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Jarosław Durka
Uniwersytet Opolski

,,TRYBUNA LUDU" I oosŁowo POWSZE'CH.NE,
A PUBLICYSTYKA REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO

WOBEC 100. ROCZNICY WYBUCHU
PO\rySTANIA STYCZNIOWEGO

Wstęp
Setna rocznicawybuchu powstania Ęczniowego - jednego z najwaźmiej-

szych wydarzeńw historii Polski - nie mogła przejśćbęz ęcha w polskiej publi-
cysĘce 1963 r. Pisano o tym zarówno w dziennikach o zasięgu krajowym, jak
i w prasie lokalnej. ProblemaĘL<a nlliązana z ptzekazem prasowyffi, doĘczącym
powstania, nie byŁa doĘd dostatecznie analizowana. Warto więc zu,tocic uwagę
na podobieństwa i róznice w interpretacji 100. rocznicy tego wielkiego wyda-
tzęnia historycmego, w wybranych dziennikach krajowych i w prasie często-
chowskiej 1963 r. Jako przykJadprzekazuprasy krajowej, napotrzeby tego aĘ-
kufu, wybrano ,,Trybunę Ludu"l - główny dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i,,Słowo Powszecbnę"Z - pismo wydawane codziennie jako organ
Stowarzyszęnta PAX, rwiązany ze środowiskami katolickimi, ale oficjalnie nie
uzłrLawany ptzęz władzę kościelne. Publicysłkę ,,Trybuny Ludu" i ,,Słowa Po-
wszechnego"' skonfrontowano z $ułamt prasowymi o zasięgu regionalnym,
takimi j*, ,,Życie Częstochowy"o będą.. mutacją ,,Życia Warszawy", tygodni-

I Gazęta codzienna wydawana w latach 1948-1990 o jednym z największych nakładów - średnio
ok. 1 500 000 egzemplnzy.W latach 1948-1953 i 1957-1967 redaktorem naczelnym był Leon
Kasman (ur. 1905 r.) nrt.1984 r.) dzińacz komunisĘczny, poseł na Sejm PRL (1952-1956,1965

-1969, 1972-1976). Zob.: T. Torańska, On| Warszawa 2004, s. 419-516; Słownik biograficzny
działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, t. 3, Warszavła l99ż, s. tl2-1l4.
2 Dziennik wydawany w latach 1947-1997 w nakładzie 100 000-150 000. W latach 1953-1972
redaktorem naczelnym był Witold Jankowski (ur. 1919 r.) zm.2000 r.) prawnik i publicystą poseł

na Sejm PRL (1969-1985). Zob. Stowarzyszenie PAX 1945-]985, Informator, Warszawa 1985,

s. 48-52.
3 Autor dokonał wyboru tych dwóch ftułów prasowych ze względtl na specyfikę funkcjonowania
Częstochowy w okresie PRL, miasta gdzie następowało zderzenie bogatej tradycji religijnej (Jasna

Góra) z oficjalnąpaństwową ideologią socjalistyczną.
a Dziennik ukaztljący się od 1947 r. w nahJadzie 30 000-34 000 (dane zIpoł.lat 8O-tych XX w.).

W latach 1949-1973 kierownikiem redakcji był Sławomir Folfasiński, zob.: W. Mielczarek, Dru-
kąrstwo i edytorstwo prasy częstochowskiej 1945-1985 [w:] 40 lat 6 Wąrszawskiego Pułlru Zme-
chanizowanego 2 Dywizji PiechoĘ im. J.H, Dqbrowskiego. Częstochowa w 40-1eciu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Materiały z Konferencji Popularno-Naukowych WOKI [Wojewódzkie-
go Ośrodka Kształcenia Ideologicznego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie], red.

W. Mielczar ek, t. 7, Częstochowa 1 985, s. 3 60-36 1 .
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kiem ,,Gazetą Częstochowską"s i jego integralną częścią - miesięcznikiem Ma-
gaTqem Regionalnym,,Nad W attą"6 .

,oTrybuna Ludu"
W ,,Trybunie Ludu" pierwsza informacja na temat nadchodzącej rccnńcy

powstaniaukazńa się 16 styczria. Pisano o specjalnym wydawnictwie Central-
nej Agencji Fotograficmej z okaĄi 100. rocznicy powstania- składało się na nie
20 plansz fotograficznych, ilustrujących zagadnienia społeczne okresu feudali-
zmu) udziń klasy robotniczej w walce o niepodległość i pomoc międzynarodo-
wą dla powstania'. Kole3na informacja pojawiła się l7 sĘcntia. Na ósmej stro-
nie numeru redakcja informowała o wydaniu przez Pocńę PolsĘ okoliczno-
ściowego zrtaczka pocźowego'. Tr"y dni później publikowała informację Pol-
skiej Agencji Prasowej o planowanych uroczystościach 100. roczricy powstania
w Warszawie9. Pisała tęż o przygotowywanych imprezach upamiętniających
powstanie styczrriowe w Związtu Radzieckim'o. Wacław Sadkowski opubliko-
wń przegląd łvydawnictw książkowych, ukazujących się z okazji rocznicy.
Wymieniał m.in. powieść Traugutt Stanisława Strumpha-Wojtkiewicza, wybór
utworów Aleksandra Hercena O powstąniu sĘczniowym, opowieść Marii Jehan-
ne-Wielopolskiej Kryjaki, monografię Tomasza Szczechury Ruch chłopski
w walce o ziemię 1861-1864|I. W dniu 21 sĘcznia redaktorzy,,Trybuny Ludu"
pisali o przygotowaniach do rocznicy powstanianaMazowsztl, gdzie organizo-
wano licntę sesje popularnonaukowe, poświęcone wydarzeniom powstańcrym
w regionie i tamtejszym lokalnym przywódcom powstania, planowano odsłonię-
cie pomnika powstańców w Myszyńcu. Ogłaszalt, że rozpoczęła się akcja popu-
laryrująca pamięć o powstaniu wśród młodzieĘ szkolnej". W numerze z ż2
stycznia na pierwszej stronie informowano o rocznicy powstani d73 , d na trzeciej
opublikowano aĄkuł profesora Stefana Kieniewi cza Noc sĘcmiowa. Profesor
przybliżń czytelnikom gazeĘ historię wybuchu powstania i jego mięĘmaro-

5 Tygodnik ukarujący się od 1909 r., a po II wojnie światowej po 1956 r., następnie w nowej
formule po przeobrńeniach ustrojowych w Polsce od 1990 r. W 1956 r. organizatorem i pierw-
szym redaktorem naczelnym gazety był Stefan Gajos. W 1963 r. nakład wynosił 654196 agzęm-
plarzy, zob.: W. Mielczarek, Drukarstwo i eĘtorstwo prasy częstochowskiej 1945-1985...,
s. 361-368; Stopka redakcyjna, ,,Gazeta Częstochowskł' 1963, nr 2, s. 8.
6 Magaryn regionalny wydawany od kwiefiria 1958 r. przez zespół redakcyjny ,,GazeĘ Często-
chowskiej" (w 1963 r. istniĄ jeszcze redagowane ptzez ten zespół: ,,Gazeta Kłobucka", ,,Gazeta
Lubliniecka", ,,Specjalne Wydanie dla Hu§ im. B. Bieruta"), zob.: W. Mielczarek, Drulrarstwo
i eĄltorstwo prąsy częstochowskiej 1945-]985..., s.362,364; Stopka redakcyjną ,,Gazeta Czę-
stochowska" 1963, nr 2, s. 8.
7 Wydawnictwo CAF z oluzji I00 roczrliql Powstania Styczniowego. ,,Trybuna Ludu" 1963, w 26, s. 7.
* A.G., W setnq rocznicę Powstania Styczniowego,tamże,nr 17, s. 8.
9 Centralne obchody setnej rocznicy Powstania SĘczniowego,tamże, nr 20, s. 3.
|0 Ob"hoą ]00 rocznicy Powstania Styczniowego w ZSRR,tamże, s. 4.

" W. Sadkowski, Wokół Stycznia, tamże, s. 6.
12 m.ch., Przygotowania do obchodów rocznicy Powstania Styczniowego na Mazowszlt, tanie, nr
2l, s.3.
13 

W setnq rocznicę Powstania SĘczniowego,tamże,nr 21, s. 1.



,,Trybuna Ludu" i ,,Słowo Powszechne" a pńlicystyka regionu- 323

dowe tło. Wskazń najego parĘzancki charakter, istnienie tajnego państwa pol-

skiego. IJważń, że choć do powstania poszło wielu ochofirików chłopskich, to

nie doszło jednak do pospolitego ruszenia chłopskiego. Podkreślał doniosłoŚĆ

dzieŁa uwłaszczenia, dokonanego ptzęzRząd Narodowy i idący za tym ronvój
przemysłu. Pisał że:

Rok 1863 był rewolucjązatrrymanąw połowie, rewolucją, któraprzegrńa, AIe

i ten ruch, choó nie doprowadzony do ostatlrich konsekwencji, wyzwolił w ma-

sach narodu nowe siĘ, które przesądzić miĄ w następnym stuleciu o zrzuceniu

zaborczego juzmala.

W ,,Trybunie Ludu" z ż3 stycznia redaktorzy szczegółowo informowali
o przebiegu centralnych obchodów rocmicy powstania styczniowego. OdbYĘ
się one ż2 sĘczrlia i byĘ powiązanę z otwarciem Muzeum w X Pawilonie CYta-

deli Warszawskiej . W gazecie podkreślano, że uroczystości te stanowią jeden

z gŁównych akcentów obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na otwarcie
Muzeum, w 100. rocznicę wybuchu powstania,przybyli przedstawiciele najvłyż,
szych ńadz państwowych i paĄjnych: Władysław Gomułka, Aleksandęr Za-
wadzki, Józęf Cyrankiewicz, Stefan Jędrychowski, ZenonKliszko, Ignacy Loga-

Sowiński, Edward Ochab, Marian Spychalski, Roman Zanbrowski, Czesław
Wycech, Leon Chajn, Witold Jarosiński, a także członkowie Rady Państwa,

rządu, naukowcy z cńonkami Komitetu Naukowego Obchodów Tysiąclecia
Państwa Polskiego na częlę. 

'W 
obchodach rocznicowych braĘ udziałtężItcznę

delegacje, w łm radca Ambasady ZSRR w Polsce Nikołaj Sifujanow. PrzemÓ-

wienie inauguracyjne wygłosił przewodni czący Rady Państwa, przewodniczący

ogólnopolsńego 
-Frontu jednoŚci Narodu Aleksand er Zawadzki 1 5. W,,Trybunie

Ludu" opublikowano tekst tego przemówienia. Mówca powiązał obchody rocz,
nicy powstania z Ęsiącleciem państwa polskiego. W tekście czytamy:

Powstanie było wielkim zrywem narodowowyzwolńcrym, głęboko przepoj onym

plebejskimi ideami radykalizmu społeczrego [...].Powstanie styczniowe odegra-

ło doniosłą rolę w Ęcitt narodu, stanowiło przejście do nowego okręsu walk pol-
skich mas ludowych, a przez swoje powtpania mięĘmarodowe naleĘ do naj-

lepszych postępowych tradycji dziejów Europy. Ujawniona w wojnie krymskiej

słabośó caratu, gwałtownie wzbierające ruchy chłopskie i wzrost sił rewolucyjno-

demokratycntych w całym imperium rosyjskim, badzlĘ w polskich radykalnych

kołach niepodległościowych tadzieje na powodzenie zbrojnej walki z zaborcą.
poliĘce Wielopolskiego, najbogatszej szlachty i rodzącej się burżuazji, polityce

ugody i wytargowania ustępstw od cara lewicoń dńńacze polscy przeciwstawia-

li ideę walki o Polskę w oparciu o masy ludowe, w ścisłym zlńązku celÓw naro-

dowych i społecznych, w braterskim współdziałanil z masami ludowymi Rosji,
w solidarności wszystkich ludów walczących przeciwko europejskiej reakcji.

Nienowy to był spór o linię politycmą i drogę do wolności. Nie gasł zresńą
i z klęską Powstania SĘczniowego. Odezwie się on z cńą slłą i póŹniej. Roz-
strzygnięty zostanie ten spór po ruzpierwszy w 1918 r., kiedy to Polska odzyskała

niepodległość w wyniku Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Pńdziernikowej

la S. Kieniewicz, N oc styczniow a, tamże, nr 22, s. 3.

" Inauguracja obchodów ]00-1ecia Powstania Styczniowego,tarnże, nr 23, s. 1.
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w Rosji, apo rM drugi - gdy ren:Jtat walki obozu demokracji polskiej pod prze-

wodnictwem Polskiej Partii Robotniczej, w sojuszu ze Zwlązkjem Radzieckim,
dał narodowi sprawdzian ostatecmy, k1o w tym sporze miał racjęl6.

ZawadzL<t wskazń jeszcze na powiązania powstania styczniowego
zksńałtującym się ruchem robofiil cT;qłrrw Europi e Zachodńej, na reakcje Karo-
la Marksa i rryaeryt<a Engelsa na polski zryw niepodległościowyl7. Następnie

mówca dokonał otwarcia Muzeum w X Pawilonie Cytadeli. Na łamach gazety

omówiono tęż ekspozycję nowęgo Muzeum'*. R"dakc3a zamtęściła informacje
z obchodów rocznicy powstanta w Krakowie, gdzie odbyła się sesja naukowa

zotganizowana ptzęzUniwersytet Jagielloński i oddzińPolskiej Akademii Nauk
(dalej: PAN), w Poznaniu w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, w Lublinie
i * ł,,rko wie, gdzie odsłonięto obelisk upamiętniający wydarzeni a z 1863 r.|9 .

W qrm samym numerze ,,Trybuny Ludu" zamieszczono redakcyjną in-
formację o Akademii w Moslolrie w 100. roczricę powstania styczniowego.
Zorganizowało ją Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i oczywiście na-

wlązano do tradycji rewolucji 1905 i 1917 r. W aĘkule cytowano radzieckj
dziennik ,,Prawda":

Piękne tradycje rewolucyjnego braterstwa, którego zńoĘcielami byli Hercen
i Sierakowski oraz Czenryszewski i Dąbrowski [. ..f zostĘ prĄęte jako cenna
spuścizna przez klasę robotniczą Rosji i Polski. Tradycje te zostaĘ wzbogacone

w walkach rewolucyjnych 1905 i t917 roku. - W walce o zwycięstwo i utrwale-
nie władzy radzieckiej. Stanowią one część zlrlacmle szerszych i bogatszych sto-

sunków, Iłórełącząobecnie narody ZńryLuRadzieckiego i Polski.Dziś w setną

rocznicę powstania styczriowego składamy hołd pamięci tych Polaków i Rosjan,

Iłórzy tyti ictr twórcami ikt&Ę wierzyli w ich oJtut..^. zwycięstwozo.

,rSłowo Powszechne"
Jednak nie wszystkie brtuły prasowe oferowĄ czytelnikom podobnie sil-

ny propagandowy przekaz, ukierunkowujący temaĘkę powstani a sĘczriowego
na problem ronvoju ruchu robofiriczego. Przykładem możę być dziennik,,Słowo
Powszechne", garr" treści oficjalne Polskiej Agencji Prasowej (dalej: PAP) ,,ła-

godzono" poprzezpublikowanie aĄkułów autorskich o charakterze informacyj-

nym i popularnym. Pierwsze informacje o nadchodzącej roczrticy pojawiłY się
w ff. 9 z t0 styczrri a 1963 r. Redakl orzy pisali o dyskusj i zorganizowanej przez
redakcję ,,Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego" (dalej: WTK), która odbYła

się dwa dni wcześniej. UczestniczyLi w niej: Aleksander Bocheński, Zygmunt
Bielecki, Jan Dobraczyński, Władysław Jan Grabski, płk dypl. Wincenty Iwa-

nowski, prof. Stefan Kieniewicz, Eligiusz Kozłowski, Stanisław StrumPh-

|6 Przemówienie tow. A. Zawadzkiego na inauguracji obchodów 100-1ecia Powstania Styczniowe-

go,tamże, s.3.
17 Tamże.
18 Z. Kwiecińska, EpopejaX Pawilonu,tamże.
|n Inauguracja..., tatlże, s. l; Złożenie wieńców na Stokach Cytadeli, tamże, s.2-
20 Alrndemiaw Moslcwie w 100 rocznicę powstania Stycmiowego,tatźe.
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Wojtkiewicz, ks. prof. Mieczysław Żywczyński, Stanisław Łukasięwicz oraz
członkowie Prezydhxrl Zaruądu Stowarzyszenia PAX i redaktorzy prasy PAX-
-owskiej . Jvż na wstępie dyskusji zamaczono, że niektóre aspeĘ zvviązane
z powstaniem styczniowym nie straciĘ nu aktualnoś ci, zwłaszlza w sensie wy-
chowania młodego pokolenia. Wskazano na istniejące spory i dyskusje wokół
oceny powstania, jego myśli wojskowej i politycnej, a takłe zagadnień spo-
łeczrrych - uwłaszczenia chłopów, budzenia świadomości narodowej, rozwoju
ruchów wyzrvoleńczych na ziemiach polskich. Jan Dobraczyhski wypowiedziń
się na temat konieczności wybuchu powstania. Stwierdził, że można było go

uniknąć:

I...] edy punkty kulminacyjnego napięcia polityczrego, sprzyjĄące ronachom,
minęły wcześniej. Wybuch powstania w 1863 r. miał być spowodowany branĘ do
wojsĘ kórą zarządnł Wielopolski. Wydaje się, iż lekceważył on szansę ewentual-

nego wybuciru powstania, gd} tymczasóm skutek branki stał się nieoczekiwany21.

Takżę Stefan Kieniewicz uważń, że sytuacja powstania przed 1863 r.

mogła być lepsza t żę okres najlepszej koniunktury na podjęcie walki minął.
Zaznaczałjednak, że roz-łvijanie potencjału patrioĘcmęgo i zbrojnego odbywało
się stopniowo, a warunkiem wybuchu powstanta było ,,pełne rońudzęnie i uak-

Ęwnienie narodu, a taki moment wywołany splotem różrych okolicmości wy-
stąpił dopiero późnie1"z'. Zkolei Aleksander Bocheński podkreśliłbardzo nega-

tywne konselcwencje powstania i lznń, że nie miało ono istotnych podstaw.
Inaczej uwńń ks. prof. Mieczysław Żywczyński, który wskazń na istnienie
cąmników psychologicznych, mających wpĘw na wybuch zrywu narodowego.
stwięrdził:

Psychika narodu, jego sposób myślenia decydują czasem o sposobach romłiryy-
wania spraw Ąlwotnych, decydujących o istnieniu iprzysńości państwa. Odrębny
problem [. . . ] stanowi woj skowe przygotowanie powst aniaz3 .

2I sĘcznia nałamach,,Słowa Powszechnego" pojawiła się informacja, że

w rwiązkllz obchodami 100. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Biblio-
teka Narodowa (dalej: BN) w 'Warszawie przygotowała zęstaw odbitek tajnych
czasopism polskich, ukazujących się w latach 1863-1864. Wykorzystano orygi-
naĘ czasopism znajdujące się w BN, Bibliotece Jagiellońskiej i w zbiorach Po-
mańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odbitki udostępniono zainteresowa-
nym w Czytelni Głównej BN24. W fm samym numerze redakcja pisała
o wystawie materiałów dokumentalnych w Tobolsku w ZSRR. Nosiła ona Ęrtuł
Polscy powstańcy na Syberii. Jakzaznaczano:

2| Powstanie SĘczniowe po stu latach. Ęslanja zorganizowana przez Redakcję WK, o,Słowo
Powszęchnę" 1963, nr 9, s. 2.
22 Tamże.
23 Tamże.
2a.1. row., Prasapowstańcza z 1863 r.,tamże,nr l7,s.4.
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Wystawa obrazlĄe poparcie udzielane walce wyzwoleńczej w Polsce przęz wiele
narodów. Żvwe zainteresowaniewzbudzają dokumenty o pomocy niesionej przęz
postępowe koła społeczeństwa Rosj i25.

Redaktorzy donosili też, żejest przygotowywany przęz pracowników na-

ukowych archiwum państwowego w Tobolsku zbiór szkiców pt. Pobyt uczestni-

kow powstania polsilego l8ffi-jS64 na zesłaniu syberyjskimzi.

,,Słowo Powszechnę" szczególnie dużo miejsca poświęciło powstaniu

w nr. 19 z 23 sĘczrtia. fuż na pierwszej stronie umieszczono mapkę dzińai
i walk powstańc Tych.Redakcja informowńa też, że na kolejnych stronach opu-

blikowano kronikę ważriejszych wydarzeft w czasie powstania, a taL<że odpo-

wiedzi uznanych autorytetów na pytanie zadanę ptzez redakcję:

Gdyby wypadło Panu mówió młodemu pokoleniu o Powstaniu SĘczniowym- na

.o ,*O.iłty Pan przedewszystkim ,lwagę?21 
.

Odpowia dając Stanisław ZńięŁło pisał :

Nie czas dziś wracaó do starych przebrzmińych sporów, czy powstania nasze by-

Ę koniecane, potrzebne, względnię szkodliwe, cry istniaĘ wówczas jakiekolwiek
realne warunki dla ich powodzenia. Na pewno nie do tego aspektu sprawy powin-
niśmy sięgać, cofając się w setną rocznicę do Powstania Styczniowego. Zapomo-
cąmędrca, szkiełka i oka dojśó możemy tylko do potępienia wystąpienia zbrojne,
go z 1863 roku, jako nieopłacalnego absurdu. A przecieżtakniejest, gdyż na|eĘ
uwzględnić różme imponderabilia - w danym wypadku utrzymanie 

^i 
przekazanie

następnym pokoleniom woli walki o niepodległość naszej Ojczymyz8.

Z ko|ei prof. Kięniewilz w opublikowanych stenogramach zorganizowa,
nego ptzez WTK spotkania głosił, że po klęsce naród polski stosunkowo szybko
odrodził się, a masowę ruchy polityczne,zaczynające się od lat 80-tych XIX w.,

świadczą krótkim czasie trwania poczucia klęski29. Z kolęi Jan Dobraczyński
pisał:

Łatwo jest potępiać bentńziejny zryw garści młodych przeciwko wielkiej i do-

skonałej armii, i przeciwko inercji własnych ojców, w obliczu obojętrroŚci Europy
i w obliczu snu polskich mas ludowych. Ale trzeba pamiętać, że młodzi, którzy
wynrszali w styczriową noc ,,do partii" - byli pierwszym pokoleniem ludzi po-

zbawionych nawet fikcji własnej państwowości. To ich zmuszńo do działania po-

spiesznego. To ich cryniłojednocześnie niezbyt mocno wterzącymi we własne si-

ły. W powstaniu listopadowym powstańcy szukali sobie wodzów, a ci wodzowie
odrzucali oforowaną im włalzę. W styczniowym - kandydatów na wodzów
_ prąmajmniej w pierwszym okresie - nie brakło, byĘ to jednak ambicje bez do-

świadczenia30.

25 Wystawa o Powstaniu Styczniowymw Tobolslął,tamże-
26 Tamżę.
27 

W stulecie Powstania Styczniowegqtamże, nr 19, s. 1.
28 S. Zabieno, Nie cofuęło się koło historii, tamże, s. 4.
29 S. Kieniewicz, Fragmenty stenogramu z zebrania zorganizowanego przez WK i poŚwięconego

P ow s t aniu S ty c z ni ow e mu, tamże.
30 J. Dobraczyński, Trzeba słuzyć wielkiej sprawie..., tamże, s. 3.
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Na łamach ,,Słowa Powszechnego" redaktorzy informowali zarcwno o lo-
kalnych obchodach rocznicy w Łowiczu (uro czysty wieczór odbył się z udzia-
łem aĘsĘ scen warszawskich - Mariana Wyrzykowskiego)", juk i o uroczystej
inauguracji centralnych obchodów. Cytowali fragmenty przemówienia Aleksan-
dra Zawadzkiego i zamieścili sprawozdańę z otwarcia Muzeum w X Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej. Ponadto pisali o innych polskich uroczystościach zwią-
zanych z tocznicą, takich jak: otwarcie wystawy w Muzeum Adama Mickiewi-
aza w Warszawie, sesji naukowej zorganizowanej przęz Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie, otwarciu w Olkuszu szkoĘ imienia Francesco Nullo, otwarciu
wystawy w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w poznaiskim ,,Odwachu",
otwarciu wystawy przez Bibliotekę Uniwersytefu im. M. Curie-Skłodowskiej
w Lublinie i Wojewódzlrie Archiwum Państwowe w Lublinie, otwarciu wystawy
przez Wojewódzkie Archiwum Państwowę w Łodzi32. W 1|t. z 24 sĘcznia za
PAP zamieszczano talże informacj ę o zorganizowanej w Moskwie akademii
i relacjonowano, podobnie jak w ,,Trybunie Ludu", teksty opublikowane w ra-
dzieckiej ,,Prawdzie". Ponadto redakcja zauwaĘła, żę historycy radzieccy
w Moskwie, Leningradzię (obecnie Pętersburg), Kijowie, Mińsku i Wilnie pra-
cują wraz z historykami z Polski, nad odtworzeniem prawdy historycznej doty-
czącej powstania sĘczrtiowego i podkreślają jego fuĘ zasięg terytorialny,
obejmujący: Litwę, Białoruś i Ukrainę. Na zakończęnie jeszczę dodńą ze polski
zryw niepodległościowy zostń gorąco poparty ,,ptzęz rewolucjonistów rosyj-
skich i przodujących przedstawicieli innych narodód'33.

W kolejnym numerze ,,Słowa Powszechnego" opublikowano informację
PAP-u o odnalezieniu w archiwach Lwowa trzech tysięcy dokumentów o po-
wstaniu styczniowym, które zobowięano się wydać w trąrtomowym zbiorze,
we wspólnym opracowaniu naukowców ukraińskich i polskich, a na Uniwersy-
tecie Lwowski m zor ganizowano sesj ę naukową z udzińem polskich uczonych3a.
Ukazń się też aĘkuł Juliana Podoskiego prTwominający czytelnikom postać
ks. Leona Godlewskiego, jednego z bohatęrów powstanta. Autor podkreślał, że
konwent franciszkański w okresie powstania stał po sftonie narodu, abohaterski
,,gwardian Konwenfu Łagiewnickiego, wTaz ze wszystkimi braćmi słuĘł spra-
wie świętej. Ks. Leon Godlewsl<t, cńonek Organizacji Narodowej na powiaty
łódzkJibrzeziński do ostatlriego wolnego tchu słuĘł sprawie wyzwolenia. Niósł
pomoc myśli i crynu braciom walczącym pod Łęczycą, Brdowem, Ignacewem,
Dobrą, Łagiewnikami. Gdy w bitwach gęsto padŃ trupy i ranni, niósł ostatnią
posługę poległym i pomoc łm, których Ęcie można było jeszcze uratować. Za
to ujęty przez wroga, zesłany do dalekiej Wołogdy, tam patriotycznęgo Ęcia

31 Łowicz w rocznicę Powstania Styczniowego, tarIże, nr 19, s. 5.
32 (Jroczysta inauguracja obchodów stulecia wybuchu Powstania SĘczniowego. Przemówienie Al.
Zawadzkiego na otwąrciu Muzeum w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, tamże, nr 20, s. 1-2.

" Setna rocznicą Powstania Styczniowego w ZSRR. Akademia w Moslałie. Artykuł ,,PrawĄ/",
tamże, s.2.
'o 3 tyr. Dolumentów o Powstaniu SĘczniowym odnaleziono we Lwowie, tamże,nr 21, s. 3.
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dokonał"3'. Tekst ten stanowi ciekawą i jedną z niewielu prób podjęcia temafu
udziafu duchownych w powstaniu w omawianej prasie. ,,Słowo Powszechne"
opublikowało tez informację o drukowanym na łamach WTK art. Jeruęgo Śh-
skiego i obszernych materiałach z dyskusji na temat: Powstanie SĘczniowe po
latach, jaka odbyła się 8 sĘcznia w sali konferencyjnej Stowarzyszenia PAX
z udzińęm wybitnych historyków, pisarzy i publicystów36. W łm samym nu-
merze redaklorzy pisali jeszcze o sesji naukowej zorganizowanej przęz Ins§rtut
Slawistyki Akademii Nauk w Moskwie, z okaĄi rocznicy powstania stycznio-
wego", a ta\że opublikowali obszemy art. Krzysńofa Resźaka na temat płk.
Karola Frycze, komendanta Puszczy Białej, bohatera powstania styczniowego
pochowanego w Porębie.

To dobrze - pisał autor - że w najbliższych planach mieszkańców Poręby, dwa
nowe odcinki drogr, które dadzą bezpośrednie połączenię z Warszawą oraz świa-
tło elekĘczre, wysunięte zostĄ na plan pierwszy. Ambitfti mieszkańcy osady,
zagubionej w lasach, dołożą wszelkich starań, by godnie uczcić 100. rocznicę
Powstania Stycmiowego i wskrzesió pamięć swych pradziadów, poleg}ych za
wolno ść Ojcryzrry, nowymi crynami społecznymi 3 8.

W ,,Słowie Powszechn5nn" stosunkowo dfugo ŃarywaĘ się aĘkuĘ
rocznicowe, poświęcone powstaniu sĘczriowemu. W nr. 25 z 30 sĘczrtia
dziennikarze pisali o obchodach na Podlasiu (w Łukowie, Białej Podlaskiej,
Terespolu nad Bugiem, Janowie Podlaskim iŁomazach). Znajdujemy też infor-
macje o odsłonięciu pomnika i spotkaniach z aĘstami39. W numerze z 3lutego
redakcja opublikowńa roznowę z jednym zę scenatzystów filmu pt. Powstanie
Styczniowe - Janem Edwardem Kucharskimao. Film średniometrńowy wypro-
dukowała Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego ,,Czołówka" i pokazano go 22
styczrria w telewizji, a następnie dwie kopie wysłano do Związku Radzieckie-
goo'. Następnego dnia opublikowano art. Franciszka Przedpełskiego Organiza-
cja poczty powstańczej 1863 rokuaz. Wazrrym, ale stosunkowo mało poruszanym
tematem na łamach pisma, był uóziń duchowieństwa polskiego w powstaniu
styczniowym. Po wcześniej wspomnianym art. o ks. Godlewskim, w numerze
z 10 lutego wydrukowano tekst wytaźnie inspirowany publikacją we WTK,
w którym pisano o niskiej świadomości społecmej, co do ldziału i roli duchow-
nych w zrywie z 1863 r. ,,Słowo Powszechne" w5rmientło nazwiska wielu księzy

35 J. Podoski, Łódź od święta, Powstanie ]86j r.,tamże, s. 4.
36 Dyslania o Powstaniu SĘczniowym i o Załuskim w ostatnim numerze WK, tamże, nr 22, s.2.
37 Sesia nąukowąw Moshpiew rocznicę Powstania Styczniowego,tamże, s.3.
38 K. Resźak, Itr ]00-1ecie Powstania Styczniowego. Poręba nad Bugiem czci pamięć poległych
powstańców, tatlże, s. 4.
39 Z Podlasia. W setnq rocznicę Powstania Styczniowego, tamże, nr 25, s. 3.
a0 Drugim scenarzystą firmu Powstanie Styczniowebył, Stanisław Ozimek.
o' 

O 1ilmie ,,Powstanie Styczniowe" rozmawiamy z J.E, Kucharskim, tamże, w 28, s.2.
a2 

F . Przedpełsl<t, Organizacja poczĘ powstańczej 186 j roku, tamże, rlr 29, s. 2.
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i zakonników dodając, że nlę jest to lista wyczerpująca, gdyż historycy ciągle
ujawniają wiele ciekawych faktów - m.in. ze ŚĘska i z Za$ębia Dąbrowskiegoa3.

,rŻycie Częstochowy"
Prasa częstochowska oczywiście wpisała się w główny nurt informacji

o rocznicy powstania. ,,Życte Częstochowy" dosyć wcześnię, bo już w 11 nr.
z 13-14 stycznia zamieściło rozmowę Beaty Sowińskiej z prof. Stefanem Kie_
niewiczem Rok I863. Perspektywy nowej syntezy. Rozmówcrynię interesowało
przede wszystkiffi, c4 nowe spojrzenie na powstanie styczniowe różni się od
przedwojennego. Profesor wyjaśniał, że ttzeba wyjść od kwestii źródłowej, że
wiele z ńch be4powrotnie zniknęło w czasie II wojny światowej , ale za to otwo-
rzył się dostęp do archiwów podworskich, co w nowy sposób pomva|a spojrzeć
na sprawy gospodarcze, agrarrrę i poliĘcme. Historyk wskazywń na przełomo-
wą rolę powstania, jako czasu zamykania okresu gospodarki pańszczyźnianej,
nadzięi pokładanych w powstaniu ludowym i otwierania kapitallmnu orazksńń-
towania się klasy robotniczej. Kiedy dziennikarka zapytńa, czy powstanię było
zaczątl<tem walki przeciw caratowi, podjętej przez wielę narodów (internacjona-
lizt), profesor wymijająco odpowiędziń m.in., że polski ruch zbrojny objął
takżę Litwę, Białoruś i Ukrainę l prTycTpił się do wzrosfu świadomości naro-
dowej na tych terenach. A z kolei na pytanie o prace wspólnej komisji naukowej
polsko-radzieckiej, prof. Kieniewicz odpowiędziń, żę w ramach wspołpracy
PAN z Akademią Nauk ZSRR zapowiedziano wspólne wydanie źródeł do dzie-
j ów powstania sĘczniowego44.

W nr. 14 ,,Życia Częstochowy" (z 19 stycznia) redakcja opńlikowńa
roznowę ze Stanisławem Sfumph-Wojtkiewiczem Jak pisałem powieści o Po-
wstaniu SĘczniowymo'. W rlr. l7 zż0-2I styczria pojawił się tekst Jerzego Ka-
sprąrckiego uica Dolną smolna - i inne, prz:lbliżający sylwetkę ostatniego
naczęlnika miasta Warszawy Aleksandra Waszkowskiegoou. Publikacje tę nie
miĄ wiele wspólnego z Częstochową i doĘczyĘ problematyki o zasięgu ogól_
nopolskim. Dopiero na szóstej stronie tego numeru opublikowano tekst Henryka
Roli Region Częstochowski przed Powstaniem Styczniowym. Prz:rbliĘł on czy-
telnikom wydaruenia mviązane z manifestacjami patriotycznymi 1861 r. w Czę-
stochowie. Wskazń, że w liczącym wówczas ponad 10 000 mieszkańców mie_
ście funkcjonowało kilka szkół polskich, w których dzińŃ tajne koła. Młodzież
organizowńa w Częstochowie i w okolicnrych miejscowościach (Janów, Kło_
buck, Krzepice, OlszĘn, Mstów) manifestacje dla uczczenia rocznic narodo-
łvych. SzczegóInie mocno zaakcęntowano rocnicę unii lubęlskiej w dniu 12

o' E.W., Duchowieństwo polskie w Powstaniu SĘczniowym, tartże, rlr 34, s. 2.
aa B. Sowińska, Rok I86j. Perspektyvvy nowej syntezy, Rozmowa ,,Zycia" z prof, Stefunem Kie-
niewiczem, ,lycie Częstochowy" l963,nr 11, s. 3.
a5 B. Sowińska, Jak pisałem powieści o Powstaniu SĘczniowym, Rozmowa ze Stanisławem
Strumph-Wojtkiewiczem, tamże, nr 14, s. 3.
aó J. Kasprzycki, (Jlica Dolna Smolną - i inne, tamże, nr 17, s. 3.
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sierpnia 1861 r. Przemawiający wówczas do młodzieĘ kierownik zydowskiej
szkoĘ Daniel Neufeld zostń późńej aresźowany, ajego szkołę tozvviązano.

Licrutę akcje propagandowe polskich dzińaczy spotkĄ się z odzewem włńz
carskich, które zarządziĘ wprowadzenie stanu wyjątkowego, a urządzente
w styczniu 1863 r. branki przyspiesĄo wybuch powstaniao' .

W numeruę 18 z22 stycznia ukazńa się pierwsza część art. Jana Górskie-
go 1863-t963 Rok ten i tamten. Autor odnosił się do powstania z perspektywy

Polski ,,dzisiejszej" cry\i Polski Ludowej. Opisując prTycTqy klęski powstania

stwierdzał:

SiĘ społecnrc tej Polski i tej Europy był jednak w młodzieńcTp a nie dojrza-
łym okresie. Z perspeĘwy stulecia, które momazamknąć datą dzisiejszą,widaĆ
jak ta droga do Polski jtltrzejszej była daleka i nieprosta. Wiemy również, że nię
mogła byó prosta [.,.]o'.

Polska ,sutrzejsza", czyLi PRL był widziany jako zwtęńczęnie polskich
tradycj i rewoluryjnych ruchu robotniczego.

23 sĘczrtta w ,,Życiu Częstochowy" na pierwszej sfronie redakcja opubli-
kowała informacje o warszawskich obchodach 100. rocmicy powstania sĘcz-
niowego. Wydrukowńa też tekst przemówienia Alęksandra Zawadzkiego.
V/ brm samym numerze Jan Górski w drugiej częśct swego art. ]863-]963 Rok
ten i tamten wskazywń czytehrukom na powiązanie idei powstania styczniowe-

Eo, z ksźałtowaniem się socjalizrnu naukowego i rewolucją październlkową.

W tekście czytamy:

Lenin nawet poPńdzierniku i właśnie poPńdzierniku tak mocno akcentował po-

trzebę federacji wolnych socjalisĘcznych państw dawnej Rosji. Rewolucja socja-

listyczna musi bowiem i może te wspóhzędne sprawy, to ntacry spra\Mę narodo-

wą i społecznąroruĄryaćłącznie. A dla krajów,,wykreślonych" przaz stary, feu-

dalny i kapitalistycmy porz$ek, umęczonych w zamorskiej czy wewnątrzkonĘ-
nentalnej kolonizacji - właśnie rewolucja socjalistyczna może byó niekoniunktu-

ralnym gwarantem rozwojuag.

W nr. 20 z 24 sĘcznia redaktorzy zamieścili omówienie nowopowstałego

Muzeum w Cytadeli'O. Dopiero 27 sĘcznia w 23 rlr. ,,Życia Częstocho-tłry" po-

jawił się art. Henryka kdri Częstochowaw dniach powstania 1863 roku". PoPu-

larnonaukowy tekst Roli w sposób rzeczory opowiadał o przebiegu powstania

w regionie i nie zawierń inklinacji politycznych do współczesnoŚci, czy też

tradycji rewolucyjnej Związ}u Radzieckiego. Inaczej było 3I sĘcmia, kiedY

ukazń się polemimjący ze Stanisławem Stommą art. Jana Górskiego. Stomma

na łamach ,,Tygodnika Powszechnego" opublikował tekst pt. Z kurzem knv}i

bratniej, w którym wyraził opinię, że powstanie było nierozumne i niepofizebne,

a7 H. Rolą Region Częstochowski przed Powstaniem Stycznio,vuym, tamże, s. 6.
a8 J. Górski , 1863-1963 Rok ten i tamten, cz. l, tamże, nr l8, s. 3.
a9 Tenże, ]863-1963 Rokten i tamten, cz.2,tamże, nr 19, s. 3.
50 Muzeum w Cytadeli, tamże, nr 20, s. 3.
5l H. Rolą Częstochowa w dniach powstania ]863 roku, tanie, nr 23, s. 6.
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gdyż argumentacja rozumowa za powstaniem jest nńzllłyczaj uboga52. Górski
zatnlcił Stommie myślenie kryteriami przedwojennej sanacji, sam widziń
w powstaniu ,,podstawowe dylematy nadchodzącej przyszłości". ZauwaĘł, że
Stomma czytając tę krytykę ,,Moze powiedzieć, że to, co napisałem, to nieudol-
ny elementarz marksistowskiego pojmowania dziejów. I moze powiedzieć, że on
tego elemęntatza na drogę nie bierze, ma bowiem własne ciekawsze propozrycje
wyjaśnienia roku 1 863"53.

11 i 25 lutego ukazaĘ się teksty Henryka Fioli Chłopi regionu często-
chowskiego w powstaniu styczniowym i Blaski i cienie Powstania Styczniowego.
Sprawa dziedzica Lemańskiego. Autor popularyzował wiedzę o powstaniu
i przyb|iżń czytelnikom j"go mało zrane oblicze regionalne. Podkreślił duze
zaangńowanie chłopów w sprawę narodową i niechęć okoliczrej szlachty.
Umiejętnie łączył tematy o znaczęniu ogólnokrajowym, z Ęmi doĘczącymt
spraw lokalnych. Pozyfywnie wyrńał się o dowódcach oddziałów powstań-
czych, którzy wprowadzali w Ęcie dekrety Rządu Powstańczego) zlłłaszcza
o mjr. Józefie Oksińskim, broniącym sprawiedliwości i występującym w obronie
pokrzywdzonych chłopów5a.

,rGazeta Częstochowska'o i ,rNad Wartą"
Redakcja ,,GazeĘ Częstochowskiej" z 9-I5 stycznia 1963 t., na trzeciej

stronie opublikowńa, bez podania imienia i nazwiska autora, tekst Ziemią Czę-
stochowską w ogniu Powstania SĘczniowego. Przybliżono w nim przycTyy
wybuchu powstania i nawiąrywano do tradycji insurekcji kościuszkowskiej
i powstania listopadowego, powstania krakowskiego i Wiosny Ludów. Autor
szeroko omówił mtędrynar odowe uwarunkowania pol skie go zrywn narodowe-
go, jak też sytuację w Rosji:

Nowym zjawiskiem w dziejach polskich walk narodowo-wyzwoleńcrych była,
powstała w 1859 r., sytuacja rewolucyjna w samej Rosji. I tam, podobnie jak
w Polsce, §pravra chłopska wymagńa natychmiastowego rozllłiązania, w obu kra-
jach ksźałtowĄ się demokraĘcnrc i rewolucyjne siĘ, które gotowe byĘ pokie-
rować walką o obalenie systemu feudalnego i carskiego absolutyzmu. Wspólnośó
interesów doprowadziła do porozumiania między polskimi, a rosf skimi demokra-
tami. W Petersburgu dzińńo tajne, rewolucyjne koło oficerów polskich, zńożone
przęz Zygmunta Sierakowskiego - przyjaciela wielkiego rewolucjonisty rosyj-
skiego Czernyszewskiego. Przedstawiciel tego koła, Jarosław Dąbrowski delego-
wany zostń do Warszawy i tu stał się łączrrikiem między spiskową organizacją
oficerów rosyjskich, a polską konspiracją demokratycmą.Pod koniec 1862 roku
doprowadzono do porozumienia z demokratami rosyjskimi, Hercenem i Ogare-
wem w Londynie oraz tajną organizacją ,,Zietl7a i Wola" w Petersburgu. Porozu-

52 Pisał też, że było wynikiem,,kompleksów antyrosyjskich" (S. Stomma, Z kurzem lcr^wi bratniej,
,,Tygodnik Powszechn>f' 1963, nr 3). Zń. tęż: F. Musiał, J. Szarek, Dziąłania operacyjne SB
wobec ,,Tygodnilra Powszechnego" w latach l957-1965 (wybrane zagadnienia),,Bamtęć i Spra-
wiedliwośó" 2006, nr 2, s. 7 4.
53 J. Górski, Śpiewy historyczne Stanisława Stomrny, ,,Życie Częstochowy" 1963,nr 26, s. 4.
5a H. Rolą Chłopi regionu częstochowskiego w powstaniu sĘczniołuym, tamże, nr 35, s. 6; tenże,
Blaski i cienie Powstanią Styczniowego. Sprawa dziedzicą Lemańskiego,tafrźe,rr 47, s.6.
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mienie to szczególnie silnie akcentowało społeczny i demokratyczny charakter
powstania narodowego, było więc zacieKe z:lvalczane w Rosji i w Polsce przezte
wszystkie grupy społeczrre, które nie chciĄ rewolucjiss.

Obszerny wstęp zdominował tę część aĄkufu i dopiero trzy ostatnie aka-
pity dotyczyŁy Częstocho!\ry i regionu częstochowskiego. Autor poinformował
tlŃaj czytelników o powstaniu ośrodków konspiracyjnych, manifestacjach po-

Wzędzających wybuch powstania, kolportowaniu druków ulotnych o tręści anty-
rosyjskiej (,,Strażnica", ,,Sternik", ,,Ruch", ,,Pobudka", ,,Wolność", ,,Męczenni-
cy", ,,Jńrzenka"56, ,,Inaeltta"). PodkreśIił także, żę na ziemlach polskich po-
wszechnie akceptowano program ,,Czerwonych", mówiący o ztz-lceniu jarzrna
carskiego, ogłoszeniu Polski niepodległej łącnie z Litwą i Rusiąs7 , umlanil
obywateli polskich za wolnych i równych, przyznanie ziemi posiadanej na pra-
wach cTqszłl czy też pańszczymly za własność wieczystą i dziedziczrrą" .

W kolejnym numerze z 16-22 sĘcnńa dokończono publikację tego aĘ-
kułu. Choć trzeba zauwuĘć, że na pierwszej stronie tygodnika - jako o wyda-
rzeniu ważriejsTp - redakcja poinformowńa o 18. rocmicy wejścia do Czę-
stochowy Armii Czerwonej. Pisała wówczas:

Dumni jesteśmy patrząc na dzięło naszych rąk. W tym wielkim procesie budow-
nictwa socjalistycznego pamiętamy o tych, którzy przynieśli nam Wolnośó, o żoł-
nierzach Armii Radzieckiej. Pamiętamy równiez o tym, iż w ciężktch chwilach
umacniania i utrwalania władry ludowej Zńązek Radziecki okazń nam brater_
ską, bezinteresowną pomoc [sic! -J.D.]59.

Druga część art. Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego
(zrrajdowała się na trzęciej stronie pisma) już w większym stopniu doĘczyła
Częstochowy. Autor powrócił w nim do temafu wydarzeń poprzedzających wy-
buch powstania styczrriowego. Opisał manifęstacje i represje władz carskich,
kiedy to dowódca stacjonującego w Częstochowie witebskiego pułku postanowił
uspokoić sytuację w mieście. Żandarmeria rozpoczęła arcsńowania i rewizje,
a pijani żołńęrzę rńowali mienie i gwałcili kobiety. Dla zatarcia śladów podpa-
lono miasto z cńerech sfron, a ogień strawił 2/3 starego miasta. Autor aĘkufu
podkreślał patriotyczre nastawienie mieszkańców Częstochowy, którzy nie
ugięli się pod ciężarem tych represji. Wyróżmiłtęż postać przedstawiciela Komi-
tefu Centralnego Narodowego na miasto Częstochowę, doktora Juliana Kalinkę,
kierującego prrygotowaniami do powstan7a. W tekście czytamy;

Młodzież Ziemi Częstochowskiej stawała do nierównej walki o równouprawnie-
nie obywatelibezróżmicy pochodzenia, prawo do posiadaniaziemi dla chłopów.

55 Ziemia Częstochowskaw ogniu Powstania Styczniowego,tamże, s.3.
56 Pismo młodzieĘ żrydowskiej, redagowane w języku polskim.
57 Autorzy akcentując termin Ruś unikali - z politycntych względów - wskazania na socjalisĘcz-
ną Ulaainę,
58 Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego..., s. 3.
59 W rocznicę wynuolenia, ,,Gzeta Częstochowska" 1963, nr 3, s. l.
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W wymaczonych punktach meldowali się uczniowie, młodzi rzemieślnicy, inteli-
genci, chłopiÓo.

W następnych zdantach autor podkreślał braki organizacvjne powstania,
fakt nie przybycia obiecanego dowódcy z Warszawy i sytuację, w której do-
wódźwo organizowanych dwóch oddzińow przejęli polscy oficerowie często-
chowskiego garnizonu. Jeden z oddzińów udał się w kierunku Radomska,
a drugi Ojcowa. Z tekstu dowiadujemy się, że Częstochowianie wńczyli w Ra-
domsku i w Sosnowcu, uczestniczyLt w bitwach pod Miechowem i pod Praszką.
Autor opisał także represje jakie spadĘ na ludność Częstochowy w okresie po-
wstania i w okresie popowstaniowym . ZauwaĘł też żę:

Car nie mógł chłopom polskim zabrać ziemi, którą jń w pierwszych dniach
powstania dał im na własność Rząd Narodowy, ale dopuścił się wielkiego oszu-
stwa historycmego, kazń chłopom ńerzyć, że jego łaskawości zawdzięczają
uwolnienie odpańszczynty. Fakt ten miał upamiętrrić chłopu polskiemu wznie-
siony w Częstochowie pomnik caraÓl.

Wedfug autora, w \iczącej ówcześnie około ,,pięćdziesięciu tysięcy"62
mieszkańców Częstochowie, było tylko około 10% uświadomionych narodowo
i społecznie, ale mimo tego z miasta pochodziło ok. 300 powstańców - Polaków,
Żydów, Rosjan i Niemcówu'. W tekście czltamy, żę oddzińten nie był znikomy
w obliczu partyzanckiego charakteru powstania. Autor puenĘąc podkreślń, że
powstanie stycmiowe chociń nie osiągnęło głównego celu narodowego tj. nie-
podległości, to jednak stało się punktem wyjścia do tworzenia się I MięĘmaro-
dówki, założonej przy współudziale emigrantów polskich (wiec polski 28 wrzę-
śnia 1 864 r. w Londyni.)uo.

Miesięczrik Magazyn Regionalny ,§ad Watt{', obejmujący swoim za-
sięgiem m.in. Częstochowę, Radomsko,Pajęczrto i Lubliniec, jlń w 1 nr. 1963 r.

opublikował tekst Henryka Ftoli Ziemia Częstochowska w przededniu powstania
styczniowego. Autor pisał m.in. o tajnych organizacjach polskich gromadzących
broń i organizujących ćwiczenia wojskowe, o rozlepianiu na murach pism kon-
spiracyjnych, o tajnych spotkaniach i kolporlażll ulotęk rewolucyjnych, talźe
podczas pielgrzymek do Gidel, Św. Anny w Przyrowie i na Jasną Górę. Rola
podkreślał:

W tym czasie emisariusze wysyłani przez Komitet Centralny prowadzili dzińal-
ność polityczną wśród chłopów, by ich uświadomić narodowo. Chłop zamieszku-
jący nasz reglon nie był jednak dostatecznie uświadomiony patriotycznie. Lud-
ność wiejska wyzyski,wana przez szlachtę, niejednokroftrie nie zdawała sobie
sprawy ze swej narodowości. Pod grubą warstwą nieuświadomienia tkwiła jednak

60 Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego (dokończenie), ,,Gazeta Częstochow-
ska" 1963, nr 3, s. 3.
61Tarrie.
62 Błąd autora arĘkufu, gdyż Częstochowa Licryła wtedy ok. 10 000 mieszkńców. Zob. H. Rolą
Region Częstochowski przed Powstaniem Styczniowym, ,,Życie Częstochowy' t963, nr 17, s. 6.
63 Ziemia Częstochowska w ogniu Powstania Styczniowego (dokończenie)...
u Tamże.
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iskra patriotyzmu, która rozbudzą tajne koła i emisariusze. Zkońcem 1962 roku
do Częstochołvy dotarła wiadomośó o projektowanej brance do wojska rosyjskie-
go. Młodzież, chcąc uniknąć ,,branki" opaszczała Częstochowę i udawała się
w pobliskie okolice leśne, w oczekiwaniu na dalsze rozkazy65.

Henryk Rola wymienił dowódców oddzińów supujących częstochowian:
kapitana Józefa OksńskieEo, d także por. Józefa Grekowicza, ppor. Franckiewi-
cza, pchor. Rakowskiego, l<tórzy uciekli z witebskiego pułku piechoty stacjonują-
cego w Częstochowie66. Tekst tęn olrazń się jedynym doĘczącym 100. roczlicy
wybuchu powstania styczrriowego, opńlikowanym nałamach ,§ad WaĘ".

zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy tematów poruszanych w ,,Trybunie

Ludu",,,Słowie Powszechnym",,,Życiu Częstochow}",,,Gazecie Częstochow-
skiej" i ,§ad Warą', można powiedzieć, że większość Ęch §rtułów wpisywała
się w ogólny przekaz propagandoor,y :uqymmczany przez PZPR. Realia PRL - kon-
trola partii nad środkami masowego przek<azl i cętlzlra wymuszały taki kierunek.
,,Trybuna Ludu" jako oficjalny organ prasowy partii w swoich aĘkułach raczej
ogranlczńa się do informowaniu o oficjalnych, centralnych uroczystościach zvłią-
zanychzrocmrtcą. W jej tekstach dominowaĘ wątki łącące powstanie styczrrio-
wę z rozwojem i historią ruchu robotlriczego, co ideowo odpowiadało linii partii.
Podobne inklinacje ideologicmte mlajdujemy tŃłże w ,,Słowie Powszechnym"
i ,,Życiu Częstochowy", które drukowĄ za ,,Trybuną" niemal z obowiązku. Pi-
smom tym udawało się jednak łagodzić ten przekaz propagandowy, chociń
ocąnviście nie ma pewrrości czy był to zńieg celowy, czy efekt prąpadku.
,,Słowo Powszechne" cryntło to publikując wypowieóziumanych autorytętów zę
środowiska katolickiego, a tahże poptzez liczre arfykuły o charakterze popular-
nym, nie stroniąc od tematyki regionalnej zuliryanej z Mazowszęm) cza Podla-
siem. Podjęło też temaĘ zuliązane z udzińęm duchownych w powstaniu. Nato-
miast ,,Zycie Częstochowy" publikowało teksty popularnonaukowe Henryka Roli,
których wysoki poziom przyciągń uwagę czytelników. Stosunkowo najmniej
tematyki zuliązanej z I00. rocnlcąpowstania styczriowego opńlikowńa ,,Ga7ś-
ta Częstochowska" i jej miesięcmy dodatek ,Nad WaĄ". Redaktorzy ograntczyli
się do tekstów popularnonaukowych o tematyce regionalnej. Mogło to wynikać
z innej częstotliwości ukaąnvania się kolejnych wydań. W odrózdeniu do po-
przednich pism - dzienników - bvł to: tygodnik i miesięcmk.

Ó5 H. Rolą Ziemia Częstochowskaw przededniu powstania sĘczniowego, ,§adWartą" 1963,nr 1,

s. 5.
66 Tamżę.


