenie tak opisał w swoim pamiętniku: „Przybył ks. Ciepichałł, pijar. Kilka razy
pisał do mnie o przyjęcie do legionów. Zawsze odpisywałem, że przyjęcie możliwe,
gdy oddział się powiększy. Nie czekając, przyjechał prosto do Piłsudskiego, ofiarował mu ryngraf Matki Bożej Wileńskiej, czym się Piłsudski ucieszył. Ks. Ciepichałł
przeznaczony do I pułku Rydza Śmigłego, ja zostałem przy drugim, później przemianowanym na piąty”34.
Posługa o. Kosmy na nowym stanowisku nie trwała długo. Będąc chorym, przeszedł
leczenie w szpitalach polowych w Annopolu, Kraśniku i w Krakowie oraz rekonwalescencję w Karlsbadzie. Po wyleczeniu przez Lublin i Kowel dotarł do Korsynia,
gdzie otrzymał przydział do 5 Pułku Piechoty Legionów, który otrzymał swój odcinek w lesie pod Koszyszczami. Tam nie tylko spełniał obowiązki kapłańskie, ale
również rolę obserwatora wrogich rosyjskich pozycji. Ponadto spieszył z posługą
duszpasterską w sąsiadującym 4 Pułku Piechoty Bolesława Roja i w 1 Pułku Ułanów
Beliny-Prażmowskiego. Podejmował również pracę kancelaryjno-administracyjną,
polegającą przede wszystkim na prowadzeniu ewidencji poległych w walce żołnierzy.
Codziennie musiał udawać się do okopów i dokonywać wywiadu dla sporządzenia list
zabitych. Prowadził również ewidencję mogił poległych legionistów. Należy zauważyć, że ówczesna działalność kapelańska napotykała na rozliczne trudności, bowiem
dopiero w 1917 r. ukazała się Instrukcja służby duszpasterskiej i prowadzenia aktów

32. W. K. Cygan, W. J. Wysocki, Dla Ciebie Polsko krew i Czyny moje, Warszawa 1997, s. 10.
33. Ł. J. Hubacz, Posługa ojca Kosmy Lenczowskiego…, s. 214.
34. K. Lenczowski, Pamiętnik kapelana Legionów…, s. 87.
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stanu cywilnego, opracowana i wydana przez Superiora Polowy, która określała zakres
obowiązków kapelanów w stanie wojennym.
W styczniu 1916 r. o. Kosma przygotowywał się do pracy przy Komendzie Grupy
legionów w Kozienicach. Tymczasem 1 lutego t. r. został kapelanem w stopniu kapitana w Domu dla Uzdrowieńców w Kamieńsku k. Piotrkowa Trybunalskiego. Oprócz
pracy kapelańskiej miał „bywać na odpustach, spowiedziach, z kazaniami, by wyrabiać
przychylność dla idei legionowej”. Do jego obowiązków należała też dbałość o rozwój
utworzonej placówki oświatowej w Kamieńsku oraz dokończenie budowy kościoła
w Gomunicach. W 4-klasowej szkółce legionowej uczył dzieci religii. Spokojne życie
w zamkniętym ośrodku oraz kontakt z ludźmi nieprzychylnymi Legionom wywołały tęsknotę za pełną poświęceń pracą na linii bojowej. W swoim pamiętniku pisał:
„Szkoda, żem zeszedł z frontu! Lepiej było słuchać świstu kul i grzmotów armatnich,
niż ujadań na poświęcenie dla wolności Ojczyzny. Ano! Trzeba się męczyć i propagować naszą ideę”35. Po zaistniałym konflikcie z nowym komendantem placówki, 12
IX 1916 r. wniósł podanie do Cesarsko-Królewskiej Komendy Legionów Polskich
o przydzielenie do służby frontowej. W tym czasie otrzymał „Oznakę za Wierną
Służbę”, austriacki krzyż „Piis Meritis” i „Krzyż Zasługi II Klasy” na biało-czerwonej
wstędze. Były to wysokie oznaczenia dla kapelana za 2-letnią służbę w I Brygadzie
Legionów Polskich.
Prośba została wysłuchana i 24 I 1917 r. o. kapitan Kosma Lenczowski objął obowiązki kapelana w 4 Pułku Legionów Polskich, stacjonującym w Zegrzu n. Narwią,
a dowodzonym przez pułkownika Bolesława Roję. Wikariusz z Kamieńska w liście do
niego napisał m. in.: „Smutno tu bez drogiego ojca, ciągle mi się zdaje, że za chwilę
przyjdzie o. Kosma, jak zawsze dobry, wesoły, żeby pogadać, żeby przynieść ze sobą
słonka i oświecić ciche i ciemne kąty”. Kapucyn był zadowolony z posługi w elitarnym
pułku, który został już wycofany z frontu z powodu planowanej reorganizacji siły
legionowej. We wspomnianych zanotował: „Dobrzy to Polacy! Koleżeńska i przyjacielska atmosfera, szacunek dla oficerów i troskliwość o żołnierza”36.
Na początku kwietnia 1917 r. o. Kosma wraz z pułkiem został przeniesiony do
Łomży, gdzie do dyspozycji otrzymał prawosławną cerkiew. 27 V 1917 r. podpisał
urzędowo przejęcie tego obiektu sakralnego wraz z całym inwentarzem37. W lipcu
35. K. Lenczowski, Pamiętnik kapelana Legionów…, s. 116–117.
36. Tamże, s. 150.
37. J. L. Gadacz, Kapelańska Epopeja…, s. 206.
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Legiony Polskie dotknął tzw. kryzys przysięgowy, polegający na omówieniu złożenia
przysięgi na wierność armiom państw centralnych. O. Kosma postanowił pozostać
z tymi, złożą przysięgę i zostaną wcieleni do armii austriackiej. Był przekonany, że
bardziej potrzebny jest żołnierzom na polu walki, niż siedzącym za odmowę w obozach internowania. W swoim pamiętniku zanotował: „Ja kombinowałem sobie tak: ci
w obozie nie będą narażeni na niebezpieczeństwo śmierci, więc ksiądz im potrzebny
tylko w niedzielę z nabożeństwem. Ci, co zostają i pójdą na front, potrzebują z nabożeństwem i w bitwie dla rannych. Więc zostałem”38. W ten sposób znalazł się w Polskim Korpusie Posiłkowym (peowiacy) i objął obowiązki kapelana w koszarach we
wsi Siedliska k. Przemyśla, a pod koniec października wraz z Oddziałami Uzupełnień
znalazł się w Bolechowie, gdzie została utworzona szkoła podchorążych. Wkrótce po
rozwiązaniu Polskiego Korpusu Posiłkowego kapelan legionowy razem z 126 oficerami dotarł 26 II 1918 r. do karpackiej wsi Dulfalva39. W zorganizowanym obozie
trudne były warunki bytowe, mnożyły się grożące aresztowaniem procesy sądowe
oraz widoczne było typowe rozluźnienie dyscypliny wojskowej. Sprawowanie opieki
duszpasterskiej nad jeńcami napotykało na trudności, a władze obozowe zakazały
nawet korzystanie z miejscowej cerkwi. W pierwszych dniach marca rozpoczęły się
przesłuchiwania oficerów, którym zarzucano spisek, bunt i planowaną organizację
desercji. Przynajmniej raz przesłuchiwany był o. Kosma, któremu udało się uzyskać
od generała Schellinga pozwolenie na odwiedzenie sąsiedniego obozu, pozbawionego kapelana. Z miejsca wraz z 32 oficerami udał się z posługą duszpasterską do
oddalonego o 10 km obozu polskich żołnierzy szeregowych w Talaborfalva. Z tej
okazji odbyła się po raz pierwszy w obozie defilada. Następnie wszyscy uczestniczyli
w nabożeństwie sprawowanym przez o. Kosmę40.
23 IV 1918 r. całkowicie zlikwidowano obóz w Dulfalva, a o. Lenczowski został
przeniesiony do szpitala wojskowego dla internowanych w Huszt, gdzie powierzono mu opiekę duszpasterską nad chorymi41. Wkrótce wyśledzono, ze pomaga on
w ucieczkom żołnierzy, którzy byli nieustannie wysyłani na front włoski. Został pozbawiony możliwości niesienia posługi kapłańskiej, ale mógł poruszać się po mieście. To umożliwiło mu przekazywanie informacji w sprawie zgodnego zeznawania
38. K. Lenczowski, Pamiętnik kapelana Legionów…, s. 153.
39. J. L. Gadacz, Kapelańska Epopeja…, s. 212.
40. Ł. J. Hubacz, Posługa ojca Kosmy Lenczowskiego…, 180–181.
41. J. L., Gadacz, Kapelańska Epopeja..., s. 227.
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w śledztwie i w sądzie między szpitalem a barakiem, w którym przetrzymywano
polskich żołnierzy. Wreszcie zlikwidowano obóz w Huszt, w którym pozostali tylko
chorzy oraz czterej księża: o. Gulewicz, ks. Łuszczki, ks. Janiewski i o. Lenczowski.
Po interwencji u najwyższych władz, duchowni zostali zwolnieni. O. Kosma udał się
do swojej siostry Maniowych, a następnie w lipcu 1918 r. wrócił do klasztoru w Krakowie. Na pamiątkę odbytego szlaku wojennego otrzymał pamiątkowe odznaki, jak
Pułkowa Odznaka Pamiątkowa 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich oraz Odznaka
Pamiątkowa Więźniów Ideowych. Wyróżnienia te należały do najwcześniej nadawanych po ustaniu działań wojennych42.
Dokładniejszych informacji o udziale o. Lenczewskiego w działalności frontowej
dostarcza jego „karta wojskowa”, zawierająca miejsca i daty walk stoczonych przez
oddziały Legionów Polskich. W rubryce: „brał udział w bitwach” wymienione zostały
następujące starcia zbrojne: bitwa pod Kielcami (12 VIII 1914 r.), pod Brzegami
(14 VIII 1914 r.), pod Szczucinem (11–15 IX 1914 r.), pod Nowym Korczynem (18–
23 IX 1914 r.), pod Laskami (22–26 X 1914 r.), pod Borzechowem (2–3 XI 1914 r.),
pod Krzywopłotami (9–21 XI 1914 r.), pod Łowczówkiem (23–27 XII 1914 r.),
walki pozycyjne nad Nidą (3 III – 11 V 1915 r.), pod Konarami i Klimontowem
(19 V 1915 r.), pod Ożarowem (24–30 VI 1915 r.), pod Tarłowem (1 VII 1915 r.)
oraz ostatnia w zmaganiach wojennych nad Styrem (26 IX 1915 r. – 15 I 1916 r.)43.
W listopadzie 1918 r., po odzyskaniu niepodległości, o. Kosma Lenczowski otrzymał propozycję objęcia stanowiska kapelana Wojska Polskiego. Funkcji tej nie przyjął
ze względu na nadwyrężony stan zdrowia. Do 1924 r. przebywał w Krakowie, pełniąc
obowiązki wikariusza konwentu. Często spieszył z posługą do chorych, przebywających w pobliskich szpitalach. Ciągle utrzymywał łączność przyjacielską z gronem jego
towarzyszy niedoli. U marszałka Józefa Piłsudskiego wystarał się cofnięcie nakazu
opodatkowania balsamu, specyfiku lekarskiego, wyrabianego i sprzedawanego przez
kapucynów, będącym dla nich ważnym źródłem dochodu. 29 VIII 1924 r. objął obowiązki magistra nowicjuszy w Sędziszowie Małopolskim. W tym czasie zachorował na
żółtaczkę i mając wsparcie okolicznych proboszczów, odbył dwa wyjazdy na kurację
do Karlsbadu. Pod koniec 1925 r. został wikariuszem w kapucyńskiej parafii we Lwowie-Zamarstynowie. Tam w pełni ujawniło się jego duszpasterskie zaangażowanie,
zarówno w katechezie, kaznodziejstwie, pracy charytatywnej, jak i przy budowie
42. Ł. J. Hubacz, Posługa ojca Kosmy Lenczowskiego…, s. 181.
43. Tamże, s. 182–183.
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świątyni. W 1930 r. został mianowany gwardianem i proboszczem placówki lwowskiej,
lecz nominacji tej nie przyjął. We Lwowie otrzymał od władz państwowych Krzyż
Niepodległości. Brał udział w pogrzebie marszałka Józefa Piłsudskiego, podążając
ulicami Krakowa w pierwszym szeregu oficerów. W 1936 r. opuścił ukochany Lwów
i przybył do Krakowa, gdzie objął obowiązki spowiednika kleryków w tamtejszej
wspólnocie. W „Gazecie Kościelnej” i w czasopismach zakonnych: „Wzlot Seraficki”,
„Pokój i Dobro”, „Wiadomości Prowincji Krakowskiej” publikował nekrologii kapucynów i fragmenty wspomnień pisanych w 1936 r. Zostały one pośmiertnie wydane
jako Pamiętnik kapelana Legionów (Kraków 1989)44. W 1937 r. Zygmunt Nowakowski
spopularyzował jego postać jako kapelana w inscenizacji pt. Gałązka rozmarynu,
która była wystawiana na deskach teatralnych w wielu polskich miastach. Ponadto
był on wzmiankowany w poezji i prozie legionowej45. On sam brał udział w zjazdach
Legionistów w Krakowie. W 1938 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski, nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego Z wielkim
wzruszeniem wygłosił kazanie na krakowskich Błoniach podczas uroczystości z okazji 25-lecia Czynu Legionowego w dniu 6 VIII 1939 r. Swoje patriotyczne kazanie
zakończył słowami: „My zaś, cośmy przed 25-ciu laty taką ofiarę złożyli na ołtarzu
miłości Ojczyzny i dziś na taką gotowi jesteśmy. Tak nam dopomóż Bóg i święta Jego
Matka, nasza Królowa z chórem Patronów naszych. Amen”46.
Po wybuchu II wojny światowej o. Kosma Lenczewski znalazł się w ukochanym
Lwowie, gdzie przejął obowiązki ekonoma domu zakonnego i dyrektora braci. Po
wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa był pod stała obserwacją NKWD, a w końcu musiał się ukrywać i 12 V 1940 r. przedostał się do Krakowa. Tak wspomina
swój pierwszy dzień w tym mieście: „Ogolony, w cywilnym ubraniu, w kapeluszu,
z plecakiem na plecach szedłem pieszo po ulicach. Spotykałem znajomych, ale niepoznany, mijałem ich. Ulicą Kapucyńską szli ludzie po Mszy św. z kościoła i z wielu
spotkanych znajomych i penitentów nikt mnie nie poznał. W klasztorze przedstawiłem się O. Marianowi Najdeckiemu, gwardianowi, przy jego śniadaniu. Parę sekund
wpatrywał się we mnie badawczo. Poznał dopiero po głosie i posturze”47. W latach
okupacji niemieckiej przebywał w Sędziszowie i Rozwadowie, gdzie do 1947 r. był
44. J. Duchniewski, Lenczowski Kosma, [w:] Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin 2004, szp. 746.
45. J. L. Gadacz, Słownik polskich kapucynów, T. 1, Wrocław 1985, s. 673–675.
46. Ł. J. Hubacz, Posługa ojca Kosmy Lenczowskiego…, s. 198.
47. K. Lenczowski, Pamiętnik kapelana Legionów…, s. 192.
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jałmużnikiem zakonnym. Następnie przybył do klasztoru krakowskiego, będąc tam
spowiednikiem. Zwieńczeniem jego działalności religijnej, społecznej i patriotycznej
był obchodzony 11 IX 1955 r. złoty jubileusz kapłaństwa. Do końca życia niósł pomoc
ubogim i chorym. Zmarł w swojej krakowskiej celi 1 VI 1959 r. i został pochowany
w zakonnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim.

Podsumowanie
W krótkim résumé można stwierdzić, że kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup-metropolita warszawski, był jednym z najważniejszych członków polskiego
episkopatu, którzy byli zaangażowani w dążeniu do odzyskania niepodległości przez
zniewoloną Polskę ze strony swoich potężnych sąsiadów. To był wybitny mąż stanu,
z którym musiały się liczyć zarówno rozsypujące się mocarstwa zaborcze, jak i polscy
politycy, dążący do odzyskania niepodległości. Biskupa Władysława Bandurskiego
można określić jako wielkiego apostoła Polski Niepodległej, dla którego służba Rzeczpospolitej była najświętszym obowiązkiem. Jego nazwisko stało się niemal symbolem
niepodległości i były wymieniane obok wielkich patriotów z Józefem Piłsudskim na
czele. Natomiast ofiarna posługa duszpasterska o. Kosmy Lenczowskiego podczas
„niepodległościowego zrywu” wpisała się na stałe w dzieje duszpasterstwa wojskowego. Wymienione postacie z grona polskiego duchowieństwa katolickiego wskazują,
jak ważnym był udział kapłana na drodze Polaków, dążących do zrzucenia niewoli
i stworzenia niepodległej Ojczyzny.

Streszczenie
Polscy duchowni w walce o odzyskanie niepodległości
W artykule przedstawiono trzy ważne postacie z grona polskiego duchowieństwa
katolickiego, które były zaangażowane w dzieło odzyskania niepodległości przez
Polskę w listopadzie 1918 r. Kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup-metropolita warszawski, jako wybitny mąż stanu reprezentował polski episkopat, działający
w trzech zaborach. Biskup Władysław Bandurski był kapłanem rodzących się polskich
sił zbrojnych, który dzielił radości i troski żołnierskie. O. Kosma Lenczowski, kapucyn,
zdobył miano pierwszego kapelana Legionów Polskich.
Słowa kluczowe: Polska, niepodległość, duchowieństwo, wojsko, biskupi, zakonnicy,
zaborcy, politycy.
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Summary
Polish priests in the struggle to regain independence
The article presents three important figures from the group of Polish Catholic clergy
who were involved in regaining Poland’s independence in November 1918. Cardinal
Aleksander Kakowski, Metropolitan Archbishop of Warsaw, was an outstanding statesman who represented the Polish Episcopate, operating in three partitions. Bishop
Władysław Bandurski was a priest of the forming Polish armed forces, who shared
the joys and sorrows of soldiers. Father Kosma Lenczowski, Capuchin, was named
the first chaplain of the Polish Legions.
Keywords: Poland, independence, clergy, army, bishops, monks, invaders, politicians.
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Dom na skale zbudowany.
Zarys historii klasztoru Sióstr Niepokalanego
Poczęcia NMP na Głębokiej w Jarosławiu
Grażyna Kącicka1
Dawne przedmieście Jarosławia „Głębockie”, położone na malowniczym wzgórzu
opadającym tarasami ku rzece San, kryje w sobie wiele tajemnic2. Położenie posiadłości liczącej więcej niż 6 ha jest bardzo ciekawe. Stykają się tutaj dwie krainy
geograficzne. Górna część posiadłości leży na Pogórzu Dynowskim, a dolna część,
ogrodowa, w płaskowyżu „Kotliny Sandomierskiej”. Miejsce szczególne bo od 1874
roku nieprzerwanie mieści się tutaj klasztor sióstr niepokalanek z kaplicą Najświętszej
Maryi Panny Jazłowieckiej oraz szkoła.
Urokiem tego miejsca zachwyciła się bł. Marcelina Darowska, założycielka Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP. Po przeniesieniu zgromadzenia z Rzymu
na Podole do Jazłowca w 1862 r., ciągle borykała się z nowymi trudnościami fundacyjnymi. Aby zgromadzenie mogło funkcjonować i dalej się rozwijać, musiało
otrzymać oficjalne zezwolenie fundacyjne od cesarza Franciszka Józefa. Mimo wielu
starań sióstr pozwolenie nie przychodziło. Dopiero w 1871 r. po interwencji Seweryna Smarzewskiego, posła na sejm galicyjski, który u sióstr w zakładzie w Jazłowcu
umieścił swoje córki, siostry otrzymały upragnione pozwolenie. Sprawa była bardzo
nagląca, gdyż w istniejącym Zakładzie naukowo-wychowawczym w Jazłowcu, nie
było już miejsca na przyjęcie nowych uczennic. Trzeba było myśleć o nowej fundacji.
Czas był sposobny na rozwój pracy apostolskiej, wszyscy przecież marzyli o wolnej
Polsce i trzeba było kształcić nowe pokolenia ludzi, aby mogli podjąć jej odbudowę.
Marcelina Darowska wiedziała, że tylko dobre wychowanie dzieci w duchu głębokiego
patriotyzmu, miłości Boga i Ojczyzny, może dać podstawy do odrodzenia naszego
narodu. Drogą do tego były szkoły prowadzone przez siostry niepokalanki. Celem
pracy niepokalanek jest wychowanie kobiety na prawdziwe obywatelki Królestwa
Bożego, prawdziwe Polki, żony, matki. Matka Marcelina, która była przecież i żoną
i matką i dziedziczką ziemiańską, wiedziała jaką rolę może spełnić kobieta w domu
rodzinnym, jaki wpływ ma na wychowanie dzieci, na swojego męża i otoczenie. Mó1. Dr Grażyna Kącicka, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. M. Gosztyła, B. Jagieła. I. Dudzik, Architektura w dobie autonomii Jarosławia, Rzeszów 2012, s. 62.
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wiła siostrom:„Jaką jest kobieta, taką będzie rodzina, takim społeczeństwo. Aby świat
przemienić – trzeba zacząć od przemiany, od oczyszczenia kobiet; od przygotowania
mu niewiast: znających Boga i miłujących Gow przykazaniach Jego, […] niewiast
mądrych i mężnych – łagodnych jak gołębice, roztropnych jak węże […]. Takich dziś
świat potrzebuje, takie nam wychowywać, (jest) wolą Boga Przedwiecznego – (jest)
zadaniem naszego Zgromadzenia. Kobieta kapłanką rodziny, wychowawczynią młodych pokoleń, strażniczką chrześcijańskiego obyczaju, aniołem domowego ogniska
i szczęścia3. Wychowanie stwarza człowieka moralnie i zgromadzenie nasze przyjęło
wychowanie dziewczynek, tych przyszłych matek rodu ludzkiego, jako drogę do celu:
jemu poświęca się, aby zadanie swoje spełnić. Praca nad wychowaniem w zgromadzeniu naszym, którą ono wiernie i niezłomnie przeprowadza, i zawsze przeprowadzać
winno - ma swoją ideę, a tą jest: wykształcenie niewiasty [...], co znaczy kształtowanie
jej nie tylko ze strony umysłowej i zewnętrznej, ale przede wszystkim moralnej, a więc
wykształcenie jej na prawdziwie chrześcijańską żonę, matkę, panią domu, obywatelkę
kraju.[...] W wychowaniu naszym uszanować mamy narodowość, tę cechę myśli Bożej na ludach, oczyścić ją w dziatkach nam powierzonych z obcej naleciałości przez
rozwinięcie jej rozumem i przez miłość do niej”4.
Marcelina wyprzedziła całą epokę głosząc: „Zadaniem kobiety – współdźwigać
brzemienia ziemskiej pielgrzymki z mężem, podtrzymać go w dobrym i trudnym,
ułatwiać mu życie miłością, dobrocią, pamięcią, [...] pogodą i szczęściem rozjaśniać
mu drogę żywota, która by go doprowadziła do szczęśliwości wiecznej”5.
Marcelina Darowska czterema zasadami wychowawczymi6, które opisała dla przyszłych pokoleń sióstr wychowawczyń, starała się wszczepić w swoje wychowanki
miłość do Boga, Ojczyzny, obowiązku, dążenia prawdy. Mówiła działać na rozum przez
przekonanie7. Nic dziwnego,że kręgi ziemiańsko-inteligenckie zaboru austriackiego
3.	S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa MB, A. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Zawsze będę z wami.
Myśli i modlitwy Bł. Matki Marceliny Darowskiej, Siostry Niepokalanki, Szymanów 2008, s. 99 i nast.
4.	M. Darowska, Testament, Borynicze 1884 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch.
P.20.4.I.1.
5.	S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa MB, A. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Zawsze będę
z wami…, s. 107.
6. J. Rokoszny, System wychowawczy Marceliny Darowskiej, Radom 1928.
7.	M. Darowska, Kartki, cz. I, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch. P.20.5.I.1. Archiwum Domowe Niepokalanek, Jarosław – są dokumentem, w którym matka zawarła wskazówki
dotyczące formacji wewnętrznej zgromadzenia. Nazwa pochodzi od luźnych arkuszy papieru,
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wysyłały coraz więcej swoich córek na naukę do Zakład Naukowo-Wychowawczego
w Jazłowcu. Siostry niepokalanki, stosując nowe zasady wychowawcze oparte na
prawdzie i miłości zdobyły wielkie zaufanie i szacunek wśród ziemiaństwa, inteligencji oraz ówczesnego duchowieństwa. Szkoła jazłowiecka nie mogła pomieścić
zgłaszających się na naukę kandydatek. Dlatego trzeba było myśleć o nowej fundacji.
We wrześniu 1869 roku, po sześciu latach Matka Marcelina opuściła Jazłowiec
i udała się do arcybiskupa lwowskiego Wierzchleyskiego i abp. Łoboza, celem porozumienia się w sprawie wyboru miejsca na nową fundację filialną. Została przyjęta
bardzo życzliwie i otrzymała zgodę na wybór miejsca i otwarcie w diecezji nowej
placówki wychowawczej. Tak też matka rozpoczęła poszukiwania miejsca stosownego
na usytuowanie nowego klasztoru i szkoły. Posypało się wiele propozycji. Większość
z nich nie odpowiadała pod względem sytuacyjnym, inne przekraczały możliwości
finansowe zgromadzenia. Na przykład jesienią 1872 r. matka Marcelina otrzymała
propozycję osiedlenia się w pałacu Poniatowskich w Brzeżanach8. Po wielu próbach
i obejrzeniu wielu proponowanych miejsc na fundację Matka Marcelina zdecydowała się na wybudowanie domu zakonnego, przystosowanego na potrzeby klasztoru
i szkoły, od fundamentów, na nowej parceli. Wybrała miejsce nieco odosobnione,
daleko od zgiełku z widokiem na San,we wschodnio-południowej części przedmieścia
Jarosławia, przy Głębokiej na terenie dawnego folwarku pojezuickiego. Zatem po
takim wyborze Matka Marcelina w 1873 r.z s. Teresą Cieszkiewicz i s. Paulą Boroduchin-Krasieńską pojechały,aby przedstawić biskupowi przemyskiemu Maciejowi
Hirschlerowi plany nowej fundacji w diecezji. Biskup bardzo się ucieszył i powiedział
„Zgromadzenie takie to błogosławieństwo Boże!”. Aktu kupna posiadłości – parceli
na ul. Głębokiej pod Jarosławiem od właściciela Siemieńskiego, matka dokonała
na nazwisko Seweryna Smarzewskiego (ojca s. Taidy – niepokalanki). Następnie
podpisała umowę z budowniczym Cetnarskim. Plany budowy domu – klasztoru od
podstaw wykonała s. Henryka Szturm. Niestety w wieku 35 lat, po ciężkiej gruźlicy
zmarła w 1877 r. w Jarosławiu. Trzeba było zatem je nieco zmienić i uprościć, gdyż
wykonanie ich okazało się zbyt drogie na możliwości finansowe zgromadzenia. Plany
zmodyfikowali architekci Becker i Kuhm ze Lwowa. S. M. Gertruda od Niepokalanego
na których matka Marcelina przez wiele lat pisała swe przemyślenia. Rozdział XII „O stosunku
z dziećmi, które wychowujemy” dotyczy pracy pedagogicznej sióstr, znajdują się tam zasady
systemu wychowawczego, który obowiązuje w szkołach zgromadzenia do dnia dzisiejszego.
8. E. Jabłońska-Deptuła, Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 1993, s. 123.
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Poczęcia NMP w maszynopisie dotyczącym początku fundacji jarosławskiej opisuje
liczne perturbacje i trudności, jakie towarzyszyły rozpoczętej budowie9. Budowa
miała zakończyć się szybko, jednak trwała aż 3 lata. Pracami budowlanymi kierował
inż. Kołodziejski z Krakowa. Wspomniana s. Gertruda opisuje to tak: „Becker zrobiwszy zawód z planami tj. nie oddawszy ich na termin, napisał dwa przykre listy,
a na koniec na żądanie Matki, dał plan chociażby nieskończony, przysłał go za zaliczką pocztową 300fl. uniemożliwiając tak wszelkie układy o zniżenie ceny. Ponieważ
plany były nieskończone, siostry sprowadziły […] na koniec [..] Karola Kuhna”10.
Ten rozpatrzył plany i obliczył koszty. Sprawy się tak komplikowały, że Matka Marcelina już była gotowa na odstąpienie od dalszej budowy. Tym bardziej, że zdrowie
Matki zostało poważnie nadwerężone warunkami, w jakich mieszkała w Jarosławiu.
11 sierpnia 1873 roku tak pisała do sióstr w Jazłowcu: „Od Głębokiej odstępujemy,
z bólem serca, ale spokojnie, z poddaniem się woli Bożej, która nas przez wszystkie
próby przeprowadziła”11. Jednak mimo wielkich kłopotów znaleziono architekta
Walerego Kołodziejskiego z Krakowa, który był nauczycielem K. Kuhna12. Matka
Marcelina musiała jednak opuścić rozpoczętą budowę i wyjechać pilnie do Rzymu,
gdyż do tej pory nie otrzymała ostatecznego zalegalizowania Zgromadzenia przez O.
św. Piusa IX, jak też czekała na zatwierdzenie jego Konstytucji, którą sama ułożyła.
Ostateczny dekret zatwierdzający „po wieczne czasy zgromadzenie” uzyskała 29 lipca
1874 r. Niestety na zatwierdzenie Konstytucji trzeba było poczekać, związane to było
poniekąd z tym, że sama ją napisała sama, bez opierania się na już istniejących w Kościele regułach. W drodze powrotnej z Rzymu bł. Marcelina przyjechała na budowę
i położyła kamień węgielny pod budowę jarosławskiej kaplicy.
Tymczasem prace w na budowie jarosławskiej posuwały się w żółwim tempie.
Przyczyną był architekt Kołodziejski, który część funduszy przeznaczonych na budowę
klasztoru, a był to posag s. Filomeny, przeznaczył na swoje cele, używając tego kapitału
na budowę młyna, którą prowadził w sąsiedztwie. Trudności finansowe spowodowane tym wydarzeniem, opóźniły prace, a tym samym pierwszy rok szkolny w nowej
placówce rozpoczął się z dużym opóźnieniem tj. 15 września 1875 roku. Pierwsze
siostry z Jazłowca przyjechały do Jarosławia w 1875 r. już w czerwcu. Matka do no9. S. M. Gertruda od Niepokalanego Poczęcia NMP, Początki fundacji jarosławskiej, mps, s. 5.
10. Tamże, s. 9.
11. M. Darowska, Zapiski, z. 15, Archiwum Sióstr Niepokalanek, Jarosław, mps.
12. M. Gosztyła, B. Jagieła. I. Dudzik, Architektura w dobie autonomii Jarosławia…, s. 65–66.
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wej szkoły przeniosła z Jazłowca starsze klasy. W Jarosławiu otworzyła w Zakładzie
Naukowo-Wychowawczym siedmioklasową szkołę ogólnokształcącą z internatem,
z nauką języka francuskiego i niemieckiego oraz nadobowiązkowego języka angielskiego. W latach kolejnych (po1912 roku) było 8 klas; I, II, III, w których uczyły się
małe dziewczynki, IV–V – średnie i VI, VII, VIII – duże. Również tak jak w Jazłowcu
powstała Szkoła Powszechna (Elementarna) – bezpłatna dla dziewczynek z okolicy.
Gdy szkoła ta uzyskała prawa publiczne, liczba dzieci przekroczyła setkę.
We wrześniu tego roku miało miejsce bardzo doniosłe wydarzenie. Od kilku miesięcy oczekiwał w kaplicy na poświęcenie posąg Matki Bożej Niepokalanej (195 cm).
Został on wyrzeźbiony z marmuru kararyjskiego przez Oskara Sosnowskiego w Rzymie. Umieszczono go w części centralnej kaplicy na wysokości chóru, w złoconej
niszy, okoloną bogato złoconą, neorenesansową ramą, specjalnie wykonaną w Wiedniu13. Oskar Sosnowski był Polakiem, swoje liczne dobra miał na Wołyniu. Jednak
z czystej miłości do sztuki, artysta opuścił rodzinne strony i ponad czterdzieści lat
mieszkał w Rzymie i tam rzeźbił. Oceniono jego dorobek na ponad sto dwadzieścia
posagów, płaskorzeźb i popiersi. Często rozdawał je za darmo, najwięcej otrzymali
OO Zmartwychwstańcy w Rzymie. Matka Marcelina, spotkała się z artystą właśnie
w świętym mieście, w jego pracowni przy via della Consulta14. Najprawdopodobniej
zachwyciła się posagami Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, które tam zobaczyła, a było ich wiele,zwróciła się więc do Sosnowskiego z prośbą, aby wyrzeźbił taką
Matkę Bożą do kaplicy jarosławskiej. Artysta się zgodził, jako wynagrodzenie wziął
tylko za koszt bloku kararyjskiego 5000 złotych reńskich. O tym dowiadujemy się
z korespondencji Matki z ojcem zmartwychwstańcem Aleksandrem Jełowieckim,
długoletnim przyjacielem zgromadzenia i ojcem duchowym. On to właśnie przyczynił
się do namówienia Sosnowskiego do podarowania posągu naszemu Zgromadzeniu15.
Marcelina Darowska, sama bardzo kochała Maryję, miała z Nią szczególny kontakt
duchowy. Do sióstr pisała: „Jedno wam najszczególniej polecam: kochajcie, czcijcie
duszą i sercem, słowami i czynami Niepokalaną Matkę nasza Maryję, […] Garnijcie
się do Niej w uciskach i trudnościach, a Ona was wspomoże., […] Uczcie drugich ją

13.	L. Lameński, Tomasz Oskar Sosnowski 1810–1868, Rzeźbiarz polski w Rzymie, KUL, Lublin 1997,
s. 218.
14. H. Kosyra-Cieślak, Pani nasza Jazłowiecka, Szymanów 2000, s. 51.
15. L. Lameński, Tomasz Oskar Sosnowski…, s. 218.
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miłować a nieba im przychylicie”16. W posagu Maryi Niepokalanej Matka Marcelina
zobaczyła „całą doskonałość i ponadczasowość Jej piękna. Pokorę ciszę, powagę i dostojeństwo, największą czystość i przejrzystość. Niezłomność w walce ze złem (kiedy
zdecydowanym ruchem depcze głowę węża)”17. Takiego wizerunku Maryi pragnęła
dla dzieci i sióstr, pisała, aby Maryja „pociągała do modlitwy, rozgrzewała i podnosiła
ich serca do Boga, budziła poczucie piękna i rozwijała zamiłowanie do sztuki”18.
Konsekracja kaplicy pod wezwaniem „Niepokalanego Poczęcia” miała miejsce
dopiero 17 września1876 roku. Dokonał tego, jako delegat biskupa ks. Łobosa w towarzystwie księży, o. Kalinki i ojców reformatów z braćmi zakonnymi. Najważniejsze, że
został z tymczasowej kapliczki przeniesiony Najświętszy Sakrament. Matka Marcelina,
która przyjechała na tę uroczystość z Jazłowca, była pełna ufności i wdzięczności
Bogu za tak wielkie łaski. A jako mistyczka widziała Anioła Stróża, zupełnie innego
jak w Jazłowcu, który już przy wmurowaniu kamienia rozpoczął opiekę nad domem
i kaplicą jarosławską19.
Pierwszy rok szkolny w Jarosławiu 1875/1876 przyniósł dobre wyniki. Nic dziwnego
przecież z Jazłowca do nowej szkoły przyjechały doświadczone siostry wychowawczynie tzw. klasne i nauczycielki. Nauczanie w szkołach niepokalańskich było specyficzne.
Oparte na własnym systemie wychowawczym. Zasady wychowawcze były oparte na
dwóch tekstach bł. Marceliny: O naukach i wychowaniu w Zakładach Zgromadzenia
naszego z 1863 r. i na Kartkach szczególnie XII rozdziale (1872/1874). Nauczała, że
wychowanie, które stwarza człowieka moralnie, miało obejmować wszystkie sfery
życia dziewczynek. Wszystko było tak ułożone, aby sprzyjało rozwojowi wychowanek Matce chodziło o wychowanie nauczające i nauczanie wychowujące. Zawarła to
w czterech zasadach:
I. „Bóg wszystkim – przez wszystko do Boga”. Bóg jest celem wszystkich naszych
poczynań, całego naszego życia, wszystko co nam przez Boga w życiu przychodzi,
jest dla nas zadaniem na drodze do nieba. Jesteśmy chrześcijanami, katolikami, z tego
tytułu mamy też zobowiązania.
16.	S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa MB, A. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Zawsze będę
z wami…, s. 38–39.
17. H. Kosyra- Cieślaki Siostry Niepokalanki, Pani nasza Jazłowiecka, Szymanów 2000, s. 37.
18. Tamże.
19.	H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski... i wzeszło, t. 1, Siostry Niepokalanki,
Szymanów 2004, s. 203.
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II. „Bóg nas stworzył Polakami”. „Dziatki” – jak pisze matka, powinny rozumieć,
jakie z tego tytułu mają obowiązki: zrozumieć mają zadanie narodu i wolę Bożą nad
nim. Mają uszanować i ukochać środki, jakie Pan wybrał dla poszczególnych narodów
do osiągnięcia swego celu, są to: kraj ojczysty, narodowość.
Należy wiedzieć, że wiara w narodzie – to błogosławieństwo, to jego siła, ona nadaje
sens istnienia narodu. Wiara to też wierność Kościołowi. „Wiara ojców jest podwaliną i duchem, nie zaś narzędziem w ludzkich jego zamiarach”20. Celem wiary jest
podniesienie narodu moralnie, aby mógł spełnić wolę Bożą, zadanie swoje, a przez to
odzyskał swoje miejsce wśród narodów. Tak trzeba wychowywać, aby każde dziecko
wiedziało, że będąc uczciwym i wiernym łasce Bożej ściągnie na kraj błogosławieństwo
Boże, stanie się wiernym synem, córką narodu.
Wychowanie młodego pokolenia do wielkiego patriotyzmu było jednym z podstawowych zadań u Niepokalanek. Polski nie było wtedy na mapie Europy, ale była
i żyła w całych pokoleniach Polaków, w marzeniach, myśli, kulturze, tradycji, literaturze i w historii. Pierwszorzędną formą przekazania treści patriotyzmu był teatr.
Sztuki w większości były pisane przez siostry. Przedstawiały one wielkie wydarzenia
z polskiej historii, literatury pięknej. Śpiewano piosenki patriotyczne, obchodzono
uroczyście wszystkie rocznice powstań i wydarzeń. Towarzyszyła temu zawsze piękna
scenografia, epokowe stroje itp. Dziewczęta, jako aktorki, czuły się wyśmienicie.
III. „Wierność obowiązkom stanu, miejsca swego”, które jest wyrazem woli Bożej
dla każdego. Kto wierny w małym, ten i wielkim wiernym będzie. Każdy przez Boga
został postawiony w przeznaczonym dla niego miejscu, przez to też każdy ma do spełnienia konkretne zadania, obowiązki, czasem trudne i doniosłe, ale częściej drobne
połączone z codziennym trudem. Mówić trzeba dzieciom i tego od nich wymagać,
że niedotrzymanie przyrzeczenia, czy słowa, można postawić na równi z grzechem.
Trzeba uczyć rzetelności i szlachetności, i w drobnych rzeczach, i wielkich czynach.
„Obowiązki to poręcze na drodze życia, kto się ich nie trzyma i poza nie wychodzi,
zejdzie niechybnie z dobrej drogi, do celu nie dojdzie. Niewierność obowiązkom jest
niewiernością Bogu”21.
IV. „Nauczyć dzieci myśleć” i zdawać sobie sprawę z tego, co czynią, myślą i mówią,
„aby nic bez gruntu i nic bez celu – nic w sprzeczności z sobą nie było”22. Celem tej
20. S. Grażyna, Wychowanie to dzieło miłości, Szymanów 1997, s. 50–55.
21. S. Grażyna, Wychowanie to dzieło miłości…, s. 55–57.
22. Tamże, s. 58–61.
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zasady jest wychowanie kobiet rozumnych, zdolnych do wydawania przemyślanych
sądów, aby mogły się oprzeć złemu i innym drogę wskazały. Nie płochliwych i płytkich w rozumowaniu, ale myślących. Chodzi o to, aby wiedza, którą zdobędą u nas
otworzyła im możliwości rozwoju. Wszystkiego nie nauczymy, ale mamy podać klucz
do dalszego jej zdobywania. Dlatego wszystkie najnowsze osiągnięcia z dziedziny
wiedzy mają być dzieciom podawane, aby rozszerzały swoje horyzonty intelektualne.
Siostry nauczały z podręczników, które napisały same, korzystając z dorobku naukowego klasy światowej. Mimo świetnie zdanych egzaminów końcowych przez
uczennice naszej szkoły, Rada Szkolna, powołana do nadzoru nauczania jako dobrodziejstwo autonomii galicyjskiej, próbowała narzucić siostrom swoje programy
i metody wychowawcze. Po wielu trudnościach siostrom udało się pozostać przy
swoich zasadach wychowania i zachować pewną autonomię23.
W nawiązaniu do metod wychowawczych, należy wspomnieć, że Matkakładła
szczególny nacisk na naukę religii, języka polskiego z literaturą, historię i języki obce,
które uczyły najczęściej cudzoziemki. Nie zabrakło też wykładów w klasie najstarszej
z dziedziny pedagogiki w powiązaniu z logiką24. Ponadto opisała zasady wykładania
wszystkich przedmiotów zwracając szczególną uwagę na pokazanie w nich myśli
Bożej25.
Dzieci w szkole przybywało, szkółka ludowa kwitła, a wszystko było zadowalające. Jednak czasy były niepewne, wojna wisiała na włosku. Siostra kronikarka domu
jarosławskiego patrząc na beztroskie wesoło bawiące się dzieci, pisała: „patrząc na
nie, mimo woli serce się ściska i staje na myśl smutna ich przyszłość – smutna zdaje
się niechybnie czekać to pokolenie, które teraz wychowujemy, czy doczeka triumfu,
nikt nie wie, ale że nam się na męczeńskie czasy zanosi – to pewne”26.
Bł. Marcelina założyła jeszcze kilka domów za swojego życia: Niżniów, gdzie kształciła przyszłe nauczycielki, przyjmując dziewczęta ze zubożałych rodzin po konfiskatach majątków, po powstaniu styczniowym, Nowy Sącz, Szymanów k/Sochaczewa.
Odeszła do wieczności 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pogrzeb stał się wielką manifestacją religijną i patriotyczną z licznym udziałem dawnych wychowanek i ducho23. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 205.
24.	S. G. Skórzewska, Pedagogika, Podręcznik opracowany na podstawie notatek z konferencji i wykładów m. Marceliny Darowskiej, przez nią autoryzowany, Jazłowiec 1911, s. 18–19.
25. J. Rokoszny, System wychowawczy Marceliny Darowskiej…, s. 11–26.
26. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 206.
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wieństwa. Tam też dokonano swoistej laudacji na cześć bł. Marceliny, jako wybitnej
osobowości, wychowawczyni, charyzmatycznej mistyczki.
W sierpniu 1914 roku, wszyscy przygotowywali się do wojny, szczególnie dom
jarosławski. Trwał pobór do wojska, wielu rezerwistów, młodych żołnierzy poborowych, przychodziło do sióstr, aby otrzymać medalik Matki Bożej, prosząc o modlitwę i szczęśliwy powrót z frontu. Według zapisu w kronikach domowych, siostry
postanowiły zrobić ochronkę w klasztorze dla okolicznych dzieci, aby ułatwić zebrać
żniwa, zabrakło bowiem mężczyzn, a kobiety nie miały co zrobić z dziećmi27. Poza
tym, z ramienia Czerwonego Krzyża, przygotowywano pomieszczenia szkolne na
szpital wojskowy. Już 8 listopada 1915 r. przywieziono pierwszych 30-stu rannych
legionistów z brygady Józefa Piłsudskiego. Siostry zobowiązały się do zapewnienia tym rannym opieki i wiktu. Niestety front wojenny i klęski wojsk austriackich
przybliżał się do Jarosławia tak szybko, a wieści o traktowaniu Sióstr przez Moskali były okrutne, dlatego zdecydowano przenieść rannych żołnierzy do pobliskiego
szpitala, a siostry wyjechały do Nowego Sącza. Pozostały tylko trzy siostry. Po kilku
miesiącach walk, w grudniu, kiedy przyjechały siostry z Jazłowca, zastały klasztor
zupełnie zrujnowany, powybijane szyby, przy ścianach wykopane rowy, okopy, dziury
strzelnicze w murach, w suterenach stajnie, ogród zrujnowany. W styczniu 1915 r.
przybyło do klasztoru już wojsko rosyjskie. Rozpoczęto, zatem organizację kolejnego
szpitala – 12sal z 250 łóżkami, salami operacyjnymi, apteką. Siostry zostały włączone
w obsługę szpitala i pomagały w wielu miejscach. Okazało się, że zaczęto przywozić
do szpitala rannych żołnierzy wszystkich nacji i narodowości, bardzo poszarpanych,
ciężko rannych. S. Alina przełożona domu jarosławskiego, opisuje, że po kapitulacji
Przemyśla przez Jarosław przesuwały się niezliczone ilości żołnierzy chorych, wygłodzonych, rannych. W parku, na podwórzu, rozgrywały się dantejskie sceny, ludzie
umierali na noszach, pod drzewami, wszędzie. Jednak ci, którzy przeżyli, „wywozili
stąd dobre wspomnienia, wdzięczność niezatartą”28. Siostry przeżyły tu okropne
czasy, ale w kaplicy w należytym porządku odbywały się codzienne nabożeństwa,
adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, brewiarz, Eucharystia i to dawało im
siły i moc do przetrwania, do pomagania innym. Tym bardziej, że nadchodziły nowe
wojska austriackie i pruskie.

27. Tamże, s. 212–215.
28. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 214.
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Charyzmatem Niepokalanek jest wychowanie dzieci i młodzieży, a nie pielęgniarstwo. Bez dzieła wychowania nie byłoby niepokalanek mówiła Marcelina Darowska29.
Dlatego mimo ciągle zmieniających się frontów i klas szkolnych zamienionych na
sale szpitalne już w 1915 r. latem siostry wróciły z Turn, gdzie przebywały, do jarosławskiego klasztoru, do domu. Zbierając dzieci i młodzież rozproszoną po okolicy
już we wrześniu, mimo braku sal wykładowych, rozpoczęły nowy rok szkolny. Uruchomiły pełną koedukacyjną szkołę podstawową, ,,wydziałową ponadpodstawową
dla „panienek”, seminarium nauczycielskie. Zajęcia odbywały się wszędzie, gdzie
było jakieś miejsce: w odstąpionych celach sióstr, na korytarzach, w piwnicy. Mimo
nakazu zamknięcia szkółki elementarnej, siostry nie uległy i prowadziły nauczanie jak najbardziej profesjonalnie. Przecież chodziło oto, aby nie zmarnować całych
pokoleń młodych Polaków i Polek, po wojnie potrzebna będzie kadra i siła, która
odbuduje ten kraj.
8 listopada 1915 roku do szpitala w klasztorze przybyli wprost z pola bitwy znad
Styru nowi ranni żołnierze, legioniści z brygady Piłsudskiego. Później, byli następni
i następni. Ci bardzo młodzi chłopcy, prawie dzieci, najczęściej zawyżyli swój wiek,
aby tylko dostać się do wojska, by walczyć o Ojczyznę. Najmłodsi to14 i 15-latkowie.
Byli głodni, wycieńczeni psychicznie i fizycznie. S. Ewelina, s. Zita, s. Antonia i inne
siostry, roztoczyły nad nimi matczyną opiekę, tym bardziej, że ciągle ich przybywało.
Według spisów archiwalnych przez szpital w jarosławskim domu przeszło około 200
legionistów. W tym też roku przełożona domu otrzymała własnoręcznie napisany list
z wyrazami wdzięczności i życzeniami świątecznymi od samego brygadiera Józefa
Piłsudskiego, który otrzymał od sióstr medalik z wizerunkiem św. Józefa, swojego
patrona. Kończąc ten krótki opis właściwym jest, aby w tym miejscu wspomnieć
jeszcze jedno wydarzenie. Otóż po dwudziestu latach, 5 maja 1935 roku, za staraniem Związku Legionistów Polskich oraz sióstr niepokalanek została ufundowana
tablica pamiątkowa. Upamiętniała ona „Legionistów Polskich, którzy przebywali
tu w latach 1915–1917 i życie swe oddali, by czynem wojennym budzić Polskę do
Zmartwychwstania”30. Opis tej doniosłej uroczystości patriotyczno-szkolnej został
zapisany w kronikach jarosławskich31. Historia tej tablicy jednak się nie kończy. Podczas kolejnej okupacji, tym razem hitlerowskiej, tablicę zdjęto i ukryto w bezpiecznym
29. S. Grażyna, Wychowanie to dzieło miłości…, s. 55–57.
30. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 221.
31. S. Ena, Z kart historii, Jarosław 2000, s. 75.
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miejscu. Jak zapisano w kronikach, wróciła do sióstr niepokalanek na swoje miejsce
dopiero w 1997 r. Okazuje się, że przechował ją w piwnicy p. Franciszek Doroba, ojciec
jednej z wychowanek, który przed śmiercią nakazał ją oddać przy stosownym biegu
historii władzom miast. Tak też się stało po zidentyfikowaniu tablicy, wmurowano ją
ponownie 5 maja 1999 r. tym razem na frontowej ścianie kaplicy. Uroczystość miała
rangę wagi państwowej, przy udziale 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, jak też
kościelnej, której przewodniczył abp. Ignacy Tokarczuk.
Tymczasem, w kwietniu 1916 roku, szpital na dobre opuścił mury klasztorne, mimo,
że wojna ciągle trwała. Siostry jednak nie rezygnują z nauczania, do szkółki zgłosiło się 180 dziewczynek i na dzień zjazdu 15 września 1917 roku powróciły dawne
uczennice i zgłosiły się nowe na naukę. Było ich około 80. Tak właśnie rozpoczął się
nowy etap pracy edukacyjnej sióstr w okresie międzywojennym. W roku szkolnym
1923/1924 siostry musiały przyjąć obowiązujące podręczniki państwowe i rozpoczęły
pracę w szkole pod nazwą Prywatne Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu. A w latach 1933/1934 zdecydowano
się na przyjęcie do szkoły dziewcząt dochodzących z miasta i okolicy. Siostry, jako
prywatna szkoła, musiały tez ubiegać się o koncesję na prowadzenie placówki. Nowa
reforma szkolnictwa w 1934 r. zmusiła siostry do dostosowania się do nowych wymagań. Powstaje Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Marceliny Darowskiej
w Jarosławiu, oraz Szkoła Podstawowa im Królowej Jadwigi. Z końcem roku szkolnego
1936/1937 ta ostatnia wskutek złych warunków i braku funduszy na remont zostaje
zamknięta. Z wybitnych uczennic, które ukończyły w tym okresie szkołę sióstr zasługuje na uwagę Anna Jenke (1921–1976). Maturę zdała w liceum sióstr w 1939 roku.
Później skończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zasłynęła
na terenie Jarosławia, jako wielka społecznica i działaczka. Już w okresie nauki u sióstr
działała w harcerstwie, a od 1957 roku była harcmistrzynią i instruktorką w ZHP.
Obecnie rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, jako Sługi Bożej. Jej doczesne szczątki
spoczywają w Opactwie Benedyktyńskim.
Okres międzywojenny był dla wszystkich czasem rozwoju, szukania tożsamości
narodowej, w początkowym okresie wielkiego ubóstwa, braku środków na inwestycje.
Wszyscy jednak z nadzieją patrzyli na rozwój II Rzeczypospolitej. Wszystko powoli
się normowało, scalało, naród polski do tej pory żyjący pod władzą trzech zaborców,
musiał się zjednoczyć i zmierzyć z wieloma problemami. W jarosławskiej szkole
rozpoczęło swoją działalność od 1926 roku Zjednoczenie Koleżeńskie Jazłowieckie.
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Zrzeszało ono dawne wychowanki, które garnęły się do sióstr, i chciały się spotykać
i utrzymywać wzajemne kontakty, a przy tym sobie pomagać, dzielić problemami i dopełniać dalszych formacji duchowych. Takie spotkania miały miejsce też w Jazłowcu.
Bł. Marcelina, do której dawne wychowanki zjeżdżały całymi rodzinami, nadawała
tym spotkaniom formę rekolekcji. Ujęła je w książeczce „Cztery pogadanki rekolekcyjne”, w których zawarła główne zagrożenia, jakie czyhają na dawne wychowanki
we współczesnym świcie i środki na ich pokonanie32.
Wszystko szło swoim trybem, nic nie wskazywało na kolejne zagrożenia, które
przyszły na Europę i II Rzeczpospolitą.
Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku, stał się faktem. Rozpoczęcie
nowego roku szkolnego przesunięto na 11 września. Nikt jednak nie przypuszczał,
że samoloty niemieckie będą bombardowały dzień i noc. Jarosław bronił się tylko
trzy dni, klasztor mimo ostrzałów został nienaruszony. Już 11 września wkroczyły do
miasta wojska niemieckie. Podczas adoracji, wywołano siostry z kaplicy i oznajmiono, ze za pół godziny zjawi się tutaj szpital niemiecki z około 204 chorymi. Trzeba
było, zatem wynosić ze szkoły co się dało, aby uratować choć trochę. Okazało się,
że przywieziono ciężko chorych na choroby zakaźne, między innymi cholerę. Tak
o tym pisała siostra kronikarka: „Czego w naszym klasztorze na Głębokiej już nie
było! W pierwszych latach wojny szpitale, przez rok szkoła gospodarcza, później
zakład dla umysłowo chorych- ostatnio dzieci niemieckie, aż wreszcie koszary […]
teraz ma znowu przyjść szpital, ale jedno skrzydło zajmuje dr. Jansen z rodziną i 30
chłopcami z Hitlerjugend, których na gwałt ściągnął, byle się tu utrzymać i mieć
jakieś racje siedzenia na Głębokiej”33.
22 lipca 1944 r. Niemcy opuścili w pośpiechu klasztor, mimo niedawno przedstawionych siostrom planów całkowitego jego przejęcia. Przyczyną ucieczki była lipcowa
ofensywa ze strony wschodniej, gdzie wojska radzieckie z ludowym wojskiem polskimi
nacierały z wielką siłą. Choć jak opisują siostry, żołnierze byli bardzo wybiedzeni,
głodni i obdarci. Zatem kolejnym szpitalem na Głębokiej był właśnie szpital radziecki,
a w nim 3 tysiące rannych. Trwało to jednak krótko.
Tymczasem siostry niepokalanki nie ustawały w pracy pedagogicznej. Cały okres
wojny trwały tajne komplety, często pod osłoną pozwolenia na nauczanie indywidualne języków obcych, innym razem przy pozwoleniu prowadzenia szkoły gospodar32. M. Darowska, Cztery Pogadanki rekolekcyjne, Jazłowiec 1904.
33. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 244.
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czo-zawodowej. W roku szkolnym 1940/1941 od września ruszyło tajne gimnazjum,
a w nim wszystkie klasy. Dziewczynki przychodziły pojedynczo ubrane kolorowo.
Każda klasa w razie czego miała przygotowany plan ucieczki. Jednak mimo zachowania wszelkich ostrożności w lutym 1943 r. doszło do wielkiej wpadki. Opisuje to we
wspomnieniach dawna uczennica Rysia Bogdańska34. Niespodziewanie zjawiła się
w klasztorze komisja z kierownikiem wydziału szkolnictwa Lorenzem. Dziewczynka,
która wychodziła z tajnego nauczania z pomieszczenia blisko głównego wyjścia nie
zamknęła za sobą drzwi, także komisja weszła do tego pokoju, na parterze. Zobaczyli
tam rozłożone książki i wystraszone dziewczynki, które w pośpiechu zaczęły wychodzić przez dość wysoko osadzone okno. Udało się wszystkim uciec do dolnego ogrodu.
Konsekwencje wyciągnięto względem sióstr, musiały one opuścić dom jarosławski,
skonfiskowano wszystko, wydziedziczono i dano dziesięć dni na wyprowadzenie.
Siostry zostały przyjęte przez OO Dominikanów. Ojciec Andrzej Gmurowski, przeor
Dominikanów zaproponował im całe drugie piętro klasztoru przy kościele Panny Marii Cudownej. Na wieść o tym ludność jarosławska ofiarowywała siostrom wieloraką
pomoc35. Relacje, co do powodu wyjazdu i opuszczenia klasztoru przez siostry są
niespójne. W kronikach czytamy, że Niemcy zapowiedzieli zorganizowanie w klasztorze szkoły dla dzieci niemieckich, dlatego zostaną w nim tylko siostry młode, zdolne
do pracy fizycznej i do obsługi. Starsze siostry musiały opuścić klasztor36. Mimo tych
wszystkich trudnych spraw, w tym samym czasie siostry były zdolne uczyć dzieci
dalej. Tajne komplety do końca roku szkolnego odbywały się w domach prywatnych,
Przeprowadzono też w ten sposób tajną maturę dla 8 dziewczynek.
Stan ten trwał do 1944 roku do ofensywy radzieckiej. 2 października 1944 roku po
wyzwoleniu Jarosławia, nowy rok szkolny rozpoczął się od mszy św. w klasztornej
kaplicy. Gimnazjum i Liceum Humanistyczne Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu na początku liczyło 60 uczennic, a dyrektorką została s. Tymotea. Do
internatu zgłosiło się 22 dziewczynki, ale liczba ta ciągle wzrastała. Jednocześnie na
nowy rok szkolny siostry zwróciły się do Kuratorium o otworzenie szkoły zawodowej
i w roku szkolnym 1945/1946 została otwarta szkoła pod nazwą Gimnazjum i Liceum
Gospodarcze, aw latach 1949/1950 przemieniono profil i nazwę na Prywatne Gimnazjum i Liceum Przemysłu Gastronomicznego. W początkowych latach po wojnie
34. M. Bogdańska, Wspomnienia jarosławskie, „Głos Koleżeński” 1994, nr 15/16, s. 41–42.
35. S. Ena, Z kart historii…, s. 79.
36. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 243.
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w nowej Polsce, wszystko wydawało się, że idzie starym torem. Siostry niepokalanki,
otrzymywały subwencje na szkoły, pomoc materialną na remonty, gdyż przyjęły do
szkół dużo wojennych sierot. Jednak indoktrynacja szła powoli i skutecznie. Trudno
opisać szczegółowo w tej pracy cały proces prześladowań, który w rezultacie doprowadził do zamknięcia i likwidacji szkół. Czasy powojenne, a później stalinowskie, odbiły
się szczególnie na dobrach kościelnych całkowitą utratą własności i marginalizacją
osób duchownych, sióstr, jakiegokolwiek wpływu na współczesne społeczeństwo.
Takie też losy spotkały niepokalanki, ich szkoły i posiadłości i majątki. Najpierw
w szkołach pojawiali się z Kuratorium Oświaty coraz to nowi wizytatorzy, inspektorzy,
naczelnicy. Po takich inspekcjach wnioski były zawsze takie same, że wszyscy tutaj
wraz z nauczycielami są apolityczni, co do młodzieży najlepiej jak by w szkole była
organizacja ZMP. Pod względem merytorycznym nigdy niczego siostrom nauczycielkom nie zarzucono, wręcz przeciwnie chwalono poziom nauczania. Wiadomości
uczennic były też sprawdzane, bo doszło do tego, że musiały one zdawać egzaminy
ze wszystkich przedmiotów przed komisjami przysłanymi przez Kuratorium. Byli to
ludzie często mało kompetentni, a zadawane pytania tych „czynników społecznych”
(tak się nazywali) dotyczyły głównie ideologii i partii politycznych37. W 1948 r. w maju
na zebraniu dyrektorek, na które to s. Tymotea nie została oficjalnie zaproszona,
dowiedziała się, że szkoła niepokalanek jako prywatna nie mieści się w żadnym zarządzeniu, ani w planach i została przeznaczona do likwidacji. Uzasadnienie było
jedno: „[…] zakład nie jest na poziomie, bo nie ma marksizmu nie tylko wśród
uczennic, ale i wśród grona nauczycielskiego, które nie jest upartyjnione, a wszelkie
zagadnienia należy rozwiązywać w porozumieniu z partią, a wzór dla nas w Rosji,
krynicy socjalizmu”38. Dlatego też w maju 1950 roku, po licznych szykanach i po tym
jak uczennice musiały zdawać ostatnią maturę z liceum w obcej szkole i egzaminy ze
wszystkich przedmiotów, siostry zdecydowały o zamknięciu szkoły ogólnokształcącej
– Gimnazjum i Liceum Humanistyczne. To była bardzo bolesne dla sióstr doświadczenie. Z kolei Szkoła Zawodowa z powodu braku subwencji i szykan politycznych
została zamknięta po ostatniej maturze w maju 1953 r.
Tak siostry zostały pozbawione charyzmatycznej pracy apostolskiej, a tym samym
podstawowych środków do życia. Zaczęła się kolejna bolesna odsłona dziejów klasztoru jarosławskiego. Komunistom zależało na tym, aby pozbawić siostry własności
37. Tamże, s. 249.
38. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 251.
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i upaństwowić budynki klasztorne. Dlatego już w 1951 roku umieszczono w dawnej
szkole sióstr Internat dla Wychowawczyń Przedszkoli (120 dziewcząt). Kolejnymi
mieszkankami górnej części domu od stycznia 1954 roku były psychicznie chore
kobiety. Siostry były zmuszone do wydzierżawienia na rzecz psychiatrycznego szpitala
całe górne piętro i dwa pokoje na parterze oraz rozmównicę. S. Maria włączyła się
w organizację szpitala i pomoc pielęgniarską, przez co miała duży wpływ na pensjonariuszki i personel. Siostry nauczycielki w większości musiały wyjechać, ale te, co
zostały, rozpoczęły pracę apostolską przez prowadzenie katechezy z przedszkolakami
z okolicy. W kaplicy odbywały się nabożeństwa, akademie maryjne, dni skupienia
i rekolekcje w ramach ewangelizacji narodu. Siostry niepokalanki po trzech latach,
jednak zaczęły nowe starania o uruchomienie trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dziewiarskiej. Trwała ona do 1962 roku, kiedy to nie otrzymano pozwolenia
na nabór nowych uczniów. Siostry też dowiedziały się, że szpital psychiatryczny,
który miał powoli opuszczać klasztor, niestety decyzją Miejskiej Rady Narodowej
ma zostać tutaj na zawsze. 17 kwietnia 1966 roku po 32 latach pobytu w Jarosławiu
umiera zasłużona dla szkół i klasztoru s. Tymotea.
Wreszcie w 1979 roku, po licznych interwencjach zarządu zgromadzenia szpital
psychiatryczny zwalnia zajmowane pomieszczenia. Sprawa była o tyle pilna, że siostry
rozpoczęły budowę nowicjatu we Wrzosowie pod Warszawą i była pilna potrzeba
przeniesienia go do Jarosławia. Tak na nowo piętro domu powróciło do sióstr. Kiedy
siostry weszły na piętro zobaczyły całkowicie zdewastowane pomieszczenia. Powyrywano wszystkie lampy, kontakty, urządzenia sanitarne, okna były bez szyb i wisiały na
zewnątrz, a kawki na piecach kaflowych porobiły sobie gniada. To też nowicjat sam
musiał przygotować sobie kilka pomieszczeń, w których miał zamieszkać. Mimo braku
funduszy, nikt nie dał siostrom żadnej rekompensaty za szkody wyrządzone przez
państwowy szpital psychiatryczny, rozpoczęto więc remont domu sposobem domowym. Po wybudowaniu domu nowicjackiego siostry nowicjuszki opuściły Jarosław.
Znowu trzeba było zaczynać od początku. Mimo lepszych nieco czasów politycznych
nie było na razie mowy o otwarciu w domu w Jarosławiu nowej szkoły, bo nikt nam
nie chciał dać na nią pozwolenia. Dlatego od 1 czerwca 1983 roku po porozumieniu
z kurią siostry odstąpiły pomieszczenia i piętra na Diecezjalny Dom Rekolekcyjny,
którego dyrektorem został ks. Franciszek Rząsa. Rozpoczęła się duszpasterska praca
domu przy udziale kilku sióstr. Do dzisiaj liczni mieszkańcy Jarosławia wspominają, często swoje pierwsze rekolekcje, które przeżyli właśnie u sióstr. Cyklicznie
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przyjeżdżała na nie młodzież klas maturalnych, alumni przed przyjęciem święceń
kapłańskich, liczne grupy oazowe,jak też indywidualne osoby świeckie i zakonne.
Dom też służy, jako dom pielgrzymkowy. W 1994 r. (listopad) Archidiecezjalny Dom
Rekolekcyjny został przeniesiony do wyremontowanego Opactwa Benedyktynek
i funkcjonuje tam do dzisiaj.
W 1989 roku po kolejnych zmianach ustrojowych w naszym państwie, siostry
niepokalanki, ze swoim charyzmatem wychowawczym zaczęły zabiegać o otwarcie
w domu jarosławskim szkoły podstawowej. W kronikach zapisano pod datą 23 lutego
1991 r., że Matka Anuncjata, s. Reginalda, s. Maria pojechały do ks. bpa Ignacego
Tokarczuka, przedstawić plany otwarcia szkoły39. Ksiądz biskup wyraził zadowolenie,
choć wolałby, żeby to było liceum, a nie szkoła podstawowa. Na pierwsze spotkanie
związane z naborem, przyszło tak dużo rodziców, że s. Leonarda, mianowana na
przyszłą dyrektorkę podjęła decyzję o utworzeniu dwóch klas pierwszych. Tak też się
stało. Po 31 latach przerwy, Szkoła Podstawowa, jako szkoła rozwojowa rozpoczęła
swoją działalność z 60 dziećmi. Ważne też jest fakt, że była to i jest szkoła koedukacyjna. Rozpoczęto naukę od nauczenia początkowego czyli zerówki, dwie pierwsze
klasy, następnie drugie i trzecie. Patronką szkoły została bł. Marcelina Darowska.
12 września 1993 r., ks. abp. diecezji przemyskiej, J. Michalik poświęcił szkołę.
Do domu jarosławskiego wróciły dzieci, a wraz z nimi nadzieja, radość życia i młodość. Wychowanie oparto na systemie wychowawczym bł. Marceliny Darowskiej,
przy zastosowaniu nowoczesnych metod według potrzeb małych dzieci i młodzieży.
Oczywiście zasady wychowawcze, którymi kierują się siostry w pracy, są ponadczasowe. Kiedy, jak nie we współczesnym świecie w dobie powszechnej globalizacji,
powinny wybrzmieć słowa: Bóg, patriotyzm, naród, obowiązek, dążenie do prawdy
czy wolności zewnętrznej i wewnętrznej, nauczenie myślenia, czyli posługiwania
się rozumem40. Od samego początku, jak we wszystkich szkołach sióstr, uczennice
i uczniowie ubrani są w mundurki i jednolite koszulki z logo szkoły.
Dalsze etapy rozwoju szkoły były uzależnione od kolejnych reform szkolnictwa
i ich wymagań. Bowiem trzeba było w krótkim czasie przygotować i przystosować
budynek do małych dzieci, wyposażyć w pomoce dydaktyczne i powoli systematycznie
prowadzać remonty. W miarę rozwoju szkoły, szkolnictwo zostało na nowo zrefor39. H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Poszłam siać do Polski…, s. 263.
40.	M. Darowska, O naukach i wychowaniu, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. arch.
P.18.2.I.13.
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mowane: na nauczanie początkowe – 3 lata, 4-6 szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Dlatego siostry niepokalanki zdecydowały się w 1999 r. we wrześniu otworzyć
gimnazjum. W ten sposób dzieci, które kończyły szkołę podstawową u sióstr, mogły
ją dalej kontynuować na miejscu. Nowa reforma to też nowe wymagania bazy metodyczno-dydaktycznej. Największym brakiem, wytykanym siostrom przez kuratorium
i rodziców dzieci był brak sali gimnastycznej. Budowę jej rozpoczęto w 2000 r. wraz
z przylegającym zapleczem oraz umieszczeniem w części nowego budynku w prawym
skrzydle, pomieszczeń wykładowych dla gimnazjum. Budynek został wybudowany od
fundamentów i umieszczony między zabudowaniami dawnego folwarku, a prawym
skrzydłem domu głównego. W górnej części pierwszego piętra został on połączony korytarzem ze szkołą podstawową. Salę gimnastyczno-widowiskową oddano do użytku
w październiku 2003 r., a kilka lat później profesjonalne boisko sportowe. Przy każdej
nowej inwestycji antycypują w kosztach różne instytucje życia publicznego. Pieniądze
pozyskują siostry poprzez udział w różnych projektach unijnych, regionalnych czy
fundacji kościelnych. Zawsze jednak przy udziale w kosztach funduszy własnych.
Z najważniejszych wydarzeń tego okresu trzeba wymienić przede wszystkim Uroczystość beatyfikacji Marceliny Darowskiej, która miała miejsce 6 października 1996
r. w Rzymie na placu św. Piotra.Dokonał jej Jan Paweł II, polski papież. Uroczystość
dziękczynna w Jarosławiu za dar wyniesienia na ołtarze bł. Marceliny Darowskiej
odbyła się 19 stycznia 1997 r. w jarosławskiej kolegiacie. Przewodniczył jej ks. bp
Bolesław Taborski przy udziale licznie zgromadzonej wspólnoty szkolnej, sióstr, dawnych wychowanek i mieszkańców Jarosławia. Również hucznie, uroczyście, w roku
szkolnym 2003/2004 obchodzono 10-lecie Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek
im. Bł. M. M. Darowskiej41. Pierwsi absolwenci opuścili prywatne Gimnazjum Sióstr
Niepokalanek im. Bł. M. M. Darowskiej w czerwcu 2001 roku.
Obecnie w klasztorze po kolejnej reformie szkolnictwa siostry prowadzą przedszkole i szkołę podstawową, ośmioklasową, w której uczy się ponad 250 dzieci i młodzieży.
Mimo ogromnych zniszczeń, których doznał budynek, w miarę możliwości finansowych, przy wsparciu licznych dobroczyńców i funduszy rozwoju i unijnych, szkoła
wygląda imponująco. Pozostała jeszcze do remontu kaplica z cudownym posągiem
Matki Bożej Jazłowieckiej i część gospodarcza domu.

41. Już minęło 10 lat… 2003 r. – folder wydany na okoliczność 10-lecia istnienia szkoły.

47

Dom na skale zbudowany.Zarys historii klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia…

Kończąc ten bardzo krótki, historyczny zarys dziejów klasztoru niepokalanek
zbudowanego na skarpie jarosławskiej, można śmiało powiedzieć, że jest to dom
niezwyciężony, zbudowany na fundamentach, gdzie kamieniem węgielnym nie jest
skarpa, ale mocna Skała.

Streszczenie
Dom na skale zbudowany.
Zarys historii klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP na Głębokiej w Jarosławiu
Prezentowany artykuł przedstawia historię Klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu na Podkarpaciu. Bł. Marcelina Darowska, współzałożycielka
Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP, pierwszy dom macierzysty założyła
w 1862 r. w Jazłowcu na Podolu. Tam też rozpoczęła wraz z siostrami realizację niepokalańskiego charyzmatu, jakim było wychowanie dziewcząt w duchu miłości Boga
i Ojczyzny. System wychowawczy napisała sama i zawarła go w czterech zasadach
wychowawczych, gdzie nauczanie wychowujące przeplatało się z wychowaniem nauczającym. Realizowała charyzmat w szkołach, które siostry prowadziły. W Jazłowcu
był Zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt ze sfer wyższych i szkółka ludowa
dla okolicznych dzieci. Po uzyskaniu autonomii przez Galicję, a przez to większej
świadomości społecznej, szkoła w Jazłowcu była tak przepełniona, że Marcelina Darowska, wyruszyła w poszukiwaniu miejsca na nową placówkę. Z wielu propozycji
wybrała parcelę na przedmieściach Jarosławia, miejsce nadzwyczaj urokliwe, położone
na skarpie nad Sanem, daleko od zgiełku i szumu. W tym miejscu wybudowano
opisywany klasztor.
Słowa kluczowe: Klasztor, Jarosław, Siostry Niepokalanki, szkolnictwo, Matka Boża
Jazłowiecka, bł. Marcelina Darowska.

Summary
A house built on a rock.
Outline of the history of the monastery of the Sisters of the ImmaculateConceptionat Głęboka in Jarosław
The presented article presents the history of the Convent of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Jarosław in Podkarpacie. Blessed Marcelina
Darowska, the co-founder of the Congregation of the Immaculate Conception of the
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Blessed Virgin Mary, founded her first native home in 1862 in Jazłowiec in Podolia.
There, she began, together with her sisters, to realize the Sisters of Mary Immaculate’ss
charism, which was raising the girls in the spirit of love for God and the Fatherland.
The educational system wrote it self and included it in four education al principles,
where the educative teaching was intertwined with the teaching nurturing. She also
pursued the charism in the schools running by sisters. In Jazłowiec there was a scientific and education al institution for girls from the higher classes as well as a folk
school for local children. After regaining autonomy by Galicia, and thus greater public
awareness, the school in Jazłowiec was so over crowded that Marcelina Darowska set
off in search of a place for a new institution. From many proposals, she chose a plot
in the suburbs of Jarosław, an extremely charming place, located on the scarp on the
San River, far from the hustle and bustle. The described monastery was built here.
Keywords: Monastery, Jarosław, Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed
Virgin Mary, education, Our Lady of Jazłowiecka, blessed Marcelina Darowska.
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Wiesław Jan Wolwowicz semper fidelis
Waldemar Basak1
Wiesław Jan Wolwowicz urodził się 6 kwietnia 1922 w Sanoku2. Jego ojciec Wiktor
(1887–1971) był inżynierem kopalnictwa naftowego, a matka Tekla z d. Zielińska3
(1894–1981) nauczycielką4. Miał brata Ryszarda (1921–2015, harcerz, instruktor
ZHP, żołnierz ZWZ-AK, inżynier)5 i siostrę Alicję (ur. 1928, harcerka, nauczycielka
języka polskiego)6.
W okresie II Rzeczypospolitej mieszkał w Borysławiu. Do szkoły uczęszczał w Samborze. Był harcerzem, drużynowym, podharcmistrzem Chorągwi Lwowskiej7. Po
wybuchu II wojny światowej ochotniczo zgłosił się do Kompanii Strzeleckiej w Borysławiu uczestnicząc w ochronie Polaków przed atakami Ukraińców. Po agresji
ZSRR na Polskę usiłował przedostać się na Zachód, lecz został w lutym 1940 roku
aresztowany przez NKWD na granicy z Węgrami w miejscowości Sianki8. Był osadzony w więzieniu śledczym we Lwowie, gdzie został skazany na karę 5 lat pozbawienia
wolności. W 1940 roku został przeniesiony do obozu w Starobielsku, a później do
łagru w Iwdielu (obwód swierdłowski na Uralu). Na mocy układu Sikorski-Majski
z 30 lipca 1941 roku odzyskał wolność.
25 września 1941 roku w Tockoje w formującym się 2 Korpusie Polskim w ramach
Armii Polskiej w ZSRR gen. Władysława Andersa trafił do szeregów 17 pułku piechoty, 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty. W jego ramach od 11 października 1941 roku do
28 lutego 1942 roku służył w Samodzielnym Batalionie Strzeleckim „Dzieci Lwowskich”. Od marca 1942 roku do lipca 1942 roku w Shahrisabz (Uzbekistan) przeszedł
przeszkolenie dla podchorążych na kursie prowadzonym w szkole oficerów rezerwy.
Później, jako dowódca drużyny służył w 16 pp 6 DP 16. Po ewakuacji do Persji jego
1. Dr Waldemar Basak, Prezes Zarządu Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego.
2. T. Wolwowicz, Z odległych lat, „Rocznik Sanocki” 1986, T. VI, s. 9.
3. Zgromadzenie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari na obczyźnie, Londyn 1970, s. 214.
4.	T. Wolwowicz, Mój start w zawodzie nauczycielskim. Wspomnienia z roku 1914, „Rocznik Sanocki”
1995, T. VII, s. 167.
5. R. Wolwowicz, Szkic harcerski, zhpsanok.pl, 2015-01-26, dostęp 2019-04-17.
6. Księga pamiątkowa szkół ekonomicznych w Sanoku 1925–1995, Sanok 1995, s. 277.
7. Wywiad z druhną Alicją Wolwowicz, 17.08.2017 r., www.zhp.sanok.pl, dostęp 2019-04-24.
8. Zgromadzenie Kawalerów…, s. 214.
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W drodze do wojska (W. Wolwowicz
pierwszy od lewej). Źródło: B. Biegański,
T. Dejhołos, J. Szwed, W. Wolwowicz,
P. Woźniak (red.), Kronika. 16. Lwowski
Batalion Strzelców, Londyn 2012, s. 23.
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jednostkę przemianowano na 16 Lwowski Batalion Strzelców. Ukończył kurs instruktorski OPL i OPgaz., a nastepnie w 1943 roku w Gederze w Palestynie: kurs dowódców
plutonów szturmowych9. Od marca 1943 roku służył w 5 Kresowej Dywizji Piechoty
i przeszedł szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Liban, Egipt, po czym trafił do
Włoch. Od lutego 1944 roku w szeregach 16 Lwowskiego Batalionu Strzelców brał
udział w kampanii włoskiej. Uczestniczył w walkach nad rzeką Sangro, Rapido i bitwie
o Monte Cassino10. Po latach wspominał: „[…] Drugie natarcie rozpoczęło się parę
dni później w nocy z 16 na 17 maja. Dowódca 16 batalionu, major Andrzej Stańczyk,
dostał za zadanie wypad nocny na wzgórze „Widmo”. Byłem jednym z dowódców
grup szturmowych atakujących to wzniesienie. Już zaczynało się ściemniać, kiedy
z prawej strony uchwyciliśmy pierwszy skraj „Widma”. Weszliśmy najpierw dwoma
plutonami, później dołączył do nas jeszcze jeden pluton z naszej kompanii. Przez
nas przeszła jeszcze jedna kompania. Nad ranem, przed wschodem słońca, nastąpił
niemiecki kontratak. To był moment, kiedy nasz batalion nie wycofał się, pomimo
poniesionych strat. Opatrywałem między innymi dowódcę 2. Kompanii, porucznika
Perkowskiego. Skierowałem go, wraz z drugim kolegą, do punktu opatrunkowego11.
Ze swojej grupy szturmowej straciłem dwóch żołnierzy, czterech było lekko rannych,
jeden ciężej. Sam byłem kontuzjowany w rękę. Z sąsiedniej drużyny zginął podchorąży
Gasiński. Na moment przed śmiercią, meldował dowódcy kompanii, że podchorąży
Gasiński nie żyje. I jeszcze jeden obraz, świadczący o poświęceniu i oddaniu naszych
żołnierzy – przechodzimy przez krótkie pole minowe przed „Widmem”. Szybko biegliśmy i nieszczęśliwie jeden chłopak wyleciał na minie tuż przed drutami kolczastymi.
Leży na tych drutach i krzyczy do nas „Chłopcy, po mnie, po mnie”. Sam stracił nogę,
czy przeżył? Już nie pamiętam. W końcu udało nam się stosunkowo niewielkimi
stratami odeprzeć przeciwnatarcie Niemców oraz zająć i umocnić nasze stanowiska.
Następny dzień przyniósł zdobycie wzgórz małe i duże San Angelo, aż w końcu 18
maja nadeszło upragnione zwycięstwo […]12. Melchior Wańkowicz w „Bitwie o Monte
Cassino” opisał sytuację, gdy do polskiego sanitariusza opatrującego rannego strzelało

9. Zgromadzenie Kawalerów…, s. 214.
10. Pamiętajmy o Monte Cassino, radiomaryja.pl, 19 maja 2009, dostęp 2019-04-17.
11.	Pchor. Wolwowicz wyniósł rannego por. Perkowskiego spod ognia karabinów. L. Paff, Kresowa
walczy w Italii, Italia 1945, s. 93.
12. P. Gotfryd, Ciągle martwiłem się o swoich żołnierzy, www.elondyn.co.uk, dostęp 2019-04-23.
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czterech Niemców – trzech z nich zabił, a czwartego ranił pchor. Wolwowicz13. Za
okazane męstwo Wiesław Wolwowicz został odznaczony Krzyżem Walecznych14.
Następnie walczył na Linii Gustawa i Hitlera, w bitwie o Ankonę, na Linii Gotów
oraz w Apeninach Emiliańskich, gdzie w październiku 1944 roku został po raz drugi
ranny – w szczękę i płuco w trakcie zmagań pod Civitellą. Przebywał w szpitalach
w Rzymie i Neapolu. Po wyleczeniu powrócił na szlak bojowy - brał udział w zdobyciu
miejscowości Predappio, walczył nad rzekami Senio, Santerno, Sillaro i o Bolonię.
W kwietniu 1945 roku został awansowany do stopnia podporucznika. Podczas bitwy
o Bolonię dowodził plutonem; 15 kwietnia 1945 roku skuteczne odparł Niemców
chcących wysadzić zaminowany most na rzece Sillaro. Następnie na czele swej grupy uderzył z własnej inicjatywy na dom, zagrażający utworzonemu przyczółkowi.
W ciężkim ogniu nieprzyjaciela zdobył dom i wziął do niewoli 10 Niemców. Dzięki
wyczuciu potrzeb pola walki przyczynił się przez zaskoczenie do rozszerzenia i utrzymania przyczółka i mostu, przez który ruszył pościg. Zdobywając dom po raz trzeci
odniósł rany, w tym ponownie w szczękę. Za okazane bohaterstwo otrzymał Krzyż
Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari15.
Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w 1946 roku w Londynie. Wstąpił
do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia i służył w jego szeregach
do 1947 roku, po czym został zdemobilizowany z wojska. W późniejszym czasie był
pracownikiem huty szkła, firmy produkującej izolacje, następnie przez dziesięć lat
pracował jako asystent szefa działu finansowego w The Daily Telegraph.
Aktywnie funkcjonował w społeczności kombatantów. Był działaczem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Pełnił funkcję prezesa Funduszu Pomocy Wdowom,
Sierotom i Inwalidom 5 Kresowej Dywizji Piechoty, prezesa Zgromadzenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari16, prezesa Funduszu Pomocy 5 Kresowej
Dywizji Piechoty, prezesa Koła Oddziałowego 16 Lwowskiego Batalionu Strzelców,
wiceprezesa Związku Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Udzielał się w życiu

13.	M. Wańkowicz, Bitwa o Monte Cassino, Warszawa 2009, T. 2, s. 90; L. Paff, Kresowa walczy…,
s. 90.
14. F. Gryko, Pożegnanie płk. Wiesława Jana Wolwowicza, „Kombatant” 2014, Nr 1, s. 31.
15.	B. Błażewicz, Ostatni powrót bohatera, „Tygodnik Sanocki” 2014, Nr 15, s. 8; Zgromadzenie Kawalerów…, s. 214.
16. Organizacje społeczne, zpwb.vot.pl, dostęp 2019-04-17.
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społecznym i polonijnym17. Był członkiem rady Związku Polaków w Wielkiej Brytanii.
Aktywnie uczestniczył w rocznicowych spotkaniach kombatanckich18 i uroczystościach patriotycznych, także w Polsce19.
Za kultywowanie tradycji jednostek 2 Korpusu Polskiego oraz działalność społeczną
na rzecz kombatantów otrzymywał kolejne awanse: porucznik – 3 maja 1962 roku
w Londynie rozkazem gen. broni Władysława Andersa, kapitan – 11 listopada
1964 w Londynie rozkazem gen. broni Władysława Andersa, major – 10 listopada
1989 w Londynie zarządzeniem Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, podpułkownik – decyzją Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza
z 28 marca 2000, pułkownik – decyzją Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha
z 16 maja 200820.
17. 70-lecie ZNPZ, dziennikpolski.co.uk, 3 sierpnia 2012, dostęp 2019-04-17.
18.	
Polscy kombatanci wzięli udział w obchodach 68. rocznicy wyzwolenia Ankony, naszswiat.net, 19
lipca 2012, dostęp 2019-04-17.
19. „Dawno, dawno temu...?”. Wyjątkowe spotkanie, spbodzanow.strefa.pl, dostęp 2019-04-17.
20. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Wolwowicz, dostęp 2019-04-17.
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15 kwietnia 2012 roku z okazji 90. urodzin Wiesława Wolwowicza p.o. kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wręczył jubilatowi pamiątkową szablę w ramach uroczystości w Ognisku
Polskim w Londynie.
Wiesław Wolwowicz odwiedzał rodzinne miasto Sanok od połowy lat 60. XX wieku.
Zmarł w wieku 91 lat w Londynie 15 stycznia 2014 roku21. 4 kwietnia 2014 roku, po
mszy pogrzebowej, którą odprawił o. Józef Madura z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Pocieszenia w Sanoku, część prochów Wiesława Wolwowicza zostało
pochowanych w grobowcu rodziców na Cmentarzu Centralnym w Sanoku przy asyście
i salwie honorowej 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Trzy dni później, 7 kwietnia
2014 roku po mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie jego
prochy zostały pochowane na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie22.
Jego żoną była Stefania z domu Wojewódka (1927-1989, podczas wojny służyła
w szeregach Pomocniczej Służby Kobiet), z którą miał syna Jerzego i córkę Jolantę23.
21. Zmarł bohater 2. Korpusu Polskiego, dokuman.pl, dostęp 2019-04-17.
22. Lista pochowanych. Wiesław Jan Wolwowicz, um.warszawa.pl, dostęp 2019-04-17.
23. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Wolwowicz, dostęp 2019-04-17.
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Streszczenie
Wiesław Jan Wolwowicz semper fidelis
Artykuł zawiera biogram Wiesława Jana Wolwowicza (1922-2014), harcerza, instruktora ZHP, żołnierza ZWZ-AK, więźnia sowieckich łagrów. Od 1941 roku żołnierza 2
Korpusu Polskiego w ramach Armii Polskiej w ZSRR. Przeszedł szlak bojowy przez
Iran, Irak, Palestynę, Liban, Egipt, po czym trafił do Włoch. Uczestniczył w walkach
nad rzeką Sangro, Rapido i bitwie o Monte Cassino. Następnie walczył na Linii Gustawa i Hitlera, w bitwie o Ankonę, na Linii Gotów oraz w Apeninach Emiliańskich. Brał
udział w zdobyciu Predappio, walczył nad rzekami Senio, Santerno, Sillaro i o Bolonię.
Trzykrotnie ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w Londynie. Działacz polonijny i społeczny szczególnie aktywny w środowisku kombatantów.
Słowa kluczowe: II wojna światowa, 2 Korpus Polski, Monte Cassino, harcerz, żołnierz, bohater, kombatant.

Summary
Wiesław Jan Wolwowicz semper fidelis
The article contains the biography of Wiesław Jan Wolowicz (1922 - 2014), a scout,
ZHP instructor, ZWZ-AK soldier and a Soviet camps captive. From 1941he was
a soldier of the Second Polish Corps under the Polish Army in the USSR. He passed
a combat trail through Iran, Iraq, Palestine, Lebanon, Egypt then he landed in Italy.
He participated in the battles at the Sangro river, Rapido and in the battle of Monte
Cassino. Next, he fought on the line of Gustaw and Hitler, in the battle of Akon, on
the line of Goths and in the Emilian Apennines. He took part in obtaining Predappio,
he fought at the rivers of Senio, Santerno, Sillaro and he fought for Bologna. He was
wounded three times, decorated with the Silver Cross of the World Order Virtuti
Military. After the end of the Second World War, he settled in London. He became
a Polonia and social activist especially active in the veterans’ environment.
Keywords: Second War War, Second Polish Corps, Monte Cassino, scout, soldier, hero.
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Kombinacja operacyjna pionu III Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie
rozpracowania organizacji podziemnej Polskie
Powstańcze Siły Zbrojne
Arkadiusz Machniak1

Wprowadzenie
Podziemie antykomunistyczne w Polsce było bezpośrednią kontynuacją organizacyjną i ideową konspiracji działającej na terenie kraju w okresie drugiej wojny światowej. W historiografii rozpowszechniony jest podział na „antykomunistyczne” czy
„antysowieckie” oraz „antynazistowskie” – „antyniemieckie”, jednak w większości
przypadków kryterium tego podziału nie są ich założenia programowe, ale układ chronologiczny i geograficzny. Z tej przyczyny podziemie działające w latach 1941–1944
siłą rzeczy uznawane jest za antyniemieckie, a późniejsze za antykomunistyczne2.
W ramach poniższego tekstu autor skupił się na ukazaniu czynności operacyjnych
przeprowadzonych przez komunistyczny aparat represji w czasie rozpracowania niepodległościowej organizacji o nazwie: Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ). W tym
przypadku główna uwaga skupiona zostanie na ukazaniu procesu przeprowadzenia
tzw. „kombinacji operacyjnej”.
Autor w ramach tekstu wykorzystał materiały źródłowe zdeponowane w archiwum IPN
a dotyczące działalności PPSZ. Oczywiście dyskusyjna pozostaje ocena wiarygodności
materiałów wytworzonych przez komunistyczny aparat represji. Jednak w tym przypadku
są one jedynym źródłem informacji umożliwiającym odtworzenie procesu rozpracowania tej organizacji i wykorzystanych w tym zakresie metod pracy operacyjnej.
Bezcennym było dla autora wykorzystanie informacji pozyskanych na podstawie
przeprowadzonych rozmów z ostatnim żyjącym jeszcze członkiem tej organizacji
– mjr rez. Eugeniuszem Kądziołką. Była to jedyna możliwość na zweryfikowanie
informacji znajdujących się w dokumentach aparatu represji.

1. Dr Arkadiusz Machniak, Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku.
2.	P. Niwiński (red.), Aparat represji a opór społeczny wobec systemu komunistycznego w Polsce i na
Litwie w latach 1944–1956, Warszawa 2005, s. 13.
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Model działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
w ramach stworzonych struktur MBP
Zgodnie z zasadami pracy operacyjnej mianem kombinacji operacyjnej określano
całokształt przedsięwzięć agenturalno-operacyjnych podporządkowanych jednolitej koncepcji umożliwiającej organom bezpieczeństwa publicznego rozwiązanie
skomplikowanych zadań agenturalnego rozpracowania w naturalnych lub celowo
stworzonych warunkach. Kombinacje operacyjne stosowano dla wprowadzenia agentury do rozpracowania, przeprowadzenia tajnych oględzin i rewizji, „tajnych zdjęć’
i aresztów, wyprowadzenia agentury z rozpracowania, a także przy rozwiązywaniu
innych zadań zmierzających do jak najszybszego wykrycia przestępczej działalności
rozpracowywanych osób3.
Cele i zasady działań aparatu bezpieczeństwa PRL w sposób zasadniczy zostały
sprecyzowane w instrukcjach o pracy operacyjnej, które określały funkcjonowanie poszczególnych pionów operacyjnych i nieoperacyjnych UB-SB. Szczegółowe zagadnienia dotyczące charakteru, rodzajów i sposobów wykonywania pracy poszczególnych
departamentów/biur oraz wydziałów na poziomie centrali oraz wydziałów i sekcji na
szczeblu wojewódzkim ujmowane były w specjalnych instrukcjach4.
Aparat bezpieczeństwa był jednym z głównych instrumentów, które umożliwiły
komunistom zdobycie i umocnienie władzy w Polsce oraz sprawowanie jej aż do
1989 roku. Jest to szczególnie oczywiste dla lat 1944–1956, w których zostały uformowane podstawowe elementy systemu, a powszechny terror i masowe represje stanowiły
zasadnicze, choć rzecz jasna nie jedyne, narzędzia panowania5.
Organizowanie struktur Resortu Bezpieczeństwa Publicznego (RBP) PKWN rozpoczął Stanisław Radkiewicz 1 VIII 1944 r. trzy dni po swoim przybyciu do Lublina.
Utworzono wówczas trzy pierwsze jednostki: Wydział Operacyjny (kontrwywiad),
na czele którego stanął Roman Romkowski, Wydział Personalny z sowieckim oficerem na czele mjr Mikołajem Orechwą oraz sekretariat kierowany przez Juliana
Konara. W terenie trzonem przyszłych kadr „ludowego” bezpieczeństwa mieli być

3.	T. Ruzikowski, Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), Warszawa 2004,
s. 55.
4. M. Komaniecka, Instrukcje pracy pionów pomocniczych UB i SB (1945–1989), Kraków 2010, s. 17.
5.	B. Kopla, Księga bezprawia. Akta normatywne resortu bezpieczeństwa publicznego (1944–1956),
Warszawa 2011, s. 7.
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partyzanci Armii Ludowej (AL) oraz przede wszystkim absolwenci Szkoły NKWD
w Kujbyszewie6.
Formalnym aktem dającym początek aparatowi bezpieczeństwa publicznego na
Rzeszowszczyźnie był rozkaz personalny z 1 IX 1944 r. pełnomocnika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego mjr Mieczysława Broniatowskiego. Rozkazem tym mianowano kierownictwo Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP)
w Rzeszowie oraz kierowników urzędów powiatowych lub funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ich organizacje na terenach objętych jurysdykcją Armii Czerwonej7.
Zadania Departamentu I Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – kontrwywiad – w rzeszowskim WUBP realizował Wydział I, a w PUBP kilkuosobowe
Referaty I. Jednostki te zostały zorganizowane w listopadzie 1945 r. Zadania walki
ze zbrojnym podziemiem na Rzeszowszczyźnie realizował Wydział III WUBP i jego
odpowiedniki w PUBP – Referaty III8.
„Tarcza i miecz” oraz „oczy i uszy” to dwa obrazowe i stałe już określenia oddające
to czym jest, a raczej do czego służy aparat bezpieczeństwa. Zawsze i wszędzie, ale
z całą pewnością w systemach totalitarnych i ich komunistycznym wariancie9.
Ogólnie rzecz ujmując głównym zadaniem aparatu represji była kontrola nad
wszystkim i wszystkimi (łącznie, choć z ograniczonym zarysie, z partią komunistyczną) przy utrzymaniu wysokiego poziomu represyjności. Oba te elementy były ściśle ze
sobą związane, gdyż zbieranie informacji, czyli kontrola było warunkiem niezbędnym
do stosowania represji, z kolei strach przed represjami ułatwiał kontrolę10.
Rozpracowanie PPSZ realizowane było przy współudziale organów informacji
Wojska Polskiego.Warto zaznaczyć, że również wojskowy aparat bezpieczeństwa
praktykował kombinację operacyjną. Przyjęte wytyczne nałożyły na cywilne i wojskowe organa bezpieczeństwa zadania wzmożenia czynności operacyjnych mających
na celu zabezpieczenie jednostek WP przed penetracją wywiadów obcych państw tj.
państw kapitalistycznych. Zalecano wspólną koordynację działań, szybką likwidację
6.	D. Iwaneczko, Z. Nawrocki (red.), Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa
publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944 – lipiec 1945), Rzeszów 2005, s. 30.
7. Tamże, s. 33.
8. Z. Nawrocki, Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 1944–1949, Rzeszów 1998, s. 102–107.
9.	A. Paczkowski, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL, Kraków
1999, s. 33.
10.	A. Dudek, A. Paczkowski, Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950–1952, Warszawa 2000,
s. 10.
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wymierzonych przeciwko jednostkom WP przypadków wrogiej działalności zarówno
na terenie wojskowym jak i cywilnym. Organa informacji WP zobowiązane były
w prowadzonych rozpracowaniach osób i grup podejrzanych o wrogą działalność
zwracać operacyjną uwagę na wszelkie sygnały mogące świadczyć o powiązaniach
figurantów z kadrą żołnierską, wykrywać fakty wrogiej działalności, ustalać konkretne
formy i kanały przenikania na teren wojskowy. Celem wspólnych przedsięwzięć, obie
służby miały prowadzić w ewidencji operacyjnej wspólne rozpracowania. Przy wspólnych działaniach nakazywano realizacje takich czynności jak kombinacja operacyjna
z wykorzystaniem techniki operacyjnej11.

Polskie Powstańcze Siły Zbrojne – geneza powstania i zarys
działalności
W świetle dostępnych materiałów źródłowych wskazanie dokładnej daty utworzenia
przez Romana Kisiela PPSZ stwarza pewne trudności. Według jednego z najbliższych
współpracowników R. Kisiela z okresu funkcjonowania PPSZ Eugeniusza Kądziołki,
który by jednocześnie jego siostrzeńcem i pełnił w tej organizacji funkcje kuriera,
Kisiel planował powołać do życia organizację konspiracyjną jeszcze przed 1951 roku.
W 1949 r. E. Kądziołka przebywając w Kamiennej Górze utrzymywał kontakty z Kisielem, który mieszkał i pracował w tym okresie we Wrocławiu. Z polecenia Kisiela
Kądziołka sondował wśród swoich znajomych potencjalnych kandydatów do działalności konspiracyjnej12.
Według twórcy tej organizacji Kisiela ps. konspiracyjny „Dźwignia” geneza tej
organizacji sięga końca 1949 roku, kiedy przeszedł on do ukrycia. Podczas pobytu
na terenie powiatu przemyskiego na podstawie krążących informacji o zbliżającym
się konflikcie zbrojnym i rosnącemu niezadowoleniu społecznemu Kisiel podjął
decyzje o utworzeniu PPSZ. Organizacja ta miała w przyszłości objąć na wypadek
wojny władzę w Polsce po obaleniu ustroju komunistycznego. Ponadto utworzenie
11.	Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania (AIPN BU), 1535/35, Rozkaz nr
096/55 Przewodniczącego KdsBP o współdziałaniu organów bezpieczeństwa publicznego z organami
informacji z 17 IX 1955 r., k. 52. Wojskowy aparat bezpieczeństw w latach późniejszych również
realizował czynności w ramach kombinacji operacyjnej, zob. B. Kapuściak, Instrukcje pracy kontrwywiadowczej WSW wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957–1990),
Kraków 2010.
12. Relacja Eugeniusza Kądziołki z 13 VII 2014 r.
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organizacji dawało Kisielowi możliwość lepszego funkcjonowania pod jej szyldem
w konspiracji. Organizacja ta miała bazować na kadrach BCh, SL i PSL. Kisiel za
główny cel przyjął rozbudowę jej struktur na terenie województwa rzeszowskiego.
Kisiel sam mianował siebie pułkownikiem i Komendantem PPSZ oraz przyjął główne
założenia organizacyjne i ideologiczne13.
Kisiel nazwę organizacji zaczerpnął z książki „Powstanie 1863 r.”, gdyż jedna z grup
powstańczych nosiła taką właśnie nazwę. Organizację konspiracyjną zamierzał on
budować na gruncie chłopskim, gdyż jak twierdził przed pierwszą wojną światową
rządziła sanacja, po drugiej rządzą robotnicy, a po trzeciej wojnie światowej będą
rządzić chłopi. PPSZ mieli tworzyć byli żołnierze BCh i AK. Jednym z głównych
celów działalności organizacji miało być przygotowanie gruntu pod przejęcie władzy
przez Stanisława Mikołajczyka. Kisiel nie planował natomiast akcji z użyciem broni
palnej i takie założenia mieli mu za złe młodsi członkowie PPSZ. Broń miała jedynie
służyć do ćwiczeń i przygotowań na wypadek kolejnej wojny14.
Jednym z pierwszych, który wstąpił w szeregi PPSZ to były funkcjonariusz UB
Henryk Tadla. Przyjęty został do PPSZ w styczniu 1951 r. wraz ze swoją żoną Janiną. Otrzymał ps. „Słowik” i stanowisko komendanta obwodu przeworskiego. Jego
żona odpowiadała w organizacji za łączność. H. Tadla wykorzystując swoje kontakty
w bezpiece pozyskiwał m. in aktualnych lub byłych funkcjonariuszy do współpracy
z PPSZ. Jednym z nich był były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Przeworsku Walerian Lichtarski15.
W kilka miesięcy później Kisiel pozyskał w szeregi organizacji oficera Wojska Polskiego kpt. Kazimierza Zakrzewskiego. Wymieniony pełnił funkcję dowódcy kompanii w jednej z jednostek wojskowych w Przemyślu. K. Zakrzewski był spokrewniony
z innym członkiem tej organizacji Wiesławem Woszczakiem i dzięki niemu po raz
pierwszy spotkał się z Kisielem w Zagórzu w marcu 1950 r. Do kolejnego spotkania
pomiędzy nimi doszło w lipcu 1951 r. w Piotrkowie. Wówczas Zakrzewski wyraził akces
do PPSZ, złożył przed Kisielem przysięgę i obrał pseudonim konspiracyjny „Wiech”16.
13.	Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów (AIPNOR), 050/1938, T. IV, Protokół
przesłuchania podejrzanego Romana Kisiela z 8 XII 1951 r., k. 241
14. M. Koba, Polskie Powstańcze Siły Zbrojne, Rzeszów 1998, s. 18.
15. AIPNOR, 050/1932/2, Protokół przesłuchania podejrzanego Henryka Tadla z 01 XII 1951 r., k. 56.
16.	AIPNOR, 050/1938/1, Protokół przesłuchania podejrzanego Kazimierza Zakrzewskiego z 03 XI
1951 r., k. 158–160.
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Struktura PPSZ oparta była głównie na strukturze konspiracyjnej BCh. Najwyższą
władzą była Komenda Główna, nazywana też Kwaterą Główną na czele z Kisielem
ps. „Dźwignia”. Jego zastępcą był W. Woszczak ps. „Orkan” w późniejszym okresie
komendant okręgu w PPSZ. Drugim zastępcą był kpt. Zakrzewski ps. „Wiech”. Pod
Komendę Główną podlegała Komenda Okręgu, obejmująca tereny województwa
rzeszowskiego w składzie personalnym: Komendant – Woszczak ps. „Orkan”, Zastępca
– Andrzej Nowak ps. „Grot-Kotwica”, Szef łączności – J. Tadla ps. „Sosna”. Komenda
Okręgu dysponowała trzema Komendami Obwodów, które swoją działalnością obejmowały teren trzech powiatów tj. przemyski, jarosławski i przeworski. W każdej z tych
komend były przewidziane po trzy etaty kierownicze.Funkcję Komendanta Obwodu
przemyskiego pełnił Aleksander Słabodzian ps. „Szary”, stanowisko Komendanta Obwodu jarosławskiego piastował Władysław Kędzior ps. „Wilk”. We wszystkich trzech
Obwodach stanowiska zastępców i szefów łączności nie były obsadzone. Ponadto
w skład Komendy Głównej planowano powołać Szefa wywiadu i jego zastępcę, Szefa
kancelarii i jego zastępcę oraz sekretarkę. W rzeczywistości nie powołano Komendy
Głównej w przewidzianej statutem formie17.
Pod Komendy Obwodów podlegały Komendy Rejonowe, które dzieliły się na
placówki, obejmując działalnością jedną gromadę. Teren Obwodu przemyskiego
podzielony był na dwie Komendy Rejonowe: Krzywcza – Komendant Józef Lach ps.
„Sęp”, Dubiecko – Komendant Paweł Dudziak ps. „Topola”. Komendom tych dwóch
Rejonów podlegały cztery placówki, które mieściły się w miejscowościach: Skopów
– Komendant Franciszek Pilch ps. „Klon”, Bełwin – Komendant Michał Kostka ps.
„Tajemniczy”, Drohobyczka – Komendant Jan Pinkowicz ps. „Brzoza”, Wacławice –
Komendant Jan Cwynar ps. „Łuk”. Na terenie Obwodu jarosławskiego mieściły się
dwie Komendy Rejonowe w miejscowościach: Roźwienica – Komendant Michał
Perec ps. „Jastrzębiec, Pruchnik – Komendant Mieczysław Czarniecki ps. „Sokół-I”.
Pod opisane Rejony podlegało 4 placówki: Rudołowice – Komendant Stanisław Perec
ps. „Pokorny”, Bystrowice – Komendant Leon Fołta ps. „Tygrys”, Wola Węgierska –
Komendant Roman Czarniecki ps. „Jodła”. Obwód przeworski miał zorganizowane
tylko dwie Komendy Rejonowe w Markowej gdzie Komendantem został Dominik
Kulas ps. „Śmiały” oraz w Manasterzu z Komendantem Stefanem Ziębą ps. „Jawor”

17. M. Koba, Polskie Powstańcze..., s. 20–21.
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na czele. W obwodzie przeworskim zorganizowana została tylko jedna placówka
w Hucisku Jawornickim kierowana przez Władysława Jamróz ps. „Zmiana”18.

Sprawa agenturalnego rozpracowania krypt. „K-D”
Rozwojowi i dalszej działalności przeszkodziło rozpracowanie organizacji przez UB
i aresztowania. Na trop istnienia organizacji władze bezpieczeństwa wpadły w lutym
1951 r. wraz z aresztowaniem w Dusowicach pod Przemyślem Andrzeja Nowaka, przy
którym znaleziono pistolet. Odwieziony do PUBP w Przemyślu został przesłuchany
i zdradził fakt istnienia PPSZ, podając miejsce lokalizacji archiwum i przechowywania
broni w mieszkaniu Woszczaka na Winnej Górze w Przemyślu. Został on pozyskany
do współpracy z UB, jako agent pod pseudonimem „Krysia” i zwolniony z aresztu.
W czerwcu 1951 r. UB do współpracy pozyskało Kazimierza Skórę z Zagórza, jako
agenta o ps. „Jasia”, „Jesion”, który jednak później unikał współpracy z UB. Ponadto
UB pozyskało do rozpracowania PPSZ następujące osoby: Tadeusza Tomaszewskiego
– informator ps. „Zapałka”, Petronelię Łoziak – informator ps. „Helena” oraz jej męża.
Kisiel nie był świadomy zagrożenia. Zlekceważył napływające do niego ostrzeżenia
o rozpracowaniu organizacji. Największym zagrożeniem dla UB był Tadeusz Tadla,
który jako były funkcjonariusz UB znał metody pracy operacyjnej19.
23 III 1951 r, w celu infiltracji PPSZ Sekcja 3 Wydziału III WUBP w Rzeszowie założyła sprawę agenturalnego rozpracowania krypt. „K-D”. Ze strony WUBP
w Rzeszowie największy udział w prowadzeniu wymienionego rozpracowania mieli
kierownik Sekcji 3 Wydziału III por. Zbigniew Rachel oraz ppor. Stefan Kwiatek.
Łącznie w rozpracowaniu „K-D” wykorzystano 9 tajnych współpracowników, z czego
6 należało do tej organizacji. Jeden został wprowadzony przez Wydział III WUBP
w Rzeszowie. Dwóch wprowadził Departament III MBP20.
Latem 1951 r. do Manasterza powrócił z Kamiennej Góry siostrzeniec Kisiela Kądziołka, który otrzymał list od swojej matki napisany na prośbę Kisiela. W liście tym
18.	AIPNOR, 05/55, Charakterystyka nr 35 reakcyjnej organizacji pod nazwą Polskie Powstańcze Siły
Zbrojne, k. 150–151.
19.	I. Kozimala, Żołnierze Wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim
1944–1956, S. Kozak, (red.), Przeworsk mała ojczyzna, T. II, Przeworsk 2016, s. 81.
20.	M. Surdej, Polskie Powstańcze Siły Zbrojne - próba odbudowania chłopskiej konspiracji zbrojnej
w Polsce w początku lat pięćdziesiątych XX wieku, [w:] A. Indraszczyk, M. Krzysztofiński (red.),
Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945 – 1989), Warszawa – Rzeszów 2014, s. 355.
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była zawarta propozycja spotkania w okolicach Manasterza. Po przyjeździe do Manasterza Kądziołka początkowo nie mógł nawiązać kontaktu z Kisielem. Do spotkania
doszło w Lipniku, gdzie Kisiel potwierdził fakt założenia konspiracyjnej organizacji.
Kisiel wyznaczył Kądziołce w tej organizacji funkcję kuriera, gdyż jak się wyraził
darzył jego osobę szczególnym zaufaniem.Podczas spotkania w Lipniku latem 1951
r. Kisiel przekazał Kądziołce, iż w PPSZ działają już takie osoby jak Petronela Łoziak
z Przemyśla, która wcześniej była członkiem BCh i mieszkała w tym czasie na osiedlu
Kazanów, Kazimierz Skóra z Kańczugi pełniący funkcje łącznika, Edward Zając z Zagórza i M. Rzepa z Zagórza. Ponadto w Piotrkowie Trybunalskim działali już Roman
Czajka, w Hadlach Szklarskich działał Woszczak oraz Stanisław Koba. W Kańczudze
członkami PPSZ byli Ludwik Jamroz oraz Antoni Cynk. W Przemyślu do organizacji
należał Izydor Miara, w Bystrowicach do PPSZ należała Zofia Pukalska21.
W połowie listopada 1951 r. na drodze wiodącej z Dynowa do Przeworska doszło
do spotkania Eugeniusza Kądziołki - siostrzeńca Kisiela i kuriera PPSZ ps. „Kem”
z Kisielem. W trakcie spotkania wręczył on Kisielowi gotówkę i uzyskał polecenie
przyjazdu w to samo miejsce dnia następnego22.
Spotkanie to miało miejsce w dniu 17 XI 1951 r. Kisiel przebywał wówczas w domu
Karoliny Kowal w Kańczudze. Przez kilka wcześniejszych dni Kisiel ukrywał się w Sieteszy. W okresie tym uzyskał informacje, że UB planuje aresztowania na terenie gminy
Manasterz i on sam jest poszukiwany. UB poszukiwało wówczas również Stanisława
Kobę, Michała Potocznego, Edwarda Zająca. W przekonaniu Kisiela informacje powyższe wskazywały na to, iż UB rozpoznawało działalność PPSZ, gdyż wszyscy wyżej
wymienieni należeli do tej organizacji. Zdaniem „Dźwigni” osobą odpowiedzialną
za dystrybucje tych informacji i jednocześnie współpracę z UB miał być członek
PPSZ Maciej Rzepa23.
W połowie listopada 1951 r. M. Rzepa miał otrzymać list rzekomo napisany przez
Kisiela, aby ten zawiadomił poprzez osobę Stefana Zięby, Tadlę o planowanym spotkaniu w Kańczudze. Rzepa nie wykonał tego polecenia, bowiem w trakcie rozmowy
pokłócił się z kurierem, którym był Władysław Kurasiewicz. Pod koniec listopada
1951 r. Rzepa dowiedział się o aresztowaniu Tadli przez UB i jego pobycie w WUPB
21. Relacja Eugeniusza Kondziołki z dnia 04 IV 2013 r.
22. AIPNOR, 107/1333, Protokół przesłuchania podejrzanego Eugeniusza Kądziołki z 30 I 1952 r, k. 6.
23.	AIPNOR, 050/1938, T. IV, Protokół przesłuchania podejrzanego Romana Kisiela z 8 XII 1951 r.,
k. 244.
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w Rzeszowie. W grudniu tego samego roku Rzepie przekazano informacje, że jest on
poszukiwany przez UB i może zostać aresztowany. Taką informacje miał uzyskać od
krewnego zatrudnionego w WUBP w Rzeszowie sołtys ze wsi Żuklin, który następnie
poinformował o tym fakcie zainteresowanego. Na początku grudnia 1951 r. do Rzepy
przyjechał Kądziołka chcąc spotkać się i przeprowadzić rozmowę. Rzepa wymigał
się od tego spotkania, ale podczas wizyty kilka dni później u znajomego Leona Żygadły, spotkał się niespodziewanie z Kądziołką. Podczas tego spotkania Kądziołka
wypytywał się Rzepę, w jaki sposób dowiedział się o planowanych aresztowaniach
na terenie gminy Manasterz. Według Rzepy miał on uzyskać takie dane od swojego
znajomego zatrudnionego w UB w Rzeszowie24.
Przed ponownym spotkaniem Kądziołki z Kisielem do domu Kądziołków w Manasterzu przyjechał niespodziewanie pewien nauczyciel z Przemyśla przedstawiający
się pseudonimem „Barbara” informując gospodarzy, iż planuje spotkać się z Kisielem.
Zgodnie z poczynionymi ustaleniami doszło do spotkania na jednej z lokalnych dróg
w okolicach Manasterza Kisiela, któremu towarzyszył mężczyzna używający pseudonimu „Wiesław” z Kądziołką i „Barbarą”. Kisiel oraz dwóch pozostałych mężczyzn
rozmawiało nieco na uboczu nie wprowadzając Kądziołkę w temat spotkania.
Około miesiąca po tym spotkaniu – w drugiej połowie grudnia 1951 r. Kądziołka
dostał list napisany przez Kisiela z poleceniem wykonywania wszelkich rozkazów
od osoby, która ten list dostarczyła do Manasterza. Polecił on Kądziołce, aby ten
przybył w dniu 20 XII 1951 r. na stacje PKP w Jarosławiu. Tam doszło do spotkania
z mężczyzną, który przedstawił się jako „Mieczysław”. Kądziołka uzyskał od niego
polecenie rzekomo przekazane przez Kisiela wyjazdu do Szczecina do mieszkania
pod adresem Mariana Buczka 29/26.
Kądziołka wykonując zadanie kurierskie wyjechał wraz z „Mieczysławem” do
Szczecina pod podany adres. Doszło tam do spotkania z „Barbarą” któremu przekazano informacje o ustalonym spotkaniu z „Dźwignią” w Łodzi w dniu 23 XII 1951
r. W związku z faktem, iż „Barbara” nie mógł w dniu 23 XII 1951 r. pojechać na
spotkanie z Kisielem do Łodzi w drodze powrotnej w Poznaniu doszło do ponownego spotkania z „Mieczysławem”, którego poinformowali o fiasku spotkania z Kisielem.W tej sytuacji „Mieczysław” polecił Kądziołce, aby ten stawił się w Warszawie
w dniu 2 I 1952 r.
24. Tamże, 050/1938, Protokół przesłuchania świadka Macieja Rzepy z 8 II 1952 r., k. 303–304.
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W dniu 2 I 1952 r. o godz. 9 rano doszło do spotkania Kądziołki z „Mieczysławem”w Warszawie na dworcu PKP. Kądziołka dostał zadanie wyjazdu do Tczewa,
gdzie w sali dworcowej oczekiwać na niego będą dwaj mężczyźni, celem przekazania
mu dalszych instrukcji. Podczas pobytu w sali dworca PKP Kądziołka miał zakupić
piwo, czapkę położyć na stole a płaszcz zawiesić na ramionach. Spotkanie z dwoma
mężczyznami odbyło się zgodnie z przekazanymi poleceniami. Kądziołka w ich towarzystwie w dniu 3 I 1952r. pojechali do Łodzi, gdzie doszło do spotkania z „Barbarą”. Następnego dnia Kądziołka osobiście ponownie spotkał się z „Mieczysławem’
w Warszawie. Dostał rozkaz powrotu do Manasterza i przybycia na kolejne spotkanie
w dniu 27 I 1952 r. na stacji PKP w Przeworsku.W umówionym dniu na stacji PKP
w Przeworsku Kądziołka spotkał się z „Mieczysławem”, który przekazał mu informacje dla Rzepy, aby ten w dniu 28 I 1952 r. wyjechał do Krakowa na stacje PKP, gdzie
będzie oczekiwać Kisiel ps. „Dźwignia”. Rzepa odmówił wykonania tego rozkazu,
a Kądziołka na polecenie „Mieczysława” stawił się w tej sytuacji zgodnie z hasłem
kurierskim na kolejne spotkanie 28 I 1952 r. wieczorem do gospody w Kańczudze
w rynku. Tam jednak nie zastał „Mieczysława25.
3 I 1952 r. Dyrektor Departamentu III MBP płk Józef Czaplicki zatwierdził plan
dalszych działań w sprawie krypt. „K-D”. Postanowiono za sprawą Kądziołki ps. Kem”
nawiązać łączność z „Barbarą”, z którym miał umówić się na „konferencję”. W tej
„konferencji” miał brać udział sam pułkownik „Skała” z Komendy Głównej – faktycznie był nim ppłk Henryk Pohorski – były Szef Oddziału II Obszaru Lwowskiego
AK, w omawianym czasie groźny agent UB o pseudonimie „Szpinalski”. W rolę komendanta jego osobistej ochrony o pseudonimie „Janusz” wcielił się funkcjonariusz
UB ppor. Izydorczyk. Zadanie nawiązania kontaktu i doprowadzenia na konferencje „pułkownika z KG” otrzymał „Kem”. 5 I 1952 r. doszło do spotkania „Barbary”
ze „Szpinalskim”. Obaj odgrywali przed sobą fałszywe role wysokiej rangi oficerów
konspiracji i z tych pozycji prowadzili negocjacje. W razie pytań o nieobecność na
„konferencji” Kisiela, „Szpinalski” miał wytłumaczyć to faktem, że otrzymał on wysokie stanowisko w Komendzie Główne, a dalsze prowadzenie negocjacji z „Barbarą”
przejęła na siebie „organizacja centralna”. Aby uwiarygodnić przedmiotową wersję,
Kisielowi podyktowano list, w którym tłumaczył się „Barbarze” z nieobecności na
„konferencji”, który antydatowano i planowano wręczyć „Barbarze”. Po długich roz25. AIPNOR, 107/1333, Protokół przesłuchania podejrzanego Eugeniusza Kądziołka …, k. 6–9.
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mowach „Szpinalski” doszedł do wniosku, że „Barbara” konfabuluje, co następnie
opisał w stosownym raporcie. Dalsze czynności operacyjne wobec „Barbary” potwierdziły te uwagi. W połowie stycznia 1952 r. „Barbara” został aresztowany przez UB26.
Wspomniany powyżej nauczyciel, który przebywał domu Kądziołki i twierdził, że
jest członkiem organizacji konspiracyjnej już wcześniej planował spotkać się z Kisielem. Spotkanie pomiędzy Kisielem a „Barbarą” tj. Jerzym Bogdańskim vel Zygmunt
Koźmiński , co wspomniano już powyżej miało miejsce pomiędzy Kańczugą a Manasterzem dnia 18 XI 1951 r. W spotkaniu obok Kisiela, Bogdańskiego brali udział
Woszczak, Kądziołka i Skóra. Bogdański, poinformował Kisiela, że działa w organizacji konspiracyjnej. Zaproponował Kisielowi współpracę, ale na zasadzie, iż ten
podporządkuje mu PPSZ. Kisiel nie wyraził na powyższe zgody, jednak podtrzymał
zamiar kontynuowania z Bogdańskim dalszej współpracy27.
Natomiast list, jaki otrzymał Kądziołka w grudniu 1951 r. rzekomo napisany przez
Kisiela został mu dostarczony do Manasterza przez Łoziakową oraz Halinę Zakrzewską z Przemyśla.W liście tym było zawarte polecenie, aby „Kem” wykonywał wszelkie
polecenia „Mieczysława”. Ten ostatni wyraził żądanie spotkania z Zającem, Skórą oraz
Rzepą. Kądziołka zorganizował spotkanie, ale nie znał jego treści i poczynionych
ustaleń. W okresie tym tj. grudzień 1951 r. nie miał on żadnego kontaktu osobistego
z „Dźwignią”, bowiem widział się z nim po raz ostatni w listopadzie tego roku w Sieteszy w domu Maca. Podczas tego spotkania Kądziołka przekazał Kisielowi żywność
oraz ubrania. Kisiel poinformował również Kądziołkę, że ukrywa się w Kańczudze
w domu swojej dawnej sąsiadki z Bystrowic o nazwisku Kowal. Po jakimś czasie
Kądziołka dowiedział się, że w Kańczudze UB poszukiwało Kisiela.
„Mieczysław” wydał kolejne polecenie Kądziołce, aby ten wyjechał do Kańczugi
i podjął starania o zorganizowanie spotkania z Zającem, Skórą i Rzepą. Nie udało
się oczekiwanego spotkania zorganizować. W dniu 29 I 1952 r. Kądziołka pojechał
z Manasterza do Przeworska. Udał się na dworzec PKP, celem zakupu biletu przed
planowanym wyjazdem do Warszawy. Na dworcu PKP spotkał funkcjonariusza MO
z posterunku w Manasterzu o nazwisku Uberman, który zatrzymał go na rozmowę.
W jej trakcie Kądziołka został aresztowany przez dwóch funkcjonariuszy UB i samochodem przewieziony do siedziby bezpieki w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej.
26. M. Surdej, Polskie Powstańcze Siły Zbrojne…, s. 361.
27.	AIPNOR, 050/1938, T. VII, Protokół przesłuchania podejrzanego Wiesława Woszczaka z 17 I 1952 r.,
k. 140–141.
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Kilkanaście godzin później nad ranem 30 I 1952 r. UB aresztowało Józefa i Katarzynę
Kądziołków i przeprowadzono rewizje w ich domu. W dniu 29 I 1952 r. zatrzymano
w Manasterzu Rzepę oraz Jamroza28.
Powyżej opisana sytuacja miała miejsce już po aresztowaniu Kisiela w dniu 7 XII
1951 r.. Wówczas UB przy wykorzystaniu informatora ps. „Helena” przekazała Kądziołce rozkaz rzekomo napisany przez Kisiela, aby ten opuścił teren województwa
rzeszowskiego i nawiązał kontakt z kpt. Mieczysławskim, faktycznie agentem Departamentu III MBPo krypt. „Robak”. Kądziołka otrzymał od niego stałą pensje i stał się
tym samym nieświadomie „agentem kapturowym” i uczestnikiem kombinacji UB29.
PPSZ były organizacją, która przez cały czas swej działalności miała stadium początkowego rozwoju. Podstawowe dokumenty organizacji były opracowywane w trakcie działalności i tworzenia struktur terenowych. Jeżeli za najważniejszy dokument
przyjąć statut PPSZ to nosi on datę 11 XI 1951 r. W tym czasie nastąpiły już pierwsze
aresztowania w kierownictwie, a UB przygotowywało się do likwidacji PPSZ30.
Założeniem Kisiela było jak największe rozbudowanie organizacji pod względem
liczebnym. Celu tego nie zdołał dokonać, ponieważ od chwili rozpoczęcia konspiracyjnej działalności, PPSZ były kontrolowane przez agenturę Wydziału III WUBP
w Rzeszowie oraz Departamentu III MBP. Głównym celem działalności Kisiela była
walka z ustrojem komunistycznym, zwalczanie uspółdzielczenia wsi i poparcie dla
PSL S. Mikołajczyka. Realizację powyższych zamierzeń Kisiel wiązał z wybuchem
kolejnego konfliktu zbrojnego31.
Zadania jakie organizował w tym czasie kurier PPSZ Kądziołka, sterowane były
w całości przez UB. Prowadzone one były w ramach kombinacji operacyjnej przy
wykorzystaniu agenta ps. „Robak”, który przed kurierem PPSZ występował jako „Mieczysław”. W toku tych działań rozpoznano zadania Kądziołki oraz formę kontaktów
z PPSZ jaką nawiązał Bogdański. UB oceniło, że Bogdański to człowiek prawdopodobnie nie zrównoważony psychicznie i nie stanowi zagrożenia dla państwa. Ostatnim
etapem działań UB miało być rozbicie organizacji i aresztowanie jej członków32.

28. Relacja Eugeniusza Kądziołki z 14 IV 2013.
29. I. Kozimala, Żołnierze Wyklęci…, s. 82.
30. M. Koba, Polskie Powstańcze…, s. 16.
31. AIPNOR, 05/55, Charakterystyka nr 3…, k. 155.
32. Tamże, k. 160.
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Faktyczne aresztowania członków PPSZ oznaczające kres jej działalności miały
miejsce w dniu 31 I 1952 r. Wówczas to aresztowano łącznie siedemdziesiąt pięć osób
podejrzanych o przynależność do PPSZ. Podczas rewizji i aresztowań UB skonfiskowało dokumenty organizacyjne w postaci archiwum Kisiela, w którym znajdowały się
rozkazy organizacyjne, awanse, przeniesienia, wytyczne, kryptonimy gmin, wioski
itp. Ponadto jeden karabin KbK i trzy automaty PP33.
Rozpracowanie PPSZ realizowane było głównie przez UB, ale ze względu na fakt
udziału w tej organizacji żołnierzy zawodowych, jak wspomniany powyżej kpt. Zakrzewski działania te były koordynowane z Informacją Wojska Polskiego. Kontrwywiad
wojskowy zlikwidowanie PPSZ uważał za jeden z największych sukcesów. Dane jakie
wojskowe organy bezpieczeństwa zgromadziły w tej sprawie wskazywały, że PPSZ
rekrutowały się głównie z działaczy konspiracyjnych dawnego PSL oraz BCh. Jednym
z zadań tej organizacji miała być penetracja wojska poprzez utworzenie komórek organizacyjnych i pozyskiwanie kadry wojskowej. Według Informacji Wojska Polskiego
ostatecznym celem PPSZ miało być masowe wystąpienie zbrojne przeciwko władzy
„ludowej” na podstawie, którego do rządów powróci Mikołajczyk. Na podstawie zgromadzonych informacji organa kontrwywiadu wojskowego oceniły, iż działalność PPSZ
w wojsku cechowała się konspiracyjną pracą, nawiązywaniem kontaktów z członkami
dawnego podziemia zbrojnego, zbieraniem materiałów o charakterze wywiadowczym,
zdobywaniem na potrzeby organizacji map wojskowych i amunicji oraz przygotowywaniem miejsc nadających się na organizowanie zrzutów z powietrza. Informacja Wojska
Polskiego również weszła w posiadanie danych o powiązaniach siatki PPSZ na terenie
województwa rzeszowskiego – głównie powiaty przemyski, przeworski i jarosławski
z osobami z innych terenów kraju np. Piotrków Trybunalski, Wrocław czy Poznań34.
Jak wspomniano powyżej UB wykorzystując dostępne metody i środki pracy operacyjnej praktycznie od samego początku rozpracowywał działalności Kisiela oraz
proces tworzenia PPSZ. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że na pewnym
etapie działalności PPSZ tj. okres listopad – grudzień 1951 r. UB realizując specjalnie
opracowaną kombinacje operacyjną sterował procesem działania organizacji.
33.	AIPNOR, 050/1938, T. V, Raport do Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
z 31 I 1952 r., k. 186–206.
34.	AIPN BU, 2386/30173, Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, Biuro Studiów, Charakterystyka organizacji podziemnych zlikwidowanych przez organa bezpieczeństwa w latach 1951–1952,
k. 3–4.
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Tak na przykład działalność Kisiela od wiosny 1951 r. poddana była kontroli operacyjnej przy wykorzystaniu agentury. Warto w tym miejscu przeanalizować informacje
agenturalne na temat Kisiela, gdyż wskazują one, że praktycznie bezpieka kontrolowała każdy jego krok.
W kwietniu 1951 r. Kisiel przebywał wraz z małżeństwem Tadlów i Woszczakiem
w Hucisku i Widaczowie. Z tych okolic Kisiel wydawał dalsze polecenia organizacyjne35.
Agentura UB informowała o planach Kisiela w zakresie nawiązywania kontaktów
międzynarodowych. W nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych miała pomagać
Petronela Łoziak zamieszkała w Przemyślu. Wymieniona prawdopodobnie posiadała
szwagra zatrudnionego w jednej z ambasad na terenie Polski. Kisiel rzekomo również
w tym okresie nawiązywał kontakty z nn organizacjami podziemnymi, które działały
w ujęciu międzynarodowym. W wyniku tych kontaktów Kisiel miał ustalić miejsca
zrzutów z samolotów broni i amunicji. Ponadto dzięki pomocy kpt. Zakrzewskiego organizacja pozyskała z arsenałów wojskowych rakietnice wraz z amunicją oraz mapy36.
Czynności śledcze realizowane przez UB skutkowało zatrzymaniem w styczniu i lutym 1952 r. i objęciem czynnościami procesowymi łącznie 93 osoby. Metody śledztwa
praktykowane przez funkcjonariuszy UB zaowocowały przyznaniem się do działalności w PPSZ dodatkowych osób takich jak Roman Czarniecki ps. „Jodła”, Tadeusz Sęk
ps. „Winkiel”, Ludwik Jamróz ps. „Semp”, Stanisław Burek ps. „Tajemniczy”, Tadeusz
Bącal ps. „Lipski”. Zeznania potwierdzające udział w antykomunistycznej organizacji
podziemnej złożyli również Jan Wojtowicz ps. „Jesion”, Marian Benbenek ps. „Sokół”,
Józef Benbenek ps. „Pług”, Ludwik Wojciechowski ps. „Orzech”, Stanisław Koba ps.
„Struś”. W ocenie funkcjonariuszy UB rozpracowujących PPSZ czynności śledcze
były wynikiem wcześniejszych efektywnie zaplanowanych czynności operacyjnych.
Największy problem stanowiło rozpracowanie organizacji, przeniknięcie w jej szeregi
agentury i przeciwdziałanie aktywności jej kierownictwa37.
Celem nadrzędnym aparatu represji była chęć zastraszenia społeczeństwa i jednocześnie eliminacji rzeczywistych oraz potencjalnych wrogów systemu. Tych, za
którymi zamknęły bramy więzienia „obciążały” sfabrykowane zarzuty. Poddawano ich
torturom, a na koniec skazywano na wieloletnie więzienia lub nawet karę śmierci38.
35. AIPNOR, 050/1938, Doniesienie agenta ps. „Jasion” z 17 IV 1951 r. , k. 112.
36. Tamże, 050/1938, Doniesienie agenta ps. „Krysia” z 13 VI 1951 r., k. 127.
37. AIPNOR, 05/55, Charakterystyka nr 35…, k. 161–162.
38.	A. Dąbkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności,
Warszawa 1995, s. 316.
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Podsumowanie
Czy w realiach lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku organizacja niepodległościowa taka
jak PPSZ mogła ona zrealizować zakładane cele? Wydaje się to mało prawdopodobne.
Jak już zostało wspomniane w niniejszym tekście organizacja ta praktycznie od
początku była rozpracowywana, a od pewnego momentu wręcz sterowana przez UB.
Z organami bezpieczeństwa współpracował od początku działalności PPSZ bliski
współpracownik Kisiela Andrzej Nowak, któremu UB nadało ps. „Krysia”.
W rozpracowaniu tej organizacji i jej członków prowadzonej w ramach procedury
o kryptonimie „K-D” brało udział 9 tajnych współpracowników, w tym informatorzy
„Szpinalski”, „Helena” oraz „Robak” uplasowani w bezpośrednim otoczeniu Kisiela.
Ponadto pion III MBP wykorzystał oficerów resortu spoza właściwości terytorialnej
WUBP w Rzeszowie, co dało im możliwość zachowania pełnej konspiracji39.
Autor na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących działalności PPSZ,
a także korzystając z unikatowej okazji, jaką były wzajemne dyskusje i zwierzenia
udzielone w trakcie tych badań, przez ostatniego żyjącego członka tej organizacji –
Eugeniusza Kądziołka ps. „Kem” doszedł do poniższych wniosków.
UB w ramach zastosowanej kombinacji operacyjnej posiadał informacje wyprzedzające o działalności Kisiela. Tym samym pion III MBP, jak również jego terenowe
komórki miały czas i możliwości odpowiedniego przygotowania dalszych przedsięwzięć operacyjnych. Działalność PPSZ była sukcesywnie rozpracowywana poprzez
liczbę pozyskiwanych i wykorzystywanych osobowych źródeł informacji.
Również działalność kurierska Kądziołki ps. „Kem” teoretycznie prowadzona celem
dystrybucji informacji pomiędzy członkami PPSZ, na pewnym etapie jej działalności
była już tylko wynikiem realizowanej przez pion III MBP kombinacji operacyjnej.
Relacje udzielone przez Kądziołkę sugerują, że zadania realizowane w ramach działalności kurierskiej były wynikiem poleceń przekazywanych przez UB. Po latach
Kądziołka przyznał, że nie miał świadomości roli, jaką odegrał. Powyższą tezę potwierdzają również badania dr I. Kozimali przytoczone w niniejszym tekście. W materiałach źródłowych nie można odnaleźć danych personalnych „Mieczysława”, gdyż
był kluczowym OZI w kategorii agenta wprowadzonym w struktury PPSZ.
Na pewnym etapie działalności PPSZ pojawiło się przypuszczenie, że osobą zainspirowaną do rozpracowania jej struktur mógł być Jerzy Bogdański vel Zygmunt
39. AIPNOR, 05/55 Charakterystyka nr 35…., k. 157–158.
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Koźmiński40. Dostępne materiały archiwalne związane z działalnością PPSZ nie potwierdzają jednak takich przypuszczeń, można natomiast postrzegać jego osobę, jako
kogoś, kto mógł mieć problemy psychiczne.
Oceniając materiały archiwalne związane z rozpracowaniem przez pion III MBP
PPSZ nie można zanegować, iż w tym przypadku aparat represji przeprowadził efektywne działania operacyjne ukierunkowane nie tylko na rozpracowanie tej organizacji,
ale również na jej rozwóji działalność w takim kierunku, aby następnie doprowadzić
do czynności procesowych oraz propagandowego sukcesu.

Streszczenie
Kombinacja operacyjna pionu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
na przykładzie rozpracowania organizacji podziemnej Polskie Powstańcze Siły
Zbrojne
Kombinacja operacyjna była jedną z metod pracy praktykowanej przez UB przy
realizowaniu bardziej skomplikowanych czynności. Wykorzystana została do rozpracowania niepodległościowej organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne. Istotny
zakres działalności PPSZ był wynikiem zaplanowanej i przeprowadzonej kombinacji
operacyjnej. Członkowie tej organizacji zostali aresztowani i poddani torturom i represjom. Rozpracowanie i rozbicie tej organizacji było jednym z większych sukcesów
komunistycznego aparatu represji.
Słowa kluczowe: komunistyczny aparat represji, kombinacja operacyjna, organizacja
niepodległościowa.

Summary
The operational combination of Division III of the Ministry of Public Security on
the example of the underground organization Polskie Powstańcze Siły Zbrojne
The operational combination was one of the methods of work practiced by UB in
the implementation of more complex activities.It was used to uncover the Polish
Insurgent Armed Forces organization.A significant scope of PPSZ’s activity would
result from the planned and conducted operational combination. Members of this
organization were arrested and subjected to torture and repression.The development

40. Relacja Eugeniusza Kądziołki z 8 II 2014 r.
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and disintegration of this organization was one of the major successes of the communist apparatus of repression.
Keywords: communist repression apparatus, operational combination, independence
organization.
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Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce.
Ujęcie historyczne
Rafał Adamczewski1

Wstęp
Bezpośrednim impulsem do napisania niniejszego artykułu stał się mój niedawny
udział w konferencji poświęconej zastępczemu rodzicielstwu. Wówczas to – choć
niestety nie pierwszy raz – miałem okazję doświadczyć wyjątkowego zainteresowania
prelegentów tym, co w interesującym ich zakresie mówi się i robi poza granicami
naszego kraju. Zauważyłem wtedy, że podchodzą do tego z niezwykłą wręcz estymą. W swym zauroczeniu „zachodem” wydają się nie zwracać w ogóle uwagi na
dorobek rodzimej myśli pedagogicznej, tak jak gdyby nie był on znaczący i warty
wykorzystania.
Nie jestem, w żadnym wypadku, przeciwnikiem „podpatrywania” tzw. „dobrych
praktyk”, uważam jednak, że warto korzystać z polskiej myśli pedagogicznej i praktyk, które – choć dziś zapomniane – niczym nie ustępują działaniom realizowanym
w innych krajach.
Celem niniejszego artykułu jest próba zwrócenia uwagi na rodzinne formy pieczy
zastępczej funkcjonujące w naszym kraju ze szczególnym podkreśleniem ich historycznych uwarunkowań. Znane jest chyba niemal powszechnie powiedzenie: „cudze
chwalicie, swego nie znacie”. Zamierzeniem moim, w kontekście omawianego tu
zagadnienia, jest zmiana przywołanej wyżej myśli tak, aby można było powiedzieć:
„cudze chwalcie, swoje poznajcie”.

Początki opieki nad dzieckiem w Polsce
Jak wskazuje Albin Kelm, działalność opiekuńczo-wychowawcza w Polsce wiąże się
nierozerwalnie z historią narodu polskiego. Częste wojny i związana z nimi walka
o niepodległość sprawiły, iż w Polsce istniały istotne potrzeby w zakresie opieki nad
dzieckiem. Według wspomnianego autora, „specyficzną cechą działalności opiekuńczo-wychowawczej w Polsce było to, że jej nurt postępowy rozwijał się poza
działalnością czynników oficjalnych, sprawujących władzę, a niekiedy wbrew nim”2.
1. Dr Rafał Adamczewski, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. A. Kelm, Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Warszawa 1983, s. 8.
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Stan taki wynikał właśnie z uwarunkowań historycznych (zabory, liczne wojny, w tym
II wojna światowa).
Zdaniem Franciszka Kulpińskiego, opieka nad dzieckiem towarzyszyła człowiekowi
od najdawniejszych dziejów i starsza jest od samej rodziny, gdyż już w epoce plemiennej funkcjonowało zwyczajowe prawo, które nakazywało zajęcie się dzieckiem, gdy
jego rodzice zmarli lub w jakiś inny sposób utracili kontakt ze swoim plemieniem.
W późniejszym okresie opiekę nad dziećmi osieroconymi powierzano rodzinom
spokrewnionym bądź obcym, co uznać można za prototyp współczesnych rodzin
zastępczych. Ta forma opieki była, według F. Kulpińskiego, przez kilka wieków jedynym sposobem kompensacji sieroctwa.
Pierwszym zakładem specjalizującym się w działaniach opiekuńczych był szpital
św. Ducha w Krakowie założony w roku 1224 przez zakon św. Ducha. Jak pisze F.
Kulpiński, „Duchacze” dawali w nim schronienie kobietom w ciąży, rodzącym oraz
podrzutkom.
W celu ograniczenia śmiertelności wśród podrzucanych dzieci stworzono instytucję
kołowrotka. Pierwsze kołowrotki montowane były w otworach muru klasztornego,
a budowano je z kół od wozu konnego, między szprychami którego instalowano wiklinowy kosz. Po włożeniu dziecka do kosza, odwracano go o 180°, dzięki czemu dziecko
znajdowało się po stronie klasztornego dziedzińca. Osoba pozostawiająca dziecko mogła
odejście bez obawy rozpoznania, a jej dzieckiem zajmowały się od tej pory zakonnice.
W późniejszym okresie kołowrotki montowano również w szpitalach i zakładach
dla podrzutków. Według F. Kulpińskiego, autorzy nie są zgodni, co do wieku powstania
instytucji kołowrotka, podając jako jego początek wiek VIII, XII a nawet XVII. Idea
kołowrotków przetrwała do początków XX w., chociaż obecnie jeden z zakonów
wrócił do tego rozwiązania, nazywając je „oknem życia”.
W średniowieczu funkcjonowała także instytucja wuja, która powstała w związku
z tym, iż kobiety nie posiadały praw obywatelskich, co powodowało, że po śmierci
ojca dziecko zostawało pozbawione opieki prawnej. Zaczęto więc powierzać opiekę
prawną nad małoletnimi bratu ich matki. Zadaniem wuja było reprezentowanie dzieci
we wszystkich ważnych sprawach do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, aczkolwiek najczęściej sprowadzało się to do zarządzania majątkiem. Niestety
praktyka pokazała, że wujowie przyłączali majątek dziecka do własnego majątku,
a po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności zwracali go w formie wiana. Okazało
się jednak, że zwracany majątek stanowiły bardzo często skrawki ziemi w postaci
80

Rafał Adamczewski

nieużytków czy najgorszych klasowo gruntów. Instytucja wuja, jak wskazuje F. Kulpiński, była przyczyną okradania sierot z ich majątku oraz rodziła liczne konflikty
w środowisku rodzinnym3.
Ważną rolę w opiece na dziećmi odegrał francuski zakonnik, ksiądz Gabriel Piotr
Boduen, który jak pisze F. Kulpiński, sprzeciwiał się stosowaniu nazwy „przytułek”
czy „sierociniec” oraz niskiemu standardowi materialnemu ówczesnych placówek
opiekuńczych. Stworzony przez niego w 1736 r. Szpital Dzieciątka Jezus nazwać
można pierwszym pogotowiem opiekuńczym. Przyjmowane były do niego dzieci za
pomocą wspomnianego już przeze mnie kołowrotka. Ksiądz Boduen współpracował
z rodzinami, które chciały zająć się osieroconym dzieckiem. Dzieci w wieku do trzech
lat kierowane były „do piersi”, czyli do kobiety karmiącej piersią własne dziecko. Te,
które ukończyły wiek trzech lat przekazywano „na garnuszek”. Rodziny przyjmujące
na wychowanie osierocone dzieci otrzymywały stały ekwiwalent pieniężny w wysokości ówczesnych ośmiu złotych. Niestety w pierwszych rodzinach zastępczych
dzieci były źle karmione, wykorzystywane do najcięższych prac, bite i krzywdzone.
Nie funkcjonował prawidłowo prowadzony system kontroli, a podczas corocznych
spotkań opiekunowie zastępczy przyprowadzali własne dziecko lub dziecko sąsiadów,
by pokazać wizytatorowi, że przebywające u nich dziecko jest dobrze odżywione,
ubrane i zadbane. W związku z tym, że w rodzinach tych zdarzały się także przypadki
zagłodzenia dziecka na śmierć, na długi czas zaprzestano rozwijania idei zastępczego
rodzicielstwa, do której wrócono ponownie w okresie międzywojennym4.

Rozwój rodzicielstwa zastępczego w XX wieku
Jak wskazują Elżbieta Różańska i Aleksander Tynelski, „zainteresowanie opieką nad
dzieckiem w zastępczym środowisku rodzinnym zaczęło się w Polsce kształtować
stosunkowo późno, bo dopiero w początkach XX wieku. Na ten stan rzeczy – piszą
przywołani autorzy – wpłynęły przede wszystkim losy narodu, który przez wiele
dziesiątków lat pozostawał pod zaborami. W każdym z zaborów obowiązywały inne
prawa, często wywodzące się jeszcze z epoki feudalizmu”5.

3.	Zob. F. Kulpiński, Historyczne podmioty myśli i praktyki opieki nad dzieckiem [w:] Z. Dąbrowski,
F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2002, s. 18–20.
4. Zob. tamże, s. 24–25.
5. E. Różańska, A. Tynelski, Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem, Kielce 1981, s. 10.
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Kwestię tę porusza także Marian Balcerek pisząc, że „sytuację prawną dziecka i organizację działalności opiekuńczej określały ustawodawstwa poszczególnych zaborców.
Interesy dziecka polskiego nie znalazły tam właściwego miejsca i zostały całkowicie
podporządkowane polityce opiekuńczej zaborców”6.
Konstytucja z 1921 roku sprawiła, że opieka nad dzieckiem przestała być, jak
miało to miejsce dotychczas, jedynie aktem miłosierdzia a stała się obowiązkiem
państwa. Artykuł 103 Konstytucji marcowej gwarantował pomoc i opiekę ze strony
państwa wszystkim tym dzieciom, które pozbawione były opieki swoich rodziców
biologicznych. W artykule tym jest również mowa o pozbawieniu rodziców władzy
rodzicielskiej na mocy orzeczenia sądu7.
Pewien wpływ na formowanie się systemu opieki nad dzieckiem osieroconym miała
również ustawa o opiece społecznej z 16 sierpnia 1923 roku. Niestety, jak wskazuje M. Balcerek, „poza mało precyzyjnym stwierdzeniem o potrzebach związanych
z wychowaniem dzieci, ustawa nie nakreśliła zakresu i zadań państwa w dziedzinie
opieki nad dzieckiem „(…)”8. O tym, że los dzieci osieroconych nie był całkowicie
obojętny ówczesnym władzom świadczyć może próba przygotowania projektu ustawy
o opiece społecznej nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w roku 1925. Niestety
wspomnianego projektu nie udało się wcielić w życie.
Charakteryzując problematykę rozwoju rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego kraju wspomnieć należy o działalności Kazimierza Jeżewskiego, który od roku 1907
próbuje rozwijać swą koncepcję Gniazd Sierocych rozumianych (…) jako rozszerzone
rodziny zastępcze”9. Swój projekt K. Jeżewski opracował przebywając w Szwajcarii
w 1906 roku. Korzystał przy tym z idei Jana Henryka Pestalozziego i Lidii von Wolfring. Pierwsze Gniazdo Sieroce zorganizował K. Jeżewski w roku 1909 i przyjęło ono
kształt wielodzietnej rodziny zastępczej10. Dwa lata wcześniej, bo w roku 1907, K. Jeżewski zakłada Towarzystwo Gniazd Sierocych uzyskując w tym poparcie m.in. Elizy
Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta11.
Mimo, iż komitet organizacyjny Towarzystwa Gniazd Sierocych zawiązany został
6. M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1978, s. 53.
7. Zob. tamże, s. 107.
8. Tamże, s. 125.
9. A. Kelm, Formy…, s. 67.
10. Zob. E. Różańska, A. Tynelski, Rodzina…, s. 11.
11. Zob. A. Kelm, Formy…, s. 67.
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w grudniu 1907 roku, statut Towarzystwa zatwierdzono dopiero 26.09.1908 roku,
a pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 6 października tego roku12.
Dziesięć lat od założenia pierwszego Gniazda, tj. w roku 1919 Sejm podjął uchwałę
dotyczącą powołania państwowej fundacji „Wieś Kościuszkowska”. Niestety pierwszą taką wioskę K. Jeżewski zaczął organizować dopiero po ośmiu latach, kiedy to
udało mu się pokonać opory ówczesnych władz13. Pierwsza taka wioska powstała
w Rogoźnie-Zamku pod Grudziądzem dzięki staraniom powołanego przez Radę
Ministrów Towarzystwa Wiosek Kościuszkowskich. Opiekunami w wiosce zostali byli
wychowankowie K. Jeżewskiego14. Jak pisze Leszek Albański, „do wybuchu I wojny
światowej powstało 8 gniazd. W czasie wojny Jeżewski zabiegał o utrzymanie istniejących gniazd. Często je odwiedzał, kierował kształceniem zawodowym wychowanków.
W wyniku działań wojennych doszczętnie zniszczone zostało w Stanisławczyku, inne
pracowały od podstaw”15.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej K. Jeżewski wraca do koncepcji budowy
gniazd sierocych. Niestety, jak wskazuje A. Kelm, „działalność ta została przerwana decyzją o likwidacji Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich
w 1949 roku. Idea jednak – pisze dalej cytowany autor – przetrwała, by w latach
1956–1958 odrodzić się pod postacią rodzinnych domów dziecka”16.
F. Kulpiński poddał krytyce koncepcję K. Jeżewskiego wskazując, że nie była to
oryginalna koncepcja. Autor przywołał, wspomnianą już przeze mnie, L. von Wolfring, która na przełomie XIX i XX wieku tworzyła swoje gniazda rodzinne będące,
jak sama twierdziła, „(…) pierwowzorem pomysłów Jeżewskiego”17.
Podobną działalność realizowała ewangelicka diakonisa Ewa Thielle von Winkler
nazywana matką Ewą. Wśród zakładanych przez nią domów wymienić należy również
ten w Miechowicach koło Bytomia. Idea matki Ewy przypominała koncepcję L. von
Wolfring czy K. Jeżewskiego z tą tylko różnicą, że rodzinę tworzyły dzieci obojga
płci i wychowująca je mateczka (diakonisa kościoła ewangelicko-augsburskiego).
12.	Zob. L. Albański, Zarys dziejów opieki [w:] L. Albański, S. Gola (red.), Wybrane zagadnienia
z pedagogiki opiekuńczej, Jelenia Góra 2013, s. 184–185.
13. Zob. A. Kelm, Formy…, s. 67.
14. Zob. L. Albański, Zarys…, s. 186.
15. Tamże, s. 185.
16. A. Kelm, Formy…, s. 68.
17.	L. Wolfring, Wieś wzorowa, czyli kolonie rzemieślniczo-rolnicze i gniazda dziecięce, Warszawa 1918,
podaję za: F. Kulpiński, Historyczne…, s. 43.
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Miała ona do pomocy drugą młodszą diakonisę zwaną ciocią oraz jedną pracownicę świecką. Mateczka, zdaniem matki Ewy, przypominała wdowę, która zajmowała
się swoimi dziećmi18. Koncepcja E. Thielle von Winkler przypomina w swej istocie
obecnie funkcjonujące wioski dziecięce.
Opisując problematykę rodzicielstwa zastępczego w Polsce wymienić trzeba także
osobę Aleksandry Majewskiej, z inicjatywy której „(…) w mieście Łodzi tworzone były
rodziny zastępcze pod odpowiednią kontrolą (…)”19. Podobne działania realizowała
w Warszawie Wanda Szumówna. W roku 1931 powstał tam Komitet Umieszczania
Dzieci w Rodzinach, dzięki któremu dzieci osierocone znajdowały opiekę w rodzinach
bezdzietnych lub małodzietnych. Jak pisze Magdalena Joachimowska, „przebywające tam dzieci miały zapewnioną opiekę lekarską na koszt państwa, z rodzicami
zastępczymi współpracowały poradnie wychowawcze i lekarze szpitali dziecięcych”20.
Okres okupacji hitlerowskiej w Polsce to – jak można się domyślać – pogorszenie się
sytuacji dzieci i młodzieży. W sposób znaczący zwiększyła się liczba dzieci osieroconych i opuszczonych umieszczanych „(…) u obcych ludzi, którzy sprawując nad nimi
opiekę w sytuacji powszechnego zagrożenia spełniali swój obowiązek wobec walczącej
ojczyzny”21. Jak pisze A. Kelm, „tysiące sierot i dzieci opuszczonych lub zaginionych
znalazło schronienie w rodzinach obcych”22. Nie wolno przy tym zapominać, że wielu
ludzi, podejmując tego typu działalność, narażało swoje zdrowie i życie.
W Polsce Ludowej, jak wskazują E. Różańska i A. Tynelski, opieka nad dzieckiem
przybrała charakter bardziej planowy i kierowany przez państwo. Ówczesna Rada
Ministrów podjęła 12 czerwca 1945 roku uchwałę, zgodnie z którą opieka nad dziećmi
od 3 do 18 lat znalazła się ponownie w gestii resortu oświaty. Powołano Departament
Opieki nad Dzieckiem, którego zadaniem stała się opieka nad dziećmi i młodzieżą
przebywającymi w rodzinach zastępczych23.
W latach 1950–1955 dominuje centralizacja działalności opiekuńczo-wychowawczej. W tym czasie nacisk kładziony jest na rozwój form instytucjonalnych24. Zauwa18. Por. tamże, s. 28.
19.	M. Joachimowska, Rodzicielstwo zastępcze. Idea – Problemy – Analiza – Kompetencje, Bydgoszcz
2008, s. 53.
20. Tamże.
21. E. Różańska, A. Tynelski, Rodzina…, s. 22.
22. A. Kelm, Formy…, s. 82.
23. Zob. E. Różańska, A. Tynelski, Rodzina…, s. 23.
24. Zob. A. Kelm, Formy..., s. 90.
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żalny jest równoległy spadek ilości rodzin zastępczych. Jak piszą E. Różańska i A.
Tynelski, „liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach spadła w latach 1946–1960
o ponad połowę. Spadek ten – piszą dalej przywołani autorzy – tylko częściowo można wytłumaczyć zmniejszaniem się rozmiarów sieroctwa oraz rozwojem instytucji
zabezpieczenia społecznego. Główną przeszkodą w rozwoju rodzin zastępczych była
zbyt mała pomoc materialna dla dzieci objętych tą formą opieki”25.
Pewną poprawę w sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dało
się zaobserwować w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia, kiedy to zaczęto
zwracać uwagę na potrzebę istotnego wsparcia finansowego rodzin zastępczych26.
W 1979 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie regulujące funkcjonowanie
oraz finansowanie rodzin zastępczych. Zdaniem E. Różańskiej i A. Tynelskiego,
wspomniany akt prawny wydano „(…) doceniając wartość rodziny zastępczej jako
środowiska wychowawczego i jednocześnie chcąc podkreślić rangę tej formy opieki
oraz przyczynić się do jej dalszego rozwoju (…)”27. Bez wątpienia można przyjąć,
że wspomniane rozporządzenie ustanowiło podwaliny do kolejnych uregulowań
prawnych dotyczących rodzin zastępczych, w tym do obecnie obowiązującej ustawy.
Rozwój rodzin zastępczych zauważalny był także w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego stulecia. W dalszym ciągu starano się usprawniać obowiązujące w tym zakresie prawo. Sukcesywnej poprawie ulegała też sytuacja materialna
tych rodzin na skutek pomocy finansowej ze strony państwa28.
Istotną cezurą czasową, na jaką należy zwrócić jeszcze uwagę jest rok 1999. Wówczas to wprowadzona została reforma ustrojowa, podczas której pojawił się ponownie
samorząd powiatowy. Jak pisze Sławomir Legat, „już w pierwszej połowie 1999 roku
wyraźnie odczuwalny był brak środków finansowych z budżetu państwa na wypłacane
przez powiaty świadczenia. Wymowne mogą być liczne powiaty, które zdecydowały
się zaciągnąć kredyty bankowe na zapewnienie ciągłości wypłat świadczeń dla rodzin
już istniejących i nowo tworzonych”29.
25. E. Różańska, A. Tynelski, Rodzina…, s. 25.
26. Por. tamże, s. 30–31.
27. Tamże, s. 33.
28. Por. L. Winogrodzka, Rodziny zastępcze i ich dzieci, Lublin 2007, s. 72–73.
29.	S. Legat, Wprowadzenie: Rodziny zastępcze a wybrane aspekty polityki społecznej państwa [w:]
M. Racław-Markowska, S. Legat (red.), Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form
instytucjonalnych do rodzinnych, Warszawa 2004, s. 16–17.
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Od stycznia 2000 roku rodziny zastępcze, tak jak placówki opiekuńczo-wychowawcze, ponownie stały się częścią systemu pomocy społecznej. Z tego też powodu
pomoc finansowa skierowana do tych rodzin uzależniona została od ich dochodów,
analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych osób lub rodzin korzystających
z tej formy wsparcia30. Istotną konsekwencją takiego stanu rzeczy stało się błędne
ujmowanie rodzin zastępczych, które zaczęły być spostrzegane jako klienci pomocy
społecznej. A przecież, jeśli przyjrzeć się ich istocie, są raczej partnerami ośrodków
pomocy społecznej, a nie ich klientami.

Zakończenie
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapisały, w historii naszego kraju, chlubną
kartę w zakresie opieki nad dziećmi osieroconymi. Mimo licznych zmian i przeobrażeń w Polsce o charakterze społeczno-politycznym i gospodarczym, w dalszym ciągu
pełnią one istotną rolę w systemie opieki zastępczej. Niestety, w ostatnim czasie, daje
się zauważyć niedobór form rodzinnych przy rosnącej liczbie dzieci potrzebujących
czasowo bądź długotrwale opieki zastępczej. Tendencję tę uznać można za zagrażającą dotychczasowemu dorobkowi rzeszy ludzi faktycznie zaangażowanych w ideę
zastępczego rodzicielstwa. Zamiast więc zachwycać się rozwiązaniami „z zachodu”,
warto zastanowić się nad przyczyną takiego stanu rzeczy. To jest jednak temat na
zupełnie inne rozważania.

Streszczenie
Rodzinne formy pieczy zastępczej w Polsce. Ujęcie historyczne
Analizując funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej, w tym tworzących go form
rodzinnych, z wielkim zaangażowaniem odwołujemy się do rozwiązań realizowanych
poza granicami naszego kraju. Nie ma oczywiście nic złego w „podpatrywaniu” tego,
co – w zakresie zastępczego rodzicielstwa – dzieje się w innych krajach. Nie powinniśmy jednak zapominać przy tym o rodzimej myśli pedagogicznej, której nie tylko nie
musimy się wstydzić, ale którą możemy wykorzystywać do dalszego reformowania
i usprawniania systemu.
Słowa kluczowe: rodzinne formy pieczy zastępczej, rodzina zastępcza, rodzinny
dom dziecka.
30. Zob. tamże, s. 17.
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Summary
Family forms of foster care in Poland. A historical outline
When analysing the functioning of the foster care system, including the family forms,
references are often made to solutions implemented in other countries. Naturally,
there is nothing wrong with peeking at what is happening elsewhere as regards foster
parenthood. However, when doing so, we should not forget the approaches we have
worked out ourselves, which, on the one hand, are nothing to be ashamed of, and, on
the other hand, can be used to further reform and improve the system.
Keywords: family forms of foster care, foster family, residential foster home.
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Jakość działań profilaktycznych realizowanych
w szkole podstawowej
Maria Łukawska1

Wprowadzenie
Szkoła to instytucja permanentnego ruchu, konsekwencją którego są nieustanne
zmiany. Można byłoby tu powołać się na wciąż aktualną koncepcję filozoficzną Heraklita, która określa zmiany, jako centralny element świata i wyraża się w znanym
powszechnie zwrocie „panta rei”. Filozofia Heraklita zakłada bowiem, że najważniejszą
cechą bytu jest ciągłe stawanie się i przemijanie. Byt sam w sobie nie znika i nie tworzy
się, a jedynie poddawany jest zmianom, zaś „stawanie się i przemijanie jest wynikiem
nieprzerwanego ścierania się wyodrębnionych z bytu przeciwieństw”2.
Odnosząc tę filozofię do współczesnego świata edukacji należy uznać, że rzeczywiście „wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu, wszystko jest w ciągłym ruchu” (Symplicjusz z Cylicji)3.
Zmiany te jednak nie zawsze mają charakter pozytywnych przeobrażeń. Obserwuje
się, że modyfikacje te coraz częściej są procesem pejoratywnych przemian mających
ujemne odzwierciedlenie w przyszłym życiu jednostki.Niepokojącym problemem dla
nauczycieli i pedagogów są obserwowane w ostatnich latach osobliwości niechęci do
pracy i zabawy przejawiane przez dzieci, narastające zjawisko przemocy, trudności
w przystosowaniu społecznym, brak wiary we własne siły czy deficyt umiejętności
rozwiązywania problemów. Coraz powszechniej zauważanymi i niemniej niepokojącymi zjawiskami społecznymi są: dehumanizacja relacji międzyludzkich, kwestionowanie obowiązujących społecznie wartości, ról i wzorców czy manipulacja faktami.
Zjawiska te powodują, że istota ludzka zatraca zdolność odróżniania prawdy od fałszu
i staje się coraz bardziej zdezorientowana w rzeczywistym świecie. Szukając pomocy
często sięga po środki, które nierzadko powodują degradację organizmu, wyniszczają
psychikę i wyzuwają z człowieczeństwa.

1. Dr Maria Łukawska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.
2. http://www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/heraklit_002.asp, pobrano 02.03.2018.
3.	M. Dzielska, Boscy mężowie, https://opoka.org.pl/biblioteka/F/FH/boscy_mezowie.html, pobrano
02.03.2018.
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Obserwowane fakty stały się również kwestią dyskusji wielu naukowców, skierowanej na odkrywanie sposobów redukowania niepożądanych aktów społecznych i szukania rozwiązań profilaktycznych sprzyjających tłumieniu niekorzystnych zjawisk.
Problematyka profilaktyki jest aktualnie dość powszechnym tematem eksploracji
interdyscyplinarnych. Jest przedmiotem intensywnych badań i działań o charakterze
profilaktyczno-terapeutycznym, jest też obecna i konieczna we współczesnej szkole.
Pomiary naukowe skierowane na badanie skuteczności profilaktyki (G. Boyd 19954,
Z.B. Gaś 19945, Z.B. Gaś 20046, M. Łukawska 20137, J. Moskalewicz 19968, K. Ostaszewski 20039, P. Piotrowski i K. Zajączkowski 200310, J. Szymańska 200211) w szkole są
jednoznaczne i dowodzą, że wpływ działań profilaktycznych jest korzystny i wywiera
pozytywne oddziaływanie na poprawę jakości życia jednostki pod warunkiem, że
działania profilaktyczne prowadzone są długofalowo.
Wartość działań profilaktycznych zależna jest od wielu kwestii. Należy zwrócić
uwagę na czynniki sprzyjające i ograniczające, bądź obniżające skuteczność prowadzonych działań. W niniejszym artykule poruszono zagadnienie jakości prowadzonej
profilaktyki.

Jakość prowadzonej profilaktyki – wyniki badań własnych
W środowisku szkolnym działania o charakterze poprawiającym i ulepszającym
jakość życia dzieci i młodzieży najczęściej opierają się na opracowanej przez Z.B.
Gasia (200312, 200413) koncepcji obrazującej profilaktykę, jako „proces wspierający
wychowanie, polegający na jednoczesnym:
4. G. Boyd, Badania ewaluacyjne w USA, „Alkoholizm i narkomania” 1995, nr 2.
5. Z.B. Gaś, Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych, Warszawa 1994.
6.	Z.B. Gaś (red.), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole. Poradnik dla szkolnych liderów
profilaktyki, Lublin 2004.
7.	M. Łukawska M., Skuteczność edukacyjnych programów profilaktycznych realizowanych w klasach
I–III, Krasnystaw 2013.
8. J. Moskalewicz J. (red.), Konstruowanie programu, koordynacja, promocja, Warszawa 1996.
9. K. Ostaszewski, Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003.
10.	P. Piotrowski, K. Zajączkowski, Profilaktyka w gimnazjum. Projektowanie, realizacja i ewaluacja
programów, Kraków 2003.
11. J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2002.
12. Z.B. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Warszawa 2003.
13.	Z.B. Gaś (red.), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole. Poradnik dla szkolnych liderów
profilaktyki, Lublin 2004.
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– wspomaganiu młodego człowieka w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
– ograniczaniu i likwidowaniu czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy
rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,
– inicjowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu”14.
Tak pojmowana profilaktyka jest zatem procesem odmiennym od wychowania.
Należy jednak zauważyć, że obydwa te procesy są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie
zależne. Zdaniem Z.B. Gasia, „wychowanie pełni rolę nadrzędną, nadającą profilaktyce sens: profilaktyka natomiast tworzy warunki do sprawnej realizacji procesu
wychowawczego i umożliwia realizację celów wychowawczych”15.
Dążenia nauczycieli i pedagogów pracujących w szkole ukierunkowane są na konstruktywne wychowanie młodego człowieka oraz kompensowanie zauważonych niedostatków wychowawczych, zatem wychowanie i profilaktyka wzajemnie uzupełniają
się i porządkują otaczający świat.
Działania profilaktyczne prowadzone w szkole powinny mieć wymiar realistyczny
opierający się na autentyczności współczesnego świata. Powołując się na Z.B. Gasia16,
sytuacja wyjściowa dla prowadzenia profilaktyki w szkole powinna opierać się na
korzystnym klimacie panującym w placówce oraz obowiązujących w niej przepisach
i procedurach, a także na funkcjonującej w szkole koncepcji profilaktyki oraz zapleczu
profilaktycznym, jakim dysponuje szkoła. Dla skuteczności prowadzenia działań profilaktycznych istotna jest dogłębna analiza i znajomość zarówno czynników ryzyka,
jak i czynników chroniących obecnych w środowisku szkoły, a odnoszących się do
jednostki, grupy rówieśniczej, rodziny, szkoły, lokalnej społeczności oraz szeroko
rozumianego społeczeństwa.
Do oszacowania wiedzy, doświadczenia oraz wsparcia merytoryczno-technicznego, jakim dysponuje szkoła wykorzystano Indeks Zasobów Profilaktycznych Szkoły,
opracowany przez Z. B. Gasia17.
Celem niniejszych pomiarów było określenie jakości prowadzonej profilaktyki
w jednej ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
14. Z.B. Gaś (red.), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole…, s. 22.
15. Tamże, s. 23.
16. Z.B. Gaś (red.), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole…, s. 17.
17. Tamże, s. 285.
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Przy zastosowaniu Indeksu Zasobów Profilaktycznych Szkoły, skontrolowano poziom wiedzy nauczycieli, uczniów i rodziców jednej ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego, odnoszący się do różnych obszarów istotnych dla jakości
prowadzonej profilaktyki. Wśród badanych obszarów znalazły się: koncepcja, przepisy
i ich przestrzeganie, strategiczne planowanie, sieć wsparcia, ewaluacja, upublicznianie
wyników, współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi, pomoc techniczna, finanse, wzorce działania, badania diagnostyczne, liderzy i wsparcie edukacyjne.
Pytania dotyczyły następujących kwestii, odnoszących się do środowiska szkoły,
a mianowicie:
– Jasnej i powszechnie przyjmowanej koncepcji profilaktyki,
– Jednoznacznych przepisów wspierających profilaktykę i zdrowy styl życia oraz
konsekwentnego ich przestrzegania,
– Koordynacji wysiłków w zakresie strategicznego planowania profilaktyki,
– Istnienia organizacji/instytucji świadomie i celowo dążących do współpracy
w zakresie działań profilaktycznych i umożliwiających permanentną edukację
liderom profilaktyki,
– Prowadzenia systematycznych badań ewaluacyjnych działań profilaktycznych,
– Upowszechniania w lokalnym środowisku wyników badań oceniających skuteczność profilaktyki,
– Współpracy między szkołą a lokalną administracją samorządową, wojewódzką
i centralną w zakresie działań profilaktycznych,
– Istnienia organizacji dających wsparcie techniczne w realizacji działań profilaktycznych,
– Istnienia zgodnego stanowiska odnoszącego się do źródeł finansowania i sposobów pozyskiwania środków na działania profilaktyczne,
– Wypracowania wzorców działań, które mogą służyć jako modele dla przyszłych
przedsięwzięć,
– Dostępności rzetelnych badań społeczności szkolnej, które można wykorzystać
do planowania profilaktyki,
– Wiedzy na temat istnienia w środowisku szkoły rzeczników prawidłowego wychowania i zdrowego stylu życia, którzy mogą być liderami profilaktyki.
W badaniach ogółem wzięło udział 126 osób. Badania przeprowadzono na grupie
40 nauczycieli miejskiej szkoły podstawowej, 45 uczniów dwóch klas szóstych i 41
rodziców dzieci tych klas. Każdy z nich otrzymał ankietę składającą się z zestawu
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15 pytań odnoszących się do obszarów istotnych dla jakości prowadzonej w szkole
profilaktyki z krótką ich charakterystyką. Każdemu z obszarów przyporządkowano
10-stopniową skalę, na której osoba badana zaznaczała nasilenie danej cechy, przy
czym „1” oznacza bardzo słabe, „10” zaś bardzo wysokie nasilenie badanej cechy.
Badania nauczycieli przeprowadzono na posiedzeniu rady pedagogicznej, na której
każdy z pracowników pedagogicznych szkoły wypełniał indeks samodzielnie, kierując
się swoimi odczuciami i wyrażając swoje opinie na temat jakości działań profilaktycznych w szkole. Uczniów przebadano podczas zajęć lekcyjnych, a rodziców podczas
zebrania klasowego. Dzięki uzyskanym wynikom możemy wnioskować o atutach
sprzyjających podejmowaniu działań profilaktycznych w szkole, ograniczeniach obniżających skuteczność tych działań oraz niezbędnych modyfikacjach w celu rozbudowy
zasobów profilaktycznych badanego środowiska.
Zdaniem Z.B. Gasia18, celem niniejszej ankiety jest przedyskutowanie wyrażonych
opinii oraz uzgodnienie i wypracowanie wspólnego stanowiska, co do osiągniętych
wyników, nie zaś „wyciąganie średniej” czy wybieranie „najczęściej wyrażanej odpowiedzi”.
Celem przeprowadzonych badań jest zaś przeanalizowanie i przytoczenie opinii
nauczycieli, uczniów i rodziców na temat jakości prowadzonej profilaktyki w szkole oraz zaspokojenie ciekawości, co w realizowaniu prowadzonej profilaktyki jest
korzystne, a co należałoby jeszcze poprawić czy dopracować. Poniżej przytoczone
zostaną wyniki niniejszego Indeksu, zatem ukazana zostanie najczęściej wyrażana
odpowiedź i dane ilościowe oraz procentowe (patrz: Tabela 1).

18. Z.B. Gaś (red.), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole…, s. 26.
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Tabela 1. O
 pinie nauczycieli na temat jakości działań profilaktycznych w szkole podstawowej przy wykorzystaniu ankiety: Indeks Zasobów Profilaktycznych
Szkoły.
Nasilenie cechy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obszar

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
5
(12,5)

0
(0)
0
(0)
1
(2,5)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
4
(10,0)

0
(0)
0
(0)
1
(2,5)
0
(0)
1
(2,5)
1
(2,5)
2
(5,0)

N (%) oddanych głosów
2
3
0
6
(5,0)
(7,5)
(0)
(15,0)
2
2
4
6
(5,0)
(5,0)
(10,0) (15,0)
2
7
3
5
(5,0)
(17,5)
(7,5)
(15,0)
3
5
0
6
(7,5)
(12,5)
(0)
(15,0)
4
4
2
9
(10,0) (10,0)
(5,0)
(22,5)
1
4
0
7
(2,5)
(10,0)
(0)
(17,5)
4
2
4
7
(10,0)
(5,0)
(10,0) (17,5)

8
(20,0)
6
(15,0)
8
(20,0)
9
(22,5)
15
(37,5)
8
(20,0)
8
(20,0)

8
(20,0)
11
(27,5)
6
(15,0)
10
(25,0)
3
(7,5)
6
(15,0)
2
(5,0)

13
(32,5)
9
(22,5)
7
(17,5)
7
(17,5)
2
(5,0)
13
(32,5)
2
(5,0)

1
(2,5)

3
(7,5)

3
(7,5)

5
(12,5)

9
(22,5)

2
(5,0)

9
(22,5)

1
(2,5)

3
(7,5)

4
(10,0)

5
(12,5)

2
(5,0)

5
(12,5)

5
(12,5)

8
(20,0)

4
(10,0)

7
(17,5)

2
(5,0)

1
(2,5)

1
(2,5)

4
(10,0)
4
(10,0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

1
(2,5)
1
(2,5)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

5
(12,5)
4
(10,0)
0
(0)
5
(12,5)
2
(5,0)

8
(20,0)
5
(12,5)
6
(15,0)
7
(17,5)
4
(10,0)

6
(15,0)
10
(25,0)
4
(10,0)
0
(0)
3
(7,5)

6
(15,0)
5
(12,5)
5
(12,5)
5
(12,5)
5
(12,5)

2
(5,0)
4
(10,0)
6
(15,0)
6
(15,0)
6
(15,0)

5
(12,5)
1
(2,5)
11
(27,5)
6
(15,0)
5
(12,5)

1
(2,5)
3
(7,5)
4
(10,0)
6
(15,0)
8
(20,0)

2
(5,0)
3
(7,5)
4
(10,0)
5
(12,5)
7
(17,5)

Koncepcja
Przepisy
Przestrzeganie
przepisów
Strategiczne
planowanie
Sieć wsparcia
Ewaluacja
Upublicznianie
wyników
Współpraca
z władzami
samorządowymi
Współpraca
z władzami
państwowymi
Pomoc
techniczna
Finanse
Wzorce działania
Badania
diagnostyczne
Liderzy
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Nasilenie cechy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obszar

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

2
(5,0)
31
(5,2)

N (%) oddanych głosów
8
7
4
5
(20,0) (17,5) (10,0) (12,5)
66
74
49
91
(11)
(12,3)
(8,2)
(15,2)

3
(7,5)
96
(16,0)

5
(12,5)
77
(12,8)

3
(7,5)
82
(13,7)

Wsparcie
edukacyjne
Razem

1
(2,5)
20
(3,3)

2
(5,0)
14
(2,3)

Powyższe wyniki badań wskazują, że najczęściej wybieranym nasileniem cechy
była „8” – opinię taką wyraziło 16% badanych nauczycieli. Ponad 15% badanych
zakreśliło cechę z nasileniem „7”. Dużym powodzeniem cieszyło się też nasilenie
cech „10” (13,7%) oraz „9” (12,8%), najmniejszym zaś „2” (2,3%) i „1” (3,3%), choć
i takie zostały zanotowane.
Nauczyciele w badanej szkole najwyżej ocenili obszary: Koncepcja i Ewaluacja
(po 13,5% badanych), najwięcej zaś, bo aż 15 osób, co stanowi 37% badanych dość
wysoko (nasilenie cechy „8”) oceniło obszar: Sieć wsparcia. Wyniki te wskazują zatem,
że w badanej szkole warto byłoby jeszcze popracować nad wyjaśnieniem koncepcji
profilaktyki oraz spowodować, aby badania ewaluacyjne działań profilaktycznych
prowadzone były systematycznie. Zdaniem badanych nauczycieli w otoczeniu szkoły
istnieje wiele organizacji i instytucji świadomie i celowo zmierzających do współpracy
w zakresie działań profilaktycznych.
Biorąc pod uwagę obszary: Przepisy oraz Strategie planowania, gdzie zakreślono
bardzo wysokie nasilenie cechy („9”) wnioskujemy, że stosunkowo mały procent
badanych (27,5%) twierdzi, że w szkole istnieją przepisy jednoznacznie wspierające
profilaktykę i zdrowy styl życia. Tylko 25% badanych wyraziło opinię, że w szkole na
co dzień obecne są działania wspierające koordynację wysiłków w zakresie strategicznego planowania profilaktyki. Również 25% badanych zaznaczyło średnie nasilenie
cechy („5”) biorąc pod uwagę obszar: Finanse, co może świadczyć o braku wiedzy
części nauczycieli na temat źródeł finansowania i sposobów pozyskiwania środków
na działania profilaktyczne. Pozostałe głosy w tej sprawie rozłożyły się na wszystkich
innych poziomach określających nasilenie cech. Przedstawione stanowisko, co do
źródeł finansowania, zapewne wiąże się z brakiem zainteresowania sprawami lub
nieinformowania rady pedagogicznej o sposobach pozyskiwania środków finanso95
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wych na cele profilaktyki. W obszarze: Wzorce działania 27,5% badanych wyraziło
dość wysokie nasilenie cechy („8”), co świadczy o tym, że nauczycielom nie do końca
udało się wypracować takie wzorce działania, które mogą służyć jako modele dla
przyszłych przedsięwzięć.
W kilku badanych obszarach w ogóle nie zakreślono bardzo słabego nasilenia cechy,
tzn. „1”, „2” i „3”, a były to takie obszary, jak: Koncepcja, Przepisy, Strategie planowania, Wzorce działania oraz bardzo niskiego nasilenia cechy oznaczonego numerami
„1” i „2”, które zanotowano w obszarach: Sieć wsparcia, Ewaluacja, Badania diagnostyczne, Liderzy. Bardzo słabe nasilenie cechy oznaczone numerem „1” nie zostało
zapisane też w obszarze: Przestrzeganie przepisów. Wyniki te wskazują, jak wcześniej
wspomniano, na nie całkiem jasną koncepcję profilaktyki i mało zrozumiałe przepisy, które jednoznacznie ją wspierają oraz na brak zgodności w zakresie planowania
działań profilaktycznych,współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi
dążenia zapobiegawcze, jak również systematyczną ewaluację i wspólne wypracowanie
wzorców działań.
Oddane głosy rozłożyły się też na wszystkich poziomach oznaczających nasilenie
cech w następujących obszarach: Upublicznienie wyników, Współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi, Pomoc techniczna oraz Wsparcie edukacyjne. Wyniki te
wskazują na dużą rozbieżność głosów w sprawie upowszechniania badań oceniających
skuteczność profilaktyki w środowisku lokalnym, współpracę z lokalną administracją
samorządową, administracją wojewódzką i centralną oraz organizacjami dającymi
wsparcie techniczne i permanentną edukację szkolnym liderom profilaktyki.
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Tabela 2. Opinie uczniów na temat jakości działań profilaktycznych w szkole podstawowej przy wykorzystaniu ankiety: Indeks Zasobów Profilaktycznych
Szkoły.
Nasilenie cechy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obszar

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
15
(33,3)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
3
(6,6)
0
(0)
2
(4,4)

N (%) oddanych głosów
0
1
5
4
(0)
(2,2)
(11,1)
(8,8)
4
32
9
0
(8,8)
(71,1)
(20)
(0)
2
34
8
1
(4,4)
(75,5) (17,7)
(2,2)
1
29
5
5
(2,2)
(64,4) (11,1) (11,1)
2
18
4
3
(4,4)
(40)
(8,8)
(6,6)
2
7
5
2
(4,4)
(15,5) (11,1)
(4,4)
1
4
4
9
(2,2)
(8,8)
(8,8)
(20)

14
(31,1)
0
(0)
0
(0)
2
(4,4)
0
(0)
17
(37,7)
5
(11,1)

6
(13,3)
0
(0)
0
(0)
3
(6,6)
0
(0)
12
(26,6)
8
(17,7)

15
(33,3)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
12
(26,6)

0
(0)

1
(2,2)

2
(4,4)

0
(0)

14
(31,1)

8
(17,7)

6
(13,3)

8
(17,7)

5
(11,1)

1
(2,2)

1
(2,2)

2
(4,4)

1
(2,2)

2
(4,4)

21
(46,6)

2
(4,4)

2
(4,4)

3
(6,6)

4
(8,8)

7
(15,5)

0
(0)
4
(8,8)
0
(0)
3
(6,6)
0
(0)
0
(0)
8
(1,2)

0
(0)
2
(4,4)
0
(0)
2
(4,4)
0
(0)
1
(2,2)
23
(3,4)

2
(4,4)
2
(4,4)
0
(0)
2
(4,4)
4
(8,8)
1
(2,2)
19
(2,8)

6
(13,3)
3
(6,6)
0
(0)
4
(8,8)
1
(2,2)
3
(6,6)
31
(4,6)

16
(35,5)
20
(44,4)
0
(0)
6
(13,3)
8
(17,7)
4
(8,8)
214
(31,7)

7
(15,5)
5
(11,1)
1
(2,2)
4
(8,8)
2
(4,4)
10
(22,2)
79
(11,7)

4
(8,8)
4
(8,8)
2
(4,4)
6
(13,3)
10
(22,2)
8
(17,7)
66
(9,7)

4
(8,8)
3
(6,6)
22
(48,8)
6
(13,3)
6
(13,3)
4
(8,8)
94
(13,9)

5
(11,1)
2
(4,4)
13
(28,8)
5
(11,1)
8
(17,7)
8
(17,7)
79
(11,7)

1
(2,2)
0
(0)
7
(15,5)
7
(15,5)
6
(13,3)
6
(13,3)
62
(9,2)

Koncepcja
Przepisy
Przestrzeganie
przepisów
Strategiczne
planowanie
Sieć wsparcia
Ewaluacja
Upublicznianie
wyników
Współpraca
z władzami
samorządowymi
Współpraca
z władzami
państwowymi
Pomoc
techniczna
Finanse
Wzorce działania
Badania
diagnostyczne
Liderzy
Wsparcie
edukacyjne
Razem

Jakość działań profilaktycznych realizowanych w szkole podstawowej

W przeprowadzonych badaniach istotne były opinie uczniów uczestniczących
w prowadzonych na terenie szkoły działaniach profilaktycznych. Wyniki tych badań
zobrazowano w tabeli 2. Dane zawarte w tej tabeli wskazują, iż najwięcej, bo aż 31,7%
ogółu badanych zaznaczyło średnie nasilenie cechy – „5”. Biorąc pod uwagę powyższe
wyniki badań wnioskujemy, że spośród 45 badanych uczniów, aż 34 (75,5%) nie ma do
końca sprecyzowanego zdania, co do konsekwencji przestrzegania przepisów wspierających w szkole profilaktykę i zdrowy styl życia. Uczniowie również niezupełnie
potrafią uściślić, czy w szkole istnieje koordynacja wysiłków w zakresie strategicznego
planowania profilaktyki. Wybieranie średniego nasilenia cechy „5” może świadczyć
o wątpliwościach uczniów, co do większości obszarów działań profilaktycznych, bądź
dowodzić zastosowania strategii bezpiecznych odpowiedzi. Ponad 46% badanych
określa, że istnieje współpraca w zakresie działań profilaktycznych między szkołą,
a administracją wojewódzką i centralną. Uczniowie, podobnie jak nauczyciele i rodzice, w obszarze Finanse oddali największą ilość głosów naśrednie nasilenie cechy
„5”. Wysokie nasilenie cechy „8” odczytano w obszarach: Wzorce działania (niemal
49%) i Ewaluacja (37,7%), co świadczy o tym, że uczniowie wiedzą, iż prowadzone
w szkole działania mogą służyć, jako podstawa do przyszłych przedsięwzięć oraz, że
w placówce prowadzone są systematyczne badania ewaluacyjne działań profilaktycznych. Bardzo słabe nasilenie cech, a mianowicie: „1” nie zostało w ogóle zanotowane
w 12 obszarach, takich jak: Koncepcja, Przepisy i ich przestrzeganie, Strategie planowania, Sieć wsparcia, Ewaluacja, Upublicznienie wyników, Współpraca z władzami
samorządowymi, Pomoc techniczna, Wzorce działania, Liderzy, Wsparcie edukacyjne.
Słabego nasilenia cech: „2”, „3” nie odnotowano też w obszarach: Koncepcja, Przepisy
i ich przestrzeganie, Strategie planowania, Ewaluacja i Wzorce działania.
Uczniowie nie wskazali też na najwyższe nasilenie cech w następujących obszarach:
Przepisy i ich przestrzeganie, Strategie planowania, Sieć wsparcia, Ewaluacja i Finanse.
Uczniowie najczęściej wybierali średnie nasilenie cechy „5”, najrzadziej zaś najniższe nasilenie cechy „1”.
Dane zawarte w tabeli 2 świadczą o tym, iż opinia uczniów na temat jakości działań
profilaktycznych prowadzonych w szkole przybiera tendencję pozytywną. Celem
głębszego uszczegółowienia wypowiedzi uczniów warto byłoby uzupełnić ich wiedzę
w kilku obszarach działań profilaktycznych.
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Należy podkreślić, iż uczniowie uważają, że działania profilaktyczne prowadzone
w szkole mają charakter efektywny i mogą służyć jako modele dla przyszłych przedsięwzięć podejmowanych w placówce.
Z bezpośrednich rozmów z uczniami wynika, że są oni zadowoleni z prowadzonych
przedsięwzięć i chętnie w nich uczestniczą, co więcej z informacji zwrotnych wynika,
że jest to jedna z ciekawszych form pracy z uczniami, umożliwiająca im swobodę
wypowiedzi i dająca możliwość lepszego poznania problemów, z jakimi boryka się
dorastająca młodzież.
Tabela 3. Opinie rodziców na temat jakości działań profilaktycznych w szkole podstawowej przy wykorzystaniu ankiety: Indeks Zasobów Profilaktycznych
Szkoły.
Nasilenie cechy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obszar

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(2,4)

N (%) oddanych głosów
2
6
4
3
(4,9)
(14,6)
(9,7)
(7,3)
0
0
6
5
(0)
(0)
(14,6) (12,2)
0
0
5
6
(0)
(0)
(12,2) (14,6)
0
6
4
0
(0)
(14,6)
(9,7)
(0)
3
0
4
8
(7,3)
(0)
(9,7)
(19,5)
0
0
12
15
(0)
(0)
(29,3) (36,6)
2
3
6
7
(4,9)
(7,3)
(14,6) (17,1)

5
(12,2)
2
(4,9)
1
(2,4)
6
(14,6)
5
(12,2)
7
(17,1)
4
(9,7)

14
(34,1)
9
(21,9)
7
(17,1)
17
(41,5)
7
(17,1)
3
(7,3)
12
(29,3)

7
(17,1)
19
(46,3)
22
(53,6)
18
(43,9)
14
(34,1)
4
(9,7)
6
(14,6)

Koncepcja
Przepisy
Przestrzeganie
przepisów
Strategiczne
planowanie
Sieć wsparcia
Ewaluacja
Upublicznianie
wyników
Współpraca
z władzami
samorządowymi
Współpraca
z władzami
państwowymi

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0

0

0

4

0

6

13

7

8

3

(0)

(0)

(0)

(9,7)

(0)

(14,6)

(31,7)

(17,1)

(19,5)

(7,3)

1

7

9

4

6

14

0

0

0

0

(2,4)

(17,1)

(21,9)

(9,7)

(14,6)

(34,1)

(0)

(0)

(0)

(0)
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Nasilenie cechy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obszar

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

N(%)

3
(7,3)
4
(9,7)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
19
(3,1)

N (%) oddanych głosów
4
7
8
15
(9,7)
(17,1) (19,5) (36,6)
3
12
8
0
(7,3)
(29,3) (19,5)
(0)
0
0
0
3
(0)
(0)
(0)
(7,3)
8
8
9
12
(19,5) (19,5) (21,9) (29,3)
0
6
8
11
(0)
(14,6) (19,5) (26,8)
0
1
4
5
(0)
(2,4)
(9,7)
(12,2)
32
55
98
103
(5,2)
(8,9)
(15,9) (16,7)

2
(4,9)
1
(2,4)
4
(9,7)
2
(4,9)
4
(9,7)
6
(14,6)
56
(9,1)

1
(2,4)
0
(0)
12
(29,3)
2
(4,9)
5
(12,2)
12
(29,3)
109
(17,7)

1
(2,4)
0
(0)
22
(53,6)
0
(0)
2
(4,9)
13
(31,7)
131
(21,3)

Pomoc
techniczna
Finanse
Wzorce działania
Badania
diagnostyczne
Liderzy
Wsparcie
edukacyjne
Razem

0
(0)
6
(14,6)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
7
(1,1)

0
(0)
7
(17,1)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
15
(2,4)

W niniejszych badaniach ważna jest również opinia rodziców, która stanowi uzupełnienie wyników i jest istotna dla całokształtu wizji jakości prowadzonej profilaktyki.
Spośród wszystkich oddanych głosów najwięcej, bo aż 131 (21,3%) głosów zanotowano w największym nasileniu cechy „10”. Ponadto największą ilość głosów
odnotowano w wysokim i bardzo wysokim nasileniu cech: „9” – 109 głosów (17,7%);
„7” – 103 głosy (16,7%); „6” – 98 osób (15,9%). Najwięcej, bo aż 22 osoby, co stanowi
niemal 54% badanych, zaznaczyło najwyższe nasilenie cechy w dwóch obszarach,
takich jak: Przestrzeganie przepisów i Wzorce działania. Oznacza to, że w większości
rodzice uważają, iż w szkole, do której uczęszczają ich dzieci konsekwentnie przestrzegane są przepisy odnoszące się do działań profilaktycznych oraz, że dotychczas
w szkole tej wypracowano takie wzorce działania, które z pewnością posłużą jako
modele dla przyszłych przedsięwzięć profilaktycznych.
Głosy rodziców w przeważającej większości ułożyły się po stronie wyników wysokich i bardzo wysokich. Tylko w dwóch obszarach, a mianowicie: Współpraca
z władzami państwowymi i Finanse zapisano głosy o bardzo niskim i niskim nasileniu cech. We wszystkich pozostałych obszarach nie zanotowano wyników niskich
i bardzo niskich. Wyniki te wskazują, że rodzice nie wiedzą, bądź twierdzą, że brak
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jest współpracy w obszarze działań profilaktycznych pomiędzy szkołą, a administracją
wojewódzką i centralną. Jak wspomniano wcześniej nieznane są rodzicom, dzieciom
i nauczycielom źródła finansowania i sposoby pozyskiwania środków na działania
profilaktyczne.
Na podstawie niniejszych danych należy uznać, że rodzice dość wysoko oceniają
jakość prowadzonej w szkole profilaktyki i w większości są zadowoleni z działalności
profilaktycznej prowadzonej na terenie placówki.
Celem lepszego zobrazowania wyników i łatwiejszego ich porównania dokonano
zbiorczego zestawienia danych (patrz: Tabela 4).
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Jakość działań profilaktycznych realizowanych w szkole podstawowej

Podsumowanie i wnioski
Profilaktyka jest jednym z najtańszych sposobów zapobiegania niekorzystnym zjawiskom życia społecznego. Na polskim rynku edukacyjnym dostrzegamy różnorodność
programów profilaktycznych. Rozmaitość ta jednak nie zawsze odpowiada potrzebom,
warunkom i realiom szkoły, w której są prowadzone. Ważne jest tutaj umiejętne dobranie działań profilaktycznych, aby jakość prowadzonej profilaktyki była na najwyższym
poziomie skuteczności, aby wyeliminować z nich detale ograniczające i obniżające
skuteczność podejmowanych działań. Nie należy również zapominać o określaniu
czynników ryzyka tzw. środków ubocznych, które mogłyby bardziej zaszkodzić niż
pomóc. Istotne i konieczne są też modyfikacje w celu rozbudowy zasobów profilaktycznych środowiska szkolnego. Zdaniem M. Dziewieckiego19, konieczne jest stworzenie „programów nowej generacji, które będą umożliwiały osiągnięcie znacznie
większej skuteczności działań”.
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań należałoby popracować nad następującymi kwestiami:
1. Upublicznienie wyników oceniających skuteczność profilaktyki.
2. Określenie współpracy z władzami samorządowymi, wojewódzkimi i centralnymi.
3. Współpraca z organizacjami niosącymi wsparcie techniczne w realizacji działań
profilaktycznych i umożliwiającymi ciągłą edukację liderów profilaktyki.
Ponadto ważne byłoby również udostępnienie bądź przeprowadzenie rzetelnych
badań społeczności szkolnej, które można byłoby wykorzystać do planowania profilaktyki szkolnej oraz określenie wspólnego stanowiska, co do konsekwentnego przestrzegania przepisów jednoznacznie wspierających profilaktykę i zdrowy styl życia.

Streszczenie
Jakość działań profilaktycznych realizowanych w szkole podstawowej
W artykule zaprezentowano wyniki badań odnoszące się do jakości działań profilaktycznych realizowanych w jednej ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego. W celu uzyskania danych dotyczących jakości dokonań profilaktycznych
wykorzystano Indeks Zasobów Profilaktycznych skonstruowany przez Z.B. Gasia.
Przy zastosowaniu narzędzia zbadano wiele obszarów działań profilaktycznych po-

19.	M. Dziewiecki, Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków
2004, s. 10.
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dejmowanych w szkole podstawowej. Uzyskane wyniki badań wykazały, że jakość
prowadzonej profilaktyki, w niektórych jej obszarach wymaga jeszcze poprawy.
Słowa kluczowe: szkoła, profilaktyka, jakość prowadzonych działań.

Summary
The quality of preventive actions taken in primary schools
The article presents the results of research on the quality of preventive actions taken in
one of primary schools in Subcarpathian Voivodeship. In order to elicit information
about the quality of preventive actions, The Index of Preventive Resources by Z.B. Gaś
was used. It was the tool for probing a large number of areas of preventive actions
taken in primary education. Results obtained from research revealed that the quality
of prevention, in some of its areas, needs to be enhanced.
Keywords: school, prevention, the quality of conducted activities.
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Zarządzanie kryzysowe w strukturze administracji
publicznej
Natalia Piątek1

Wprowadzenie
Podstawą suwerenności i niepodległości danego państwa jest sprawność jego struktur,
które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich płaszczyznach
działalności, co przekłada się na byt państwa oraz na komfort życia jego obywateli.
Tematyka systemu bezpieczeństwa narodowego wywołuje jednak w wielu środowiskach szereg pytań, z których kluczowe dotyczą tego, czym jest bezpieczeństwo
narodowe i zarządzanie kryzysowe oraz jaki jest związek pomiędzy tymi instytucjami?

Zapewnienie bezpieczeństwa jako zadanie administracji
publicznej
W najbardziej podstawowym znaczeniu pojęcie bezpieczeństwa charakteryzuje stan,
w którym nie istnieją zagrożenia, zwłaszcza dla życia, zdrowia i mienia. W Polsce
urzeczywistnienie działań zapewniających bezpieczeństwo obywateli dzieje się za
pomocą zarządzania kryzysowego.
Sytuacje kryzysowe to zjawiska nagłe, nieoczekiwane, destabilizujące bezpieczeństwo ludzi. Z tego względu nieodzowne jest uprzednie przygotowanie i organizacja
działań w taki sposób, aby móc jak najszybciej zareagować w przypadku zaistnienia
nieoczekiwanych zdarzeń. Takiemu celowi służy zarządzanie kryzysowe. Problematyka
zarządzania kryzysowego została uregulowana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.
Zgodnie z art. 12 przywołanej ustawy Zarządzanie kryzysowe to działalność organów
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym,
która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów
i infrastruktury krytycznej. Można zatem stwierdzić, że ustawa ta definiuje pojęcie zarządzania kryzysowego jako istotny element kierowania bezpieczeństwem narodowym.
Celem jest tutaj uskutecznianie warunków do zarządzania kryzysowego w systemie
1. Mgr Natalia Piątek, doktorantka, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.
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bezpieczeństwa narodowego. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym bowiem to nie
tylko organizacja struktur państwa i jego obywateli do funkcjonowania w sytuacji wystąpienia agresji zbrojnej czy zewnętrznych zagrożeń polityczno-militarnych. Obecnie
pod pojęciem tym kryją się także działania, którymi w swych kompetencjach zajmuje
się administracja publiczna w obliczu awarii technicznych czy też katastrof naturalnych.
Są to działania polegające na podejmowaniu właściwych decyzji i nadzorowaniu działań
sił i środków przewidzianych do reagowania kryzysowego.
Ponadto przedmiotowa ustawa szczegółowo przedstawia zadania i zasady działania organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego. Wynika z niej, że
obowiązek podjęcia działania w przypadku wystąpienia zagrożeń spoczywa przede
wszystkim na samorządach, gdzie realizowane jest ono za pomocą administracji zespolonej, współdziałającej z centrami zarządzania kryzysowego. Dodatkowo, zgodnie
z art. 21 tej ustawy, obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego
spoczywa na tym organie, który pierwszy otrzymał informację o zagrożeniu. Organ
ten niezwłocznie informuje o zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego
szczebla wraz z własną oceną sytuacji i informacją o zamierzonych działaniach2.
Rozwój cywilizacyjny przyczynia się do podnoszenia i usprawnienia standardu
życia jednocześnie podnosząc stopień eskalacji zagrożeń. Obok zagrożeń naturalnych
pojawiły się nowe problemy – efekty uboczne postępu technicznego, zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywania coraz nowszych rozwiązań technologicznych.
„Postęp techniczny, a więc wykorzystywanie na coraz szerszą skalę maszyn i urządzeń
czy też stosowanie określonych substytutów zaspokajania potrzeb stanowi aktualnie
największe zagrożenie dla człowieka”3. Zagrożenia takie mogą być źródłem sytuacji
kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe obejmuje następujące rodzaje zagrożeń: militarne i niemilitarne (katastrofy naturalne, katastrofy techniczne, akty terroru i inne).
Zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności, dóbr materialnych oraz nienaruszalności środowiska jest jednym z najważniejszych zadań centralnych i terenowych
organów administracji rządowej i samorządowej. Szczeble zarządzania kryzysowego
uzależnione są od poziomów władzy w administracji publicznej. Struktura zarządzania kryzysowego prezentuje się w sposób następujący:
2.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tekst jednolity, Dz. U. z 2018, poz.
1401 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: u.z.k.
3.	P. Tyrała, Zarządzanie bezpieczeństwem – wprowadzenie, [w:] P.Tyrała (red.) Zarządzanie bezpieczeństwem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 11–13 maja 2000, Kraków 2000, s. 12.
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– Poziom 1: Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Minister Administracji i Cyfryzacji, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zespoły Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej, Centra Zarządzania
Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej;
– Poziom 2: Wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
– Poziom 3: Starosta Powiatowy, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
– Poziom 4: Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W zarządzaniu kryzysowym można wyszczególnić następujące fazy; zapobieganie,
przygotowanie, reagowanie i odbudowę. Istotą zarządzania kryzysowego jest właściwe
przygotowanie, w celu zapobiegania lub minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych.
Zadania te winny być poprzedzone dogłębną analizą zagrożeń. Priorytetowe znaczenie ma
tutaj stworzenie odpowiednich zasobów, planowanie oraz przygotowanie procedur działania4. Zgodnie z omawianą ustawą o zarządzaniu kryzysowym obowiązkiem jest przygotowanie siatki bezpieczeństwa, mapy zagrożeń wraz ze scenariuszami zdarzeń i mapy
ryzyka. Opracowywanie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego, jest podstawą
w każdej jednostce administracji publicznej, na każdym poziomie władzy państwowej.

Administracja rządowa w systemie zarządzania kryzysowego
Administrację rządową tworzą organy, urzędy oraz podmioty publiczne powołane do
wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej na mocy konstytucji i ustaw,
stanowiąc aparat wykonujący zadania administracji rządowej. Administracja ta obejmuje organy naczelne i centralne. Na terytorium kraju konstytucyjnym podmiotem
odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Rada Ministrów5. Ma kompetencje w obszarze zarządzania kryzysowego6, jak również ustawowe
uprawnienia zapobiegania skutkom katastrof naturalnych i/lub awarii technicznych,
4.	K. Sienkiewicz-Małyjurek, Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzania 2009, z. 59, nr 1864, s. 126.
5.	Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78, poz.483,
art. 146.
6. u.z.k.
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mającej znamiona klęski żywiołowej, poprzez wprowadzanie na terytorium kraju lub
jego części stanu klęski żywiołowej7.
Przy Radzie Ministrów funkcjonuje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Jest to organ opiniodawczo-doradczy odpowiedni w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w sferze zarządzania kryzysowego. W skład
tego zespołu wchodzą: 1) Prezes Rady Ministrów – przewodniczący; 2) Minister
Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych – zastępcy przewodniczącego; 3) minister właściwy do spraw administracji publicznej; 4) Minister
Spraw Zagranicznych; 5) Minister Koordynator Służb Specjalnych – jeżeli został
powołany. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone
przez przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji
rządowej – ministrowie kierujący działami administracji rządowej tj.: budownictwo,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, finanse publiczne,
gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, instytucje finansowe, informatyzacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łączność, oświata i wychowanie,
rolnictwo, sprawiedliwość, środowisko, transport, zdrowie, praca, zabezpieczenie
społeczne, energia, gospodarka złożami kopalin, żegluga śródlądowa. Do wspomnianego zespołu przynależą także szefowie administracji zespolonej i niezespolonej oraz
kierownicy urzędów centralnych. Należą do nich: Główny Geodeta Kraju, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szef Agencji Wywiadu, Szef Obrony Cywilnej Kraju, Szef Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo Prezydent RP może skierować do prac zespołu, na
prawach członka, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela.
Przewodniczący natomiast może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na
prawach członka, inne osoby.
Zadania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego precyzuje art. 9 ustawy
o zarządzaniu kryzysowym, który stanowi, że do zadań zespołu należy: przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzyso7.	Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r.
poz.1897.

110

Natalia Piątek

wych; doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej,
instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych; opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmowanych w związku z zarządzaniem kryzysowym;
opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej
pierwotnego charakteru; opiniowanie i przedkładanie Radzie Ministrów Krajowego
Planu Zarządzania Kryzysowego; opiniowanie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 7 ust. 4. Zespół realizuje, do czasu wprowadzenia stanu
wojennego i uruchomienia systemu kierowania obroną państwa, zadania wynikające
z Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, będącego dokumentem
wykonawczym do Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej
Polskiej, o której mowa w art. 4a, ust. 1 pkt2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej8. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego składa się z szefa, dwóch zastępców: stałego i czasowego oraz
grup roboczych o charakterze stałymi czasowym9.
Na szczeblu centralnym tworzy się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, będące państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów. Centrum kieruje
dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Pełni on funkcję
sekretarza Zespołu. Zastępców dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów, na wniosek dyrektora Centrum. Organizację i tryb funkcjonowania centrum określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. Centrum zapewnia
obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego
do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję
krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art.10 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym do zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa należy: planowanie
cywilne; monitorowanie potencjalnych zagrożeń; uzgadnianie planów zarządzania
kryzysowego sporządzanych przez ministrów kierujących działami administracji
rządowej i kierowników urzędów centralnych; przygotowanie uruchamiania, w przypadku zaistnienia zagrożeń, procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym;
8.	Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późniejszymi zmianami.
9.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz
Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania, Dz.U. z 17 grudnia 2002 r.,
Nr 215, poz.1818, zwane dalej w skrócie r.r.m.s.t.
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przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Zespołu; przygotowywanie i obsługa
techniczno-organizacyjna prac Zespołu; zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej organów administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej; współdziałanie
z podmiotami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych,
odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury krytycznej;
organizowanie, prowadzenie i koordynacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania
kryzysowego oraz udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych; zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami
zarządzania kryzysowego; realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa; realizacja zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania
skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; współdziałanie z Szefem Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania
skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; realizacja zadań planistycznych
i programowych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz europejskiej infrastruktury krytycznej, w tym opracowywanie i aktualizacja załącznika funkcjonalnego
do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego ochrony infrastruktury
krytycznej, a także współpraca, jako krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami Unii
Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz ich krajami członkowskimi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej; przygotowanie projektu
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 7 ust. 4; informowanie,
zgodnie z właściwością, podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach podjętych przez właściwe organy; współdziałanie
z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
Watro także zaznaczyć rolę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jest to naczelny organ administracji państwowej realizujący politykę państwa między
innymi w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Odpowiedzialnym za działania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, który kieruje działami administracji
rządowej: administracją publiczną, informatyzacją, sprawami wewnętrznymi, wyznaniami religijnymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi10.

10.	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dz.U. Nr 216, poz. 1604.
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Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, do których zakresu działania należą sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, w tym
ochrony ludności lub gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa, tworzą centra zarządzania kryzysowego11. Do zadań centrów należy: pełnienie całodobowego
dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej; nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludności; współpraca z podmiotami realizującymi
monitoring środowiska; współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; dokumentowanie działań podejmowanych
przez centrum; realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa; współdziałanie na wszystkich szczeblach administracji rządowej
w zakresie informowania i przekazywania poleceń do wykonania w systemie całodobowym dla jednostek ochrony zdrowia w przypadkach awaryjnych, losowych, jak
również zaburzeń funkcjonowania systemu.

Administracja wojewódzka w systemie zarządzania kryzysowego
Szczególną w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jest rola wojewody jako zarządcy działań realizowanych przez organy administracji publicznej na
obszarze województwa. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie nakłada na wojewodę, jako przedstawiciela Rady Ministrów, odpowiedzialność za
wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa12. Jest on organem właściwym
w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa, dla tych zagrożeń,
które występują na obszarze większym aniżeli obszar jednego powiatu, wchodzącym w skład województwa. Wojewoda realizuje zadania zarządzania kryzysowego
za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego oraz zespolonych służb, inspekcji i straży.
Do zadań wojewody zgodnie z art. 14 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem,
reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa; realizacja
zadań z zakresu planowania cywilnego, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; wnioskowanie
11. u.z.k.
12.	Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2234.
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o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3; wykonywanie przedsięwzięć
wynikających z dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie; zapobieganie, przeciwdziałanie
i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; współdziałanie z Szefem
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania
i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; organizacja wykonania
zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, powoływany przez
wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. W skład
zespołu wojewódzkiego wchodzą wojewoda jako przewodniczący, kierownik komórki
organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby wskazane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród wyznaczonych w ustawie osób. Do zadań
zespołu wojewódzkiego należy w szczególności: ocena występujących i potencjalnych
zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych
zagrożeń; przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim
planie zarządzania kryzysowego; przekazywanie do wiadomości publicznej informacji
związanych z zagrożeniami; opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego. Dokumentami działań i prac zespołów są: roczne plany pracy; plany reagowania
kryzysowego; plany ćwiczeń; protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym
i czasowym; raporty bieżące i okresowe; karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia
grup roboczych o charakterze czasowym; raporty odbudowy.
W województwie funkcjonuje także Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach
zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich. Zadania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego to: pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; współdziałanie
z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; nadzór nad
funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności; współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
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i humanitarne; dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; realizacja
zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone w art. 22 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach13.

Administracja powiatowa w systemie zarządzania kryzysowego
Starostato organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jako przewodniczący zarządu powiatu, dla zagrożeń występujących na obszarze
większym aniżeli obszar jednej gminy wchodzącej w skład powiatu. Do zadań starosty
w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu; realizacja
zadań z zakresu planowania cywilnego, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; wykonywanie
przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast
na prawach powiatu; zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym; współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony
infrastruktury krytycznej. Przedstawione zadania starosta wykonuje przy pomocy
powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu.
Organem pomocniczym dla starosty jest powołany przez niego Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego. Starosta jest odpowiedzialny za określenie jego składu,
organizacji, siedziby oraz trybu pracy. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród: osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach
organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb,
inspekcji i straży powiatowych; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych,
W skład zespołu powiatowego mogą także wchodzić inne osoby zaproszone przez
starostę. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wykonuje na obszarze powiatu
zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego składa się z szefa, zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym

13.	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późniejszymi
zmianami.
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i czasowym14. Działa na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez starostę.
Dokumentami działań i prac zespołów są: roczne plany pracy, plany reagowania kryzysowego, plany ćwiczeń, protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym
i czasowym, raporty bieżące i okresowe, karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia
grup roboczych o charakterze czasowym, raporty odbudowy.
Na poziomie powiatowym tworzone jest także Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Do zakresu zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne starostwa powiatowego właściwe
w sprawach zarządzania kryzysowego, należy przede wszystkim zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; wykonuje odpowiednio zadania
przynależne Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

Administracja gminna w systemie zarządzania kryzysowego
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest
wójt, burmistrz, prezydent miasta. Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta
w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy; realizacja zadań
z zakresu planowania cywilnego; zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; wykonywanie przedsięwzięć
wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Swoje zadania wójt, burmistrz, prezydent miasta wykonuje przy pomocy komórki
organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego
(np. referat, wydział zarządzania kryzysowego).
Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zarządzaniu kryzysowym jest gminny zespół zarządzania kryzysowego. Powoływany jest on przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta, który określa także jego skład, organizację, siedzibę
oraz tryb pracy.W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz,
prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: osób zatrudnionych w urzę14. r.r.m.s.t.

116

Natalia Piątek

dzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych;
pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych
do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta
miasta; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych a także inne osoby
zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego składa się z szefa, zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym
i czasowym15. Zespół działa na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez starostę.
Dokumentami działań i prac zespołów są: roczne plany pracy; plany reagowania kryzysowego; plany ćwiczeń; protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym
i czasowym; raporty bieżące i okresowe; karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia
grup roboczych o charakterze czasowym; raporty odbudowy.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację następujących zadań: całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu
zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego
dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej; nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; współpracę z podmiotami
realizującymi monitoring środowiska; współdziałanie z podmiotami prowadzącymi
akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; realizację zadań stałego dyżuru na
potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
W celu realizacji zadań wójt, burmistrz, prezydent miasta może tworzyć gminne
(miejskie) Centra Zarządzania Kryzysowego. W sytuacji jego utworzenia, centrum
to wykonuje zadania określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. –
Prawo o zgromadzeniach.
Rolą władz gminy, powiatu i władz województwa jest zatem sprzężony i skuteczny
nadzór działań różnych podmiotów reagowania kryzysowego na obszarze gminy,
powiatu czy też województwa oraz wspomaganie ich funkcjonowaniem podległych
sobie: służb, inspekcji, straży, wspieranych przez organizacje pozarządowe przewidziane w planie reagowania kryzysowego powiatu.

15. r.r.m.s.t.
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Podsumowanie
Konstytucyjny obowiązek instytucji państwa narodowego to funkcjonowanie pozwalające rozpoznać co jest niezgodne z bezpieczeństwem jego obywateli, co zaburza lub
może utrudniać normalne działanie państwa16. Podmioty bezpieczeństwa wystawione
na wiele zagrożeń, wymagają, zatem ciągłej opieki, gdyż bez realizacji ich planowej
ochrony przed zagrożeniami, istotnie łatwiej ulegają degradacji lub nawet destrukcji17. Konkludując, co do aktualnego poziomu bezpieczeństwa w zakresie omawianej
problematyki, należy stwierdzić, że cele stawiane w zakresie zarządzania kryzysowego
i systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym są zbieżne. Tak w zarządzaniu
kryzysowym, jak i w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym przygotowanie właściwych struktur do skutecznego działania warunkuje ich prawidłowe
funkcjonowanie. W obu systemach przygotowanie do działania obejmuje planowanie,
organizowanie i realizowanie przedsięwzięć, zapewniających organom wykonywanie
zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym.
Skuteczne zarządzanie kryzysowe wymaga również podejmowania decyzji na danym poziomie zarządzania przez organ właściwy zarządzania kryzysowego i jego
zwierzchnictwa nad pozostałymi jednostkami administracyjnymi. Niezbędne jest
stworzenie sformalizowanych procedur działań i zaangażowanie wszystkich podmiotów państwowych w działania antykryzysowe. Czynniki te wraz z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji administracji publicznej i doskonaleniem działań jednostek
wykonawczych stwarzają możliwości eliminacji podstawowych obszarów problemowych w zarządzaniu kryzysowym.

Streszczenie
Zarządzanie kryzysowe w strukturze administracji publicznej
Ochrona bezpieczeństwa publicznego to jeden z konstytucyjnych obowiązków instytucji państwa narodowego. Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa
obywatelom danego państwa jest zatem powstanie systemu zarządzania kryzysowego. W artykule ukazano podstawy zarządzania kryzysowego, które jest jednym
z fundamentalnych elementów bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono aspekty
organizacyjne, zasady i reguły, a także strukturę zarządzania kryzysowego w Pol16. E. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 124.
17.	J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Kraków
2014, s. 41.
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sce. W rezultacie zanalizowano podstawowe problemy organizacyjne w zarządzaniu
kryzysowym.
Słowa kluczowe: system zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo państwa, administracja publiczna.

Summary
Crisis management in the structure of public administration
Protecting public safety belongs to the state, That is why suchan important element in
ensuring the security of citizens of the State concernedis to set upcrisis management
system. This article presents the back grounds of the crisis management – one of the
fundamental elements of the nationalsecurity. The organization al aspects, principles
and rules, and a structure of the crisis management in Poland. Consequently the main
organization al problems of the crisis management were analysed.
Keywords: crisis management system, national security, public administration.
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Risk of threats in the Opolskie Voivodeship and
the awareness of residents
Katarzyna Daniel1

Introduction
Many years ago, the harsh living conditions, as well as the dangers generated by the
natural environment, forced the creation of the first organized groups – the community. This first and the most difficult period of human development has survived thanks
to effective attempts to respond to threats. Initially, human action boiled down to the
reaction to an already existing event. The main source of danger in the form of wild
animals, floods, fires, droughts, natural disasters or violent weather phenomena, was
the environment. Later, people learned to act proactively (anticipating) anticipating
possible threats and preventing their negative effects2. There are many definitions of
a sense of security, but for the purposes of this article the author is in favor of a universal perception of this issue. Security is thus freedom from fear and uncertainty.
It is also a freedom from threats, giving the opportunity to satisfy basic life needs
(such as survival, identity, peace, possession, certainty of development)3. Threats
have accompanied people since the dawn of time, so it is worth analyzing, planning,
preventing and reacting to existing events - what crisis management deals with.

1. Catalog of threats of the Opolskie Voivodeship according to
the risk assessment
This article presents the threats characteristics, but focuses only on those that concern
the Opolskie Voivodeship. They were classified according to the highest risk.

1. Mgr Katarzyna Daniel, doktorantka, Uniwersytet Opolski.
2.	F. Mroczko, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu
dolnośląskiego, Wałbrzych 2012, p. 40.
3.	G. Krasnodębski, Modelowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.
Rozprawa habilitacyjna, Gdynia 2013, p. 24.
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1.1. Threats with the highest risk of occurrence
Flood (risk assessment “5”) is a temporary covering by water of land, which in normal
conditions is not covered by it, caused in particular by water spurt in water reservoirs,
natural waterways, canals or from the sea (excluding water spurt in systems sewage)4.
There are six kinds of floods: snowmelt, ice jam, storm storm, thaw-drop, rainfall and
caused by failure of a hydrotechnical construction or improper water management on
water reservoirs5. The Opolskie Voivodeship is located entirely within the catchment
area of the Odra River, which is the main watercourse creating a flood hazard. In the
area of the Opolskie Voivodeship, the river basin covers approx. 97.5% of the area.
The remaining 2.5%, in the north-eastern part of the province – part belongs to the
Warta river (inflow of the second Odra River). There are 15 artificial large retention
reservoirs in the province. Of these, three of them are of particular importance: Turawski, Otmuchów and Nysa, which fulfill the functions of feeding the river basin,
flood protection and servicing municipal needs. Statistical surveys indicate a cyclical
occurrence of rainfall and snowmelt floods in the region, they periodically assume
disastrous proportions, which may also cause a catastrophe of water-damaging hydrotechnical objects6,7.
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz. U. 2019, poz. 125.
5. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Powódź – w obliczu zagrożenia, Warszawa 2013, p. 4.
6.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego, Opole 2018, pp. 29–30, Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, część A, Warszawa 2017, p. 7.
7.	Many residents still remember the flood from July 9, 1997, when thousands of apartments in
Opole were damaged or damaged. So far, this flood was the biggest cataclysm in the history of
the city. Source: P. Guzik, Powódź 1997. Jak wielka woda zalewała Opole, [online]. Post: 10 July
2017. Available at: http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35086,20377651,powodz-1997-jak-wielka-woda-zalewala-opola-archiwalne-wideo.html [Accessed: 16 March 2019]. As a result of the
flood, 8 people lost their lives in the region. Source: R. Dimitrow, Powódź Tysiąclecia, [online].
Post:28 July 2017. Available at: https://nto.pl/powodz-tysiaclecia-zobacz-film-dokumentalny/
ar/12312039 [Accessed: 16 March 2019]. In an interview for Radio Opole, the Governor of Opole,
Ryszard Zembaczyński, recalls, “I saw the vastness of the water before it reached the Opole region.
I was with the then prime minister of the government in the helicopter over Raciborz and saw
the vastness of the Oder waters. I understood then that thinking about the flood in terms of the
strength of the embankments does not make sense, because the water was everywhere. However,
there was no fear of the impending flood. People who believed in messages were immediately
rescuing, but it was a minority. The rest disregarded information about the impending element
and suffered huge losses - he recalls. The city authorities did not rise to the challenge. They arranged the laying of flood protection bags on Piastowska Street to a height of half a meter, when
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Another threat is chemical and ecological contamination (risk assessment “4”). The
essence of chemical contamination is the undesirable presence of biological, chemical
or radioactive substances, which due to their harmful properties may cause loss of
health or life of both humans and other organisms8. In the Opolskie Voivodeship, as
a result of a serious industrial accident or a disaster in rail or road traffic, the following
chemical and ecological contamination may occur: explosion of hazardous substances
(ammonia, ammonite, TNT, dynamite, ammonium nitrate, ethylene oxide, propylene
oxide, propane-butane, propylene), fire (acetone, ammonia, benzene, toluene, gasoline, diesel oil, propane – butane, etc.), emission to air and the formation of a cloud
of toxic substances (chlorine, ammonia, hydrofluoric acid), or leakage of substances
harmful to the aquatic environment (pyrolysis oil, anthracene oil, coking benzene).
Combined hazards are also possible, eg a fire along with a cloud of toxic combustion
products along with water extinguishing harmful to the environment9.
The next threat to the Opolskie Voivodeship are road disasters (risk assessment
“4”). The provisions of the Criminal Code do not contain the definition of a catastrophe. It is an event that disrupts sudden terrestrial, water or air traffic. It also brings
about specific widespread and severe effects involving a larger number of people or
property of considerable size and carries a threat to the security of universal10. The
most important existing road connection running through the voivodship is A4
motorway: Wrocław – Opole – Strzelce Opolskie – Katowice. It is a route of strategic
importance, which is part of the 3rd pan-European transport corridor from Calais in
France to Kiev in Ukraine. Poland is part of it from Jędrzychowice on the border with
it was already known that it would all be flooded. The saddest phase of the flood was discovering
damages and cleaning up flooded areas. - At the moment when water affected our streets, there
was no time for reflection. Definitely more depressing, frightening and smelly was what was
exposed when the water subsided. Zembaczyński stresses, however, that society has passed the
exam in these extreme conditions, helping each other and rebuilding the destroyed part of the
city.” Source: M. Antczak, ZDJĘCIA 97 – wspominają powódź tysiąclecia sprzed 18 lat, [online].
Post: 9 July 2015. Available at: http://radio.opole.pl/100,114748,zdjecia-97-wspominaja-powodztysiaclecia-sprzed- [Accessed: 16 March 2019].
8.	Solarz J., Skażenia chemiczne – typologia zagrożeń, ,,Zeszyty Naukowe AON”, 2013, No. 4 (93),
p. 312.
9. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 40.
10.	Ł. Nysztal, Odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy w ruchu, [online]. Availableat: https://
www.infor.pl/prawo/prawo-karne/inne/252110,Odpowiedzialnosc-za-spowodowanie-katastrofy-w-ruchu.html [Accessed: 16 March 2019].

123

Risk of threats in the Opolskie Voivodeship and the awareness of residents

Germany through Wroclaw, Opole, Katowice, Cracow, Rzeszów and Korczowa on the
border with Ukraine. The total length is about 650 km. Road disasters can occur in
virtually every region. It can be assumed that large traffic disasters will be created in
regions with increased traffic, which are the most important communication routes
of the voivodship.
The following road strips are the most threatened by the occurrence of the disaster:
– A 4 motorway;
– No. 94: Strzelce Opolskie – Opole – Skorogoszcz – Brzeg;
– No. 46: Paczków – Otmuchów – Nysa – Niemodlin – Opole – Ozimek – Dobrodzień;
– No. 45: Reńska Wieś – Krapkowice – Opole – Bierdzany – Kluczbork;
– No. 42: Praszka – Kluczbork – Namysłów;
– No. 40: Głuchołazy – Głodówek – Kędzierzyn-Koźle – Ujazd;
– No. 39: Brzeg – Namysłów;
– No. 11: Olesno – Kluczbork – Byczyna11.
1.2. Threats with a medium risk of occurrence
Another risk is disruptions in water supply (risk assessment, “3”). All communes in
particular poviats of the Opole region are covered by a collective and group water
supply system. In the poviats there are water intakes and treatment stations as well as
pumping stations and water mains. It is estimated that the most cost-effective objective will be water intakes serving mainly large urban agglomerations of the Opolskie
Voivodeship, especially Opole and poviat towns of the Opolskie Voivodeship - due
to the large number of inhabitants of these cities12.
The next threat to the Opolskie Voivodeship is the hurricane wind/whirlwind
(risk assessment “3”). A hurricane is an extremely violent, gusty wind13. Analysis of
the observed wind speeds that cause the first destruction showed that the threshold
value is 17 m/s. The scale of destruction, of course, progresses as the wind speed
increases. According to the classification of maximum wind speeds and the effects of
their operation – at speeds above 32m / s, one can speak of a hurricane wind causing
11. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 52.
12. Ibidem, p. 50.
13.	
Słownik języka polskiego, [online]. Available at: https://sjp.pwn.pl/slowniki/huraganowy.html
[Accessed: 16 March 2019].
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significant damage to buildings, towers and chimneys and impeding the driving of
passenger cars on the road. On August 15, 2008, the tornado crossed the area of the

Opolskie Voivodeship and affected the following towns: Błotnica Strzelecka, Balcarzowice, Jaryszów, Sieronowice, Stary Ujazd, Zimna Wódka. On 7 July 2017, there
was a huge wind which passed over the Kędzierzyńsko-Kozienpoviat and affected the
following towns: Landzmierz, Dziergowice, Biadacz. Ww. cataclysms broke trees like
matches, rolled over several tons of trucks, torn off roofs, and even destroyed brick
walls of buildings, injured several people and killed 2 people14.
The next threat that may occur in the Opolskie Voivodeship is frost and snowfall
(risk assessment “2”). It is assumed that severe frost occurs when the air temperature
drops below -20°C15.The effects of frost can paralyze, among others, life of entire
estates or households. They can also cause threats to loss of life, health and property,
as well as have a negative impact on the natural environment. Serious danger may lie
in the layer of snow on the flat roofs of large spatial objects, leading to their collapse,
which in turn may endanger the health or life of people. This is particularly true of
such buildings as: sports halls, commercial buildings in large centers, e.g. “Karolinka”,
“Turawa Park”16.
Building disasters (risk assessment “2”) are another potential threat. The analysis of
construction disasters shows that the decisive impact on their scale and scope were,
like in previous years, random events and inadequate technical condition of objects
caused by the lack of subjecting both periodic inspections and repairs, and often
the age and exploitation of the object. Often, more than one factor influenced the
occurrence of a construction disaster. Among the random events, disasters associated
with a very strong wind prevailed17.
Undoubtedly, a real threat is the occurrence of fires (risk assessment “2”). The fire
is an uncontrolled combustion process in a place not intended for this purpose18. In
the Opole region, forest areas constitute 26.6% of the area. Over the last three years
14.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 35; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy Plan
Zarządzania Kryzysowego, część A, Warszawa 2017, p. 10.
15.	Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Warszawa 2010,
p. 10.
16.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 37; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy
Plan…, p. 14.
17. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 51.
18. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe…, p. 27.
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there have been no large and very large forest fires, however, the possibility of their
occurrence should be expected. They can cause disturbances on communication
routes leading through forest areas, and thus make it difficult to reach certain places
or cause lack of access to these places19.
In turn, the threat of occurrence or occurrence of an infectious animal disease (the
so-called epizootia)20 subject to control may cover the whole area of the Opolskie
Voivodeship (risk assessment “2”). The most probable is the occurrence of 2 disease
entities: highly pathogenic avian influenza and African swine fever. The phenomenon
may refer to wild and breeding birds. Therefore, there is a need to conduct thorough
monitoring of areas adjacent to the rivers of the Opole region, as well as breeding farms
throughout the entire province. In the Opolskie Voivodeship a program is being implemented to detect the presence of infections by viruses that cause avian influenza21.
The epidemiological situation (risk assessment “2”) in the field of infectious diseases
in the Opolskie Voivodeship in recent years should be considered stable. There were
no infectious diseases classified as very dangerous, subject to notification under the
early warning system (anthrax, plague, smallpox, malaria, Q fever, acute brucellosis,
tularemia, leptospirosis, legionella, rabies, typhoid fever and other rickettsiosis, typhoid and parodies, glanders, melioidosis). The incidence rates for other infectious
diseases are most often at the average level of national indicators. In the voivodship
there may also occur a smaller scale of infection in people and animals of mass character, having epidemic characteristics – caused by spreading in the atmosphere of
microorganisms and bacteria, which were accidentally there or as a result of conscious
people’s actions (bioterrorism). Food users are particularly exposed to food infections,
such as canteens, bars and restaurants as well as large grocery stores22.
The occurrence of disturbances (failures) in the electricity distribution network
(risk assessment “2”) in the Opolskie Voivodeship does not show a clear spatial differentiation. The most frequent causes of unplanned interruptions in the supply of
electricity are damage to power lines caused by weather anomalies or other random
events. Threats may occur as a result of intentional terrorist acts, theft of distribution
19.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 32; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy
Plan…, p. 26.
20. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe…, p. 29.
21. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 54.
22.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 43; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy
Plan…, p. 36.
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infrastructure or the accumulation of many random threats, such as: floods, frosts
and very low temperatures, heat, strong winds – hurricanes and whirlwinds, fires,
especially in forest complexes, road or rail disasters, which results in the destruction
of transmission distribution networks23.
The occurrence of IT network failure (risk assessment “2”) does not show a clear
spatial differentiation in the region of the Opolskie Voivodeship. However, special
protection is at the headquarters of telecommunications areas, telephone exchanges
and telecommunications plants, etc. Due to the increased role of teleinformation in
the functioning of companies and institutions, including emergency services, the
effects of its lack or malfunction will grow, at the same time different people can
without significant exposure and the need for physical presence in a given area, try
to sabotage and attack resources using ICT24.
Disruptions in gas supply in the Opolskie voivodship (risk assessment “2”) may
occur due to: disruptions in the supply of natural gas to the gas system, unforeseen
increase in natural gas consumption by customers, or damage to systemic networks,
including gas stations. Transitions through water obstacles may be damaged during
high water levels in the Odra River (flood)25. Failure is an unexpected phenomenon
that poses a threat to people, property and the environment26.
1.3. Threats with low risk of occurrence
Another threat is disruptions in the supply of thermal energy (risk assessment “1”).
25 heating systems were inventoried in the Opolskie Voivodeship. Most of them are
urban heating systems, in which housing is the main recipient. The remaining ones
are systems of larger industrial plants that produce heat mainly for their own needs
and the needs of other recipients (mainly housing and services). In the other communes – rural – there is no organized heating system, with the exception of local boiler
rooms, serving in particular multi-family housing areas, less frequently individual.
Therefore, the disruptions in the supply of heat will be most affected by city dwellers,
less or not all rural residents27.
23.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 44; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia
okresowe…, p. 15.
24. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 57.
25. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, pp. 47–48.
26. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe…, p. 18.
27. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 49.
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Another threat that may occur in the Opolskie Voivodeship is drought and heat (risk
assessment “1”). The weather condition determined by the heat takes place when the
air temperature near the earth’s surface is higher than + 30°C. In turn, the drought is
a long-term period without precipitation or with a slight drop in relation to the average
long-term values28. The Opolskie Voivodeship is characterized by the warmest climate
in Poland. The average July temperature is 19°C. The warmest place is Opole: average
annual temperature 8.6°C. The coldest years are in Głuchołazy and Głubczyce. The
occurrence of drought and heat does not show a clear spatial differentiation, and the
period of their appearance coincides with the occurrence of hot and very hot days29.
Radiation event (risk assessment “1”) for the province is created by power plants
located outside Poland. The threat to the population of the OpolskieVoivodeship (as
well as the entire country) is small. When it comes to radiation radiation, it is difficult
to clearly distinguish them spatially (regionally). The closest to the province border
are power plants in the Czech Republic and Slovakia: Dukowany (about 160 km from
Opole), Bohunice (about 167 km), Mohaka (about 195 km), Temelin (232 km). It can
not be ruled out that power plants located further away from the province borders:
16 power plants in Germany, 1 power plants in the Netherlands, 2 power plants in
Sweden, 3 power plants in Ukraine, 2 power plants in Slovakia, 2 power plants in
the Czech Republic, 1 power plant in Hungary, which construction and generation
technologies are outdated30.
The next risk is the occurrence of a railway disaster (risk assessment “1”). Threats
in railway communication may arise primarily on the most important railway nodes
of the voivodship, ie Opole, Kluczbork, Fosowskie, Brzeg and Kędzierzyn-Koźle. An
important main line is the railway line Wrocław, Brzeg, Opole, Kędzierzyn-Koźle,
which is the main communication route, being part of the European railway routes.
Damage to this section may impede or paralyze railway traffic from south to north
and from east to west towards Wrocław – Katowice. Taking into account the saturation
analysis of the industry using hazardous chemicals, railway routes will be the most
vulnerable in the area of the Kędzierzyn-Koźle junction31.
28. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe…, pp. 20–22.
29.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 39; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy
Plan…, pp. 20-22; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe…, p. 34.
30. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 42.
31. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 53.
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Another threat is disruptions in fuel supply (risk assessment “1”). The Opolskie
Voivodeship does not differ from the generally accepted situation in this respect.
Consistent with the adopted legal solutions, the Council of Ministers has been granted
additional powers regarding the possibility of introducing restrictions to reduce the
consumption of petroleum products, and the obligation to ensure the enforcement of
the intervention measures imposed was imposed on voivods and their subordinates32.
A risk of occurrence or occurrence of a harmful organism is very likely (risk assessment ,,1”). Harmful organisms on arable crops may occur in all regions of the
Opolskie Voivodeship, each year in varying intensity, depending on the course of the
weather during the growing season, the conditions for harvesting and storing crops,
observing the principles of agrotechnics and the use of chemical protection (fungicides). The threat occurs both on plantations and in the storage areas of harvested
crops (warehouses, mounds, basements). The same threats may occur in neighboring
provinces and countries33.
In the Opolskie Voivodeship, terrorist attacks (risk assessment “1”) are primarily
threatened by the following objectives:
– facilities in which the basic tasks resulting from the need for the functioning of
the state (voivodship, poviat) are implemented – Opole Voivodship Office, poviat
offices, universities (especially in Opole);
– Police and State Fire Service facilities (provincial headquarters and poviat headquarters);
– places of production, storage, storage and use of hazardous chemicals - higher
risk and high risk plants;
– facilities in which a large number of people reside - large shopping centers (such
as: Tesco, Lidl, Castorama, Auchan, Karolinka, Turawa Park), as well as places of
religious worship (churches, synagogues);
– communication routes resulting from the geographical location of the region –
Opole section of the A4 motorway, a railway line from Wrocław to Katowice via:
Brzeg, Opole, Kędzierzyn-Koźle, as well as railway and bus stations;

32.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 46; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia
okresowe…, p. 17.
33.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 55; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowy
Plan…, p. 33; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe…, p. 30.
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– objects important for economic and financial reasons - banks, tax chambers
(offices), chambers (offices), customs;
– water reservoirs – Otmuchów, Nysa and Turawa;
– water intake – poisoning serving mainly large agglomerations of the Opolskie
Voivodeship (Opole and poviat towns).
– headquarters of foreign companies (in particular American, Israeli, Italian, British) as well as diplomatic missions and diplomatic missions (Consulate of the
Federal Republic of Germany in Opole).
An additional threat is the use of biological weapons. The dangers resulting from
its application are associated with the rapid spread of microorganisms, the lack of
effective medicines, enormous firepower and the difficulty of immediately diagnosing
the cause of illness and deaths. The area of terrorist activities may also be cyberspace34.
Strikes, riots and demonstrations in the Opolskie Voivodeship are possible (risk
assessment “1”). The most endangered social protests in poviats are those in which the
position of trade unions is the strongest. These will be mainly the areas of the Opolskie
and Kędzierzyńsko-Kozien counties. Possible social unrest in these poviats, in the
event of their disregarding, can quickly spread and take on dangerous proportions.
In addition, due to the addressee of possible demands (state institutions – Opole
Voivodship Office), the area threatened by social protests should include Opole. It can
not be ruled out that blockages will occur: roads, rail routes, public administration
buildings, and demonstrations and strikes leading to communication paralysis or
important for the region of workplaces. In the voivodship, collective disturbances
of public order of a hooligan nature are also possible: street riots and burdens and
stadiums. Football stadiums are particularly dangerous in the stadium with supporters
of visiting teams, especially matches of the so-called higher risk. The threat may occur
during mass events, such as the Great Orchestra of Christmas Charity, the Opole
Festival and other events organized in the province. Experience shows that this type
of threats will affect residents of cities most (mainly Opole, voivodship cities of the
voivodship, less or none of the inhabitants of the village35.

34.	Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 56; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia
okresowe…, p. 40.
35. Wojewoda Opolski, Wojewódzki Plan…, p. 58.
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2. Tasks of leading entities in the Provincial Crisis Management
Plan (2018)
2.1. Tasks of the Voivode of Opole
The Voivode of Opole is the leading entity in case of occurrence of most threats,
hence it is worth pointing to examples of his actions. In the prevention phase of
threats such as: hurricane wind/whirlwind, frost and snowfall, disruptions in fuel
supply, thermal energy, terrorist threat, Opole voivode, as the lead entity conducts
risk analysis and assessment, and also evaluates the state of public safety and order
voivodship and keep it up to date. He is responsible for updating the assessment of
possible human losses, property and infrastructure. It also implements tasks in the
field of event prevention. In addition, it ensures cooperation between all government
and self-government administration bodies operating in the voivodship and directs
their activities in the prevention of threats to life, health or property and threats to the
environment, state security and maintaining public order, protection of civil rights,
and prevention of natural disasters and other extraordinary threats to principles set
out in separate acts. The Voivode of Opole, in the preparation phase in the case of
individual threats, develops and updates the Voivodship Crisis Management Plan and
issues recommendations for poviat crisis management plans, as well as appoints the
Voivodship Crisis Management Team. In addition, it prepares alarm and warning
systems. He conducts trainings, exercises and trainings in the field of crisis management. Educates inhabitants of areas threatened with proper behavior before and
during threats or natural disasters. In addition, it monitors, analyzes and predicts
the development of threats in the area of the region, updates other voivodship plans,
or plans to use subunits or branches of the Polish Armed Forces to perform tasks36.
36.	Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz. U. 2019, poz. 125; Ustawa z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. 2017, poz. 2234; Ustawa
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
Dz. U.2018, poz. 1669; Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U.
2018, poz. 1560; Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym, Dz. U. 2018, poz. 1323; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. 2018, poz. 1967;
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, Dz. U. 2018, poz. 2227; Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. 2019, poz. 51; Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych, Dz. U. 2019, poz. 174.
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2.2. Other leading entities
It should be indicated that in the case of individual threats, apart from the Voivode
of Opole, the tasks are also carried out by other leading entities – depending on the
preparation or prevention phase. In this article, due to the broadness of the subject,
these entities will only be indicated:
– State Water Reservoirs Polish Regional Regional Water Management Boards in
Wrocław and Gliwice - in case of flood or drought risk37,
– Provincial Headquarters of the State Fire Service in Opole – in case of fire or
chemical and ecological contamination38,
– Opole Voivodship Sanitary Inspector – in case of epidemic threat and epidemic39,
– Tauron Dystrybucja S.A. and/or Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – in the
event of a disruption in energy supply40,
– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu – in the case
of disruption in gassupply41,
– Voivodship Roads Authority in Opole – in the case of road disasters42,
– PKP Polish Railway Lines S.A. Zakład Linii Kolejowych in Opole – in the case
of railway disasters43,
– Opole Voivodship Veterinary Officer – if there is a risk of an infectious disease
of an animal subject to treatment44,
– Opole Voivodship Inspector of Plant Health and Seed Inspection – if there is
a threat of occurrence or the occurrence of a harmful organism45,
37. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz. U. 2019, poz. 125.
38.	Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, Dz. U. 2018, poz. 1669; Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
Dz. U. 2018, poz. 620.
39.	Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. 2019, poz. 59, Ustawa
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.
U. 2018, poz. 1669.
40. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz. U. 2019, nr 54, poz. 125.
41. Tamże.
42. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2018, poz. 2068.
43. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2018, poz. 2245.
44.	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz. U. 2018, poz. 1557; Ustawa z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U.
2018, poz. 1967.
45. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, Dz. U. 2018, poz. 1616.
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– Opole Provincial Building Supervision Inspector – in the case of construction
disasters46,
–N
 ational Atomic Energy Agency – if there is a risk of a radiation event47,
– entity responsible for the supply and distribution of water in the Opole Voivodeship – in the case of disruptions in water supply48.

3. Experience of the inhabitants of the Opolskie Voivodeship and
their knowledge about crisis management
The aim of this survey was to examine the level of knowledge of students studying in
Opole, who are residents of the city, in the field of crisis management. The survey was
conducted twice – in May 2015 and in February 2019 on the campus of the University
of Opole in a traditional and electronic way. In the survey in 2015, 45 people took
part, while in 2019, 40 respondents, aged from 18 years. Both women and men could
participate in the study, regardless of the direction they studied. The objective was to
obtain objective indications as to the current state of knowledge of crisis management
and the possibility of raising awareness among the younger generation (how to quickly and effectively reach information about preventing events and acting after their
occurrence). The survey consists of 18 closed and one open questions. It contained
two questions about the age and sex of the respondents, as well as questions directly
related to their sense of security, the likelihood of specific threats and knowledge in
the field of crisis management. The aim of the research was to indicate the level of
knowledge of the respondents and to indicate the threats perceived by them as big and
real. In addition, the authors also tried to identify factors influencing the perceived
level of safety among young people. The selection of the sample was random, and
participation in the voluntary and anonymous study. The results can therefore be
considered as representative. The research carried out in 2015 was used to write and
defend the BA thesis, where the results indicated below come from.

46. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. 2019, poz. 51.
47. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, Dz. U. 2018, poz. 2227.
48.	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, Dz. U. 2018, poz. 650.
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3.1. The results of own research
The study was attended by 45 people (2015) and 40 people (2019), with respondents
aged 20–22 representing the largest group twice, while the largest group was more
than 25 years old (2015) and 23–25 years (2019), as shown in Figure 1.

Fig. 1. Age of respondents. Source: own study.

More women than men participated in the studies. In 2015, the survey was completed by 24 women (53%), while in 2019 as many as 28 women (70%), which in
total gives 52 respondents, compared to 21 men in 2015 (47%) and only 12 in 2019
r. (30%), as illustrated in Figure 2.

Fig. 2. Sex of the respondents. Source: own study.

Respondents were also asked about their level of security. Most of them feel safe,
but with uncertainty 60% (2015) and 85% (2019), but definitely only 20% (2015) and
10% (2019), as shown in Figure 3.
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Fig. 3. The answer to the question if you feel safe. Source: own study.

Then, the respondents were asked whether they believe that the public is properly
informed about potential threats. The respondents twice stated that in their opinion
“no” – 67% (2015) and 70% (2019), as shown in Figure 4.

Fig. 4. The answer to the question whether the society is properly informed about potential threats.
Source: own study.

Then, the respondents were asked who is responsible for safety in the Opolskie Voivodeship. The largest number of respondents voted twice for the Police – 33% (2015)
and 50% (2019), while the least for the Fire Brigade (7% – 2015, 0% – 2019) and Civil
Defense (7% – 2015, 5% – 2019) . Every third respondent in 2015 (33%) and one in
four in 2019 did not know the answer to this question, as shown in Figure 5.

Fig. 5. The answer to the question who is responsible for the level of security
in the Opolskie Voivodeship. Source: own study.
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The respondents were also asked to indicate, according to their opinion, the risk
of threats to the Opolskie Voivodeship. Both in 2015 (33%) and in 2019 (35%), the
respondents indicated that the risk of epidemics is very high, while the appearance
of floods was considered to be too high (2015 – 40%, 2019 – 55%). Respondents
considered the least probable threat to be an earthquake and terrorist attack, as shown
in Table 1.
Table 1. Probability of individual threats to the Opolskie Voivodeship by the threat
of threat

Threat
Flood
Hurricane
Epidemic
Earthquake
Fire
Communication
disaster
Terror attack

Year of
study
2015
2019
2015
2019
2015
2019
2015
2019
2015
2019
2015
2019
2015
2019

Risk of threat
Very big

Big

Average

Small

Very small

20%
0%
13%
0%
33%
35%
20%
10%
20%
30%
20%
15%
13%
15%

40%
55%
27%
20%
13%
10%
0%
10%
26%
35%
13%
40%
7%
20%

40%
30%
40%
20%
20%
15%
0%
5%
40%
35%
40%
25%
20%
25%

0%
15%
20%
55%
27%
35%
40%
40%
7%
0%
27%
15%
53%
25%

0%
0%
0%
5%
7%
5%
40%
35%
7%
0%
0%
5%
7%
15%

Source: own study.

Respondents were then asked about their previous experience with threats. The
vast majority of respondents (in 2019 as many as 85%) never experienced the threats
listed below. Only every fifth person was a victim of a fire (2015 – 20%) and every
third flood (2015 – 33%), as shown in Figure 6.
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Fig. 6. Answer to the question about becoming a victim of these threats. Source: own study.

Next, the respondents were asked about where the Provincial Center for Crisis
Management is located. The vast majority of respondents (87% – 2015, 70% – 2019)
did not know the answer to this question. Only a few pointed correctly on Piastowska
street in Opole or the Provincial Office, as shown in Figure 7.

Fig. 7. Answer to the question of where the Voivodship Crisis Management Center is located.
Source: own study.

Respondents were also asked about the frequency of their tracking of messages and
warnings of the Crisis Management Center. Unfortunately, the terrifying majority of
respondents do not follow the news at all (87% – 2015, 75% – 2019), and only a few
are interested in it once a month, as shown in Figure 8.
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Fig. 8. Answer to the question of how often you follow the messages and warnings of the crisis
management center. Source: own study.

Respondents were also asked about their opinion on what determines the safety of
them and their relatives. Most respondents believe that responsibility in this area falls
to emergency and order services (as much as 90% – 2019, 53% – 2015), while every
second respondent trusts his own activities in this area (53% – 2015, 45% – 2019).
Despite the possibility of indicating the answer “other” – nobody chose it. The results
are shown in Figure 9.

Fig. 9. Answer to the question of what determines your own safety and those close to you.
Source: own study.

Then, the respondents were asked about their participation in the indicated courses,
but several answers could be marked. Most, as many as 100% of respondents (2019)
participated in the Health and Safety course and the first premedical aid course (93%
– 2015), while the least in fire-fighting training – every second respondent. Nobody
has indicated any other training / course that he has held in the field of security. The
results are presented in Figure 10.
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Fig. 10. Answer to the question the question in which courses the respondents took part.
Source: own study.

The penultimate question asked to the respondents concerned the assessment of
their awareness of behavior in the event of the announcement of individual alarms.
Half of the respondents (47% – 2015, 55% – 2019) know how to behave in case of
announcement of particular types of alarms, but only 25% (2019), 33% (2015) is
confident in their knowledge in this respect. Every fifth person (20%) does not know
what actions to take if an alarm is announced, but no respondent thinks that such
knowledge is unnecessary, as illustrated in Figure 11.

Fig. 11. Answer to the question the question about consciousness how to behave in the event of the
announcement of particular types of alarms. Source: own study.

Finally, the respondents were asked what they think should be done to improve public awareness of crisis management. Most people were in favor of reporting
a problem in the media (radio, television) and propagating through social campaigns.
Some respondents noticed the problem already at the school stage, so they advised
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to start education there. There were also ideas to restore basic military service, as
illustrated in Table 2.
Table 2. Answer to the question what should be done to improve public awareness
of crisis management
Answer
Reporting the issue in the media and highlighting its role
Advertising / social campaign
Training in schools
Training when joining a new job
Cyclic bulletins
Crisis management courses sponsored by the state
Directing messages in a clear and transparent way
Restoration of basic military service and training in civil defense
No answer

2015
53%
20%
20%
7%
7%
7%
0%
0%
14%

2019
23%
30%
8%
8%
8%
0%
8%
8%
18%

Source: ownstudy.

Conclusions
The first and most difficult period of human development has survived thanks to effective attempts to respond to threats. Initially, human action boiled down to the reaction
to an already existing event. Later, people learned to act proactively (anticipating) anticipating possible threats and preventing their negative effects49. These activities lead to
a sense of security as a freedom from fear and uncertainty. Threats have accompanied
people since the dawn of time, so it is worth analyzing, planning, preventing and reacting to existing events – what crisis management deals with. The tasks in this area in
the Opolskie Voivodeship are taken by the Voivode of Opole and many other leading
and auxiliary entities, which illustrates how complex their cooperation is to provide
the inhabitants of the Opole region with security. To see how crisis management in the
region is perceived in practice, research has been conducted on the level of knowledge of
residents about crisis management and their assessment of the likelihood of occurrence
of individual threats. 45 people (2015) and 40 people (2019) took part in the survey.
49. F. Mroczko, Zarządzanie kryzysowe…, p. 40.
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The vast majority of respondents when asked whether they feel safe, answered that yes
(85% of respondents – 2019), while about 70% say that they are not properly informed
about potential threats. Also worrying is the fact that as many as 1/3 of students (2015)
do not know who is responsible for security in the Opolskie Voivodeship. Therefore,
the following conclusion can be drawn: the subjects’ knowledge is not the best, and
yet people feel safe. Among the potential threats such as: flood, hurricane, epidemic,
earthquake, fire, transport disaster, terrorist act, the respondents considered the most
probable in the OpolskieVoivodeship the occurrence of flooding, and the least danger for
the earthquake. When asked whether the subject was ever a victim of the aforementioned threats, the most students encountered flood and fire. It can therefore be concluded
that the flood is considered to be the greatest potential threat, because the most of the
respondents had to deal with this element and is still afraid of its recurrence. The vast
majority of students do not know where the Provincial Crisis Management Center is
located (70% – 2019) and do not follow the warning messages issued by the Center on
an ongoing basis (75% – 2019), and at the same time feel ill-informed about potential
threats. A good sign is that each student participated in any course: 100% of the course
medical aid (2019), 87% in safety training (2015), 65% in the exercises evacuation (2019)
and 47% in fire drills (2015) . On the question of what should be done to improve public
knowledge in the field of crisis management, respondents in almost four years apart
between research emphasized similar activities – primarily ad campaigns for alarm
signals, training in schools from an early age. Among the few answers, there was an
increase in the number of courses in crisis management that should be sponsored by
the state. To sum up, residents generally feel safe, they are most afraid of floods, but at
the same time they do not follow the messages issued by the crisis management center.
They think that their safety is primarily the responsibility of law enforcement agencies,
such as the police, but they do little to take care of their safety.

Streszczenie
Ryzyko wystąpienia zagrożeń w województwie opolskim a świadomość mieszkańców
Województwo opolskie zostało dotknięte powodzią nazywaną również ,,powodzią
tysiąclecia” w 1997 r., lecz wielu mieszkańców pamięta te dotkliwe zdarzenia. Z pewnością od tego czasu wyciągnięto wiele wniosków i dokonano zmian w procedurach,
niemniej jednak nawet najlepsza organizacja wymaga współpracy ludności cywilnej
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w momencie wystąpienia zagrożenia. Bez wiedzy mieszkańców na temat sposobów
reagowania na poszczególne zagrożenia, nie można mówić o dobrym przygotowaniu.
Stąd też niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia zagrożeń mogących pojawić się
na terenie województwa opolskiego oraz jedynie wskazania odpowiedzialnych podmiotów wiodących, jak np. Wojewoda Opolski w fazie zapobiegania i przygotowania.
Następnie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2015 oraz 2019 r. na
młodym pokoleniu, by sprawdzić jaka jest ich wiedza na temat zarządzania kryzysowego. Sprawdzono również, które w opinii respondentów zagrożenia na terenie
województwa opolskiego są najbardziej prawdopodobne w wystąpieniu.
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, województwo opolskie, Wojewoda opolski,
zagrożenie bezpieczeństwa, ocena ryzyka.

Summary
Risk of threats in the Opolskie Voivodeship and the awareness of residents
The risk of threats in the province Opolskie Voivodeship was affected by the flood,
also called the “flood of the millennium” in 1997, but many residents remember these
severe events. Certainly, since then many conclusions have been drawn and changes
have been made to the procedures, nevertheless even the best organization requires
cooperation of the civilian population at the time of the threat. Without the knowledge
of residents about how to respond to particular threats, one can not talk about good
preparation. Therefore, this article is an attempt to present threats that may appear
in the Opolskie Voivodeship and only to indicate responsible leading entities, such
as the Opole voivode in the prevention and preparation phase. Next, the results of
research carried out in 2015 and 2019 on the younger generation were presented to
check what their knowledge about crisis management is. It was also checked which
in the respondents’ opinion, threats in the Opolskie Voivodeship are most likely in
the Opole voivodeship and the awareness of the inhabitants.
Keywords: crisis management, Opolskie voivodship, voivode of Opole, security risk,
risk assessment.
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Ekspansja misyjna Chrześcijańskiego Zboru
Świadków Jehowy w Japonii
Katarzyna Blaźniak-Basak1

Wprowadzenie
Po przełamaniu okresu izolacji w drugiej połowie XIX i od początku XX wieku do
Japonii przybywali reprezentanci różnych wyznań. Mimo niesprzyjającej atmosfery
prowadzili prace misyjne i zdobywali wiernych. Chrystianizacja Japonii napotkała
różne przeszkody, wśród których niechęć ustawodawców początkowo nie była najistotniejsza. Większą rolę pełniły tradycyjne, mocno zakorzenione więzi społeczne
oraz skłonność Japończyków do eklektyzmu i wybiórczości2.

Działalność Świadków Jehowy w Japonii w XX i na początku
XXI wieku
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy ewangelizował Japonię od początku XX wieku. W roku 1911 Kraj Kwitnącej Wiśni odwiedził pastor Charles Taze Russel3, który
w wielu miastach (m.in. Tōkyō, Nagasaki i Yokohamie) wygłosił kazania. Następnie
w 1915 roku do Japonii przybyła grupa wyznawców, na czele z Fanny L. Mackenzie
z Wielkiej Brytanii. Ich głównym zadaniem stało się wdrożenie procedury tłumaczenia publikacji Świadków Jehowy na język japoński4. Dnia 06 września 1926 roku ze
Stanów Zjednoczonych do Japonii powrócił misjonarz Junzo Akashi, który na początku 1927 roku zorganizował Biuro Oddziału w Kobe. Z kolei 2 stycznia 1927 roku
odbyło się pierwsze zgromadzenie, w którym wzięło udział 36 osób; 8 ochrzczono.
Dalszym działaniem była publiczna kampania informacyjna promująca cykliczne
wykłady biblijne, których wygłaszanie rozpoczęto w maju w Osace. Wysłuchało ich
ok. 2300 osób. Kampanię powtórzono w Tōkyō, edukując 4800 osób. Pod koniec lat
20. XX wieku działalność kaznodziejską na obszarze ¾ pow. kraju prowadzili Matsue

1. Mgr Katarzyna Blaźnak-Basak, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. http://www.adventistatlas.org/viewCountry.asp?CtryCode=JP, pobrano 20.12.2018.
3.	Ur. 16 II 1852, zm. 31 X 1916. Amerykański kaznodzieja, twórca ruchu Badaczy Pisma Świętego.
http://www.pastor-russell.pl/życiorys.html, pobrano 05.10.2018.
4. Watchtower: Rocznik Świadków Jehowy: 1998. New York 1998, s. 68.
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i Jizo Ishii (jap. 石井)5. W latach 30. w japońskim Biurze Oddziału skonstruowano
specjalne samochodowe przyczepy mieszkalne dla kolporterów6 oraz dwuosobowe
przyczepy dołączane do rowerów. W 1932 roku działało 103 pionierów i głosicieli
Pisma, a w 1938 roku: 110. W dniu 21 czerwca 1939 roku pod zarzutem zagrożenia
dla bezpieczeństwa państwowego uwięziono wszystkich (130) członków wyznania
w Japonii. Spowodowało to zawieszenie działalności Oddziału7.
Świadkowie Jehowy wznowili działalność w Japonii dopiero po zakończeniu II wojny światowej. W połowie 1949 roku działało ośmiu głosicieli, głównie z rodziny Ishii,
której członkowie w czasie wojny byli więzieni w Sendai, oraz rodziny Miura (jap. 三
浦), osadzonej wcześniej w więzieniu w Hiroshimie8. Pod koniec tego roku przybyło
do Japonii 13-tu misjonarzy, współwyznawców z Hawajów i Australii, absolwentów
Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead. Grupą kierował William Lloyd Barry z żoną
Melbą. Prowadzili oni ewangelizację głównie w dużych miastach. Biuro Oddziału
otworzono w Tōkyō. W dniach 30 grudnia 1949 roku – 1 stycznia 1950 roku na terenie
domu misjonarskiego w Kobe odbyło się pierwsze zgromadzenie Świadków Jehowy
w Japonii, w którym uczestniczyły 133 osoby. W 1950 roku działało 169 głosicieli w 5
zborach. Działalność rozwijała się głównie w Tōkyō, Kobe i Ishinomori (jap. 石森),
podejmowano próby jej szerzenia na Okinawie. W maju 1951 roku zaczęło się ukazywać miesięczne wydanie „Strażnicy” w języku japońskim9. Od 1951 roku podjęto
aktywność w Osace i innych dużych miastach. Na początku tego roku założono dom
misjonarski w Yokohamie, a w 1952 roku w: Kioto, Nagoi i Sendai. W październiku
w Osace odbyło się pierwsze w Japonii zgromadzenie obwodowe, a kolejne w kwietniu 1952 roku w Kobe. Liczba głosicieli systematycznie rosła: 279 w roku 1951, 336
w 1953, w 1958 r. przekroczyła 1 tys., a w 1961 roku 2000. Od roku 1957 do wzrostu
liczby głosicieli przyczyniła się działalność kaznodziejska prowadzona przez pionie5.	Nastaje świt w kraju wschodzącego słońca. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 2014.11.15,
s. 31.
6.	Kolporter – ochrzczony głosiciel, który na działalność ewangelizacyjną dobrowolnie zobowiązuje
się przeznaczać określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku. Po 1931 roku kolporterów zaczęto
nazywać pionierami. Z dnia na dzień uczę się coraz bardziej kochać pracę kolportera. „Strażnica
Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 2012.05.15, s. 31–32.
7. Watchtower: Rocznik Świadków Jehowy: 1998…, s. 68.
8.	D. Garbe, Between Resistance and Martyrdom: Jehovah’s Witnesses in the Third Reich. Madison
2008, s. 661.
9. Watchtower: Rocznik Świadków Jehowy: 1998…, s. 81.
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rów specjalnych. Byli oni rodowitymi Japończykami, którzy wierzenia Świadków
Jehowy przyjęli dzięki działalności misjonarzy. Kierowano ich do mniejszych miast
i miejscowości10. W 1965 roku otworzono tymczasowe Biuro Oddziału na Okinawie
(działało do roku 1980). W latach 60. XX wieku nowym wyznawcą został Kimihiro
Nakata – skazany za dwukrotne morderstwo na zlecenie i przetrzymywany w celi
śmierci zakładu karnego w Fukuoka (jap. 福岡市). W wiezieniu przetłumaczył na
alfabet Braile’a kilka publikacji wyznania, które rozpowszechniono we wszystkich
japońskich szkołach dla niewidomych. W 1963 roku osiągnięto liczbę 3 tys. głosicieli, a w 1965 roku 4000. Od 1967 roku rozpoczęto działalność misyjną na Wyspach
Sakishima. W 1967 roku działalność kaznodziejską w Japonii prowadziło już ponad
5 tys. Świadków Jehowy. W 1969 roku na stadionie kolarskim w Tōkyō odbył się
międzynarodowy kongres „Pokój na ziemi” z udziałem 2614 delegatów. W 1970 roku
działało w Japonii ponad 10 tys. głosicieli. W latach 70. XX wieku misjonarzy skierowano do mniejszych miast. W 1973 roku otwarto Biuro Oddziału w Numazu (jap.
沼津)11. W tym samym roku w Osace odbył się międzynarodowy kongres „Boskie
zwycięstwo” z udziałem 31263 delegatów, na którym ogłoszono wydanie w języku
japońskim „Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata” (cała
edycja japońska ukazała się do 1982 roku). Do lipca 1974 roku 646 zborów korzystało
z ok. 200 Sal Królestwa, z których 134 oddano do użytku w 1974 roku. W 1975 roku
przekroczono liczbę 30 tys. głosicieli. W grudniu 1976 roku otwarto na przedmieściach Tōkyō pierwszą w Japonii Salę Zgromadzeń. W 1977 roku oddano do użytku
dodatkowe budynki Biura Oddziału w Numazu, a liczba głosicieli przekroczyła 40000.
Organizację czwartego kongresu międzynarodowego „Zwycięska wiara”, który odbył
się w 1978 roku, powierzono wiernym z Osaki, Nagoya, Sapporo i Tōkyō. Dnia 15 maja
1982 roku otwarto nowe Biuro Oddziału wraz z drukarnią w Ebinie (jap. 海老名).
Wkrótce miejscowi wyznawcy utworzyli komputerowy system reprodukcji znaków
połączony z fotoskładem SCRIPT, który potem wszedł w skład systemu MEPS. Te
działania wymusiły rozbudowanie Biura Oddziału, które sfinalizowano w 1989 roku12.
Na początku lat 80. XX wieku powstały nowe Sale Zgromadzeń na terenie Kansai,
Ebiny, Chiby (jap. 千葉), Tōkai (jap. 東海), Hokkaido, Hokkaido, Tochigi (jap. 栃木),
Kiusiu, prefektury Hyōgo (jap. 兵庫) oraz prefektury Gunma (jap. 群馬). W 1984 roku
10. Tamże, s. 85–87.
11. Pierwsze utworzono sto lat temu. „Przebudźcie się” 2000, nr LXXXI, s. 17–19.
12. Sprawozdanie z Azji. tv.jw.org, 2017.11.20.
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przekroczono liczbę 100 tys. głosicieli. W listopadzie 1986 roku wspólnota Świadków
Jechowy zorganizowała pomoc humanitarną dla poszkodowanych przez wybuch
wulkanu Mihara-yama. W 1990 roku powstały pierwsze (z jedenastu) Regionalne
Komitety Budowlane, które wspomagały budowę od 80 do 100 Sal Królestwa rocznie.
W marcu 1991 roku w Nakaminato (jap. 那珂湊) w prefekturze Ibaraki (jap. 茨城)
stanęła pierwsza w Japonii Sala Królestwa wzniesiona tzw. metodą szybkościową –
w ciągu weekendu. W czerwcu tego samego roku zorganizowano pomoc humanitarną
dla poszkodowanych przez wybuch wulkanu Fugen (jap. 普賢). W tym samym roku
utworzono pierwsze zbory obcojęzyczne w Japonii: angielski (kilkanaście), chiński,
hiszpański, khmerski, koreański, japońskiego języka migowego, nepalski, portugalski,
tagalski, tajski, wietnamski i inne. W 1994 roku z okazji otwarcia Sali Zgromadzeń
w prefekturze Hyōgo w całym kraju zebrało się na specjalnych spotkaniach ponad
254 tys. osób. W styczniu 1995 roku zorganizowano pomoc humanitarną dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Kobe13. W marcu tego samego roku odnotowano
liczbę ponad 200 tys. głosicieli. W 1998 roku liczba głosicieli wyniosła 222918. Pod
koniec lat 90-tych XX wieku w Japonii działało 41 misjonarzy w pięciu domach misjonarskich – w Yamagata (jap. 山形), Iwaki (jap. いわき) i Toyama (jap. 富山) oraz
dwóch w Tōkyō. Ponadto dziewięciu odwiedzało zbory, a dziewięciu innych działało
w japońskim Biurze Oddziału. W dniu 29 lutego 2000 roku japoński Sąd Najwyższy
orzekając w kwestii respektowania prawa pacjenta do odmowy przyjęcia krwi uznał, iż
„prawo do podjęcia decyzji” wchodzi w zakres „praw osobistych, które należy respektować”, co zakończyło praktyki przeprowadzania transfuzji krwi Świadkom Jehowy14.
W 2000 roku zorganizowano pomoc humanitarną dla poszkodowanych przez wybuch
wulkanu Usu (jap. 有珠). W roku 2003 odbył się też kolejny kongres międzynarodowy
„Oddajcie chwałę Bogu”. Kolejne akcje pomocy zorganizowano w 2004 roku (dla
poszkodowanych przez tajfuny, powodzie, trzęsienie ziemi)15. W 2009 roku w zgromadzeniu „Na Pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa” uczestniczyły 326983 osoby16.
W 2010 roku zanotowano liczbę 218 698 głosicieli. W marcu i kwietniu 2011 roku zorganizowano pomoc humanitarną dla ponad 14 tys. głosicieli poszkodowanych przez
trzęsienie ziemi i tsunami. W wyniku kataklizmu 12 wyznawców poniosło śmierć,
13. Nastaje świt w kraju wschodzącego słońca…, s. 32.
14. Pierwsze utworzono sto lat temu…, s. 22.
15. Sto lat pod rządami Królestwa!. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” 2015, nr CXXXVI, s. 26.
16. Tamże, s. 27.
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dwóch uznano za zaginionych, 5 odniosło poważne obrażenia, zostało zniszczonych
osiem Sal Królestwa. Z Biura Głównego Świadków Jehowy przybyli przedstawiciele
Towarzystwa Strażnica, którzy spotkali się z poszkodowanymi współwyznawcami
i wygłosili kilka pocieszających przemówień transmitowanych do 21. Sal Królestwa.
Wysłuchało ich w sumie 2800 osób17. W 2013 roku kongres specjalny „Słowo Boże
jest prawdą!” odbył się w Yokohamie. Dnia 28 kwietnia 2013 roku w mieście Nagoya
podczas specjalnego spotkania, członek Ciała Kierowniczego Anthony Morris, ogłosił
wydanie publikacji „Biblia – Ewangelia według Mateusza”. W przeciwieństwie do
większości publikacji Świadków Jehowy w języku japońskim publikacja ta ma pionowy układ znaków. Jest ona przeznaczona dla Japończyków, którzy dotychczas mieli
niewielką styczność z Pismem Świętym. W październiku 2013 roku zorganizowano
pomoc humanitarną dla poszkodowanych przez tajfun Wipha18, w sierpniu 2014 roku
dla poszkodowanych przez lawiny błotne w Hiroszimie, a w kwietniu 2016 roku dla
poszkodowanych przez trzęsienia ziemi w Kumamoto19.
Około 50% Świadków Jehowy w Japonii jest pionierami. W drukarni działającej
przy Biurze Oddziału drukuje się rocznie 15 milionów Biblii, książek i broszur, a także
przeszło 100 milionów czasopism „Strażnica” i „Przebudźcie się!”. Wysyła się 5700
ton czasopism i innych publikacji w 150 językach. Nagrywa się również publikacje
w przeszło 80 językach20. Wspólnota religijna Świadków Jehowy w Japonii w 2017
roku liczyła 213473 głosicieli, zrzeszonych w 3047 zborach21.

Podsumowanie
Cała historia Japonii, od czasów najdawniejszych po nowożytność i współczesność
wskazuje, że Japończycy chętnie poddają się modzie, chętnie przyjmują obce wzory,
ale tylko do pewnych granic, po czym zaczynają odrzucać wszystko, co jest sprzeczne
z zakorzenionymi nawykami i zwyczajami22.
17. Tamże, s. 28.
18. Tamże, s. 29.
19. Wywiad z wiernymi siostrami – wdowami po członkach Ciała Kierowniczego. tv.jw.org, 2017-01-03.
20.	
Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017. https://
www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/2017-sprawozdanie-z-dzialalnosci/sprawozdanie-kraje-2017/, pobrano 14.11.2018.
21. https://www.jw.org/pl/%C5%9świadkowie-jehowy/na-calym-swiecie/JP/, pobrano 14.11.2018.
22.	J. Tubielewicz, Dzieje chrześcijaństwa w Japonii, [w:] Jan Paweł II na Filipinach i w Japonii 16 – 26
II 1981. Przemówienia i Homilie. Red. J. Sobiepan. Warszawa 1986, s. 272.
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Religia w Japonii reprezentowana jest głównie przez shinto i buddyzm. Praktyki
religijne większości Japończyków nie wynikają jednak z ich wiary, lecz są wyrazem
silnego przywiązania do tradycji i poczucia tożsamości narodowej. Politeistyczna natura shinto sprawiła, że łatwo przyswajali i przyswajają inne religie, bądź ich elementy
dogmatyczne. Wielu Japończyków odbywa ceremonie małżeństwa i narodzin w obrządku shinto, a pochówku w buddyjskim, równocześnie przez całe życie obchodząc
główne święta obu wyznań i często również chrześcijańskie Boże Narodzenie. Często
też, jako wyznanie deklarują kilka religii i dlatego w statystykach shinto wyznaje 109
mln, buddyzm 96 mln, a chrześcijaństwo 1,5 miliona. Suma tych danych to prawie
dwukrotna liczba japońskiej populacji23. Chrześcijaństwo wyznaje ok. 1,6% społeczeństwa. Największą grupę stanowią protestanci (0,7% – 910 tys.), katolicy (0,3% –
400 tys.), Świadkowie Jehowy (0,2% – 215 tys.) i mormoni (0,1% – 127 tys.). Obecnie
szacuje się, że do różnych kościołów chrześcijańskich należy około 1% Japończyków24.
Nie są to cyfry imponujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że przy 113 mln Japończyków
(wraz z Okinawą) jeden chrześcijanin przypada na ok. 152 tys. obywateli25.

Streszczenie
Ekspansja misyjna Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy w Japonii
Celem artykułu jest przedstawienie działalności misyjnej Świadków Jechowy w Japonii w latach 1911–2017 ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane formy
i metody ewangelizacji.
Słowa kluczowe: Japonia, religia, Świadkowie Jechowy, zbór, misja, chrześcijaństwo.

Summary
Missionary expansion of the Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses in
Japan
The purpose of the article is to present missionary activities of Jehovah’s Witnesses in
Japan in the years 1911–2017, with particular emphasis on the forms and methods
of evangelization used.
Keywords: Japan, religion, Jehovah’s Witnesses, church, mission, Christianity.

23. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1527, pobrano 02.10.2018.
24. Ł. Czarnecki, Japońska krucjata. „Focus Historia” 2011, nr 5, s. 72.
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„Posvätný čas” v islamskom náboženstve
Dominika Kmecová1

Islamské náboženstvo
Medzi tri hlavné monoteistické náboženstvá patrí aj islam.Islamské náboženstvo vyrástlo z rovnakého základu ako náboženstvá judaizmus a kresťanstvo2. Pápež Ján Pavol
II. sa ku kresťansko-islamskému dialógu vyjadroval pozitívne. Podľa neho sú nám
veriaci v Alaha vďaka ich monoteizmu osobitne blízki. Úctu si zasluhuje nábožnosť
moslimov, ich vernosť modlitbe. Obraz veriaceho v Alaha, ktorý bez ohľadu na čas
a miesto padá na kolenách a ponorí sa do modlitby, zostane vzorom pre vyznávačov
pravého Boha. Podľa islamu je cieľom človeka ctiť si Boha a rozvíjať blízky, osobný
vzťah k nemu, preto je preňho podstatný posvätný čas v jeho živote. K základným
povinnostiam moslima patrí čas modlitby, modlia sa päťkrát denne. Islam vznikol
v prostredí, v ktorom bol prítomný judaizmus, ale aj rozličné vetvy kresťanstva:
židokresťania, antiochijské a byzantské kresťanstvo. Tieto poznatky nachádzame
v tradícii Koránu. Pápež Benedikt XVI. pri návšteve Skalného domu v Jeruzaleme
12. mája 2009 poukázal na Skalný dom, ktorý je pre nás inšpiráciou. Tu sa stretávajú
chodníky troch veľkých monoteistických náboženstiev. Každý má Abraháma ako svojho praotca, ktorý bol človekom viery. Doktrína týchto monoteistických náboženstiev
prezentuje aj Božiu realitu, zmysel náboženstva a spoločný cieľ ľudstva3.
Prínos islamského náboženstva nám často popripomína aj pápež František. Tento
pápežako prvý v histórii navštívil Arabský polostrov. Pápež František takto prispel k
medzi náboženskému dialógu4.
Týmto náboženstvom, ktoré nám ukazuje vernosť posvätnému času, sa môžeme
obohatiť.Preto sa zameriame na to, čo je pre moslimov najdôležitejšie. Islamské
náboženstvo sa opiera o päť pilierov. Tieto piliere sa opierajú o túto vieru:
1. Mgr Dominika Kmecová, Prešovská univerzita, Gréckokatolícka fakulta.
2.	Porov. M.Langleyová, J. Allan, J. Butterworth, Viery a vyznania, Bratislava: Slovart, 1994, s. 60.
ISBN 80-7145-168-1.
3. J. Leščinský, Verbum, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010, s. 81.
4.	Porov. ČTK, IDNES, František navštívil Arabský poloostrov. Jako první papež v historii. [online].
2019. [cit. 2019- 02-03]. Dostupné na internete: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/papez
-frantisek-spojene-arabske-emiraty-navsteva.A190203_193201_zahranicni_chtl.
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„1. Náboženské vyznanie (šaháda). „Niet boha okrem Boha a Mohamed je Boží
prorok.“ Samotné odriekanie tohto vyznania stačí na to, aby sa stal človek moslimom.
2. Modlitba (salát). Moslimovia sa modlia päťkrát denne: na svitaní, napoludnie,
podvečer, po západe slnka a neskoro večer, jednotlivo, veriaci alebo v mešite. Pre
dospelých mužov je veľmi dôležitá spoločná modlitba v piatok napoludnie, počas
ktorej sa zvyčajne koná kázeň.
3. Pôst (saum). Počas mesiaca ramadána nesmú moslimovia ani jesť ani piť, ani
fajčiť ani sa pohlavne stýkať v čase od úsvitu do západu slnka.
4. Dobročinnosť (zákat). Moslimovia musia odovzdať dve a pol percenta svojho
príjmu a niečo zo svojho majetku na dobročinné účely.
5. Púte (hadždž).Minimálne raz za svoj život musí moslim vykonať púť do Mekky“5.
Tieto piliera tvoria základ pre islamské náboženstvo. Islam v aramejčine znamená
podriadenie sa Božej vôli. Tieto piliere a tiež podriadenie sa nachádzame v Koráne.
„Veriaci muži a veriace ženy sú si navzájom priateľmi a prikazujú si vhodné a zakazujú zavrhnutiahodné, dodržujú modlitbu, dávajú almužnu a sú poslušní voči Bohu
a jeho Poslovi. Nad tými sa Boh zľutuje, lebo Boh je mocný i múdry.“ (Korán 9, 71)
Korán je hlavným zdrojom pre štúdium Božieho zákona islamu.
„Volaj ľudí na púť, nech k tebe prídu pešo, alebo na rýchlych ťavách, nech prídu
z každej rokliny, aby uvideli, aké dobro som im poskytol...“ (Korán 22, 28–29)
Púťové oslavy v Mekke sa konajú každý rok v 7. až 13. deň posvätného púťového
mesiaca du l-hidždža. Vyjadrením náboženského života sú svätyne, miesta zvlášť sväté
a stanovené dni, zamerané na oslavu Boha pri zrieknutí sa plnenia každodenných
povinností6. Všetky náboženstvá pripisujú dôležitosť posvätnému času cez sviatočné
dni, posvätné knihy, modlitbu, cez čas, keď sa obracajú k Bohu. Posvätný čas je odpoveďou človeka, ktorý túži byť s Bohom.

Uctievanie Boha
„Nasledoval som proroka Muhammada (P.) na svojom somárikovi, keď mi prorok
povedal: “Muáz, vieš čo je právo Boha voči tým, ktorí ho uctievajú?.“ Povedal som
(Muáz povedal): “Boh a jeho posol to lepšie vedia.“ Prorok povedal: Právo Boha voči
tým, ktorí ho uctievajú je, aby ho uctievali (tak ako majú) a aby k Nemu nič a nikoho
nepridružovali.“
5. M. Langleyová, J. Allan, J. Butterworth, Viery a vyznania..., s. 65.
6. Porov. S. Stolárik, Filozofia náboženstva, Košice: Seminár sv. Karola Boromejského, 2005, s. 25.
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Uctievanie Boha je špecifickým prvkom v každom náboženstve. Je veľmi dôležité
uctievať Boha, tak ako sa máa nepridružovať k Bohu nič a ani nikoho, čo by mohlo
narušiť samotné uctievanie Boha, ako nám to vyjadril aj prorok. Uctievaním Boha
sa dostávame do posvätného času. Ďalej sa budeme venovať tejto téme viac do hĺbky,
čo znamená a aký je to prejav uctievanie Boha.
Uctievanie Boha v prvom rade znamená hlbokúvďaku Bohu za to, čo človeku dal,
ktorý človek vníma vo svojom vnútri, prejavuje sa aj v jeho vonkajšom správaní k sebe,
k ostatným ľuďom a všetkým živým tvorcom. Dodržiavanie základných náboženských
úkonov sa považuje za základ uctievania Boha. K ďalším prejavom uctievania Boha
môžeme priradiť napríklad správanie sa človeka k ostatným, oblasť osobného života,
tiež správanie sa ku svojmu okoliu, pričom všetky tieto prejavy tvoria neoddeliteľný
celok. Uctievanie Boha by malo ovplyvniť duchovný život človeka,aj v jehokaždodennom živote a správaní7. V nasledujúcej časti sa zameriame na uctievanie Boha v islamskom náboženstve. Islam je cesta životom, ktorá zasahuje do všetkých činností
života. Základom islamskej vierouky je viera v Boha. „Boha uctievajú prostredníctvom modlitby. Okrem povinných piatich modlitieb ešte existuje veľa nepovinných
modlitieb a prosieb. Moslimovia sa modlia samostatne alebo spoločne. Spoločnú
modlitbu vedie zvyčajne skúsenejší a starší moslim. Pôst dodržiavajú moslimovia
počas mesiaca ramadán. Pôst vyčerpáva moslima viac po psychickej stránke. Telo
si na pôst po niekoľkých dňoch zvykne. Moslimovia sa postia na pamiatku mesiaca
ramadán, keď Boh prvýkrát zoslal korán prorokovi Mohamedovi. Ramadán je mesiac
podľa islamského kalendára, ktorý sa riadi mesiacom, a preto je iný a každý rok sa
posúva o jedenásť dní. Ďalším zo základov moslimskej viery je púť do Mekky. Mekka
je sväté mesto, ktoré leží na Arabskom polostrove. Moslimovia z celého sveta sa tu
schádzajú, aby sa spoločne modlili. V strede hlavnej mešity, ktorá sa volá Zakázaná
mešita (v jej priestore nesmú prebiehať hádky a konať násilie) sa nachádza dom
(kocka), obalený čiernym zamatom. Tento dom postavil prorok Abrahám so svojím
synom Izmaelom. Zakázaná mešita v Mekke je najväčšia mešita na svete, zmestí
sa do nej asi jeden milión veriacich. Každý moslim platí určitú malú čiastku. Daň
viery (jazykom koránu sa nazýva Zakat) predstavuje asi 2 percentá z čistého zisku.
Ak moslim žije v islamskom štáte, platí túto daň viery štátu, ak nie, tak islamským
nadáciám a organizáciám. Táto daň sa používa najmä na podporu chudobnejších ľudí
7.	Porov. A. Al-Sbenaty, Islam – viera a náboženstvo, Bratislava: ALJA, 202. s. 23-24. ISBN 80968262-1-2.

155

„Posvätný čas” v islamskom náboženstve

v islamskej spoločnosti“8. Posvätný čas vplýva na človeka, malo by to ovplyvniť aj
jeho život, či už v práci, rodinne, v bežných situáciách. Aj v moslimskom náboženstve
sa prejavuje tento posvätný čas. Mal by posúvať človeka dopredu a pomáhať mu žiť
duchaplnejšie v každodennosti.
Uctievanie Boha v duchovnom živote moslima by sa malo prejaviť v bohabojnosti.
Správanie človeka by malo vyzerať tak, ako keby Boh bol s ním neustále. To by malo
pomôcť v odradení od zlých myšlienok a správaní. Ďalšia dôležitá vlastnosť moslima
je zbožnosť. Táto vlastnosť v sebe zahŕňa aj bohabojnosť aj vďačnosť Bohu. Zbožnosť
znamená snahu viesť život v súlade s vierou vBoha a v súlade so životnými zásadami,
ktoré Boh určil človeku. Táto schopnosť človeka buduje v ňom ďalšie vlastnosti ako
sú skromnosť, pomoc ostatným, čisté srdce a chráni ho od negatívnych ľudských
vlastností, ako je nenávisť, pýcha a podobné. Všetko čo v našom každodennom živote konáme, možno pokladať za uctievanie Boha, pokiaľ to robíme v súlade so
zásadami, ktoré nám Boh určil. Ako príklad môžeme uviesť výrok, ktorý povedal
prorok Muhammad:
„Medzi tým, ako muž šiel po ceste, našiel konár s pichliačmi a odstránil ho, za čo
sa mu Boh milostivý odvďačil a odpustil mi.“
Za ďalší druh uctievania v širšom slova zmysle by sme mohli uviesť súlad života
človeka s prírodou, toto uctievanie obsahuje aj všetko živé a neživé. Prorok Muhammad povedal:
„Každý moslim, ktorý zasadí sadivo alebo zaseje osivo, z ktorého bude jesť vták,
človek alebo zviera, má za to (zapíše sa mu) dobrý skutok.“
Prorok Muhammad rozprával svojím spoločníkom príbeh o mužovi, ktorý našiel
dychčiaceho psa. Prišlo mu ho ľúto, lebo až jedol od smädu zem. Muž ho vzal ku
studni, vyzul si obuv, nabral do nej vodu a dal psovi vodu. Boh sa mu za to odvďačil
odpustením hriechov. Prorokovi spoločníci na to zareagovali začudovane a spýtal sa
ho, či majú za pomoc zvieraťu odmenu. Prorok odpovedal, že za pomoc všetkému,
v čom je život, je odmena. K uctievaniu Boha v širšom zmysle môžeme uviesť aj oblasť
osobného života človeka až do tých najmenších detailov. V islame sa veľmi vyzdvihuje
význam práce. Každodenná rutinná činnosť veriaceho človeka je uctievaním Boha9.
Uctievanie Boha má naozaj široký záber v živote človeka, ako si môžeme všimnúť
u moslimov. Je to čas ktorý učí človeka byť lepším.
8. Zvyky a tradície moslimov, https://www.noveslovo.sk/node/28716. (3.9.2019).
9. Porov. A. Al-Sbenaty, Islam – viera a náboženstvo..., s. 25–30.
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Modlitba
Tému modlitby sme už spomenuli vyššie. Modlitba je v islamskom náboženstvenaozaj
dôležitá. Modlitba privádza človeka ešte hlbšie do posvätného času, samozrejme, nakoľko sa jednotlivec tejto sfére otvorí, nakoľko pôjde do hĺbky. Ak tento posvätný čas
naozaj využije, môže mu pomôcť nie len v jeho duchovnom živote, alemôžeobohatiť
aj jeho osobný život.
V knihe od Mária Nicoliniho s názvom: Stretnú sa kresťan, moslim a žid, sa k rôznym otázkam vyjadrujú židovský rabín, katolícky a evanjelicky kňaz a moslimsky
imám.Voči islamskej komunite majú ľudia kritický prístup, je to dôsledok teroristických útokov radikálnych islamistov. Napriek tomu, že jednoznačne odsudzujú
násilie v mene náboženstva. Na čo jasne reaguje aj pápež František, ktorý opisuje jeho
skúsenosť s islamským náboženstvom aj v tomto rozhovore: „Mal som dlhý dialóg
s veľkým imámom z Univerzity Al-Azhar a viem, ako rozmýšľajú oni: hľadajú pokoj,
stretnutie. Nuncius jednej africkej krajiny mi vravel, že v hlavnom meste je stále
zástup ľudí – a vždy plný! – pred Svätou bránou v rámci Jubilea: niektorí pristupujú
ku spovedi, iní sa modlia v laviciach. Ale väčšina ide vpred, aby sa pomodlili pri
oltári Panny Márie: títo sú moslimovia, ktorí chcú zažiť Jubileum. Sú bratia“10. Ďalej
v rozhovore sa tiež vyjadril: „No nemožno povedať – myslím, že to nie je pravdivé ani
správne – že by islam bol teroristický“11. Preto oceňujeme túto iniciatívu dialógu aj
na Slovensku. My sa teraz zameriame na moslima. Pomocou tejto výpovede môžeme
spozorovať prakticky čo znamená modlitba v islamskom náboženstve.
K tejto téme sa vyjadruje moslimský imám Mohamad Safwan Hasna takto: „Pre
moslima je modlitba povinná päťkrát denne. Môžeme sa pomodliť kdekoľvek, nielen
v mešite. Ako to zhruba vyzerá, keď sa moslimovia modlia, to ste už videli vo filmoch.
Modlitba má pevne danú štruktúru, na rozdiel od iných prosieb adresovaných Bohu,
ktoré môžeme hovoriť vlastnými slovami. Deti sa začínajú modliť približne od siedmych rokov. Keď sme na cestách, prípadne v práci alebo v škole, kde sa nemožno
pomodliť načas, môžeme modlitby spájať. Deti sa tak môžu modliť napríklad cez
10.	
Pápež František pri tlačovej konferencii: Nestotožňujme islam s terorizmom. http://sk.radiovaticana.
va/storico/2016/08/01/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pri_tla%C4%8Dovej_konferencii_nestoto%C5%BE%C5%88ujme_islam_s/sk-1248528. (3.9.2019).
11.	
Pápež František pri tlačovej konferencii: Nestotožňujme islam s terorizmom. http://sk.radiovaticana.
va/storico/2016/08/01/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pri_tla%C4%8Dovej_konferencii_nestoto%C5%BE%C5%88ujme_islam_s/sk-1248528. (3.9.2019).
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prestávku, alebo keď sa vrátia domov. Zmyslom modlitby je pestovať pravidelný vzťah
s Bohom. Modlitba je tiež formou vďaky, ktorú počas nej veriaci prejavuje za dary,
ktoré mu boli dané. Modlitba zbavuje stresu, poskytuje človeku útechu, pocit bezpečia
a zmysel bytia“. Imán Mohamad v ďalšej odpovedí reaguje na to, ako sa modlí on:
„Hoci štruktúra modlitby je presne definovaná, prežívanie modlitby sa líši od jednej
osoby k druhej. Vonkajšiemu pozorovateľovi sa môže zdať, že všetci muslimovia sa
modlia presne rovnako, ale miera ich sústredenia a z toho vyplývajúca odmena u Boha
sa môže medzi jednotlivými veriacimi diametrálne líšiť, i keď stoja vedľa seba a robia
navonok rovnaké pohyby. Hodnotu modlitby teda neurčujú len vonkajšie znaky, ale
najmä to, ako sa veriaci dokáže koncentrovať na jej zmysel, ako intenzívne ju dokáže
prežívať a byť si vedomý Božieho dozoru nad ním. Toto rozhoduje, či sa efekty modlitby prejavia i v jeho každodennom živote. Každú modlitbu moslim začína v stave
rituálnej čistoty. Existuje päť denných povinných modlitieb, nad ich rámec sa však
môže modliť prakticky kedykoľvek, keď pocíti potrebu byť v kontakte s Bohom“12. Aj
z tejto výpovede môžeme potvrdiť, že v moslimskom náboženstve je modlitba naozaj
neodmysliteľnou formou každodenného dňa. Je to posvätný čas, vďaka ktorému
môže človek spoznávať a prehlbovať jeho vzťah s Bohom. Je pozoruhodné že v islamskom náboženstve majú pravidlo modliť sa päťkrát denne, to pomáha človeku
naozaj prežívať svoju vieru aj počas dňa.

Islamské sviatky
Sviatky počas roka vo všeobecnosti odlišujú niektoré dni v roku, pretože upozorňujú
na niečo špeciálne, významné. Sviatky a sviatočné dni v náboženstve nás smerujú
a pozývajú k prežívaniu svojej viery. Mohamedáni slávia nedeľu v piatok, židia v sobotu a kresťania v nedeľu13. V islamskom náboženstve sú dôležité tieto sviatky:
„1. Muharram (I. mesiac) – Nový rok; spomienka na Hidžru
10. Muharram – deň Ášúra; dobrovoľný pôst u sunnitov; spomienka na Noachovo
opustenie Archy. U šíitov Smútočný deň na pamiatku mučeníckej smrti Husajna
v roku 680 pri Karbalá; tam sa konajú pašiové hry. Husajn je pre šíitov ( a Alavitov)
tretím právoplatným imámom po Mohamedovi a Alím.

12.	M. Nicolini, Stretnú sa kresťan, moslim a žid..., Bratislava: Artforum, 2018, s. 83-84. ISBN 97880-8150-246-0
13. Porov. T. Baťa, Úvahy a projevy, Zlín: TISK, 1932, s. 251. ISBN 9788073900199.
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12. Rabí al-awwal (III. mesiac) – deň prorokovho narodenia; Sviatok svetiel u tureckých moslimov
27. Radžab (VII. mesiac) – prorokova cesta do neba
1. Ramadán (IX. mesiac) – začiatok pôstu
27. Ramadán – noc božského určenia, t.j. zoslania Koránu (prvé zjavenie - súra 96)
1. Šawwál (X. mesiac) – sviatok prerušenia pôstu, »Malý sviatok«; turecky Šeker
Bajrami, cukrový sviatok
10. Dhu’l-hiddža (XII.mesiac) – Sviatok obetovania, »Veľký sviatok«; turecky
Kurban Bajrami; ukončenie púte do Mekky. Porážanie zvierat (zvlášť baranov) ako
spomienka na to, ako Abrahám vykúpil svojho syna určeného na obetu veľkým obetným zvieraťom. Ak nie je možné obetné zviera, dávajú sa peniaze núdznym“14.V tejto
práci si rozoberieme sviatky Ramadám, to je posvätný mesiac pôstu a Dhu’l-hiddža,
deň hidžry.

Ramadán
Ramadánje posvätný mesiac, každý moslim sa od svitu do mrku postí. Islamský
rok má dvanásť mesiacov, deviaty z nich, sa nazýva ramadán. Začiatkom prvého
dňa v mesiaci sa pôst začína a konči posledným dňom. Začiatok a koniec mesiacov
sa určuje zrodom Mesiaca. Počas tohto mesiaca sa moslim musí zdržať jedla, pitia
a intímneho styku od východu svetelného lúča, až po západu slnka každého dňa. Pôst
je jeden zo základných náboženských úkonov v islame, vyjadruje oddanosť a odovzdanie sa Bohu. Moslim si musí dávať pozor na každé slovo, ktoré vysloví, aj na to
aby sa nehádal a nesporil s ľuďmi. Boh mu za to, že sa moslim drží týchto zásad sľúbi
odmenu. Prorok Muhammada o pôste hovorí:
„Každý skutok Adamovho syna (človeka) koná sám pre seba okrem pôstu, ten
koná pre Mňa a Ja zaň dávam odmenu; (človek) zanechá svoje jedlo pre Mňa, zanechá svoje pitie pre Mňa, zanechá svoje slasti a radosti pre Mňa, a zanechá svoju
manželku pre Mňa“.
Moslim po západe slnka, keď už neplatí zákaz jedenia a pitia, dodržiava určité
zásady vyváženej stravy, aby sa neprejedal. O tom hovorí aj nasledujúci výrok proroka:
„Adamov syn (t.j. človek) nikdy nenaplní horšiu nádobu než svoje brucho. Postačí
Adamovmu synovi niekoľko hltov, ktoré ho uživia a ak predsa (a ak by predsa len
14. K. Tröger, Biblia a Korán, Martin: Alfa, 2016, s. 157. ISBN 978-80-89846-04-7.
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chcel viac), tak tretinu pre svoje jedlo, tretinu pre svoje pitie a tretinu pre svoj dych
(má tak jesť, aby sa najedol, mohol sa napiť a aby mohol aj dýchať.)“
Výrok nám hovorí o tom, že človek by nemal naplniť svoj žalúdok zbytočným
jedlom, stačí mu len toľko, koľko ho udrží pri zdraví. Ak by predsa chcel jesť, treba
nechať jednu tretinu vo svojom žalúdku pre jedlo, jednu pre tekutiny a jednu pre dych.
Jedlo je príčinou viacerých chorôb, preto počas pôstu sa telo zbavuje a vylučuje mnoho škodlivých látok a telo si tak oddýchne. Pôst účinne pomáha odstraňovať mnohé
choroby tráviaceho systému. No netreba zabúdať, že pôst je v prvom rade povinným
náboženským úkonom. Pôst moslima tiež učí pestovať vlastnosti ako napríklad silnú
vôľu, trpezlivosť a výdrž. V nemeckej psychologickej štúdii o posilnení vôle človeka,
sa dokázalo, že pôst je najlepším spôsobom, ako môže človek posilniť svoju vôľu
a výdrž. Hlavne mesiac ramadán predstavuje obdobie, v ktorom oživuje v človeku
vieru a dodáva jej nový rozmer15. Každé náboženstvo má nejaký druh pôstu.Pôst
dáva človeku priestor, aby si uvedomil dôležitejšie veci, ako sú tie, ktorých sa v pôste
zrieka. V moslimskom náboženstve má takýto čas mesiac ramadán.
V knihe ktorú sme už spomínali: Stretnú sa kresťan, moslim a žid, sa imám Mohamad Safwan Hasna k téme o pôste vyjadruje nasledovne: „...Dospelý zdravý moslim
musí každý rok takýto pôst dodržať počas mesiaca nazvaného ramadán. Okrem toho
sa môže rovnakým spôsobom postiť dobrovoľne kedykoľvek počas roka. Zmyslom
pôstu je pripomenúť človeku pocit hladu a smädu, aby mal väčší súcit s hladujúcimi
a chudobnými. Zmyslom je však i motivovať ho, aby sa viac sústredil na duchovno
a konanie dobrých skutkov. Mesiac ramadán však dnes už v moslimskom svet charakterizuje najmä konzum, ľudia počas večera zjedia viac, než inokedy za celý deň, čo
ide priamo proti duchu pôstu. Človek, ktorý sa nepostí, saprehrešuje voči Bohu. On
sa rozhodne, či ho zaň potrestá, alebo mu odpustí. Nepostiť sa v mesiaci ramadán je
veľký hriech, sú však i závažnejšie prehrešky, napríklad nedodržiavať povinné modlitby“16. Vďaka tomuto svedectvu môžeme vidieť ako moslimovia naozaj prežívajú tento
mesiac. Tento posvätný mesiac ich učí oddanostivočiBohu. Je to naozaj významný
čas, pokiaľ človek neprepadne nebezpečenstvu tejto doby a to je konzumu. Pretože
potom sa môže stať, že pravý zmysel posvätného času sa stráca.

15. Porov. A. Al-Sbenaty, Islam – viera a náboženstvo..., s. 96–98.
16. M. Nicolini, Stretnú sa kresťan, moslim a žid..., s. 92.
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Dhu’l-hiddža, deň hidžry
Moslimský nový rok hidžra sa začína 1. murrahamu, podľa nášho kalendára je tento deň 21. marca. Pôvodný význam slova hidžra je prerušenie kmeňových vzťahov
a nadviazanie nových. V prvý deň sa pripomína prvý deň moslimskej éry, lebo v roku
622 n.l. Mohamed opustil Mekku, aby založil aj so svojimi vernými nové spoločenstvo v Medine. Písmená AH (latinsky „anno hegirea“) znamenajú „od hidžry“, t.j
od migrácie. V islamských krajinách v tento deň nebývajú búrlivé oslavy. Oslavujú
ho inak a to rozprávaním príbehu ako Mohamed a jeho priatelia odišli z Mekky do
Mediny17.Príbeh Mohameda je takýto:
Mohamed sa narodil okolo roku 570 (presný dátum nie je známy) v oáze Mekka.
V čase narodenia jeho otec už nežil, jeho matka zomrela, keď mal päť rokov, jeho
dedko, ktorý ho opatroval, zomrel, keď mal Mohamed osem rokov. Do opatery si ho
zobral jeho strýko Abú Tálib, ktorý bol v Mekke veľmi vplyvný (niečo ako starejší).
Strýko brával Mohameda na obchodné cesty do Sýrie, neskôr na obchodných cestách
zastupoval svoju o 15 rokov staršiu vzdialenú sesternicu a bohatú vdovu Chadídžu,
ktorá mu ako 25-ročnému ponúkla manželstvo a z Mohameda sa stal zámožný muž.
V roku 610, ako 40-ročný, mal Mohamed zjavenie. Archanjel Gabriel mu prikázal
„Prednášaj v mene Pána svojho, ktorý stvoril človeka, z kvapky priľnavej stvoril“
(Korán 96:1)18. Mohamed neveril a potom sa mu archanjel zjavil znova. V roku 612
začal verejne kázať to, čo mu archanjel vyjavil ako podstatu viery. Alah je jediným
bohom, pred Alahom sú si všetci rovní, každý sa zodpovie v deň najvyššieho súdu.
O svoj majetok sa musia podeliť bohatí s chudobnými. Toto učenie nazvali Mohamedovi prívrženci islam, čo znamená odovzdanie sa do vôle Božej. Ale toto učenie
sa nepáčilo Kurajšov, rozbroje sa zväčšovali, preto Mohamedovi prívrženci opustilo
Mekku. Mohamed roku 622 ušiel do Jathribu, čo znamená Prorokovo mesto. Mohamed mal aj politické úlohy, chcel sociálne a zákonodarné úpravy. V predislamskom
období mohol mať muž ľubovoľný počet žien, ale Mohamed redukoval polygamiu
na štyri ženy. Mohamed mal výnimku, po smrti Chadžídže sa oženil s deviatimi
ženami. Získal si prívržencov z beduínov. Spoločne bojovali proti Mekke a v roku
630 ju dobyli. Vyhlásil Mekku za islamské duchovné centrum19.

17. Porov. Zvyky a tradície moslimov, https://www.noveslovo.sk/node/28443. (3.9.2019).
18. R. Sulík, Mohamedov život, https://dennikn.sk/594122/mohamedov-zivot/. (3.9.2019).
19. Porov. P. Zajac-Vanka, Slovo čitateľov, https://www.noveslovo.sk/node/2844. (3.9.2019).

161

„Posvätný čas” v islamskom náboženstve

V tejto práci sme sa snažili poukázať na posvätný čas v islamskom náboženstve.
Toto náboženstvo nám odhaľuje vernosť tomuto času, v ktorom môžeme pozorovať
oddanosť svojej viere. Na začiatku sme sa zamerali na najdôležitejšie body v tomto
náboženstve, ako napríklad päť pilierov v islame. Dodržiavanie základných náboženských úkonov sa považuje za základ uctievania Boha. Zamerali sme sa preto aj na
uctievanie Boha v islamskom náboženstve. V piatich pilieroch v islame má svoje
dôležité postavenie aj modlitba. Je to posvätný čas, vďaka ktorému môže človek spoznávať a prehlbovať vzťah s Bohom. Uviedli sme si aj islamské sviatky, kde sme viac
rozobrali posvätný mesiac ramadán a moslimský nový rok hidžra. Vysvetlili sme si
tiež, že nie je dôvod na predsudky z tohto náboženstva, ktoré nám často krát podsúvajú média. Vďaka spoznaniu pestrosti islamského náboženstva, môžeme obohatiť
ich oddanosti a vernosti Bohu.

Resumé
„Posvätný čas” v islamskom náboženstve
Každé náboženstvo má svoj posvätný čas, ktorý pomáha veriacim k prežívaniu svojej
viery, v tomto priestore človek odpovedá na túžbu po nadprirodzenom, po Bohu.
Tento čas umožňuje veriacim prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, tiež pomáha človeku oddýchnuť si a načerpať sily. Táto práca je zameraná na posvätný čas a význam modlitby
v islamskom náboženstve. Približuje, ako moslimovia prežívajú tento čas, čo znamená
v tomto náboženstve uctievanie Boha, aké rituály pri prežívaní posvätného času veriacivyužívajú a aké majú sviatočné dni. V dnešnom svete sa s týmto náboženstvom
spája mnoho predsudkov, aj na tieto podnety reaguje táto práca.
Kľúčové slová: posvätný čas, náboženstvo, posvätnosť, islamské náboženstvo, viera,
moslim.

Summary
„Sacred Time” in Islamic Religion
Every religion has its sacred time, which helps believers to experience their faith, in
this space a man responds to the desire for supernatural, to God. This time allows
believers to deepen their relationship with God, also helps one to relax and gain
strength. This work focuses on the sacred time and meaning of prayer in Islamic
religion. It explains how Muslims live this time, which in this religion means worshipping God, what rituals in the sacred time are used by believers, and what their
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holiday days are like. Nowadays, many prejudices are associated with this religion,
and this work responds to this.
Keywords: sacred time, religion, sacredness, islamic religion, faith, Muslim.

Streszczenie
„Święty czas” w religii islamskiej
Każda religia ma swój własny święty czas, który pomaga wierzącym doświadczać
swojej wiary, w tej przestrzeni człowiek odpowiada na nadprzyrodzone pragnienie, na Boga. Ten czas pozwala wierzącym pogłębić ich relację z Bogiem, pomaga
też zrelaksować się i nabrać sił. Ta praca skupia się na świętym czasie i znaczeniu
modlitwy w religii islamskiej. Wyjaśnia, jak żyją muzułmanie w tym czasie, co w tej
religii oznacza oddawanie czci Bogu, jakie rytuały w świętym czasie są stosowane
przez wierzących i jakie są ich święta. W dzisiejszym świecie wiele uprzedzeń jest
związanych z tą religią i ta praca odpowiada na nie.
Słowa kluczowe: święty czas, religia, świętość, religia islamska, wiara, muzułmanin.
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RECENZJE

Recenzja książki: Ks. Roman Bartnicki, Korzenie
UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach,
Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss.
500
Ks. Józef Mandziuk1
Na rynku wydawniczym ukazała się 500-stronicowa książka pt.: Korzenie UKSW.
Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach. Autorem tej naukowej pozycji, którą
może wziąć do ręki każdy czytelnik, jest ks. Roman Bartnicki, profesor, dziekan i rektor prezentowanej Uczelni. Na jej kardach pojawiają się ludzie zarówno pracownicy
dydaktyczni i administracyjni, jak i studenci, tworzący szkołę od 200 lat związaną
ze stolicą.
Prezentowanie dzieło składa się z trzech części, ujętych w ramach chronologicznych
wydarzeń uczelnianych. W części I-szej autor ukazał najstarsze akademickie uczelnie teologiczne w Warszawie, skupiając się przede wszystkim na Wydziale Teologii
Katolickiej na odnowionym w 1915 r. Uniwersytecie Warszawskim. Sama uczelnia
wraz z pierwszymi wydziałami powołanymi w 1816 r. obchodziła jubileusz dwóchsetlecia istnienia. Ta rocznica była jedną z przyczyn przedstawienia dziejów tradycji
uniwersyteckiego nauczania teologii w Warszawie.
Autor część II-gą swojej książki poświęcił Akademii Teologii Katolickiej, istniejącej
w latach 1954–1999. Była to uczelnia państwowa, kierująca się przepisami prawa kościelnego i państwowego. Przeszła ona swoiste przeobrażenie: od bardzo skromnych
początków, pełnych walki o przetrwanie, poprzez rozwój, spokojną i rzetelną pracę
do przekształcenia w uniwersytet. Przez 45 lat służyła krajowi, rozwijając przede
wszystkim nauki teologiczne oraz kształcąc duchowieństwo i katolicką inteligencję
świecką. Z kart prezentowanej książki widoczny jest obraz Uczelni, charakteryzującej
się specyficzną atmosferą, życiem pełnym treści ewangelicznych i humanistycznych,
zaufaniem i życzliwością wobec ludzi. Wszyscy się znali, nie byli anonimowi, a studenci odnosili się z wielkim szacunkiem wobec profesorów, swoich mistrzów, z których
byli dumni. Ponadto w trudnych czasach reżimu komunistycznego dwie polskie
uczelnie katolickie: KUL i ATK były niejako skazane na siebie. Mianowicie przy
1.	Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk – emerytowany profesor zwyczajny PWT we Wrocławiu,
UKSW w Warszawie i Politechniki Rzeszowskiej.
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przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz profesurach wymagana była recenzja
przynajmniej jednego profesora z innej uczelni. Tak więc KUL musiał współpracować
z ATK i odwrotnie, zwłaszcza w zakresie nauk teologicznych. Autor usiłował wydobyć
te wszystkie cechy charakterystyczne Uczelni warszawskiej.
Ks. rektor Roman Bartnicki część III-cią swojej książki poświęcił pierwszym latom
powstałego drugiego uniwersytetu w stolicy. W swoim przekazie występuje często
jako świadek i twórca różnych wydarzeń uczelnianych. W szczegółach przedstawia
okoliczności przekształcenia ATK w UKSW. Prezentuje poszczególne osoby związane
z powstaniem nowej uczelni, aby zachować ich od zapomnienia. Przytacza dokładne
daty oraz brzmienie aktów prawnych. Ukazuje ewolucję najważniejszych struktur uniwersytetu, jak wzbogacenie ich humanistyką, matematyką, bioetyką, ekologią, a także
przybliża rozwój Wydziału Teologicznego z filią w Radomiu i powstałym Instytutem
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Autor wiele miejsca poświęcił problematyce
rozbudowy campusu uczelnianego na Bielanach i Młocinach. Poruszył też sprawy
komputeryzacji, biblioteki, teatru i chóru akademickiego, podejmowanych badań
naukowych, a także współpracy międzynarodowej. Specjalny paragraf przeznaczył
na omówienie wydarzeń związanych z doktoratem honoris causa dla Jana Pawła II,
będącego – jego zdaniem - najważniejszym wydarzeniem w dziejach młodej Uczelni.
Prezentowana książka została zaopatrzona w aneksy, tabele, wybraną bibliografię
i dobrze opisane fotografie, stanowiące ważne źródło historyczne dla przyszłych
badaczy. Oczywiście znajdzie ona swoje miejsce w zbiorach bibliotecznych zarówno
kościelnych jak i państwowych. Powinna jednak pojawić się także w rękach duchownych absolwentów – biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic. Natomiast absolwenci świeccy w duchu wdzięczności mają przekazać ją swoim dzieciom i następnym
pokoleniom. Książka bowiem ma „swoje życie” i wydana na odpowiednim papierze
i w twardej okładce może przetrwać wieki.

Recenzja książki: Lech Kowalski, Krótsze ramię
Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL,
Wyd. Fronda, Warszawa 2017, ss. 989
Arkadiusz Machniak1
W 2017 r. nakładem spółki „Fronda” ukazała się monografia pod tytułem: „Krótsze
ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL”.
Autor monografii dr L. Kowalski2 podjął się imponującego wyzwania – opisania
jednego z najciekawszych zagadnień, już w tym miejscu warto zaznaczyć, że wyjątkowo skomplikowanego, jakim była działalność wojskowych organów bezpieczeństwa
w latach 1944–1990. Jest to pozycja naukowa o charakterze pionierskim, gdyż do
chwili obecnej tylko Informacja Wojska Polskiego doczekała się fachowych opracowań3. Jak zaznacza Kowalski w monografii, tematyka działalności Wojskowej Służby
1. Dr Arkadiusz Machniak, Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku.
2.	Płk dr Lech Kowalski, absolwent Wojskowej Akademii Politycznej, oficer Ludowego Wojska
Polskiego, były pracownik Wojskowego Biura Historycznego, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Lech_Kowalski_historyk (dostęp : 09.01.2017)
3.	Z. Palski, Agentura informacji Wojska Polskiego, Warszawa 1992, W. Tkaczew, Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego 1943–1948. Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994,
tenże, Organa informacji Wojska Polskiego 1943–1956. Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 2007,
J. Poksiński, „TUN”. Tatar-Utnik-Nowicki, Warszawa 1992, A. Paczkowski, Aparat bezpieczeństwa
w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, Cz. II lata 1948–1949. Dokumenty z dziejów PRL,
Zeszyt nr 9, Warszawa 1996, tenże, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1998, A. Świderski, System kształcenia kadr oficerskich dla służb informacyjnych Wojska Polskiego w Oficerskiej
Szkole Informacji w latach 1945–1956, Wrocław 1999, P. Semków, Informacja Marynarki Wojennej
w latach 1945–1957, Warszawa 2006, A. Pietrzak, Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców,
Warszawa 2011, R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1900, Kraków 2013, P. Pleskot, „Tarcza partii i narodu”. Kontrwywiad Polski Ludowej
w latach 1945–1956. Zarys struktur i wybór źródeł, Warszawa 2015, A. Machniak, Działalność
kontrwywiadu wojskowego w trakcie Akcji „Wisła”, Zeszyty Historyczne Semper Fidelis, 1 (3)
2010, Rzeszów 2010, tenże, Kwestia ukraińska w dokumentach organów informacji WP w latach
1943–1957, Rocznik Historyczno-Archiwalny, t. XXII, Przemyśl 2012, tenże, Ludowe Wojsko Polskie – wolne czy zniewolone?. Działalność organów informacji WP na terenie Krakowskiego Okręgu
Wojskowego w latach 1945–1953, Rocznik Przemyski, t. XLVIII, Zeszyt Historia Wojskowości,
Przemyśl 2012, tenże, Komunistyczny kontrwywiad wojskowy w systemie represyjnym okresu stalinowskiego, [w:] P. Korzeniowski, A. Olejko, W. Wierzbieniec, K. Mroczkowski (red.), Historyczne
uwarunkowania polityki bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, Oświęcim 2013, tenże,
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Wewnętrznej (WSW) w latach 1957–1990 doczekała się niewielu opracowań4. Jest
więc obszarem umożliwiającym dociekliwe badania i dyskusję.
Monografia Kowalskiego składa się ze wstępu oraz dziewięciu części mających
charakter rozdziałów z wkomponowanymi dodatkowo podrozdziałami. Praca została opracowana w konwencji chronologiczno-tematycznej, co umożliwiło klarowne
przedstawienie tematu i omówienie poszczególnych zagadnień.
Przyjęty schemat pracy dał Kowalskiemu doskonałą płaszczyznę do opisania genezy
wojskowych organów bezpieczeństwa, ukazania uwarunkowań polityczno-militarnych towarzyszących ich powstaniu w okresie II wojny światowej, wskazanie na pełne
uzależnienie od rodzimego obozu komunistycznego w Polsce i ZSRR oraz umiejscowienie w systemie represyjnym PRL. Kowalski, w oparciu o imponującą kwerendę
materiałów źródłowych zdeponowanych w archiwach IPN, rzetelnie przedstawił
zadania, metody pracy operacyjnej i śledczej, kadry wojskowych organów bezpieczeństwa oraz powiązania z „bratnimi” służbami – głównie ZSRR, w latach 1944–1990.
Z zadania w tym zakresie wywiązał się dobrze i trudno doszukiwać się w tym zakresie
większych uchybień z jego strony. Można mieć uwagi co do szczegółów, ale o tym
w dalszej części recenzji.

Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy z lat 1918–1939 w dokumentach analitycznych Głównego
Zarządu Informacji WP, Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, nr
6/2013, Rzeszów 2013, tenże, Informacja WP w latach 1945-1956. Element wspomagający system
ochrony granic czy instrument represji w międzynarodowym izolowaniu Polski?, [w:] A. Olejko, P.
Korzeniowski (red.), Wokół kresów, granic i pograniczy w historii wojskowej, Oświęcim 2015, tenże,
Metodyka pracy operacyjnej oficera obiektowego Informacji Wojska Polskiego na przykładzie 5 pułku
piechoty 3 Dywizji Piechoty, Limes. Studia i Materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej,
nr 8/2015, Rzeszów 2015.
4.	P. Piotrowski, WSW 1957–1989, Biuletyn Historyczny IPN nr 6/2002, tenże, Kufel i jego kompania,
Biuletyn IPN, nr5/2005, tenże, Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t.3; 1975–1990,
Warszawa 2008, tenże, Uwagi o funkcjonowaniu i metodologii operacyjnej Zarządu II Sztabu Generalnego WP oraz Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych MSW, [w:] F. Musiał (red.),
Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, Kraków 2008, A. Dudek,
Wojskowe Służby Imperium, „Wprost” nr 6/2006, B. Kapuściak (wybór i opracowanie), Instrukcje pracy kontrwywiadowczej WSW wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji
(1957–1990), Kraków 2010, B. Pacek, A. Rochnowski, Pion porządkowy i dochodzeniowy WSW.
Organizacja i zadania, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2012, 13(64)2(240), L. Pawlikowski,
Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964, Warszawa 2004.
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W tym miejscu zmuszony jestem do omówienia jeszcze raz struktury pracy pod
kątem oceny tytułów poszczególnych części i podrozdziałów, bowiem jest to jeden
z moich pierwszych zarzutów. Może drugi, bo pierwszy mam do tytułu pracy. Dlaczego: „Krótsze ramię Moskwy”? Z tekstu jasno wynika wręcz zafascynowanie Kowalskiego postacią Sławomira Cenckiewicza i jego monografią dotyczącą wywiadu
komunistycznego PRL5. Nie wykazał się jednak żadną inwencją w zakresie oryginalności tytułu swojej książki. Moim zdaniem przyjęty tytuł jest zresztą nielogiczny
z treścią monografii Kowalskiego, w której opisuje on wręcz wszechmoc i szeroki
zakres działania komunistycznego kontrwywiadu wojskowego. Zatem jest to metafora
czy mało efektywne porównanie do monografii S. Cenckiewicza?
Mam świadomość, że omawianie poszczególnych rozdziałów pracy nie jest szczególnym wyzwaniem dla recenzenta, ale moją uwagę pragnę poświęcić tytułom części
i podrozdziałów. Przytoczę tylko kilka przykładów: „Oni często zabijali”, „Najmici
do zadań specjalnych”, „Zwarci, czujni, gotowi”, „Zamordyzm po nowemu”, „Koszmar odchodzi do historii”. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Kowalski zadał sobie
tyle intelektualnego wysiłku, aby przytoczyć tak mało oryginalne słownictwo? Może
zapragnął nadać swojej książce nieco magii albo emocji? Dobre to dla powieści sensacyjnych, ale nie przydatne w przypadku fachowej pracy naukowej. Raczej przykład
specyficznej „nowomody”.
Moja główna uwaga dotyczy właśnie stylistyki językowej i narracji. Kowalski stosuje
w tekście pojęcia, które moim zdaniem nie mają nic wspólnego z komunistycznym
kontrwywiadem wojskowym okresu PRL. Operuje on uparcie pojęciem „funkcjonariusze”. Odnosi to zarówno do kontrwywiadu wojskowego Armii Czerwonej
„Smiersz”, jak i do Informacji Wojskowej czy też WSW. Jest to adekwatne w przypadku
Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, ale nie ma nic wspólnego z formacjami będącymi przedmiotem monografii. Z tego co wiem, w wojskowych organach
bezpieczeństw służbę pełnili tylko i wyłącznie żołnierze zawodowi oddelegowani do
kontrwywiadu, natomiast funkcjonariusze to grupa zawodowa utożsamiana z cywilnym aparatem bezpieczeństwa. Kowalski, jako były oficer LWP powinien o tym
wiedzieć lub wyjaśnić powody jego używania. Przypomnę jednocześnie, że kategoria
„funkcjonariusz” w polskim wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym pojawiła się po
raz pierwszy w 2006 r. po likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i utworzeniu
5. S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991, Poznań 2011.
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w ich miejsce Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do
chwili obecnej w służbach tych zatrudnieni pozostają pracownicy cywilni, żołnierze
i właśnie funkcjonariusze.
Kowalski odwołuje się często w tekście do Matki Boskiej – czy miała Ona coś
wspólnego z WSW? Nie mam żadnej wiedzy w tym zakresie! Tekst w monografii,
pomimo przyjętej konwencji tematycznej i chronologicznej, jest czasami chaotyczny
oraz pełen dygresji. Narracja aż nadto swobodna, ponownie przypomnę odwołania
do elementów religijnych typu: Panie Boże! itp..
Być może Kowalski chciał uzupełnić tematykę dodatkowymi informacjami, ale
wydaje się to całkowicie zbędne. Co do pracy tej rangi wnosi informacja o aktualnym
miejscu pracy wnuka byłego oficera Informacji WP płk Mariana Cimoszewicza (ojciec
byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza)? Moim zdaniem nic! Czy wartość
merytoryczną monografii podnosi informacja o ojcu piosenkarki Magdy Umer?
Wątpliwie, nosi za to znamiona dziwnych insynuacji podniecających zwolenników
spiskowych teorii dziejów. Jeżeli Kowalski próbuje budować napięcie, to robi to w sposób nieudolny. Tym samym niepotrzebnie rozbudował tekst do rozmiaru 989 stron.
Opisując poszczególne osoby związane z wojskowymi organami bezpieczeństwa,
Kowalski często przytacza fakt ich żydowskich korzeni. Nie odkrywa tym samym
nowych lądów. Literatura dotycząca historii komunistycznego aparatu bezpieczeństwa okresu PRL wskazuje na pochodzenie narodowościowe takich osób jak Lulia
Brystygier, Anatol Fejgin, Adam Humer, Mieczysław Mietkowski i wielu innych.
Uwagi Kowalskiego w tym zakresie nie wnoszą niczego nowego. Natomiast na stronie
308, gdzie Kowalski między innymi opisuje ciekawą tematykę czystek antysemickich
w LWP w 1968 r., kreuje mocno kontrowersyjną tezę, iż Polacy są rasistami. Zadaję
więc pytanie: czy Kowalski informację umożliwiającą przyjęcie tak karkołomnej tezy
odnalazł w dokumentach WSW? Czy też jest to jego osobista dygresja? Nie na miejscu,
szczególnie wobec Narodu, którego przedstawiciele mają przyznaną największą liczbę
tytułów „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
Na stronie 99 odnalazłem zdumiewającą informację. Otóż Kowalski pisze o „Departamencie I GZI”. W żadnych dokumentach źródłowych przedstawiających strukturę
organizacyjną organów informacji WP w latach 1944-1956 nie odnalazłem danych
o takiej jednostce organizacyjnej. Jako jedyne wytłumaczenie tego błędu postrzegam cytowanie w tym zakresie ppłk Michała Goleniowskiego, byłego wiceszefa GZI
WP. Jednak jego postać jest na tyle dyskusyjna, że jako źródło informacji jest dość
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kontrowersyjny. Przypomnę „sensacje”, jakie opowiadał Goleniowski po ucieczce
z kraju, które według pewnych opinii mogły wskazywać na jego chorobę psychiczną
albo prowokacje sowieckich służb specjalnych.
W jednym z podrozdziałów Kowalski opisuje nabór kadr do WSW, proces szkolenia
i jego jakość. Z lektury tego epizodu monografii można pozyskać informację, jakie
były przesłanki umożliwiające podjęcie służby w WSW, jak przykładowo pochodzenie
społeczne. Kowalski wskazuje uczelnie, na które w ramach dokształcania kierowano absolwentów Ośrodka Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim, np. Wojskowa
Akademia Polityczna czy Uniwersytety Marksizmu-Leninizmu. Krytycznie ocenia
poziom kadr i proces szkolenia WSW. Tym samym zdumiewająca i całkowicie nielogiczna jest puenta tego podrozdziału, gdzie pokazuje na efekty pracy operacyjnej
WSW (w następnych rozdziałach opisuje natomiast liczne błędy, gafy czy spektakularne wręcz porażki WSW), poziom dyscypliny i rzekomą wyższość WSW nad
cywilnymi organami bezpieczeństwa. Przedstawia również pracowników WSW, jako
osoby towarzyskie! Stwierdza także, iż pracownicy WSW przy pijackich wyczynach
funkcjonariuszy cywilnej bezpieki byli wręcz abstynentami! Na podstawie, jakich
badań i danych konstruuje tak groteskowe wnioski? Tego w tekście nie odnajdziemy.
Co do porównania poziomu pracy WSW a UB/SB mam odrębną od Kowalskiego
opinię, ale ramy recenzji nie dają możliwości jej dokładnego omówienia. Dodam tylko,
że ponowne krytyczne uwagi, co do jakości pracy oficerów WSW, odnajdujemy na
dalszych stronach monografii, przykładowo na stronie 409, gdzie Kowalski określa
ich mianem „dolnopłatów” i twierdzi, że nie było wśród nich „orłów”. Takie wnioski
przedstawia na podstawie, jak zaznacza, osobistych znajomości z osobami z kierowniczych gremiów WSW. Na stronach 279–281 Kowalski opisuje działalność oficerów
WSW, z których kształtuje się obraz braku elementarnych umiejętności. Podobne
informacje o kwalifikacjach oficerów WSW odnajdujemy na stronach 304–305. Na
stronach 380 i 381 Kowalski podaje pewne dane statystyczne działań cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa w zakresie neutralizowania pobytów dyplomatów
na terenie PRL. Jasno wynika z tego, iż więcej sukcesów notowały struktury SB, a nie
WSW – więc moim zdaniem nijak się to ma do wcześniejszych informacji przedstawianych na temat wykształcenia kadry WSW, „obycia towarzyskiego”, ich sukcesów
i rywalizacji z SB. Praktycznie cały podrozdział pt. „Pod błękitną flagą ONZ” opisujący
zabezpieczenie kontrwywiadowcze WSW wobec polskiego komponentu wojskowego
na Bliskim Wschodzie to obraz ciągłych kompromitacji i porażek ze strony żołnierzy
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WSW. Zaznaczam, że jest to jeden z ciekawszych podrozdziałów monografii z tego
względu, iż opisuje on porażki formacji, która realizowała zadania kontrwywiadowcze.
Moja kolejna uwaga związana ze stroną 398 dotyczy postaci, która w 1985 r. na
moście łączącym Poczdam i Berlin była wymieniana z przedstawicielami państw Zachodu: Mariusz Zacharski? Nie znam takiego! Natomiast był nim Marian Zacharski,
późniejszy wysokiej rangą oficer wywiadu Urzędu Ochrony Państwa.
Na stronie 178 i 260 znalazłem informacje o współpracy WSW ze zwiadem Wojsk
Ochrony Pogranicza. Tutaj również Kowalski operuje specyficznym językiem, pisząc,
że zwiad był „bezpieką pograniczników”. Nie uzyskałem wyjaśnienia, co miał w tym
miejscu na myśli. W świetle współczesnych badań można zaryzykować tezę, iż funkcję represyjną w stosunku do struktur WOP odgrywał nie pion zwiadu tej formacji,
ale Zarząd WSW Jednostek Wojskowych MSW6. Przedmiotowy wątek Kowalski
ponownie porusza na stronach 464–465, ale i tutaj moim zdaniem można dojść do
mylnego wniosku, co do zadań Zwiadu WOP. Stylistyka językowa w monografii, co
sugerowałem już wcześniej, to jej najsłabsza strona. Przytoczę ponownie kolokwializmy językowe, jak podana na stronie 671 „bezpieka MW”. Co to za formacja?
Pozytywnie postrzegam informacje opisane przez Kowalskiego w zakresie statystyki
i zadań agentury WSW, co potwierdzałem własnymi podaniami w oparciu o źródła
otwarte7.
Za godny uwagi uważam podrozdział zatytułowany: „Odwieczni wrogowie w sutannach”. Temat stosunkowo słabo opisany w odróżnieniu od działalności pionu IV
SB. Warto prześledzić działalność wojskowych organów bezpieczeństwa w zakresie
rozpracowania środowisk kościelnych oraz alumnów powoływanych w szeregi zasadniczej służby wojskowej. Podobnie na wysokim poziomie postrzegam podrozdział poświęcony przez Kowalskiego na przedstawienie działalności WSW w trakcie
„wydarzeń grudniowych” w Polsce w 1970 r. Jako nowość oceniam badania jakie

6.	J. Wygoda, R. Peterman, Zapomniane organy bezpieczeństwa państwa – Wojskowa Służba Wewnętrzna KBWi WOP, Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW, „Aparat represji
w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 1/10, Rzeszów 2012. Zobacz również: Ł. Grabowski, M. Maruszak, Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego
w latach 1945–1991, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 11/2 (20), 303–329, Warszawa 2012.
7.	Relacja mjr A.P. z dnia 23.03. 2017 r. (mjr A.P. – były oficer kontrwywiadu WSW – dane personalne
w dyspozycji autora recenzji).
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przeprowadził Kowalski i opisał na stronach poświęconych rozpracowywaniu przez
WSW opozycji demokratycznej w latach 70-tych ubiegłego stulecia.
Ostatnia dekada okresu PRL to czas, kiedy system komunistyczny chylił się ku
upadkowi. Kowalski w swojej monografii poświęcił sporo miejsca na opisanie działalności WSW w ówczesnych uwarunkowaniach polityczno-społeczno-gospodarczych.
Niestety, w wielu przypadkach przesadził. Na stronie 774 odnalazłem zaskakującą
informację, że WSW niszczyło opozycję jak za czasów Informacji Wojska Polskiego.
Czy w latach 80-tych ubiegłego wieku WSW zrealizowała czynności analogiczne jak
Informacja WP w tzw. sprawie zamojsko-lubelskiej w 1948 r.? Przyznaję jednak, iż
Kowalski słusznie zauważa, że dzięki polityce gen. Wojciecha Jaruzelskiego i gen.
Czesława Kiszczaka do czynnej służby w latach 80. powracali ci oficerowie Informacji Wojska Polskiego, którzy zostali z tej służby usunięci za stosowanie terroru
psychicznego i fizycznego. Między innymi mjr Józef Kulak (strona 826) odpowiedzialny za śmierć ppłk Lucjana Załęskiego, właśnie w sprawie lubelsko-zamojskiej.
Tutaj również Kowalski jest niekonsekwentny: przedstawia szeroko prowadzone
działania WSW, recenzując jednocześnie pracowników WSW jako tzw. „BMW”:
„Bierny-Mierny-Wierny”.
Monografia dr Lecha Kowalskiego w żaden sposób nie zamyka dyskusji na temat
działalności komunistycznego kontrwywiadu wojskowego PRL. Wręcz przeciwnie
– prowokuje do dalszych badań. Istnieją płaszczyzny takie jak np. Zarząd WSW
Jednostek Wojskowych MSW, wymagające dokładnej analizy i dalszych badań.
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– 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;
–b
 ibliografia 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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