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WSTĘP 

Dzieje polskiego uchodźstwa wojennego i powojennej emigracji niepodle-

głościowej na Zachodzie są wdzięcznym do eksplorowania polem badawczym. 

Pomimo pojawienia się na rynku wydawniczym, zwłaszcza w ostatnich latach, 

szeregu wartościowych pozycji, poświęconych politycznym, społecznym czy 

kulturalnym aspektom działalności emigrantów, zagraniczne archiwa wciąż 

kryją w sobie wiele cennych, nieodkrytych dokumentów, a liczne zagadnienia 

składające się na dorobek półwiecza „Polski na wygnaniu” wciąż czekają na 

swoich badaczy. 

Nie można powiedzieć, by do takich nieodkrytych obszarów badawczych 

należały życie i działalność przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie 

Kazimierza Sabbata. Studia nad jego politycznym i społecznym dorobkiem 

zawdzięczamy przede wszystkim dwojgu krajowych biografów Sabbata: Jac-

kowi K. Danelowi1 i Wandzie K. Roman2 (niemal równocześnie z ukazaniem 

się niniejszego tomu planowane jest wydanie monumentalnej, stanowiącej pod-

sumowanie ponad ćwierćwiecza studiów, biografii Kazimierza Sabbata pióra 

Jacka K. Danela3). O Sabbacie pisali też inni historycy m. in. Andrzej Friszke4, 

Janusz Krężel5, Joanna Pyłat6, Maria Straszewska7, Krzysztof Tarka8.  

                                                      
1
 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, Mielec 2000; idem, Kazimierz Sabbat 

(1913-1989) polityk i mąż stanu „Niepodległość”, 2000/2001, t. LI, s. 7-28; idem, Kazi-

mierz Sabbat, polityk i mąż stanu 1913-1989. Biografia polityczna, Mielec-Poznań 2005; 

idem, Działalność niepodległościowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza 

Sabbata w latach 1986-1989 [w:] Działalność niepodległościowa Prezydentów RP na 

Uchodźstwie 1939-1990, red. B. Polak, M. Polak, Koszalin 2011.  
2
 K. Sabbat, Polska na drodze do wolności i niepodległości: pisma polityczne, wybór i 

oprac. W. K. Roman, Toruń 2009; W. K. Roman, Archiwum Kazimierza Sabbata, „Archi-

wa-kancelarie-zbiory” 2010, nr 1, s. 69-89.  
3
 J. K. Danel, Orędownik niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913-1989, Kraków 2015 

4
 A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999. 

5
 J. Krężel, Szlakiem harcerskiej młodości Kazimierza Aleksandra Sabbata, „Bibliofil har-

cerski” (Tarnów), 1992, nr 24, s. 9-42. 
6
 J. Pyłat, W służbie Rzeczypospolitej. Rzecz o działalności Edwarda Raczyńskiego i Kazi-

mierza Sabbata, [w:] Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy 

z historii polskiej emigracji, red. A. Rzegocki, H. Taborska, M. Fleming, Londyn-Kraków 

2013; eadem, Szanse i perspektywy Polski w latach 1989-1990 widziane przez pryzmat 

opinii „polskiego Londynu”, „Politeja”, 2013, nr 1 s. 65-93.  
7
 M. Straszewska, Sabbat Kazimierz Aleksander (1913-1989), [w:] Harcerski Słownik Bio-

graficzny, t. 1, red. J. Wojtycza, Warszawa 2006, s. 174-178. 
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Z drugiej strony, mimo mrówczej nieraz pracy biografów, nie sposób 

stwierdzić, by Kazimierz Sabbat, nawet na tle innych postaci emigracyjnego 

życia społeczno-politycznego, był postacią szczególnie znaną i rozpoznawalną. 

W panteonie uchodźczych bogów ustępuje, co zrozumiałe, generałom Ander-

sowi czy Sosnkowskiemu, nie budzi takich emocji, jak Cat-Mackiewicz, Bór-

Komorowski czy Mikołajczyk, nie był też świadkiem przełomowych wydarzeń 

w historii Polski, jak wojenny prezydent Władysław Raczkiewicz czy symbo-

licznie kończący misję państwa na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski. 

Czy zatem należy Kazimierza Sabbata traktować jako jednego z setek lide-

rów polskiej, wojenno-politycznej emigracji niepodległościowej, który podle-

gając mechanizmom środowiskowej autorekrutacji, wspiął się na najwyższy 

szczebel wychodźczej hierarchii, by jako prezydent bez państwa świecić wśród 

towarzyszy niedoli odbitym blaskiem piastowanej godności? Patrząc na biogra-

fię Sabbata wydaje się, że taka ocena byłaby mocno niesprawiedliwą. 

Życie i działalność Kazimierza Sabbata pokazuje, iż był to polityk nietu-

zinkowy. Czy wielkiego formatu? – tego nie sposób stwierdzić, gdyż wciśnię-

cia w ciasny gorset emigracyjnej quasi-polityki nie da się porównać z uprawia-

niem polityki realnej. Ale bez ryzyka można napisać, że wyrastał Sabbat, może 

nawet znacznie (a materiał porównawczy jest w tym przypadku bogaty) – i 

szerokością horyzontów, i śmiałością koncepcji, i stylem myślenia – ponad 

otoczenie, w którym przyszło mu działać przez całe niemal dorosłe życie.  

Był Kazimierz Sabbat politykiem nowoczesnym. Wyrósłszy z przedwo-

jennego harcerstwa, owej kuźni charakterów, ale też szkoły demokracji obywa-

telskiej, patriotyzmu największej próby, ofiarnej pracy państwowej, jako dzia-

łacz emigracyjny dbał o stałą obecność społecznego komponentu w życiu poli-

tycznym wychodźstwa. Podróżując jako premier i prezydent po świecie, nawią-

zywał nadszarpnięte więzy z tymi polskimi środowiskami, które znalazły się w 

pół drogi między wychodźstwem politycznym a Polonią. Odrzucając styl pre-

zydentury Augusta Zaleskiego, Sabbat demokratyzował instytucje polskiego 

państwa na wychodźstwie, mając świadomość, że emigracyjny legalizm nie 

może być celem samym w sobie a jedynie orężem w walce o wolną Polskę. 

Jeżeli wtapiająca się w kraje osiedlenia społeczność wychodźcza owego legali-

zmu nie zarzuciła, była to w dużej mierze zasługa takich polityków jak Kazi-

mierz Sabbat. 

Przedostatni emigracyjny prezydent był dalekosiężnym pragmatykiem. Ja-

ko polityk średniego pokolenia, wychodźczych imponderabiliów trzymał się 

tylko w takim wymiarze, w jakim dostrzegał ich symboliczną wartość. Nie ule-

gając nadmiernej egzaltacji krajową opozycją i widząc jej słabości, doceniał 

przecież i miał świadomość jej wiodącej roli w przemianach w kraju. Miał 

                                                                                                                                       
8
 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie 

1945-1990, Warszawa 2003; idem, Wywiad PRL na tropie Kazimierza Sabbata, „Archi-

wum emigracji: studia-szkice-dokumenty”, 2011, z. 1-2 (14-15), s. 289-294. 
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przeświadczenie o potrzebie budowy nowego, pojałtańskiego ładu, myślał o 

ułożeniu pozimnowojennych stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Wreszcie, wbrew opinii wielu koryfeuszy emigracji, po ćwierćwieczu milcze-

nia nawiązał ponownie stosunki z Ukraińcami. Był politykiem centrum i kom-

promisu. 

Parafrazując opinię Juliusza Mieroszewskiego o innym emigracyjnym po-

lityku, w wychodźczym dramacie grał Sabbat z przekonaniem swoją rolę. I 

jeżeli było coś fałszywego, to nie aktor, lecz teatr i sceneria. 

Życie oraz działalność społeczna, polityczna Kazimierza Sabbata zasługują 

na pogłębione studia, sama zaś sylwetka harcerza, patrioty, emigracyjnego pre-

zydenta godna jest popularyzacji i upamiętnienia. Starania takie przyświecały 

Autorom niniejszej publikacji, poświęconej wybranym zagadnieniom z biogra-

fii Kazimierza Sabbata. Nieprzypadkowym jest miejsce wydania książki – 

Ostrowiec Świętokrzyski leży zaledwie 30 km. od Bielin, gdzie u podnóża Ły-

sej Góry urodził się i skąd powędrował w szeroki świat prezydent Kazimierz 

Sabbat. 

Tom składa się z trzech rozdziałów, poprzedzonych wstępnym esejem 

prof. dr. Bolesława Indyka – prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego na 

Obczyźnie. Rozdział I, zatytułowany Kazimierz Sabbat – syn Ziemi Świętokrzy-

skiej, harcerz, działacz społeczny, otwiera przeglądowy artykuł mgr. Wojciecha 

Klasa z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, poświęcony zdepo-

nowanym w Bibliotece Polskiej POSK materiałom archiwalnym dotyczącym 

Kazimierza Sabbata. Ks. Stanisław Bastrzyk – proboszcz parafii p/w Nawie-

dzenia NPN w Niekrasowie (gdzie Sabbat spędził dzieciństwo) oraz mgr Pauli-

na Jaremczak z Uniwersytetu Wrocławskiego skupili się w swych tekstach na 

dzieciństwie i młodości Kazimierza Sabbata. Zamykające rozdział artykuły 

prof. dr. hab. Adama Massalskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz 

mgr. Mariana Miszczuka dotyczą natomiast działalności harcerskiej przyszłego 

prezydenta na uchodźstwie. 

Rozdział II, zatytułowany Kazimierz Sabbat – emigracyjny polityk i mąż 

stanu, obejmuje tematykę związaną z emigracyjną działalnością polityczną 

Sabbata. W otwierających rozdział tekstach dr Piotr Kardela z Instytutu Pamię-

ci Narodowej oraz dr hab. Stanisław Kilian z Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie analizują związki Sabbata z przedstawicielami emigracyjnych śro-

dowisk – prezesem SPK w Stanach Zjednoczonych Stanisławem Gieratem oraz 

politykami Stronnictwa Narodowego. Dwa kolejne teksty poświęcone zostały 

zagranicznym aspektom polityki Sabbata – dr Jacek K. Danel z PWSZ w Za-

mościu rozważa podejście Sabbata do kwestii ukraińskiej, zaś dr Robert Zapart 

z Uniwersytetu Rzeszowskiego skupia się na koncepcji integracji państw i na-

rodów Europy Środkowo-Wschodniej. Dwa zamykające rozdział teksty dotyczą 

wybranych zagadnień z okresu prezydentury Kazimierza Sabbata – dr Patryk 

Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej przeanalizował australijską wizytę emi-
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gracyjnego prezydenta w 1988 r., zaś prof. dr hab. Krzysztof Tarka z Uniwersy-

tetu Opolskiego skupił się na podejściu Sabbata i innych środowisk emigracyj-

nych do zmian ustrojowych w Polsce pod koniec lat 80. 

Rozdział III, zatytułowany Emigracja niepodległościowa na Zachodzie – 

przywództwo, elity, społeczność, struktury, nie dotyczy bezpośrednio biografii 

Kazimierza Sabbata, natomiast rozpatruje wybrane zagadnienia z życia spo-

łeczno-politycznego emigracji, często – jak w przypadku problematyki ukraiń-

skiej czy emigracyjnego parlamentaryzmu – towarzyszące działalności Kazi-

mierza Sabbata. W tekście otwierającym rozdział dr Andrzej Purat z Uniwersy-

tetu Kazimierza Wielkiego dokonał przeglądu wojennych i wczesnopowojen-

nych relacji polsko-ukraińskich. Dr Jakub Żak z Wyższej Szkoły Biznesu i 

Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim skupił się na działalności żoł-

nierzy PSZ w emigracyjnych organizacjach społecznych. Dr Paweł Gotowiecki 

z Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

oraz dr Grzegorz Kulka z Uniwersytetu Wrocławskiego poświęcili swe artyku-

ły funkcjonowaniu quasi-parlamentarnej Rady Narodowej RP. W zamykają-

cych rozdział i cały tom tekstach prof. dr hab. Artur Patek z Uniwersytetu Ja-

giellońskiego przybliża genezę i losy polskich wojennych nekropolii w Pale-

stynie, zaś dr Elżbieta Muciek z UMCS dokonała przeglądu zorganizowanego 

życia polskiej diaspory w Szwecji. 

Niniejsza publikacja nie pretenduje do miana syntezy rozlicznych aspek-

tów składających się na biografię Kazimierza Sabbata. Staraniem Autorów było 

natomiast poszerzenie pewnych zagadnień i włączenie się do naukowego dys-

kursu nad działalnością prezydenta Sabbata ukazaną na tle złożonej rzeczywi-

stości, w której przyszło wojskowo-politycznemu wychodźstwu kontynuować 

niełatwą misję. 

 

 

Paweł Gotowiecki 
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Bolesław Indyk  

Całym życiem…  

Szanowni Państwo! 

Stoję tu przed Państwem nieco zawstydzony, bo przeglądając program i li-

stę prelegentów widzę, że życie i służba społeczna naszego zmarłego Prezyden-

ta jest w szczegółach opisana i omówiona przez znawców i ludzi bardziej do 

tego powołanych niż ja. Dlatego nie usłyszą Państwo ode mnie żadnych rewe-

lacji, bo te albo są poruszone przez innych mówców albo już są znane w publi-

kacjach dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. 

Natomiast postaram się zwrócić Państwa uwagę na skojarzenia, które na-

suwają się ludziom, którzy szerzej i głębiej patrzą na historię naszej Ojczyzny, i 

tło, w którym żył i działał prezydent Sabbat. 

 

                     O czymże dumać na obcej ziemi 

                     kiedy wokół są wszyscy niemi 

                     a obłuda powszechnie króluje 

                     i system egoizmów buduje? 

 

Cofnijmy się nieco w historię, do XIX wieku. Po upadku powstania listo-

padowego emigracja polska w Paryżu tak zasłużyła się w podtrzymywaniu 

ducha wolności i niepodległości Polski, że przyszłe pokolenia nazwały ją 

„Wielką Emigracją”. Ta – słusznie nazwana „wielką” – emigracja, wypaliła się 

w okresie około 30 lat. Jej ostatni manifest to próba tworzenia legionów przez 

naszego wieszcza Adama podczas wojny krymskiej. Próba, która skończyła się 

wraz z jego śmiercią. 

Porównajmy losy emigracji z 1939/45 roku, która funkcjonuje jeszcze 

dziś, po 75 latach, a dorobek jej pozostanie na długie lata po naszym odejściu. 

Czy nie nasuwa się pytanie: co się zmieniło? Przecież patriotyzm był taki 

sam: gotowość do ofiar, tęsknota, podobne; poczucie krzywdy i zawodu wzglę-

dem tzw. „przyjaciół” również. 

Standardowa odpowiedź, że „zmieniły się czasy”, niczego nie tłumaczy 

ani nie usprawiedliwia, bo dotyczy wszystkich, tak wrogów jak i przyjaciół. 

Ludzkie dążenia, cnoty i wady, nie zmieniają się, lecz dostosowują się do oko-

liczności, w jakich jednostka czy społeczeństwo się znajdują. 

Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II, przy spotkaniu z polską społeczno-

ścią, podczas swej wizyty w Wielkiej Brytanii powiedział, że nas nie można 

określać słowem Polonia, bo to nasuwa skojarzenie z emigracją, która znalazła 



 
12 

się na obczyźnie z powodów ekonomicznych, tzn. „za chlebem”. Nie oddaje 

również rzeczywistości termin, po części słuszny, „emigracja polityczna”. Naj-

bardziej odpowiedni termin to: mała Polska na wygnaniu, wyrwana z Kraju 

Ojczystego, ze wszystkimi Jej instytucjami i ideałami, która nie pogodziła się 

ze zdradą i narzuconym systemem obcym polskiej naturze. 

Po głębszej analizie, jedna różnica rzuca się w oczy: młodzież i jej wy-

chowanie! Ten wątek musi być podkreślony w każdej biografii naszego Prezy-

denta Kazimierza Sabbata. 

Żywiołowy rozwój Związku Harcerstwa Polskiego tuż przed, podczas, i 

zaraz po I wojnie światowej, zawdzięczamy temu, że właśnie ideały patrioty-

zmu i służby bliźniemu głoszone przez ZHP trafiły na bardzo podatny grunt. 

 Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną 

pomoc bliźnim to słowa przyrzeczenia, które uroczyście składa chłopak czy 

dziewczyna wstępując do ZHP. 

Harcerstwo było i jest w stanie skierować niespożytą energię młodzieńczą 

i chęć przygody w stronę szlachetności i najwyższej użyteczności dla społe-

czeństwa. 

Prezydent Kazimierz Sabbat od dzieciństwa do śmierci, a więc „całym ży-

ciem”, był zaangażowany w pracę harcerską. Pracując dla Polski, był wierny 

przysiędze bez względu na to, w jakich okolicznościach i otoczeniu się znalazł. 

Lecz znów spójrzmy na otoczenie, w którym pracował. W otoczeniu tym 

przeważali harcerze. Ale nie tylko w jego najbliższym środowisku. Kardynał 

Stefan Wyszyński był harcerzem, papież Jan Paweł II również był bliski har-

cerstwu, nuncjusz papieski na Bliski Wschód a potem do Centralnej Azji abp 

Marian Oleś także był harcerzem, itd. Polskie harcerstwo wyróżniło się wśród 

wszystkich światowych organizacji skautowych pod tym względem i świeci 

przykładem. 

W emigracji wojennej i powojennej tak kierownicze jak i wiele podrzęd-

nych funkcji pełnili harcerze. Harcerzy było tak wielu w przywództwie emigra-

cji, że zazdrośni mówili, iż jeżeli ktoś chce zająć jakieś kierownicze stanowisko 

w emigracyjnym społeczeństwie, to wpierw musi włożyć krótkie spodenki. 

Odmłodzenie kadr, tak potrzebne w życiu społeczeństwa, które chce przetrwać, 

w dużej mierze odbywało się przez kształcenie harcerskie. 

Podczas premierostwa i, później, prezydentury Kazimierza Sabbata, byłem 

delegatem Rządu RP na Szkocję oraz trzykrotnie wybranym posłem ze Szkocji 

do Rady Narodowej RP. Byłem również przez pewien czas przewodniczącym 

Polskiej Akcji Katolickiej na Szkocję. Z tego powodu śmiem twierdzić, że har-

cerstwo było jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do prze-

trwania wojennej emigracji niepodległościowej przez tak długi okres, pomimo 

różnych okoliczności i nastawienia środowiska, w którym żyła. 
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Władze Rzeczypospolitej Polskiej międzywojennej zdawały sobie sprawę 

z korzyści wychowania młodzieży według zasad i metody harcerskiej, dlatego 

uznały ZHP za instytucję wyższej wartości. 

Wiedzieli o tym także i wrogowie Narodu i wolności, dlatego tak konse-

kwentnie starali się zlikwidować harcerstwo i w to miejsce wprowadzić organi-

zacje młodzieżowe, z których wyrzucono Boga. I tu, gwoli prawdy historycz-

nej, przykro jest przypomnieć, że wśród późniejszych bohaterów „Solidarno-

ści”, byli wcześniejsi gorliwcy w likwidowaniu harcerstwa. Już pierwszy bu-

downiczy międzynarodowego skautingu, Robert Baden-Powell, wyraził się: 

Gdyby skauting miał być bez Boga to lepiej żeby go w ogóle nie było. 

Harcerstwo na emigracji przetrwało w swych oryginalnych założeniach i 

formie, i dziś tworzy związek o światowym zasięgu, z tym samym przyrzecze-

niem i prawem.  

Wpływ wychowania harcerskiego i otoczenia w życiu śp. prezydenta Ka-

zimierza Sabbata jest widoczny i urzekający. Lecz żar miłości nie działa tylko 

w jedną stronę. Raz rozpalony ogień wśród podatnego materiału ogarnia coraz 

szersze pole. Swym przykładem, zapałem, obowiązkowością, dokładnością i 

ofiarnością prezydent Sabbat świecił i zapalał innych w swoim otoczeniu. Słu-

żył, tak jak poprzysiągł w młodości, całym życiem Bogu i Polsce. Na najwyż-

szym stanowisku nie faworyzował żadnej frakcji politycznej, mając zawsze na 

względzie dobro Narodu, a nie poszczególnej grupy politycznej. I z tej służby 

odwołał go Stwórca na wieczną wartę, pozostawiając nam następny przykład 

do naśladowania. 

Jego następca śp. prezydent Ryszard Kaczorowski przeszedł również szko-

łę miłości Ojczyzny, ofiarności, służby i pracy społecznej w harcerstwie. Dożył 

chwili przez nas wszystkich wymarzonej, kiedy przekazał insygnia władzy 

prezydenckiej wybranemu przez Naród kandydatowi, ale nie spoczął na laurach 

i dalej pracował społecznie zauraczając przykładem dobrej woli i patriotyzmu, 

do tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej. 

Dlatego uważam, że na pomnikach dwóch ostatnich prezydentów Rzeczy-

pospolitej Polskiej na uchodźstwie, tak jak w biografiach czy wspomnieniach w 

literaturze o nich, obok insygniów państwowych, powinien być uwidoczniony 

krzyż harcerski. Bo to tłumaczyłoby ich życiową motywację, oraz podkreślało-

by szlachetność ich służby. 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 8 maja 2014 
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Rozdział I. 

Kazimierz Sabbat –                       
syn Ziemi Świętokrzyskiej,       
harcerz, działacz społeczny 
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Wojciech Klas 

Materiały archiwalne dotyczące Kazimierza 
Sabbata w zasobie Biblioteki Polskiej POSK 

w Londynie 

rchiwalia dotyczące Kazimierza Sabbata można znaleźć w różnych zbio-

rach prywatnych, archiwach i bibliotekach. Zasygnalizuję tylko zagraniczny 

kierunek poszukiwań tychże materiałów: przede wszystkim rodzina Kazimierza 

Sabbata posiada jego własne archiwum1, zbiory dotyczące Sabbata są też 

zgromadzone w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Lon-

dynie2. Papiery związane z działalnością Sabbata można również znaleźć w 

rękach prywatnych oraz innych emigracyjnych instytucjach polskich czy ob-

cych w Wielkiej Brytanii i poza nią. 

Sama postać przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie jest dokładnie 

przedstawiona w innych artykułach składających się na niniejszy tom. W moim 

opracowaniu skupię się jedynie na materiałach zgromadzonych w Bibliotece 

Polskiej w Londynie3. 

                                                      
1
 W. K. Roman, Archiwum Kazimierza Sabbata, „Archiwa-kancelarie-zbiory” 2010, nr 1, s. 

69-89. Opracowała też jego pisma: K. Sabbat, Polska na drodze do wolności i niepodległo-

ści: pisma polityczne, wybór i oprac. W. K. Roman, Toruń 2009.   
2
 Materiały są zgromadzone m.in. w Archiwum Akt Prezydentów (1939-1990), Archiwum 

Rady Ministrów, archiwach poszczególnych ministerstw, Rady Narodowej RP (1949-1972) 

czy też w kolekcjach. 
3
 Pisali o nim m. in. Andrzej K. Kunert (Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodź-

stwie 1939-1990, Warszawa 2002, s. 24-27; Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na 

Uchodźstwie 1939-1990, wyd. II, Warszawa 2010, s. 26-29), Jacek K. Danel (praca magi-

sterska – zob. rkp 1639 Biblioteki Polskiej POSK w Londynie; Kazimierz Sabbat. Rys bio-

graficzny, Mielec 2000), Janusz Krężel (Szlakiem harcerskiej młodości Kazimierza Alek-

sandra Sabbata, „Bibliofil harcerski” (Tarnów), 1992, nr 24, s. 9-42) czy Joanna Pyłat 

(Szanse i perspektywy Polski w latach 1989-1990 widziane przez pryzmat opinii „polskiego 

Londynu”, „Politeja”, 2013, nr 1 s. 65-93; W służbie Rzeczypospolitej. Rzecz o działalności 

Edwarda Raczyńskiego i Kazimierza Sabbata [w:] Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 

1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji, red. A. Rzegocki, H. Taborska, 

M. Fleming, Londyn-Kraków 2013). O działalności Sabbata w harcerstwie można dowie-

dzieć się z publikacji: Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912-1946), red. S. Łopa-

to, L. Nowak, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2012. 
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Materiały archiwalne dotyczące Kazimierza Sabbata mieszczą się głównie 

w pięciu rękopisach Biblioteki Polskiej POSK w Londynie4. Rękopis nr 1140, 

pochodzący z daru Haliny Martinowej (wieloletniego członka Rady Narodo-

wej), zawiera dokumenty dotyczące Rady Narodowej RP, jak: protokoły, rezo-

lucje, zarządzenia5 oraz teczkę ze sprawą premiera Alfreda Urbańskiego6. W 

papierach Rady można znaleźć druki exposé Sabbata, jako Prezesa Rady Mini-

strów z 1976 r., fotografię z zaprzysiężenia nowego rządu, protokoły z posie-

dzeń Rady, w dokumencie życzeń noworocznych (z 1987 r.) można doczytać 

się jego prezentacji poświęconych bohaterskim czynom Polaków, omówienie 

ofiarności żołnierzy PSZ na Zachodzie, tematy opisujące ówczesną sytuację 

polityczną. Rękopis zawiera także dekrety, zarządzenia, przemówienia prezy-

denckie. Na uwagę zasługuje przemówienie K. Sabbata z otwarcia posiedzenia 

Rady Narodowej RP 8. kadencji, rozpoczynającej się 10 czerwca 1989 r. 

Omówił w nim sprawę wyborów w Polsce, rolę „Solidarności”, podsumowywał 

fakt upadku systemu komunistycznego, a jednocześnie podkreślił rolę emigracji 

niepodległościowej w jej służbie krajowi. Widział przy tym datę zakończenia 

roli rządu emigracyjnego nie wcześniej, jak po ukonstytuowaniu się legalnie i 

demokratycznie wybranego sejmu w Polsce.  

Następny protokół z posiedzenia Rady, zwołanej ku uczczeniu ś. p. zmar-

łego prezydenta K. Sabbata (z dnia 2 września 1989 r.) obejmuje przemówienia 

premiera Edwarda Szczepanika, Lidii Ciołkoszowej i Zygmunta Szadkowskie-

go, który zgłosił ponadto wniosek o przyjęcie w uchwale, że Kazimierz Sabbat 

dobrze zasłużył się Ojczyźnie.  

                                                      
4
 Skupiłem się jedynie na rękopisach, pomijając dział fotografii (gdzie znajdują się bardzo 

bogate zasoby ikonograficzne dotyczące K. Sabbata) w zbiorach Biblioteki Polskiej POSK 

w Londynie. 
5
 Biblioteka Polska POSK w Londynie (dalej: BP), rkp 1140, Rada Narodowa RP: Protoko-

ły, rezolucje, zarządzenia (dokumenty z lat 1973-1991). 
6
 BP, rkp 1140A, Sprawa Urbański & Co (Awantura przeciw Skarbowi Narodowemu i 

rządowi Sabbata). Skarb Narodowy powołano dekretem Prezydenta RP z dnia 14 paździer-

nika 1949 r. (Dziennik Ustaw RP, 1949, nr 3). Powołany został w celu zapewnienia wła-

dzom RP na uchodźstwie niezbędnych środków materialnych. Majątek stanowiły nieru-

chomości oraz rzeczy ruchome i sumy obrotowe. Z dochodów wypracowanych przez Skarb 

Narodowy RP Prezydent otrzymywał 70% dochodów, natomiast reszta przechodziła do 

rezerwy tego funduszu. Por: Przepisy prawne Skarbu Narodowego R.P., Londyn 1967; 

Zjednoczenie – to Skarb, Skarb – to Zjednoczenie. W pięciolecie powstania Skarbu Naro-

dowego i w pierwszą rocznicę podpisania Aktu Zjednoczenia, Londyn 1955; W 10-lecie 

Skarbu Narodowego 14.X.1949-14.X.1959. Londyn [1959]; 20 lat Skarbu Narodowego 

1949-1969, Londyn [1969]; 25 lat Skarbu Narodowego 1949-1974, Londyn [1974]; 40 lat 

Skarbu Narodowego 1949-1989, Londyn [1989]; Do Rodaków w Wielkiej Brytanii (Komi-

sja Skarbu Narodowego na Wielką Brytanię), Londyn, 1962; Władze Rzeczypospolitej Pol-

skiej na Uchodźstwie, Londyn 1988, s. 34-37. Skarb Narodowy wspierał finansowo różnego 

typu wydawnictwa (broszury, informatory, książki etc.) 
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Rękopis nr 1140A opisuje spór wokół Skarbu Narodowego oraz wystąpie-

nia przeciwko rządowi K. Sabbata. Papiery zgromadzone są w kilku skoroszy-

tach. Pierwszy to „Teczka z Kancelarii Pana Prezydenta”, gdzie można odna-

leźć list Stefana Nowickiego, Delegata Rządu RP w Australii do K. Sabbata, 

ówczesnego Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 listopada 1976 r. W liście No-

wicki porusza kwestię Skarbu Narodowego oraz zapewnia premiera o swojej 

lojalności. „Teczka Głównej Komisji Skarbu Narodowego” to kolejny skoro-

szyt, w którym można znaleźć rozliczenia dochodów ze Skarbu Narodowego, 

wycinki prasowe dotyczące rządu Sabbata oraz przemówienie A. Urbańskiego 

z posiedzenia Rady Narodowej RP w dniu 23 października 1976 r. do punktu 

pierwszego porządku obrad, dotyczącego Exposé Prezesa Rady Ministrów. 

Urbański omówił trudności utworzenia gabinetu pod przewodnictwem K. Sab-

bata: Są (…) dwa główne powody akcji przeciwko obecnemu Rządowi RP, a 

mianowicie; 1) spór między Rządem i Skarbem Narodowym na tle nie rozlicze-

nia się Skarbu Narodowego z dochodów w 1973 i 1974 [roku] na rzecz Rządu 

RP i 2) brak zaufania do utworzonego Rządu RP, jednostronnego i nierepre-

zentującego szerokich rzesz emigracji niepodległościowej. Dalej stwierdza: 

Zaskoczony jestem również oświadczeniem p. Sabbata, że wziąłby pieniądze z 

obcych źródeł, gdyby mu je zaproponowano. Jestem stanowczo przeciwny temu 

stanowisku. Z kolei „Teczka pomarańczowa” dotyczy Komisji dochodzeniowej 

w sprawie dochodów i wydatków Skarbu Narodowego7.  

Rękopis nr 1372, pochodzący z daru Andrzeja Świdlickiego, to „Materiały 

dotyczące Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii z lat 1941-1945” (kore-

spondencja i notatki) oraz „Teczka dotycząca Ministerstwa Spraw Krajowych 

w Rządzie RP na Uchodźstwie – 1987”. 

W materiałach dotyczących harcerstwa znaleźć można zeszyt skauta Ka-

zimierza Sabbata, jego notatki i zapiski, korespondencję związaną z harcer-

stwem oraz korespondencję między działaczem skautingu brytyjskiego Thoma-

sem Gladstone (Glad’em) Bincham i Sabbatem z 1945 r. Ta ostatnia omawia 

kwestie tzw. „wyzwolenia” i „rządu lubelskiego” oraz poruszenia sprawy Pol-

ski i debaty o niej w parlamencie brytyjskim8. W dokumentach ministerstwa 

można odnaleźć maszynopisy, wycinki prasowe w języku polskim i angielskim 

                                                      
7
 BP, rkp 1140, dok. nr 3, 11, 15, 22, 23, 25, 26, 30; BP, rkp 1140A, Teczka Kancelarii 

Pana Prezydenta, dok. nr 7; BP, rkp 1140A, Teczka Głównej Komisji Skarbu Narodowego, 

dok. nr 10, 22; por: W walce o Polskę wolną, niepodległą i demokratyczną. Exposé Prezesa 

Rady Ministrów R.P. Kazimierza Sabbata na Radzie Narodowej R.P. W Londynie w dniu 

23 października 1976, Londyn 1976; Exposé Prezesa Rady Ministrów R.P. Kazimierza 

Sabbata na posiedzeniu Rady Narodowej R.P. W Londynie w dniu 8 kwietnia 1984, Londyn 

1984. 
8
 BP, rkp 1372, Materiały dotyczące Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii 1941-1945 

(korespondencja, notatki), dok. nr 1, 2, 7, 9, 11. 
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dotyczące samego Sabbata oraz polskich spraw politycznych w kraju i na wy-

chodźstwie9. 

Rękopis o numerze 1390 również obejmuje harcerstwo i składa się z czte-

rech jednostek archiwalnych, oznaczonych jako A, B, C i D. Są to kolejno: 

„Kroniczka kręgu harcerskiego Syryjczyków” (z lat 1943-1944), „Kronika krę-

gu harcerskiego Wędrownych Zniczów – cz. II” (z lat 1945-1946), bliżej nieo-

kreślony „Pamiętnik” (z notatkami z lat 1939-1940 i zaczynający się pierw-

szym zapisem z dnia 27 sierpnia 1939 r. zdaniem: Wojna jest początkiem nowej 

rzeczywistości polskiej!) oraz „Notatki dotyczące spraw harcerskich” (z lat 

1945-1947). W katalogu zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej przy tym 

rękopisie występuje jako główne hasło osobowe właśnie: Kazimierz Sabbat10.  

Kolejny rękopis, o numerze 1639 zawiera pracę magisterską Jacka Krzysz-

tofa Danela, napisaną pod kierunkiem prof. Tomasza Strzembosza na Katolic-

kim Uniwersytecie Lubelskim w 1996 r. Nosi ona tytuł Kazimierz Sabbat na tle 

emigracyjnych sporów i polemik wokół legalizmu 1985-1986. Podstawy i dzieje 

legalizmu państwowego na uchodźstwie 1939-1986. Praca bardzo dokładnie 

prezentuje postać Sabbata poprzez rozdziały: I. Rys biograficzny Kazimierza 

Sabbata, s. [wł. k.] 16-66; II. Podstawy ciągłości prawnej państwa polskiego 

na uchodźstwie. Zwolennicy i przeciwnicy legalizmu (1945-1986), s.[wł.k.] 67-

86; III. Rys legalizmu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 

(1939-1986) s.[wł.k.] 87-179; IV. Wyznaczenie Kazimierza Sabbata na urząd 

Prezydenta RP na Uchodźstwie (1980), s.[wł.k.] 180-189; V. Spór o objęcie 

urzędu Prezydenta RP na Uchodźstwie oraz sens legalizmu (październik 1985-

kwiecień 1986). Autor korzystał z zasobów archiwalnych zgromadzonych w 

Archiwum I LO im. S. Konarskiego w Mielcu (arkusze ocen), Archiwum Mu-

zeum Regionalnego w Mielcu (Sprawozdania Dyrekcji Państwowego Gimna-

zjum za lata 1924-1932), Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego w Warsza-

wie (Album studentów U...W... nr 40001-45000), Archiwum Akt Nowych w 

Warszawie (Związek Harcerstwa Polskiego), Archiwum Prywatnego Kazimie-

rza Sabbata w Londynie (dokumentacji działalności harcerskiej i politycznej), 

Archiwum Adama i Lidii Ciołkoszów w Londynie (dokumentacji dotyczących 

Polskiej Partii Socjalistycznej na Uchodźstwie 1939-1986), Archiwum Prywat-

nego Janusza Krężela w Mielcu oraz relacji osobowych ze Stanisławem Barto-

szem, Lidią Ciołkoszową, Janem Gajem, Ryszardem Kaczorowskim, Haliną 

                                                      
9
 BP, rkp 1372, Teczka dot. Ministerstwa Spraw Krajowych w Rządzie RP na Uchodźstwie 

– 1987 [oryginalny opis teczki: Rząd R.P. Na Uchodźstwie – Londyn. Min. Spr. Krajowych 

1987]. 
10

 BP, rkp 1390A, „Kroniczka kręgu harcerskiego Syryjczyków”; BP, rkp 1390B, „Kronika 

kręgu harcerskiego Wędrownych Zniczów – cz. II”; BP, rkp 1390C, „Pamiętnik”; BP, rkp 

1390D, „Notatki dotyczące spraw harcerskich”. 
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Martinową, Anną Sabbatową, Jolantą Sabbatówną, Kazimierzem Stepanem, 

Zygmuntem Szadkowskim, Andrzejem Zakrzewskim (z lat 1991-1992)11. 

Rękopis z numerem 1885 stanowi fragment Archiwum Kazimierza Sabba-

ta. Obejmuje korespondencję z lat 1979-1982, materiały związane z jego dzia-

łalnością polityczną (w tym notatki) z lat 1980-1982 oraz inne materiały z lat 

1980-198212. W prezentowanych rękopisach, maszynopisach i materiałach po-

wielanych przebija jeden z najważniejszych tematów ówczesnej polityki, a 

mianowicie kwestia „Solidarności” i spraw politycznych, czasem też ekono-

micznych rozgrywających się wokół tego wątku. Nie brakuje także problemów 

rządu na uchodźstwie; w korespondencji księdza Franciszka J. Pluty, Delegata 

Rządu R.P. w Kanadzie do premiera Kazimierza Sabbata z 5 grudnia 1981 r. 

opisane zostały problemy z działalnością Skarbu Narodowego: Wszyscy jego 

prezesi i delegaci, to ludzie bardzo poczciwi, ale starzy i niedołężni. Trudno im 

się ruszać. Ja widzę jak wiele można by zrobić, gdyby się miał kto koło tego 

zakręcić13. Delegat pisał dalej, że wszyscy emigranci w Kanadzie zbierają na 

pomoc w Polsce w żywności i lekarstwach. Zgodził się z Sabbatem, iż sami 

przedstawiciele Solidarności podkreślają, że w znaczeniu ogólnym należy prze-

konywać zachód o konieczności pomocy Polsce gospodarczej, ogólnej. Jak to 

Pan Premier podkreślił, jakiegoś wysiłku całego zachodu, w postaci P[l]anu 

Marshall'a. Poza tym [widzę] konieczność pomocy politycznej Solidarity with 

Poland14. Inni korespondenci Sabbata to Andrzej Szczygielski, prezes Federacji 

Organizacji Polskich w Australii, Zdzisław Najder z Radia Wolna Europa, ks. 

prałat Marian Walorek i Krystyna Potocka z Madrytu, Artur Tarnowski z Li-

zbony, Jan Żółtowski z Buenos Aires, Kamil B. Czarnecki z Londynu, delegaci 

rządu na uchodźstwie: Wiesław Patek ze Szwecji, Eugeniusz Kruszewski z 

Danii, Wincenty Broniwój-Orliński i Ludwik Frendl z Niemiec oraz inni15. 

Pisał także do Sabbata Tadeusz Podgórski, redaktor periodyku Polskiej Partii 

Socjalistycznej pod nazwą „Przemiany”. W liście z 1 grudnia 1981 r. (pisanym 

w Monachium), zawarł spostrzeżenia w sprawie sekcji londyńskiej PPS i wy-

padków w Polsce: O ile wydarzenia zeszłoroczne były rewelacyjne, to obecnie 

jest sporo powodów do niepokoju i pesymizmu, chociaż w historycznej perspek-

tywie jestem zdania, że aktualne wielkie trudności, dotkliwe dla współczesnych, 

przybliżają wybicie się Polski na niepodległość16. 

                                                      
11

 BP, rkp 1639, J. K. Danel, „Kazimierz Sabbat na tle emigracyjnych sporów i polemik 

wokół legalizmu 1985-1986” (praca magisterska).  
12

 BP, rkp 1885, Sabbat Kazimierz. Fragment archiwum. 1. Korespondencja (1979-1982). 

2. Materiały związane z działalnością polityczną – w tym notatki (1980-1982). 3. Różne 

(1980-1982). 
13 

BP, rkp 1885, Korespondencja (1979-1982), dok. nr 3, k.1. 
14

 Ibidem, k.2. 
15

 BP, rkp 1885, dok. nr 5, 6, 9, 12-20, 22-24, 35, 37 
16

 BP, rkp 1885, dok. nr 35. 
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Druga jednostka tego rękopisu to materiały związane z działalnością poli-

tyczną z lat 1980-1982. Obejmują one m. in. brulion rezolucji polskiego rządu 

wychodźczego w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, 

brudnopis listu Prezesa Rady Ministrów K. Sabbata z 21 grudnia 1981 r., w 

sprawie Romualda Spasowskiego, który zrezygnował ze stanowiska ambasado-

ra PRL i poprosił o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych, apel o datki na 

Skarb Narodowy, sprawozdania i memorandum premiera z listopadowego po-

bytu w Madrycie w 1980 r. (na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie). Można tutaj także natrafić na oświadczenie (czyli tzw. statement) 

rządu RP na uchodźstwie i jego memorandum, dotyczące sytuacji Polski i jej 

mieszkańców w latach 1968-1980 oraz apel do „wolnego świata” (z 18 grudnia 

1981 r.) poświęcony sytuacji w PRL po wprowadzeniu stanu wojennego. Apel 

został podpisany przez premiera Sabbata i prezydenta Edwarda Raczyńskie-

go17. 

Trzecia jednostka archiwalna w tym rękopisie są to varia, czyli materiały 

różne. Obejmują między innymi: rachunek strat i zysków za medal z papieżem 

i rozliczenie spółki Danina Polska Ltd. za 1980 rok, uwagi Najwyższej Izby 

Kontroli o wykonaniu budżetu państwowego w roku 1980, kopię maszynopisu 

„Z konferencji partyjnej w Gdyni w dniu 16 maja 1981 r.”, ściśle poufną notat-

kę dla Jerzego Zaleskiego, ministra spraw krajowych, od niezidentyfikowanego 

B.P. (datowaną na 23 listopada 1981 r.) o postulatach nowej ordynacji wybor-

czej w PRL. W papierach Sabbata zachował się również zestaw kopii różnych 

obcych listów. Jest tam kopia korespondencji Johna Hutchinsona, profesora 

The London School of Economics and Political Science, do gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego (Londyn, 21 grudnia 1981), w którym profesor wyraża swój 

względem wprowadzenia stanu wojennego i próbuje uświadomić Jaruzelskiego 

o potrzebie reform ekonomicznych. Z kolei pismo tegoż naukowca do premier 

Margaret Thatcher (Londyn, 22 grudnia 1981) mówi o sytuacji w Polsce i sta-

nowisku Zachodu do tych wydarzeń, a w załącznikach prezentuje wypowiedzi 

innych przywódców światowych: Jana Pawła II, Leonida Breżniewa, Ronalda 

Reagana oraz Lecha Wałęsy. Można też natknąć się na zbiór dokumentów do-

tyczących organizacji demonstracji poparcia Solidarności w Royal Albert Hall 

przez organizatora British Solidarity With Poland Campaign (miało to miejsce 

4 stycznia 1982). Dalej w papierach znajduje się także projekt dekretu Prezy-

denta RP o wydatkach i dochodach państwowych za okres od 1 stycznia 1982 r. 

do 31 grudnia 1982 r. oraz inne podobnego typu dokumenty18. 

W zaprezentowanych powyżej rękopisach mamy bogactwo źródeł do dzia-

łalności harcerskiej i politycznej Kazimierza Sabbata oraz materiały omawiają-

ce sprawy społeczne, polityczne i ekonomiczne. 

                                                      
17

 BP, rkp 1885/2, Materiały związane z działalnością polityczną (w tym notatki) 1980-

1982. 
18

 BP, rkp 1885/3, Materiały różne 1980-1982.  
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W zasobie Biblioteki Polskiej POSK w Londynie znajduje się również Ar-

chiwum Osobowe Emigracji im. Bohdana Jeżewskiego. Kazimierz Sabbat po-

siada tam nie tylko rejestracyjną kartę osobową, ale także kopertotekę z nume-

rem 92. Zawiera ona w większości wycinki prasowe i kilka dokumentów ar-

chiwalnych, w tym fotografię portretową. Archiwalia obejmują kwestionariusz 

biograficzny do encyklopedii i słownika biograficznego „Polonia w świecie”, 

kwestionariusz do publikacji „Who's who among Poles”, notatkę o Sabbacie w 

języku angielskim, świadectwo zgonu oraz zdjęcie portretowe prezydenta wy-

konane przez Juliusza Englerta. Kopertoteka ma w swoim zbiorze artykuły 

prasowe o samym Sabbacie19, również jego autorstwa20, wycinki prasowe 

związane z jego odejściem21 oraz prasowe kondolencje, nekrologi22, artykuły 

opisujące uroczystości pogrzebowe23 i artykuły wspomnieniowe z okazji po-

                                                      
19

 T.J., Wizyta prezesa K. Sabbata w Niemczech [brak źródła wycinka prasowego], 8 sierp-

nia 1978; M. McAllister, Visiting exiled president looks at Poland with hope, „Boulder 

Daily Camera”, 9 lipca 1989. 
20

 K. Sabbat, Główne cele emigracji politycznej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 

(dalej: DPDŻ, Londyn): dodatek „Tydzień Polski”, 30 października 1976, nr 44 (259), s. 1; 

idem, Odwiedziny Kanady i St. Zjednoczonych, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1977, 

nr 7 (263), s. 1; idem, Nasza polityka i działalność, DPDŻ: „Tydzień Polski”, 17 grudnia 

1977, nr 50 (299), s. 1,3; idem, Zjazd Polaków w W. Brytanii, ibidem, 11 marca 1978, s. 3; 

idem, Polacy w kraju i na obczyźnie. Zadania emigracji politycznej po 33 latach, ibidem, 4 

listopada 1978, s.1,3. 
21

 Prezydent Kazimierz Sabbat nie żyje, DPDŻ, 21 lipca 1989, nr 28 (173), s. 1; Prezydent 

RP Kazimierz Sabbat nie żyje, ibidem, 22 lipca 1989, nr 29, s. 1-2; W.L.W., (Obituary: 

Kazimierz Sabbat) Some Polish exits and entrances, „The Guardian”, 21 lipca 1989; Kazi-

mierz Sabbat, „Daily Telegraph” z 25 lipca 1989; B. Sulik, Kazimierz Sabbat, „The Inde-

pendent”: dodatek „Gazette Obituaries”, 28 lipca 1989; News, „Daily Telegraph”, 29 lipca 

1989; P. Hillmore, State of limbo mourns a non-leader, „The Observer”, 30 lipca 1989; R. 

Czarnecki: Prezydent, [brak źródła], 31 lipca 1989; Kazimierz A. Sabbat, „Węzełek”, 1989, 

nr 162; A. Romanowski, Kazimierz Sabbat (1913-1989), „Tygodnik Powszechny” (Kra-

ków), 6 sierpnia 1989, nr 32 (2093), s. 2. 
22

 Kondolencja i nekrologi drukowane w DPDŻ: 1989: 24 lipca, 25 lipca, 26 lipca, 27 lipca, 

28 lipca, 31 lipca 1 sierpnia, 6 sierpnia, 8 sierpnia 11 sierpnia, 12 sierpnia, 14 sierpnia; w 

„Nowym Dzienniku” (Nowy Jork): 1989: 25 lipca, 29 lipca, 3 sierpnia, 9 sierpnia, 15 sierp-

nia; w „Tygodniku Polskim” (Melbourne): 1989: 5 sierpnia, 12 sierpnia; 19 sierpnia. Rocz-

nicowe nekrologi w DPDŻ: 1990: 2 marca, 1991: 14 lipca, 1994: 14 lipca, 1999: 10 lipca, 

2009: 10 lipca. 
23 

Ostatnia droga Prezydenta, DPDŻ, 31 lipca 1989, nr 181, s. 1; Uroczystości żałobne w 

kościele św. Boboli, ibidem, s. 8; artykuły i przemówienia z wydania DPDŻ z 5 sierpnia 

1989, nr 31 (186): Poświęcił życie Polsce, s.1-2; Garść ziemi katyńskiej rzucono na trumnę 

Prezydenta RP, s.1; Przemówienia [Stanisława Wiszniewskiego, Zygmunta Szadkowskie-

go, Stefana Soboniewskiego, Artura Rynkiewicza], s.1,4; P. Hęciak: W katedrze westmin-

sterskiej [oraz] Na cmentarzu, s.4; P. M. Boroń: Pożegnanie w Kraju, DPDŻ, 9 sierpnia 

1989; K. Janota-Bzowska: Koncelebrowana msza św. na Ealingu za śp. Prezydenta RP K. 

Sabbata, DPDŻ, 17 sierpnia 1989. 
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śmiertnych rocznic24. Większość wycinków prasowych pochodzi z polskiej 

prasy emigracyjnej, a uzupełnieniem tego zbioru są kopie artykułów z periody-

ków anglojęzycznych. Jest to kolejne źródło podstawowej wiedzy o prezyden-

cie.  

Podsumowując niniejszy wywód należy stwierdzić, iż londyńska Bibliote-

ka Polska POSK posiada w swoich zbiorach bardzo cenne materiały dotyczące 

postaci Kazimierza Sabbata. Nie są one jeszcze zbyt dokładne opracowane ar-

chiwalnie, lecz nawet w obecnym kształcie materiały te są udostępniane użyt-

kownikom, a w szczególności tym z kręgów naukowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 Pamięci Prezydenta Kazimierza Sabbata [brak źródła], R. 60, nr 171; E. Szczepanik, W 

dziesiątą rocznicę śmierci Kazimierza Sabbata, DPDŻ, 17 lipca 1999; K. Tarka, Emigra-

cyjny rząd RP o zjednoczeniu Niemiec, DPDŻ: „Tydzień Polski”, 23-24 października 2004, 

nr 43, s.1, 3; 1984, DPDŻ, 15 grudnia 2004; W. Płazak, 20 rocznica śmierci Prezydenta 

Kazimierza Sabbata. Obrońca depozytu niepodległości Polski, DPDŻ, 13 lipca 2009, s.7; 

A. Świdlicki, Prezydent RP Kazimierz Sabbat, DPDŻ, 28 lutego 2013. 
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Stanisław Bastrzyk  

Wpływ otoczenia wiejskiego na kształtowanie 
postaw patriotycznych młodzieży u progu 

niepodległości (na przykładzie środowiska 
rodzinnego Kazimierza Sabbata) 

Od pokoleń lud wiejski kształtowany był przez struktury funkcjonujące w 

obrębie wspólnot, do których w sposób wyjątkowy należał kościół parafialny 

czy znajdujący się w pobliżu klasztor. Znany jest obraz wsi świętokrzyskiej 

nakreślony przez pisarzy z rodowodem kieleckim – czy to przez Stefana Że-

romskiego czy przez Adolfa Dygasińskiego. W ostatnich latach ukazało się 

wiele opracowań naukowych o życiu na wsi kieleckiej w okresie po upadku 

powstania styczniowego (np. materiały z konferencji: „Wieś Polska wobec 

wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX”)1. Skłonni jesteśmy do powtarza-

nia utartych opinii o niskiej kulturze występującej w środowiskach wiejskich. I 

niewątpliwie trudno jest zakwestionować wiele stwierdzeń, opartych przecież 

na studiach w odniesieniu do tych zagadnień. Jednak poznając życie i działal-

ność środowiska, jakie istniało w parafii Niekrasów, trudno inaczej niż z wiel-

kim uznaniem i podziwem spojrzeć na tę wspólnotę. Wywodzili się z niej żyją-

cy na przestrzeni dwóch pokoleń Prezydent RP na uchodźstwie, minister są-

dzony w „procesie szesnastu” czy niedoszły biskup sandomierski. Co więcej, 

wszyscy wymienieni byli spokrewnieni z jedną rodziną – Wiącków. Możemy 

więc mówić o wyjątkowości środowiska rodzinnego bohatera niniejszego tomu.  

 

Geneza i rozwój parafii Niekrasów 

 

Niekrasów leży w dolinie Wisły, między Osiekiem a Połańcem, przy hi-

storycznym trakcie łączącym Sandomierz z Krakowem. Ksiądz Jan Wiśniew-

ski, autor wydanej przed 100 laty monografii dekanatu sandomierskiego, wska-

zuje na piastowską genezę miejscowości, dowodząc przy tym, że słowo „kra-

sny”, „krasne” (wzmiankowane w pieśniach Andrzeja ze Słupi) należy w języ-

ku polskim do wyrazów pierwotnych. Dyskusyjne jest jednak datowanie po-

                                                      
1
 Zob. Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX wiek): materiały z 

konferencji naukowej, Kielce, 28 listopada 2002 r., red. M. Przeniosło, S. Wiech, Kielce 

2005. 



 
26 

wstania parafii na 1121 r. Pierwszy taką datę, w 1880 r. podał ks. Roch Szumik, 

proboszcz parafii Bedlno (obecnie diecezja radomska), i właśnie za nim powtó-

rzył ją ks. Jan Wiśniewski2. Ostrożnie należy przyjąć prawdopodobny czas 

powstania parafii na drugą połowę XIII wieku. Pierwsza historyczna wzmianka 

o parafii pochodzi z roku 1319 – spis parafii należących do archidiakonatu san-

domierskiego z 1319 r. wymienia parafię Niekrasów3. 

W XII w., ze względów bezpieczeństwa, budowano świątynie w obrębie 

grodu. Opiekunowie takich miejsc zwani byli kapelanami lub rektorami.  Z 

chwilą jednak, kiedy do akcji fundowania kościołów włączyło się możnowładz-

two, terytorium fundacji stały się posiadłości fundatorów. Początki XIII w. to 

czas wielu fundacji kościelnych i zakonnych uczynionych przez możnowład-

ców4. Pierwszy kościół w Niekrasowie, pod wezwaniem św. Krzyża, został 

wybudowany na wzgórzu. Około 1400 r. wybudowano drugi kościół, pod we-

zwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, usytuowany u podnóża góry. 

Ten kościół w okresie reformacji pełnił funkcję zboru kalwińskiego. Obecny 

kościół wybudowany został w 1661 roku5. 

Parafia Niekrasów objęta była patronatem szlacheckim.6 Miało to bardzo 

ważne znaczenie dla rozwoju parafii – opieka nad świątynią, jej wygląd i stan 

uposażenia zależał od zaangażowania się patrona. Niekrasów nie rozwinął się 

jako większa aglomeracja – właściciele albo zubożeli albo – jak rodzina Tur-

skich – przyjęli kalwinizm. Nie zachowały się opisy wyglądu i uposażenia 

pierwszego kościoła. Znany jest tylko budulec – było to drewno7.  

Niemożliwym z braku dokumentów jest wymienienie wszystkich probosz-

czów, którzy pracowali w parafii. Pierwszym historycznie wymienionym ple-

banem w Niekrasowie (1326 r.) był Stefan (Stephanus). Jego imię wpisane zo-

                                                      
2
 Ks. J. Wiśniewski, Monografie dekanatu sandomierskiego, Radom 1915, s. 95. Ważnym 

wydarzeniem historycznym w epoce średniowiecza była bitwa, która rozegrała się 13 lute-

go 1241 r. pod Turskiem Wielkim, między rycerstwem polskim dowodzonym przez Wło-

dzimierza, wojewodę krakowskiego a wojskami tatarskimi, wracającymi z Sandomierza z 

zamiarem zaatakowania grodu w Połańcu. Wieś Tursko Wielkie należała od średniowiecza 

do parafii Niekrasów. Ks. Wiśniewski na tej podstawie dowodzi, że wobec tego Niekrasów 

powstał przed wymienioną datą. 
3
 Ks. M. Buliński, Monografia miasta Sandomierza, Warszawa 1879, s. 158. Ks. Buliński, 

podając wykaz parafii należących do archidiakonatu sandomierskiego, czerpał wiadomości 

z zapisów źródłowych przygotowanych i wydanych przez Augustina Theinera, zob. Vetera 

monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia max-

imam partem nondum edita ex tabularis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologi-

ca disposita. T. 1, Ab Honorio PP. III. usque ad Gregorium PP. XII. 1217-1409, oprac. A. 

Theiner, Rzym 1860, s. 258. 
4
 E. Wiśniewski, Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004, s. 35.   

5
 Ks. J. Wiśniewski, op. cit., s. 96. 

6
 Ks. J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 

2008, s. 261.  
7
 Ks. J. Wiśniewski, op. cit., s. 96. 
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stało w dzieje parafii dzięki zewidencjonowaniu ofiary, jaką zobowiązany był 

złożyć każdy proboszcz na rzecz Stolicy Apostolskiej8.  

W parafii funkcjonowały dwa bractwa, które kształtowały formację reli-

gijną parafian. W 1760 r. z inicjatywy kolatorów parafii – Eleonory z Bielskich 

Skarbkowej i jej męża Aleksandra Skarbka, przy współudziale proboszcza Sta-

nisława Sokołowskiego, powstało Bractwo Dobrej Śmierci. Drugim bractwem, 

powołanym w 1833 r. dla celów formacji religijnej, było Bractwo Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny. Gorliwym jego inicjatorem był Ludwik Wierzbicki, 

kolator kościoła w Niekrasowie i dziedzic Ossali. Wokół tych dwóch bractw 

ogniskowało się życie religijne, zaś modlitwa w języku polskim służyła pod-

trzymywaniu mowy ojczystej w okresie zaborów9.  

 

Ośrodki budzące świadomość patriotyczną na wsi świętokrzyskiej  

po upadku powstania styczniowego (kościół, dwór, szkoła) 

 

W latach 80. XIX w. parafia w Niekrasowie liczyła 2230 dusz10. Duży 

wpływ na życie wspólnoty mieli charyzmatyczni duszpasterze. Po powstaniu 

styczniowym, kiedy wprowadzono nakaz pisania metryk kościelnych w języku 

rosyjskim (1868 r.), jednym z duchownych, którzy nie podporządkowali się tej 

decyzji, był ks. Marcin Biernat (zm. 1872), proboszcz parafii niekrasowskiej. 

W związku z tym trzykrotnie nakładano na niego kary finansowe11. W później-

szych latach szczególną rolę wśród duszpasterzy parafii odgrywał ks. Józef 

Trybulski, proboszcz w latach 1911-1922, współzałożyciel Gniazd Sierocych w 

Tursku Wielkim. Księdza Józefa Trybulskiego ks. Jan Wiącek nazywa Lumen 

de Caelo – Światło z Nieba... dowcipny, mający wyjątkową łatwość słowa, o 

wybitnym zmyśle argumentacyjnym i sprycie życiowym12.  

Kazimierz Sabbat w latach dzieciństwa pełnił służbę ministrancką w ko-

ściele parafialnym podczas duszpasterskiej pracy księdza Ignacego Rzuczkow-

skiego, proboszcza parafii niekrasowskiej w latach 1922-1930. Rodzina przy-

szłego emigracyjnego prezydenta często przebywała w towarzystwie niekra-

sowskich księży ze względu na funkcję organisty, którą pełnił ojciec Kazimie-

rza – Ignacy Sabbat. Kazimierz był ponadto świadkiem działalności Gniazda 

Sierocego, założonego w Tursku Wielkim przez Kazimierza Jeżewskiego i 

                                                      
8
 Monumenta Poloniae Vaticana: Acta Camerae Apostolicae, t. I, oprac. J. Ptaśnik, Kraków 

1913, s. 165.  
9
 Ks. J. Wiśniewski, op. cit., s. 98-99. 

10
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chle-

bowski, W. Walewski, t. VII, Warszawa 1888, s.78. 
11

 Archiwum Parafii Niekrasów (dalej: APN), Ks. J. Wiącek, Historia parafii i Kościoła 

Niekrasowskiego [w:] Księga Wizytacji Biskupich Parafii Niekrasów (rps), k. 34-35,  
12

 Ibidem; zob. także: E. Mazur, M. Banasiak, Słowo o Gniazdach, „Głos Klimontowa”, 

2008, nr 78, s. 4-5. 
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funkcjonującego w danych zabudowaniach pp. Glezmerów. Gniazdo sąsia-

dowało ze szkołą w Tursku Wielkim, do której uczęszczał przyszły prezy-

dent. Te kontakty niewątpliwie miały również wpływ na kształtowanie 

świadomości patriotyczno-religijnej u przyszłej głowy państwa na uchodź-

stwie13. 

W obrębie parafii na przestrzeni wieków funkcjonowały dwa silne ośrodki 

dworskie – w Tursku Wielkim i Ossali. Choć sąsiadowały ze sobą w bliskiej 

odległości, można jednak mówić o różnych drogach życiowych właścicieli. 

Ossala została w 1785 r. zakupiona od Skarbków przez płk. Ignacego Benoe. 

Dobra obejmowały: Niekrasów, Trzciankę, Ossalę i Nakol. Nowy właściciel 

zapisał je testamentalnym legatem swojej córce Zofii, która poślubiła Augusty-

na Siemieńskiego, a następnie, w 1817 roku, Ludwika Wierzbickiego, właści-

ciela dóbr Wielogóra14. Troska małżeństwa Wierzbickich o kościół w Niekra-

sowie i dążenie do podniesienia kultury życia religijnego skutkowały wspo-

mnianym utworzeniem Bractwa Nawiedzenia NMP. W dworze w Ossali, za 

zgodą jego właściciela, ukrywano uczestników powstania listopadowego15. 

Antoni, brat Ludwika Wierzbickiego, właściciel Chwałowic, wydał córkę An-

toninę za Romana Dowbor-Muśnickiego – z tego małżeństwa najmłodszym 

dzieckiem był Józef, późniejszy generał i dowódca powstania wielkopolskiego. 

Z kolei Tomasz, drugi brat Ludwika, brał udział w powstaniu styczniowym16.  

Inną historię poznajemy śledząc losy właścicieli dworu Tursko Wielkie od 

początków XIX stulecia. Własność ziemską w Tursku Wielkim wraz w przyle-

głościami nabył w 1822 r. Salomon Samson Neumark (rodzina Neumarków, 

pochodzenia żydowskiego, przybyła do Polski z Berlina). Neumark, celem uzy-

skania obywatelstwa, podjął decyzję o przyjęciu wraz ze synem Ignacym chrztu 

w Kościele rzymskokatolickim, przyjmując imię Ludwik. W niezrealizowanych 

planach nabywcy Turska Wielkiego było utworzenie na tym terenie dużej go-

rzelni. Po śmierci Ludwika (1826 r.) sukcesorem dóbr turskich został Ignacy 

Neumark, który następnie sprzedał Tursko swemu dawnemu wspólnikowi Ja-

                                                      
13

 Zob. A. Winiarz, Gniazdo Sieroce w Tursku Wielkim w kontekście koncepcji opiekuńczo-

wychowawczej Kazimierza Jeżewskiego, „Verbum. Biuletyn Powiatowego Zespołu Dorad-

ców Metodycznych w Staszowie”, 2013, nr 12, s. 43-61. 
14

 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 1, Warszawa 1899, s. 168. 
15

 Ludwik Wierzbicki zaświadczył także, że uczestnik powstania listopadowego Walenty 

Barabasz był w roku 1831 nauczycielem jego dzieci i nie uczestniczył w walce zbrojnej. 

Zaświadczenie takie było potrzebne do przyjęcia Barabasza do Seminarium Duchownego w 

Sandomierzu. Walenty Barabasz został księdzem, a po powstaniu styczniowym, w r. 1866, 

został zesłany na Syberię; zob. M. Radwan SCJ, Rejestr duchownych katolickich na zesła-

niu w Rosji w XIX wieku według Departamentu Wyznań Obcych carskiego MSW [w:] Epi-

log styczniowej insurekcji 1863 roku, red. E. Niebielski, Lublin 2006, s. 241. 
16

 J. Dowbor-Muśnicki, Wspomnienia, Warszawa 2008, s. 9-15. 
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nowi Jakubowi Charzewskiemu, kupcowi warszawskiemu17. Ostatecznie dobra 

nabyli bracia Jan Władysław i Piotr Glezmerowie. Oni również rozwijali prze-

mysł, zakładając cukrownie w Szwagrowie czy cegielnię w Strużkach. Stani-

sław Glezmer, syn Piotra, zrobił karierę jako przemysłowiec i polityk, będąc 

członkiem rosyjskiej Rady Państwa18.  

W świadomości społeczeństwa pamięć o Glezmerach utrwalona została 

jednak nie przez ich działalność ekonomiczną, lecz przez poparcie inicjatywy 

społecznej, która przyjęła nazwę Gniazd Sierocych. Latem 1911 r. Stanisław 

Glezmer był współzałożycielem dwóch eksperymentalnych ośrodków opieki 

nad sierotami. Jeden z ośrodków został ulokowany w Tursku Wielkim, drugi w 

Koziarówce. Pomysłodawcą Gniazd Sierocych był społecznik Kazimierz Je-

żewski. Dla swej idei pozyskał on kilku sojuszników – wspomnianego Glezme-

ra, wyżej wymienionego ks. Józefa Trybulskiego, Jakuba Zysmana – lekarza 

społecznika z Klimontowa czy księcia Macieja Radziwiłła, właściciela majątku 

Tursko Wielkie-Koziarówka. Z perspektywy czasu program Gniazd Sierocych 

wydaje się ponadczasowy. Zawierał stwierdzenia, że: 

- najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina; 

- dla dziecka sierocego rodzina przybrana (zastępcza) jest bardziej opty-

malnym środowiskiem wychowawczym niż najlepsza placówka opie-

kuńcza; 

- dzieci-sieroty winny mieć zapewnioną opiekę i wychowanie w rodzinie 

przybranej do czasu usamodzielnienia się; 

- praca dzieci-sierot razem z rodzicami przybranymi w gospodarstwie 

gniazdowym stanowi środek wychowania; 

- podstawą ideologii wychowawczej jest religia chrześcijańska, ze szcze-

gólnym akcentowaniem w procesie wychowania zasad miłości Boga, 

ojczyzny i bliźniego19.  

Zachowanie właścicieli dworów i elity lokalnej niewątpliwie było komen-

towane przez lud. Postawy miejscowych duszpasterzy czy właścicieli nie pozo-

stawały bez wpływu na rodzącą się świadomość wsi polskiej. Proboszcz, który 

nie chciał pisać akt w języku rosyjskim, musiał budzić szacunek u swoich para-

fian, właściciel ukrywający dawnych uczestników walk powstańczych stawał 

się moralną ostoją. Z fragmentów ludzkich zachowań kiełkowało ziarno rzuco-

ne w umysły następnych pokoleń. Dla młodego Kazimierza Sabbata funkcjo-

nowanie w Tursku Wielkim Gniazd Sierocych było pierwszym świadomym 

doświadczeniem pracy społecznej i filantropijnej, które obserwował.  

Kolejnym ośrodkiem kształtowania świadomości patriotycznej ludności 

wiejskiej była szkoła. Wzmianki źródłowe podają, że w 1529 r. w Niekrasowie 
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 Szerzej zob. Leopold Nejmark – powstaniec i sybirak, „Zeszyty Sandomierskie”, 1995, nr 

2; s. 42-43; R. Matusiewicz, Połaniec a powstanie styczniowe, Połaniec 2014, s. 10-11. 
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 A. Boniecki, op. cit., t. 6, s. 70. 
19

 E. Mazur…, s. 4-5. 
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istniała szkoła, a w 1578 r. szpital-przytułek20. W drugiej połowie XIX w. na 

terenie parafii Niekrasów funkcjonowały dwie szkoły podstawowe – w Tursku 

Wielkim i Ossali. Kazimierz Sabbat uczęszczał do jednej i drugiej. Zachowała 

się metryka szkoły w Tursku Wielkim, obecnie przechowywana w archiwum 

parafii Niekrasów. Metryka zawiera różne informacje biograficzne związane z 

Kazimierzem Sabbatem, w tym kilka błędnych. Zapis metrykalny podaje np., 

że Kazimierz Sabbat urodził się 27 lutego 1912 (faktycznie 13 lutego 1913), z 

kolei, że siostra Aleksandra Wiktoria urodziła się 15 maja 1914 r. (tymczasem 

w metryce urodzenia zachowany jest zapis 15/28 lutego 1915). Z innych wpi-

sów w metryce wiadomo, że w l. 1923/24 Kazimierz był uczniem klasy IV, że 

w roku szkolnym 1924/25 przeniósł się do szkoły w Ossali, a także, że Alek-

sandra Wiktoria Sabbatówna w roku szkolnym 1926/27 wyjechała do parafii 

Sobótka, gdzie ojciec pracował jako organista. Wspomniany dokument podaje 

także adnotacje o siostrze Kazimierza – Marii Sabbatównie (ur. 1911 w Bieli-

nach Kieleckich) i bracie Kazimierza – Józefie Macieju Sabbacie (ur. 25 lutego 

1920). We wszystkich wpisach dotyczących rodzeństwa Sabbatów umieszczo-

na jest informacja, że opiekunką dzieci jest matka Franciszka21.  

Dyrektorem szkoły w Ossali był Józef Jaroń, porucznik rezerwy, który 

zginął w Katyniu w 1940 r.22 W okresie uczęszczania Kazimierza Sabbata do 

szkoły w Tursku Wielkim nauczycielem był Jan Adolf Łukaszek pochodzący z 

pobliskiego Połańca. Zmarł 28 maja 1931 r. Z relacji Marii Biernat można się 

dowiedzieć o głębokim przeżyciu, którego była świadkiem jako 11-letnia 

uczennica. Jan Adolf Łukaszek umarł w szpitalu w Sandomierzu. Parafianie 

niekrasowscy wyszli do Osieka (6 km) i nieśli trumnę nauczyciela do kościoła 

w Niekrasowie. Ten drobny szczegół rzuca światło jakim szacunkiem darzyli 

parafianie kierownika szkoły23. Placówka ta znajdowała się między dwoma 

Gniazdami Sierocymi, więc uczniowie musieli słyszeć śpiewy wśród których 

był wykonywany wiersz napisany przez P. Marię Konopnicką:  

 

                                                      
20

 Od 1536 do 1614 roku w Niekrasowie nie była kapłana rzymskokatolickiego. W tym 

okresie pracował pastor kościoła ewangelicko-reformowanego. I tradycja szkoły została 

przerwana. Jednak metryki z drugiej połowy XVII w. podają że przy kościele niekrasow-

skim pracuje organista i kantor. Może ten fakt nasuwać skojarzenia o działalności szkoły. 

Kantor bowiem uczył śpiewu. Ale na parafiach pracowali też kantorzy, gdzie nie było szko-

ły. W tym konkretnym wypadku sprawa jest nadal dyskusyjna, ponieważ równocześnie 

zapis metrykalny podaje nauczyciela, ucznia Kolegium Gostomianum z Sandomierza, który 

mieszka w Niekrasowie i tutaj zawarł związek małżeński. Ów nauczyciel nazywał się Jan 

Rudzki (nazwisko pisane jest w metrykach „Rudzki” bądź – częściej – „Rucki”); APN, 

Akta kościelne ochrzczonych i zaślubionych od 6 stycznia 1680-1744 (rps), k. 8, poz. 32. 
21

 APN, Metryka Szkolna: dziennik: lata 1910-1940 (VIII), nr 51 [bp]: Kazimierz Sabbat r. 

1912 poz. 17, Maria: r. 1911 poz. 17, Józef: r. 1920, poz. 13. 
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 http://nekropole.info/pl/Jozef-Jaron, dostęp z dnia 1 marca 2015. 
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 Relacja ustna Marii Biernat złożona autorowi. 
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Gdy wschodzą ciche promienie gwiazd  

Na wieczornym niebie  

Ojcze nasz Boże! z sierocych gniazd  

Podnosim głos do Ciebie.  

Na chwałę Twoją rosnąć nam daj  

Niech nam Twa łaska świeci  

A niech ma chlubę ojczysty kraj  

Z swych przygarniętych dzieci24.  

 

Środowisko rodzinne Kazimierza Sabbata – ród Wiącków 

 

Parafia posiada metryki urodzonych od 1680 roku. Nazwisko Wiącek wpi-

sane jest po raz pierwszy w 1695 r. Początkowo historia tej rodziny niczym 

szczególnym na tle innych rodzin chłopskich się nie wyróżniała. Jednak sytua-

cja zmieniła się, gdy w 1857 r. Paweł Wiącek senior (1838-1929), zagrodnik z 

Trzcianki, poślubił Mariannę Żugaj, córkę Tomasza, młynarza, również z 

Trzcianki25. Do stanowiącej charakterystyczny rys wielu włościańskich rodzin 

tradycji wielopokoleniowej, do której należały: przywiązanie do Kościoła, tę-

sknota za posiadaniem większej ilości ziemi, Wiąckowie wprowadzają jeszcze 

jeden element – uczenie dzieci. To bardzo zastanawiające, że rodzina ta zaczy-

na rozumieć kształcenie dzieci jako wartość, którą trzeba spełnić wobec swego 

potomstwa. Trudno jest odpowiedzieć, w którym momencie następuje ten 

zwrot. Może to młynarz Tomasz Żugaj posiadał większe horyzonty, które prze-

kraczały przeciętne granice chłopskiego myślenia? Rozważanie w tej kwestii 

można łączyć z dwoma determinantami, które uaktywniają się w życiu czło-

wieka: naturą i kulturą. Czy człowiek ze swojej natury dąży do przekraczania 

granic przeciętności, czy może pod wpływem kultury spotkanych osób, prze-

bywania w ich kręgu zaczyna, przenikać ich stylem myślenia i przekazywać 

swoim najbliższym?  

Paweł Wiącek senior czynnie uczestniczył w życiu parafialnym, był senio-

rem Bractwa Nawiedzenia, znajdował się w komitecie budowy plebanii, która 

została wybudowana w 1891 r. Miał on synów: Jana (ur. 1861)26 i Pawła junio-

ra (ur. 1865)27 oraz córki: Katarzynę (ur. 1864)28, Maryannę (ur. 1870)29 i – 

charakterystyczne – dwie Franciszki. Między Franciszką z Wiącków Bieniową 
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 M. Konopnicka, Poezye dla dzieci. Część trzecia, Warszawa 1922, s. 20-21. 
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 Archiwum parafii w Połańcu, Akt małżeństwa między Pawłem Wiąckiem a Maryanną 

Żugaj, 1957, 2. 
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 APN, Akt urodzenia Jana Wiącka, 1862, 1. 
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 APN, Akt urodzenia Pawła Wiącka, 1965, 105. 
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 APN, Akt urodzenia Katarzyny Wiącek, 1864, 45. 
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 APN, Akt urodzenia Maryanny Wiącek, 1870, 12. 
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(ur. 1860)30 i Franciszką z Wiącków Sabbatową (ur. 1881)31 było 20 lat różni-

cy.  

Franciszka Wiąckówna (młodsza) 14 lipca 1900 r zawarła związek mał-

żeński z Ignacym Piotrem Sabbatem, pochodzącym z Klimontowa, w chwili 

zawarcia małżeństwa pełniącym obowiązki organisty w parafii Chobrzany 

(obecnie parafia ta należy do dekanatu Klimontów diecezji sandomierskiej). W 

akcie małżeństwa pani młoda podpisała się własnoręcznie w języku polskim, 

pan młody podpisał się w języku rosyjskim. Związek pobłogosławił ks. pro-

boszcz Szymon Nowicki32.  

Ignacy Sabbat pracował na kilku placówkach, więc dzieci rodziły się na 

terenie różnych parafii. Małżeństwo Sabbatów miało dziesięcioro dzieci – sześć 

córek, czterech synów. Wedle kolejności urodzin byli to: Helena, Teresa, Józe-

fa, Janina Stanisława, Maria, Marian, Kazimierz, Alexandra, Józef Maciej (je-

den z synów, Bronisław, nie przeżył więcej niż kilka godzin).  

Mówiąc o rodzie Wiącków należy podkreślić, iż wielu kuzynów i kuzynek 

Kazimierza Sabbata odegrało znaczną niekiedy rolę w dwudziestowiecznej 

historii Polski.  

Franciszek Wiącek, syn Pawła Wiącka juniora (ur. 1898) porzucił szkołę – 

sandomierskie progimnazjum – i wstąpił do wojska. Zginął jako szeregowy 24 

p.p. 10 lutego 1919 r. pod Krysowicami, niedaleko Przemyśla, w walce z Ukra-

ińcami33.  

Brat Franciszka, Jan (ur. 1900) był duchownym, kandydatem na biskupa 

pomocniczego diecezji sandomierskiej. Popierał tę kandydaturę kard. Stefan 

Wyszyński, który studiował z ks. Wiąckiem na KUL-u. Władze komunistyczne 

doprowadziły do odrzucenia kandydatury ks. Wiącka, gdyż jego bracia Józef i 

Stanisław odbywali karę więzienia za działalność w partyzantce niepodległo-

ściowej, a on sam uchodził za duchownego zdecydowanie wrogo ustosunkowa-

nego do ustroju komunistycznego. Zmarł w 1973 r.34  

Dwaj kolejni bracia – Józef (ur. 1912) i Stanisław (ur. 1915) zasłynęli z 

działalności partyzanckiej. Starszy z braci, por. Józef Wiącek ps. Sowa był od 
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 APN, Akt urodzenia Franciszki Wiącek, 1860, 67. 
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 APN, Akt urodzenia Franciszki Wiącek, 1881, 79. 
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 APN, Akt małżeństwa Ignacego Piotra Sabbata i Franciszki Wiącek, 1900, 16. Na kar-
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 Lista strat Wojska Polskiego, Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 

958. 
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1943 r. dowódcą oddziału partyzanckiego Jędrusie – ppor. Stanisław Wiącek 

ps. Inspektor służył w tymże oddziale. Bracia brali udział m.in. w rozbiciu nie-

mieckich więzień w Opatowie i Mielcu. Po wojnie trafili do komunistycznych 

więzień, wychodząc na wolność w latach 50. Józef zmarł w 1990 r., zaś Stani-

sław w 1992 r.35 

Adam Bień, syn Franciszki z Wiącków Bieniowej (ur. 1899), był polity-

kiem ruchu ludowego, prawnikiem, członkiem władz Polskiego Państwa Pod-

ziemnego. W 1943 r. został powołany przez Prezydenta RP na uchodźstwie na 

stanowisko I Zastępcy Delegata Rządu RP na Kraj w randze ministra. W 1945 

r. został aresztowany przez NKWD, był sądzony w „procesie szesnastu”, ska-

zany na 5 lat więzienia, wyszedł na wolność w 1949 r. W 1994 r. został odzna-

czony Orderem Orła Białego, zmarł w roku 199836. 

Brat Adama, Józef (ur. 1902), był żołnierzem oddziału partyzanckiego Ję-

drusie. W 1944 r. wraz z Józefem i Stanisławem Wiąckami zakładał gimnazjum 

koedukacyjne w Strużkach (w 1946 r. przeniesione do Łoniowa, a w 1949 r. do 

Klimontowa). Zmarł w 1982 r. 

Ludwik Machalski (ur. 1921) był synem Ludwiki z Bieniów Machalskiej i 

siostrzeńcem Adama i Józefa Bieniów. W 1950 r. założył antykomunistyczną 

organizację podziemną Mnich. Grupa nastawiona była na działalność antysys-

temową, gromadzenie broni i pieniędzy. Po szybkim rozbiciu grupy Ludwik 

został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 10 kwietnia 1951 r.37  

Niezwykłe były losy wiejskiego rodu Wiącków. W swoim rodzinnym śro-

dowisku, czerpiąc przykłady z życia ludzi, którzy stanęli na ich drodze, kierując 

się nieodpartą potrzebą kształcenia, stworzyli bardzo piękny obraz chłopskiej 

rodziny, która w następnych pokoleniach przekroczyła próg wspólnoty inteli-

genckiej i wydała z siebie wybitnych synów ojczyzny. 

Na końcu niniejszego artykułu należy wspomnieć o środowisku rodzin-

nym ojca przyszłego Prezydenta RP na uchodźstwie – Ignacego Sabbata. Jego 

rodzinnym miastem był Klimontów. Szczególną rolę w tej okolicy spełniał 

wspomniany powyżej Jakub Zysman – lekarz i społecznik. Odwiedzał on 

Gniazda Sieroce w Tursku Wielkim opiekując się dziećmi od strony ogólnej 

higieny. Niektórzy postać Jakuba Zysmana traktują jako pierwowzór doktora 

Judyma, bohatera powieści „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego. Legenda 

odnosząca się do pracy i bezinteresowności lekarza niewątpliwie musiała urze-

kać przyszłego prezydenta i jego pokolenie38.  
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 A. Bieńkowska, Szef Sowa, „Schody Kawowe. Kwartalnik Kwidzyńskiego Towarzystwa 

Kulturalnego”, 2003, nr 3/15, idem, Szef Sowa – lata wojny i okres powojenny, ibidem, 

2003, nr 4/16, idem, Szef Sowa – ostatni epizod życia, ibidem, 2003, nr 1/17. 
36

 Szerzej zob. M.A. Zarębski, Ostatni z szesnastu, Zagnańsk-Kielce 2008. 
37

 Szerzej zob. K. Bień-Orlicz, O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległo-

ściowej Ludwika Machalskiego ps. Mnich, Kraków 2012.  
38

 S. Sas-Tarnawski, Dr Jakub Zysman, „Głos Klimontowa”, 2004 nr 70, s. 1-3. 
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Post scriptum 

 

18 września 2014 r. w szkole podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyń-

skich w Ossali (parafia Niekrasów) została umieszczona tablica poświęcona 

Prezydentowi RP na uchodźstwie Kazimierzowi Sabbatowi, absolwentowi tejże 

szkoły w latach 1924-1925. W uroczystości, przygotowanej przez dyrektor 

Stanisławę Jońcę, grono pedagogiczne, dziatwę szkolną i pracowników admini-

stracji, wzięła udział córka prezydenta dr Jolanta Sabbatówna oraz wielu gości, 

a wśród nich m.in: burmistrz Osieka Włodzimierz Wawrzkiewicz, świętokrzy-

ski kurator oświaty Małgorzata Muzoł, poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak39. 
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 http://www.radio.kielce.pl/post-26203, dostęp z dnia 22 czerwca 2015. 
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Paulina Jaremczak 

Dzieciństwo, młodość, studia oraz wpływ 
środowiska rodzinnego i harcerskiego w  

latach 1913-1939 na przyszłego prezydenta 
Polski na uchodźstwie Kazimierza Sabbata  

Stefan Żeromski w jednym z listów do swojej narzeczonej napisał, że dom 

jest dla człowieka częścią jego istoty1. W krótkim zdaniu pisarz zawarł ważne 

przesłanie mówiące o tym, że to właśnie środowisko domowe wpływa w 

znacznym stopniu na ukształtowanie zarówno charakteru, jak i osobowości 

człowieka. 

Celem artykułu jest ukazanie środowiska rodzinnego, młodości i pierw-

szego spotkania z harcerstwem Kazimierza Sabbata od momentu narodzin 27 

lutego 1913 r. do tragicznego września roku 1939. Zachował się do dziś akt 

chrztu prezydenta (w języku rosyjskim), w którym czytamy: Działo się to we 

wsi Bieliny piątego grudnia 1913 roku o godzinie dziesiątej, stawił się Ignacy 

Piotr dwojga imion Sabbat trzydzieści siedem lat mający miejscowy organista 

zapisany w książkach meldunkowych po przybyciu z Klimontowa Sandomier-

skiego z radomskiej guberni i w przytomności Ignacego Gawrońskiego trzy-

dzieści lat i Franciszka Bzinkowskiego sześćdziesiąt lat mającego, obydwu za-

mieszkałych w Bielinach, pierwszego kowala, a drugiego rolnika, okazał nam 

dziecię płci męskiej, oświadczając, że ono urodziło się w miejscowości Bieliny 

dwudziestego siódmego lutego tego roku o dziesiątej wieczór z jego małżonki 

Franciszki z Wiącków trzydzieści trzy lata mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie 

Świętym nadano imię Kazimierz Aleksander, a rodzicami chrzestnymi byli 

Ignacy Gawroński i Marianna Gawrońska2.  

Franciszka, z domu Wiącek, była córką Marianny i Pawła Wiącków. Pa-

weł Wiącek był chłopem pańszczyźnianym; złamał nogę podczas dźwigania 

worów z żytem, dlatego przez większość życia był kulawy. Ożenił się w 1857 

roku z Marianną Żugaj. Małżeństwo dorobiło się sporego majątku. W 1902 

roku zakupili 14 mórg ziemi we wsi Trzykosy oraz młyn wodny. Następnie 

przeprowadzili się do Trzcianki – miejsca wczesnego dzieciństwa Kazimierza 

Sabbata, zlokalizowanego w byłym województwie kieleckim (zabór rosyjski). 

                                                      
1
 Stefan Żeromski napisał te słowa w jednym ze swoich listów do narzeczonej Oktawii w 

1892 roku. 
2
 Archiwum parafialne kościoła w Bielinach, Akta chrztów parafii Bieliny, 1913, 271. 
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Życie w Trzciance było spokojne i ciche do wybuchu I wojny światowej. Po-

wiat staszowski, w którym leżała Trzcianka zajęli Austriacy. Babcia Marianna 

w rok po napaści przez żołnierzy na dom Sabbatów w wyniku prawdopodobnej 

traumy związanej z agresją zmarła3. 

Jedna z sióstr matki Kazimierza Sabbata także nosiła imię Franciszka i by-

ła matką Adama Bienia – I Zastępcy Delegata Rządu RP na Kraj w randze mi-

nistra w okresie II wojny światowej, polityka Stronnictwa Ludowego, sądzone-

go w pokazowym „procesie szesnastu” w Moskwie, w 1945 roku4. Matka przy-

szłego prezydenta miała trzech braci Tomasza, Pawła i Jana. Paweł był ojcem 

Stanisława i Józefa, którzy wsławili się podczas II wojny światowej swoją dzia-

łalnością w grupie partyzanckiej tzw. Jędrusiów5.  

Adam Bień w swoich wspomnieniach opisywał, że dom dziadków w 

Trzciance był drewnianym domem na wzór wiejskiej chałupy, gdzie na uroczy-

stości rodzinne zjeżdżało się nie raz nawet 80 osób – było to centrum rodzin-

nych spotkań. Warto zajrzeć do tych wspomnień zebranych pod znaczącym 

tytułem „Bóg wysoko – dom daleko” chociażby ze względu na piękny, wzru-

szający obraz rodziny z początków XX wieku i utraconej gdzieś w zakamar-

kach przeszłości kultury chłopskiej6.  

Według rodzinnych tradycji Sabbatowie byli rodem węgierskim („szabad” 

w języku węgierskim oznacza „swobodny”, „wolny”)7. Inne wyjaśnienie zna-

czenia nazwiska odwołuje się do Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich i zlotu 

czarownic powszechnie nazywanego sabatem8. Łysa Góra znajdowała się tuż 

obok rodzinnej miejscowości Sabbata. Przyszły emigracyjny prezydent urodził 

się w Bielinach Kapitulnych na Kielecczyźnie, jak sam mawiał u stóp Łysej 

Góry. Mieszkał tam z rodzicami do drugiego roku życia, następnie Sabbatowie 

przenieśli się do Trzcianki, rodzinnej miejscowości Franciszki Sabbatowej9.  

Kazimierz Sabbat miał dziewięcioro rodzeństwa. Matka Kazimierza Sab-

bata zajmowała się domem, ojciec natomiast był organistą. Mały Kazimierz 

służył jako ministrant w pobliskim kościele w Niekrasowie. Od dzieciństwa był 

wychowywany w głębokiej wierze w Boga. Była to zasługa matki, która jako 

osoba bardzo wierząca wpłynęła zasadniczo w tej kwestii na syna. Ojciec przez 

to, że rzadko (z uwagi na pracę) przebywał w domu, wywierał tym samym zde-

cydowanie mniejszy wpływ na chłopca. Jednak, jak wspominał później Kazi-

mierz Sabbat, ojciec nauczył go znajomości łaciny, która była potrzebna do 

                                                      
3
 J.K. Danel, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, Mielec 2000, s. 6. 

4
 R. Staszewski, Zapomniany prezydent, „Tygodnik Nadwiślański”, 2014, nr 18, s. 14. 

5
 Szerzej zob. E. Dąbrowski, „Jędruś”: legenda i rzeczywistość, Wrocław 1995; J. Krężel, 

Konspiracja Harcerzy 1939-1945, t. 2, Tarnów 1996. 
6
 A. Bień, Bóg wysoko – dom daleko: Obrazy przeszłości 1900-1920, Warszawa 1981. 

7
 J.K. Danel, Kazimierz Sabbat…, s. 6. 

8
 Ibidem. 

9
 A. Drogosz, Kazimierz Sabbat 1913-1989 [w:] Wielcy Polacy spod Łysicy, Bieliny 2010, 

s. 5. 
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wypełniania obowiązków ministranta10. Uczęszczał do szkół podstawowych w 

Tursku Wielkim i Ossali. Ze wspomnień przyszłego prezydenta można się do-

wiedzieć, że chodził do szkoły boso, buty zakładano tylko w zimie i przy 

wchodzeniu do kościoła11. 

Od 1925 r. przyszły emigracyjny prezydent był uczniem Gimnazjum im. 

Stanisława Konarskiego w Mielcu. Dalszą edukację rodzice chcieli mu zapew-

nić na terenie byłej Galicji, ponieważ tamtejsze szkoły miały renomę lepszych 

pod względem poziomu nauczania niż szkoły byłej kongresówki12. Istotnym 

czynnikiem była ponadto w miarę bliska odległość Mielca od domu rodzinne-

go, a także to, że gimnazjum mieleckie miało opinię tzw. szkoły chłopskiej13.  

Po wstępnych testach zakwalifikowano Sabbata do II klasy. W Mielcu 

mieszkał w bursie św. Stanisława Kostki, która była prowadzona przez ks. 

Wawrzyńca Dudziaka, który pełnił jednocześnie funkcję hufcowego Związku 

Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Mielcu (początek mieleckiego harcerstwa sięgał 

1911 roku, kiedy to nauczyciel Franciszek Siorek założył I Mielecką Drużynę 

Skautową)14. Można śmiało stwierdzić, że pobyt w Mielcu stał się przyczyn-

kiem do ukształtowania charakteru oraz życiowych postaw i wzorców Kazimie-

rza Sabbata. Gimnazjum było bowiem w tym okresie ostoją patriotyzmu i dys-

cypliny. To właśnie w Mielcu w 1926 r. Kazimierz Sabbat zapisał się do I Mie-

leckiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki15. Już wtedy był z pew-

nością świadomy, że krok ten daje mu możliwości służenia ojczyźnie i Bogu, 

rozwoju własnej osobowości oraz nabycia gruntownej wiedzy na temat otacza-

jącego świata. Sabbat przyrzeczenie harcerskie złożył w 1927 roku na obozie w 

Łącku. 

W książce Janusza Krężela „Dzieje skautingu – harcerstwa w Mielcu 

1911-1939” autor pisał o inspiracji mieleckich harcerzy słowami angielskiego 

ojca skautingu Roberta Baden-Powella, który powtarzał, że bycie skautem wią-

że się z wychowaniem charakteru, kształtowaniem postaw obywatelskich oraz 

wiarą w Boga. Jeśli wasze skautostwo miałoby być bez Boga lepiej żeby go 

wcale nie było – grzmiał Baden-Powell16. Wszystko to było podstawą działal-

                                                      
10

 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat…, s. 9 
11

 Ibidem, s. 10. 
12

 J. Jędrychowska, Rozmowa z Kazimierzem Sabbatem [w:] eadem, Widzieć Polskę z odda-

lenia, Paryż 1988, s. 99. 
13

 A. Tychanowicz, Początki i rozwój Gimnazjum w Mielcu do 1918r. [w:] 80 lat Gimna-

zjum i Liceum w Mielcu w 1905-1985, oprac. M. Maciąga, Mielec 1986, s.7. 
14

 J. Krężel, M. Maciąga, Ruch młodzieżowy (ZHP i ZMW) [w:] Mielec. Studia z dziejów 

miasta i regionu, t. 2, red. F. Kiryk, Mielec 1988, s. 117-118. 
15

 A. Sabbat-Świdlicka, Hm. Kazimierz Sabbat, „100 Lat”, 2009, nr 6, 

http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_6/gazetka_6_nasi_instruktorzy.htm, 

dostęp z dnia 4 kwietnia 2015.   
16

 J. Krężel, Dzieje skautingu-harcerstwa w Mielcu 1911-1939, Mielec 2006; M. Żmi-

grodzka, Złota księga harcerstwa, „Niedziela”, 2007, nr 39, s. 34. 
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ności Kazimierza Sabbata. Nigdy o tych wartościach nie zapomniał. Świadczą 

o tym najlepiej słowa wypowiedziane podczas składania w maju 1986 roku 

przysięgi prezydenckiej: Nie mogę zapomnieć o harcerstwie, które nauczyło 

mnie służby Bogu, Polsce i bliźnim17. 

W gimnazjum Kazimierz Sabbat znalazł się w 45-osobowej klasie chłop-

ców. Mieszkał w bardzo skromnych, można by rzec spartańskich warunkach, w 

przygimnazjalnej bursie18. Niektóre sprzęty mieszkalne (w tym łóżka) ucznio-

wie musieli sami sprowadzać z domów19. Codzienny plan dnia był mocno po-

wiązany z wychowaniem religijnym. W porach wiosenno-letnich uczniowie 

rozpoczynali dzień o 5:30 (w zimie godzinę później). Jedli skromne śniadanie 

składające się z białego chleba i herbaty, następnie uczestniczyli w mszy świę-

tej. Nauka w szkole trwała od 8:00 do – najwcześniej – 13:00. Obiad był także 

skromny – podawano przeważnie zupę. Następnie, do 17:30 chłopcy mieli czas 

wolny, zaś o 19:00 wszyscy zbierali się na kolację w postaci zupy mlecznej. 

Później każdy miał czas na czytanie bądź szachy. Dzień kończył się obowiąz-

kową modlitwą. Kolega Sabbata z bursy Jan Gaj wspominał, że przyszły pre-

zydent był uczniem skromnym, nieudzielającym się zbytnio w kwestiach towa-

rzyskich, interesującym się przede wszystkim polityką i harcerstwem20. 

Człowiekiem, który wywarł istotny wpływ na przyszłego Kazimierza Sab-

bata w okresie szkolnym był polonista, pedagog i harcerz dr Władysław Szczy-

gieł z mieleckiego gimnazjum. Założył on tzw. gminę szkolną, która uczyła 

młodych ludzi współpracy na zasadach samorządu opartego na przyjaźni oraz 

tradycyjnych wartościach. Władysław Szczygieł przede wszystkim uważał, że 

istotny jest rozwój osobowości młodego człowieka, praca na rzecz wspólnoty, 

która rozwija poszczególne jednostki21.  

Kazimierz Sabbat aktywnie w gminie szkolnej uczestniczył. Był ponadto 

sekretarzem koła humanistycznego, pisał artykuły do miesięcznika młodzieży 

Gimnazjum w Mielcu „Dziewanna” (tworzyli go przed wszystkim harcerze, 

ukazało się 5 numerów), występował w przedstawieniach teatralnych oraz nale-

żał do Sodalicji Mariańskiej22. W tej ostatniej przynależał do sekcji misyjnej, 

gdzie często wygłaszano referaty. Przykładowe referaty Kazimierza Sabbata z 

tamtego okresu to: „Księżyc i Półksiężyc” czy „Alkohol, a zbrodnie”. Są to 

dowody na to, iż prezydent był młodzieńcem wszechstronnym, czynnie uczest-

                                                      
17

 J. K. Danel, Działalność harcerska Kazimierza Sabbata 1926-1967, 

http://archive.today/kL3kY, dostęp z dnia 4 kwietnia 2015. 
18

 J. K. Danel, op. cit., s. 17-18.  
19

 Ibidem, s. 17. 
20

 Cyt. za: Jan Gaj, Relacja 25. 11. 1991, [w:] Ibidem, s. 21; Ibidem, s. 17-18. 
21

 Szerzej zob. J. Krężel, M. Maciąga, op. cit. 
22

 Sodalicja Mariańska (z łac. Sodalis Marianus oznacza przyjaciela Maryi) była katolickim 

stowarzyszeniem świeckim, opartym na połączeniu życia chrześcijańskiego ze studiami – w 

przypadku K. Sabbata z nauką w gimnazjum. Powstała w Rzymie w XVI wieku z inicjaty-

wy Jana Leunisa.  
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niczącym w życiu społeczności szkolnej i mocno religijnym. Podczas pobytu w 

mieleckim gimnazjum druh Sabbat lubił czytać i bardzo szybko chłonął przeka-

zywaną mu wiedzę. Do kanonu czytanych przez niego lektur należały m.in. 

„Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Syzyfowe prace”, „Ziemia obiecana” czy (po łaci-

nie) „Atticus” Korneliusza Neposa23.  

W Mielcu drużyna harcerzy z ogromnym zapałem organizowała uroczy-

stości patriotyczne, wydarzenia kulturalne i wycieczki między innymi w Pieni-

ny, gdzie w księdze jednego z zakonników zachował się taki zapis: Wycieczka z 

Mielca 29.08.1927 zwiedzaliśmy Pieniny ochłostani deszczem razem z pioru-

nami, schroniliśmy się do czcigodnego staruszka na zamkowej górze. Za ser-

deczne przyjęcie i gorącą herbatę składamy czcigodnemu braciszkowi „Bóg 

zapłać” i harcerskie „Czuwaj!”. Nie tylko mogliśmy zmoczeni wysuszyć się, 

spragnieni napić, ale dzięki serdecznej gościnności znaleźliśmy nawet nocleg, 

za co składamy Czcigodnemu Braciszkowi nasze z głębi serca słowa wdzięcz-

ności24. 

Rok 1929 był czasem smutku i radości w życiu młodego harcerza. Zmarł 

wówczas jego dziadek z Trzcianki – staruszek przeżył godnie 90 lat. W tym 

samym roku miał miejsce II Zlot Narodowy ZHP w Poznaniu, w którym Sabbat 

uczestniczył. Drużyna mielecka z pełnym powodzeniem mogła się wówczas 

zaprezentować w szerszych kręgach harcerskich. W roku 1928-1929 Sabbatowi 

przyznano stopień wywiadowcy oraz zastępowego w zastępie IV „Gołębie”25. 

W związku ze zbliżającą się maturą był zmuszony złożyć funkcję drużynowego 

w celu prężnego przygotowania się do egzaminu (pozytywnie próbę na druży-

nowego zakończył rok wcześniej)26. Maturę zdał w 1932 r. z wynikiem bardzo 

dobrym. Lata konsekwentnej nauki nie poszły na marne. Egzamin maturalny 

przyszły prezydent zdawał z następujących przedmiotów: język polski, łacina, 

historia, matematyka, język niemiecki27.  

Po egzaminie maturalnym Kazimierz Sabbat odbył zasadniczą służbę woj-

skową w Szkole Podchorążych Rezerwy w 4 pp. Legionów w Kielcach, gdzie 

nabył doświadczenia stricte wojskowe.  

Kazimierz Sabbat dostał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszaw-

skiego w 1933 r., ale z powodów finansowych zmuszony został odłożyć studia 

                                                      
23

 XVII Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej (Typ Humanistyczny) Gimnazjum w Mielcu za 

rok szkolny 1927-28, Mielec 1928, s. 63; XVII Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej (Typ 

Humanistyczny) Gimnazjum w Mielcu za rok szkolny 1931-32, Mielec 1932, s. 46-47, 53-

54, 61. 
24

 Cyt. za: S. Jóźwik, Prezydent RP rodem z Bielin, „Gazeta Bielińska”, 2000, s. 11; J. 

Krężel, Szlakiem harcerskiej młodości Kazimierza Aleksandra Sabbata, „Bibliofil Harcer-

ski” (Tarnów), 1992, nr 24, s. 27-28. 
25

 J. Krężel, op. cit. s. 27-28. 
26

 J. K. Danel, Działalność harcerska… 
27

 Idem, Kazimierz Sabbat…, s. 35. 



 
40 

i znaleźć zajęcie, które pozwoli mu kontynuować naukę. Rezolutny młodzie-

niec założył biuro pisania podań do różnych urzędów, uczył się także języka 

francuskiego. Ostatecznie w 1935 r. rozpoczął studia prawnicze, które ukończył 

w 1939 r., natomiast w 1938 r. rozpoczął naukę w Szkole Nauk Politycznych, 

której ze względu na wybuch wojny nie ukończył28.  

Podczas studiów Sabbat został członkiem Kręgu Starszoharcerskiego Stu-

dentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego29. Współpracował dzięki temu z har-

cerskimi organizacjami z Bułgarii, Rumunii i Węgier. Był również organizato-

rem szeregu kursów praktycznych i obozów wędrownych. W 1938 r. harcerskie 

spotkanie niedaleko Zielonki pod Warszawą zainicjowało powstanie Zrzeszenia 

Akademickich Kręgów Starszoharcerskich „Kuźnica”. Na czele Zrzeszenia 

stanął druh Sabbat. „Kuźnica” do 1939 r. działała bardzo prężnie, organizując 

szereg obozów letnich i zimowych, kursy dla instruktorów ze służby weteryna-

ryjnej, ochrony zdrowia, oświaty czy kultury30.  

Zrzeszenie bardzo chętnie współpracowało z innymi kręgami harcerzy. 

Odbywały się regularne wymiany ze skautami węgierskimi przez, co Kazimierz 

Sabbat z resztą członków „Kuźnicy” poznawali kulturę i obyczaje innego kraju, 

poszerzając nieustannie wachlarz swojej wiedzy. W grudniu 1938 r. odbyło się 

w Górkach Wielkich spotkanie mające na celu podsumowanie działalności krę-

gów harcerskich. Wprowadzono wtedy swoisty program mówiący na czym 

„Kuźnica” zamierza w swojej działalności się skupić. W programie zawarto 

takie punkty, jak: rozpowszechnienie kultury, społeczne wychowanie mające 

swoje podstawy w zasadach etyki, chrześcijańska moralność czy – w związku z 

zaostrzającą się sytuacją międzynarodową – pomysły związane ze wzmocnie-

niem obronności II RP31.  

Wartym podkreślenia jest to, że w rok po powstaniu „Kuźnica” liczyła 300 

członków32. Wrodzone zdolności organizacyjne przyszłego prezydenta pozwo-

liły mu nie tylko na powołanie do życia zrzeszenia harcerzy, ale również do 

ciągłego nawiązywania kontaktów w tym środowisku. Ważną postacią, z którą 

Sabbat nawiązał współpracę, był późniejszy twórca Szarych Szeregów Alek-

sander Kamiński ps. Kamyk33.  

Przełomowym był artykuł napisany dla miesięcznika „Brzask” (wydawa-

nego w latach 1937-1939), w którym Kazimierz Sabbat przedstawił swoją ideę 

starszoharcerską34. Podobno sam przewodniczący ZHP i wojewoda śląski Mi-

                                                      
28

 A. Drogosz, op. cit., s. 7. 
29

 Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. Senat uniwersytecki zmienił nazwę Uniwersy-

tetu Warszawskiego na Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
30

 A. Drogosz, op. cit., s. 8. 
31

 J. K. Danel, Działalność harcerska… 
32

 Ibidem. 
33

 K. Tarka, Wywiad PRL na tropie Kazimierza Sabbata, „Archiwum emigracji: studia-

szkice-dokumenty”, 2011, z. 1-2 (14-15). 
34

 A. Sabbat-Świdlicka, op. cit. 
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chał Grażyński zaproponował mu funkcję swojego osobistego sekretarza. Pracę 

miał rozpocząć od jesieni roku 1939, czego oczywiście z powodu wybuchu 

wojny nie uczynił35.  

31 sierpnia 1939 r. Kazimierz Sabbat został wysłany na wizytację Pogo-

towia Harcerskiego w Kieleckiem i Radomskiem. Tam właśnie zastała go wia-

domość o napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Sabbat został przydzielony 

dopiero 9 września do ośrodka zapasowego 25 DP w Czortkowie na Podolu. W 

momencie zajęcia przez Sowietów Czortkowa 17 września 1939 roku dostał 

zgodę na wycofanie się w stronę granicy polsko-węgierskiej przez Buczacz, 

Niżniów, Tyśmienicę, Nadwórną, Mikuliczyn, Tartarów i Jabłonicę36. Granicę 

przekroczył w momencie polskiej kapitulacji 6 października 1939 r. Broń zło-

żył w miejscowości Jasina, która od marca 1939 roku formalnie wchodziła w 

skład Królestwa Węgier. 

Dzieciństwo, młodość oraz czynne zaangażowanie w harcerstwo ukształ-

towały zarówno w kwestii charakteru, jak i osobowości przyszłego prezydenta 

na uchodźstwie. Wzorce religijne przekazywane w domu i Kościele wnosił w 

swoją misję harcerską. Z kolei nabyte w harcerstwie ideały przenosił do życia 

społecznego. Swe zdolności przywódcze i organizacyjne wyniósł właśnie z 

harcerstwa. Wzorce moralne i etyczne były sumą postaw nabytych w domu, 

szkole oraz harcerstwie. Do końca życia powtarzał znane powiedzenie „w 

zdrowym ciele zdrowy duch”, kładąc nacisk nie tylko na doskonalenie intelek-

tu, ale również na zdrowy tryb życia. Charakteryzował się pogodnym usposo-

bieniem, najpierw wymagał przede wszystkim od siebie, potem od innych37. 

Jego postawy i działalność we wczesnej młodości są godnym wzorcem do na-

śladowania dla dzisiejszej młodzieży, ponieważ są to ideały ponadczasowe i tak 

dziś potrzebne. 

                                                      
35

 Oprócz relacji żony Kazimierza Sabbata Hanny nie ma żadnych innych źródeł potwier-

dzających tę informację. Zob. Hanna Sabbat, Relacja 1. 07. 1999 [w:] J. K. Danel, Kazi-

mierz Sabbat…, s. 42. 
36

 A. Sabbat-Świdlicka, op. cit. 
37

 A. Świdlicki, 100 lat temu urodził się prezydent RP Kazimierz Sabbat, Portal dzieje.pl, 

http://dzieje.pl/aktualnosci/100-lat-temu-urodzil-sie-prezydent-rp-kazimierz-sabbat, dostęp 

z dnia 4 kwietnia 2015. 
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Adam Massalski  

Kazimierz Sabbat (1913-1989) – wybitny 
działacz harcerski 

Związek Harcerstwa Polskiego obchodzący w latach 2010-2011 stulecie 

swego istnienia na trwałe wpisał się na karty dziejów naszego Narodu. Można 

za wybitnym współczesnym filozofem stwierdzić, że: Harcerstwo wykreowało 

specjalny, wyrazisty zestaw wartości. Z jednej strony sięgają one wyżyn intelek-

tualnej i etycznej doskonałości, aż po bohaterstwo i wysublimowane poczucie 

moralnej rzetelności, a z drugiej – promują specyficzne nastawienie do życia, 

oryginalny obyczaj i swoistą postawę zwaną niekiedy „harcerskim stylem ży-

cia”1. Nie było więc dziełem przypadku, że dwaj ostatni Prezydenci RP na 

uchodźstwie Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski byli harcmistrzami – 

instruktorami harcerskimi wysokiej próby2.  

Działalność społeczna i polityczna K. Sabbata doczekała się już wielu 

opracowań pióra: m.in. A. Ajnenkiela, J. Terleckiego, a zwłaszcza J. K. Dane-

la3. Natomiast działalność harcerska K. Sabbata została przedstawiona w skró-

towej formie w biogramie pióra M. Straszewskiej zamieszczonym w Harcer-

skim Słowniku Biograficznym4, a także fragmentarycznie w pracach J. Krężela 

i J. K. Danela5.  

Jak dowodzi akt chrztu w kościele parafialnym w Bielinach, Kazimierz 

Sabbat urodził się 7 lutego 1913 r. o godzinie dziesiątej wieczorem, jako syn 

miejscowego organisty Ignacego Piotra mającego 37 lat i jego małżonki Fran-

ciszki z Wiącków mającej trzydzieści trzy lata. Chrzest odbył się 18 grudnia 

tego roku, rodzicami chrzestnymi byli, miejscowy kowal Ignacy Gawroński i 

                                                      
1
 J. Lipiec, Harcerski szlak, Kraków 2011, s. 15. 

2
 M. Straszewska, Sabbat Kazimierz Aleksander (1913-1989), [w:] Harcerski Słownik Bio-

graficzny (dalej: HSB), t. 1, red. J. Wojtycza, Warszawa 2006, s. 174-178; Ryszard Kaczo-

rowski: harcerz, żołnierz, prezydent, red. M. Szczęśniak, Warszawa 2010, passim. 
3
 A. Ajnenkiel, Kazimierz Sabbat, [w:] Prezydenci Polski, red. idem, Warszawa 1991, s. 93-

96; J. Terlecki, Sabbat Kazimierz (1913-1989), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34, 

Wrocław-Kraków 1992, s. 239-240; J. K. Danel, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, Mie-

lec 2000.     
4
 M. Straszewska, op. cit., s. 174-178; 

5
 J. Krężel, Szlakiem harcerskiej młodości Kazimierza Aleksandra Sabbata, „Bibliofil Har-

cerski” (Tarnów), 1992, nr 24, s. 9-42. 
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jego żona Marianna6. Dziś na pamiątkę faktu urodzenia K. Sabbata w Bieli-

nach, w miejscowym kościele parafialnym znajduje się pamiątkowa tablica 

ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciół Bielin w 2006 r.7 Ojciec i matka K. 

Sabbata pochodzili z Klimontowa sandomierskiego. Matka wywodziła się z 

rodziny włościańskiej, była spokrewniona z Józefem i Stanisławem Wiąckami, 

słynnymi partyzantami okresu okupacji z Oddziału Jędrusiów. Małżeństwo 

Sabbatów było wielodzietne. Kazimierz posiadał starsze i młodsze rodzeństwo. 

Starszymi byli: Marian, Helena, Teresa i Janina (wszyscy zdobyli wykształce-

nie i zostali nauczycielami), natomiast młodsze rodzeństwo to Aleksander, Ma-

ria, Eugeniusz i Józef8. Konieczność zapewnienia materialnego bytu tak licznej 

rodzinie zmuszała Ignacego Sabbata do szukania intratnych źródeł zarobkowa-

nia. Matka wraz z dziećmi przeniosła się niebawem do swojej rodzinnej wsi 

Trzcianka w powiecie staszowskim, a ojciec został kierownikiem sklepu mle-

czarskiego, ale gdy zbankrutował powrócił do zajęć organisty. Mając 7 lat, K. 

Sabbat został we wrześniu 1920 r. wysłany do szkoły powszechnej w pobliskim 

Tursku Wielkim. Po następnych pięciu latach podjął naukę w państwowym 

gimnazjum w Mielcu. Musiał rokować duże nadzieje swymi zdolnościami, że 

rodzice zdecydowali się go posłać do szkoły, ukończenie której otwierało drzwi 

na wyższe studia. Pamiętajmy, że starsze rodzeństwo zdobywało wykształcenie 

w seminariach nauczycielskich, co zapewniało bezpośrednio po ich ukończeniu 

możliwość zarobkowania, jako nauczyciele szkół powszechnych. Wybór gim-

nazjum w Mielcu też był zapewne przemyślany, bowiem panowała wówczas 

opinia, że szkoły średnie w dawnej Galicji reprezentowały wyższy poziom na-

ukowy niż szkoły w b. Królestwie Polskim. Ponadto należy pamiętać, że wów-

czas z okolic Turska do Mielca było stosunkowo niedaleko dzięki przeprawie 

promowej przez Wisłę9. 

Państwowe Gimnazjum Męskie im. Ks. Stanisława Konarskiego, w któ-

rym K. Sabbat rozpoczął naukę w Mielcu, powstało w 1905 roku i mieściło się 

w okazałym, specjalnie wybudowanym dla tej szkoły trzykondygnacyjnym 

podpiwniczonym gmachu z obszernymi salami i dużymi oknami. Nowy uczeń 

po zdanym pomyślnie egzaminie został zakwalifikowany w roku szkolnym 

1925/26 od razu do klasy II b. Klasy były dość liczne bowiem do klasy II b 

wraz z K. Sabbatem uczęszczało 44 kolegów, przeważnie byli to synowie wło-

ścian z okolicznych wsi. Jako zamiejscowy, przyszły prezydent na uchodźstwie 

korzystał w czasie całego okresu pobytu w gimnazjum z możliwości zamiesz-

                                                      
6
 R. Skrzyniarz, Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Kielce 2007, s. 95-96; A. Drogosz, A. 

Cedro, Kartki z przeszłości gminy Bieliny, Bieliny 2007, s. 208. 
7
 R. Skrzyniarz, op. cit., s. 96. 

8
 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat, polityk i mąż stanu 1913-1989. Biografia polityczna, Mie-

lec-Poznań 2005, 

s. 2. 
9
 Ibidem, s. 7 i 8; J. Krężel, op. cit., s. 11. 



 

 

 
45 

kania w bursie szkolnej im. Św. Stanisława Kostki. Była ona wyposażona dość 

skromnie. W okresie pobytu K. Sabbata w bursie (lata 1925-1932) było już 

zainstalowane oświetlenie elektryczne10. Posiłki przygotowywały siostry za-

konne. Kierownikiem bursy był ks. dr Wawrzyniec Dudziak, nauczyciel religii 

w gimnazjum, równocześnie instruktor harcerski, przez pewien okres czasu 

komendant hufca męskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Mielcu11.  

Naukę w szkole średniej zakończył K. Sabbat jeszcze przed wprowadze-

niem w życie reformy zwanej jędrzejewiczowską, czyli uczęszczał do gimna-

zjum ośmioklasowego (maturę zdał w 1932 r.) Program nauczania w tego typu 

szkole przewidywał lekcje z zakresu religii, języków polskiego, łacińskiego, 

niemieckiego, historii, geografii, przyrodoznawstwa, fizyki, chemii, matematy-

ki, geometrii wykreślnej, propedeutyki filozofii, rysunku, kaligrafii, śpiewu, 

prac ręcznych i gimnastyki. Nauka w gimnazjum była płatna. Tak zwana taksa 

roczna wynosiła 45 zł.12 

W gimnazjum w Mielcu w czasach gdy do niego uczęszczał K. Sabbat 

pracowało kilku wybitnych pedagogów, z reguły absolwentów Uniwersytetów 

Jagiellońskiego i Jana Kazimierza we Lwowie. Wśród nich znajdowało się kil-

ku doświadczonych instruktorów harcerskich. Do grona tego należał także je-

den z dyrektorów gimnazjum Władysław Kawa, hufcowy w Mielcu w latach 

1921-192313. Przez dwa lata (1928-1930) pracował również polonista, czołowy 

teoretyk i praktyk w ruchu harcerskim w Polsce, dr Władysław Szczygieł 

(1902-1960), jeden ze współtwórców samorządu szkolnego, czyli tzw. Gminy 

Szkolnej. Szereg rozwiązań wychowawczych opartych na idei samorządu Frie-

dricha W. Ferstera zakładały zżycie się uczniów w małych grupkach i tworze-

nie warunków do zamiłowania pracy we wspólnocie przyjacielskiej14. Wskutek 

                                                      
10

 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat, polityk i mąż stanu…, s. 12-13. 
11

 J. Krężel, op. cit., s. 26. 
12

 Ibidem, s. 35-38. 
13

 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat, polityk i mąż stanu…, s. 15. 
14

 Szczygieł Władysław (1902-1960), urodził się w Rzeszowie, tam pobierał naukę w szko-

le ćwiczeń i II gimnazjum, po zdaniu matury ukończył studia w zakresie filologii na Wy-

dziale Filozoficznym UJ w 1924 r. Wówczas podjął pracę nauczycielską w szkołach śred-

nich w Krakowie i Zakopanem. W tym czasie, w czerwcu 1926 r., uzyskał stopień doktora 

na UJ. Kolejnym jego miejscem pracy było gimnazjum w Mielcu, gdzie przebywał przez 

dwa lata. W tym okresie ogłosił drukiem dwie prace z zakresu pedagogiki: Gmina szkolna. 

Próba ujęcia na tle socjologii klasy (Tarnów 1928) i Gmina szkolna. Szkic metodyki pracy 

(Mielec 1929). Po powrocie do Krakowa pracował zawodowo w VI Państwowym Liceum 

im. T. Kościuszki i Państwowym Pedagogium. Społecznie sprawował funkcję komendanta 

Męskiej Chorągwi Harcerzy i współpracownika Naczelnictwa ZHP. W czasie okupacji był 

zaangażowany w pracę konspiracyjnych Szarych Szeregów, a także nauczał w ramach 

tajnego nauczania. Po II wojnie światowej nadal był czynnym instruktorem. Pracował mię-

dzy innymi jako zastępca profesora w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Nadal 

publikował z zakresu pedagogiki i metodyki harcerskiej, a wśród nich niezwykle warto-

ściowe i popularne pozycje: Jak prowadzić zastęp harcerski i Jak prowadzić drużynę har-
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inicjatyw dra W. Szczygła i działalności Gminy w Gimnazjum, od marca 1929 

r. zaczęło się ukazywać pisemko „Dziewanna”. K. Sabbat zasilał pismo swymi 

tekstami15. Warto dodać, że w roku szkolnym 1928/29 w klasie V b do której 

on uczęszczał wychowawcą (opiekunem klasy) był właśnie dr W. Szczygieł16.  

Jak już było wspomniane, także instruktorami harcerskimi byli: nauczyciel 

religii ks. dr W. Dudziak oraz geograf Władysław Kania, organizator wielu 

imprez turystycznych17. Nic więc dziwnego, że wywierali oni wielki wpływ na 

proces kształtowania się postaw życiowych swych wychowanków. Dochowali 

się ich wielu, żeby tylko wspomnieć o Władysławie Jasińskim, maturzyście z 

1930 r., w czasie nauki w gimnazjum drużynowym 1 Mieleckiej Drużyny Har-

cerzy, a w okresie okupacji niemieckiej – legendarnym dowódcy oddziału par-

tyzanckiego Jędrusie działającego na terenie Sandomierszczyzny i ziemi tarno-

brzeskiej18. 

W mieleckim gimnazjum K. Sabbat we wszystkich klasach należał do wy-

różniających się uczniów. Jak wynika z zachowanych „Katalogów Głównych” 

tego gimnazjum, z reguły otrzymywał oceny bardzo dobre i dobre. Jedynie w 

klasach II, III i IV na koniec roku trafiały się oceny dostateczne z rysunków, 

śpiewu i gimnastyki, a także raz z matematyki. W latach następnych zastąpiły 

je oceny dobre, a nawet bardzo dobre19.  

Poziom wychowawczy Państwowego Gimnazjum im. S. Konarskiego w 

Mielcu w latach, gdy uczęszczał do niego K. Sabbat, można ocenić bardzo po-

zytywnie. Uczniowie mieli obowiązek chodzenia w mundurkach według jedno-

litego wzoru. Dzięki temu dzieci chłopskie nie odróżniały się wyglądem od 

dzieci zamożnych rodziców. Na terenie gimnazjum podobnie jak w innych tego 

typu zakładach w Polsce prężnie działała Sodalicja Mariańska. Wychowywany 

w domu w duchu religijnym K. Sabbat zapisał się do tej organizacji, działał w 

sekcji misyjnej, wygłaszał referaty na zebraniach i służył do mszy św. jako 

ministrant20. Był także czynnym członkiem władz kółka humanistycznego i 

Czytelni Uczniowskiej, która zwłaszcza w latach pobytu w gimnazjum mielec-

kim W. Szczygła (1927-1929) stanowiła niezwykle istotny czynnik w samo-

kształceniu uczniów. W ramach spotkań w Czytelni jako uczeń klasy VI, VII i 

VIII wygłaszał referaty i koreferaty z zakresu historii: Mikołaj Rej jako czło-

wiek i pisarz, Gdańsk a Polska, Torquato Tasso jako twórca „Jerozolimy wy-

                                                                                                                                       
cerską (obie Kraków 1946). Po odnowieniu harcerstwa w 1956 r. włączył się do pracy m. 

in. jako członek Naczelnej Rady Harcerskiej. Zmarł w listopadzie 1960 r. w wyniku wy-

padku spowodowanego przez pijanego kierowcę; por. J. Wojtycza, Szczygieł Władysław 

pseud. Zawisza, Ryś Ojciec (1902-1960), [w:] HSB, t. 1, s. 207-211.   
15

 J. Krężel, op. cit., s. 26; J. K. Danel, Kazimierz Sabbat, polityk i mąż stanu…, s. 23.  
16

 J. Krężel, op. cit., s. 36. 
17

 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat, polityk i mąż stanu…, s. 15. 
18

 E. Dąbrowski, Szlakiem „Jędrusiów”, Kraków 1992, s. 113-115. 
19

 J. Krężel, op. cit., s. 15, 35-38. 
20

 Ibidem, s. 16. 
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zwolonej”, Reformacja polska i – wspólnie z kolegą Bolesławem Migą – Histo-

ria ustroju Polski w oparciu o pracę prof. Stanisława Kutrzeby o tym tytule21. 

Jak zapamiętali jego koledzy, chętnie przesiadywał godzinami w bibliotece, 

czytając w języku niemieckim i po łacinie22. W czasie pobytu w szkole nauczył 

się też grać w szachy. W czasie pobytu w gimnazjum był odwiedzany przez 

mamę, która zapewne tak jak w wypadku prof. Stanisława Pigonia przynosiła 

mu produkty spożywcze, bowiem w bursie karmiono pensjonariuszy bardzo 

skąpo23.   

Jednak prawdziwą pasją K. Sabbata była działalność w harcerstwie. Z 

działalnością 1 Mieleckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki zetknął 

się już w pierwszym roku pobytu w gimnazjum. Miała ona bogatą tradycję, 

bowiem swymi korzeniami sięgała roku 1911, czyli była jedną z najstarszych 

jednostek harcerskich na ziemiach polskich24. Oficjalnie K. Sabbat został przy-

jęty do drużyny 16 kwietnia 1926 r. Po roku pracy złożył próbę na stopień mło-

dzika i na obozie harcerskim w Łącku koło Nowego Sącza 31 lipca 1927 r. 

złożył na ręce komendanta obozu Michała Rojowskiego przyrzeczenie harcer-

skie. W czasie trwania tego obozu poznał w czasie wycieczek urokliwe tereny 

Pienin, zdobywając Trzy Korony i Sokolicę. Rok później już jako zastępowy 

zastępu „Gołębi” zdobył kolejny stopień harcerski – wywiadowcy. Brał też 

udział w corocznych obozach drużyny: w 1928 r. w Zawadzie koło Dębicy 

(komendant Franciszek Wanatowicz), w 1930 r. w Mszanie Dolnej (komendant 

Leon Rachwał), w 1931 r. w Dobrej koło Limanowej (komendant Karol Małe-

ski) i ostatnim, w 1932 r. w Sidzinie koło Jordanowa. Jako bardzo aktywny 

harcerz K. Sabbat w lipcu 1929 r. wziął udział w II Zlocie Narodowym w Po-

znaniu, odbywającym się z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej25. Od listo-

pada 1930 r. rozkazem Komendy Chorągwi Harcerzy w Krakowie został mia-

nowany drużynowym 1 MDH im. T. Kościuszki. Został też członkiem Komen-

dy Hufca w Mielcu i wchodził w skład Komisji Prób na stopień wywiadowcy. 

Jako drużynowy często musiał jeździć do Krakowa na odprawy drużynowych26. 

Prowadząc drużynę doskonalił swą wiedzę harcerską. Nie zachowały się nieste-

ty informacje czy w tym czasie zdobył stopień harcerski „ćwika”. Przekazywa-

ne w niektórych opracowaniach dane o tym że uzyskał wówczas stopień „dru-
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 Ibidem, s. 17. 
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 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat, polityk i mąż stanu…, s. 18.  
23

 J. Krężel, op. cit., s. 17 i 19. 
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żynowego po próbie”, będący jak gdyby pierwszym stopniem instruktorskim w 

ZHP nie są ścisłe, gdyż stopień ten nadawany był dopiero od 1936 r.27  

Drużyna prowadzona przez K. Sabbata zdobyła kategorię A, czyli należała 

do grona najlepszych jednostek harcerskich w chorągwi krakowskiej. Warto 

pamiętać, że w tym czasie w Związku Harcerstwa Polskiego następowały po-

ważne zmiany. W lutym 1931 r. miał miejsce w Krakowie XI Walny Zjazd na 

którym Przewodniczącym Związku został wybrany dr Michał Grażyński, wo-

jewoda śląski, jeden z czołowych działaczy obozu sanacyjnego28. Na Zjeździe 

tym rzucił hasło: Uderzeniu wszerz musi towarzyszyć uderzenie w głąb, czyli 

staraniom o zwiększenie ilości harcerek i harcerzy w Polsce powinno towarzy-

szyć podnoszenie poziomu jakości pracy wychowawczej opartej o trzy podsta-

wowe idee: Miłości Boga, myśli państwowej, wypływającej z ukochania narodu 

oraz życia opartego na prawdzie29. Niewątpliwie te wzniosłe cele musiały głę-

boko zapaść w świadomość młodego instruktora, który nie zwalniał tempa pra-

cy harcerskiej, mimo, że niebawem czekała go matura. We wspomnieniach 

kolegów zachowały się informacje o tym, że w życiu koleżeńskim przestrzegał 

bardzo stosowania się do zasad głoszonych przez prawo harcerskie30. Pod ko-

niec roku szkolnego 1930/31 uczestniczył wspólnie z drużyną w uroczysto-

ściach w Katowicach związanych z dziesiątą rocznicą III powstania śląskiego. 

Kolejną imprezą w której planował uczestniczyć był Zlot Skautów Słowiań-

skich w Pradze. Odbywał się on pod koniec czerwca 1931 r.. Poprzedzało go 

czterodniowe zgrupowanie polskich uczestników (1409 harcerek, harcerzy, 

instruktorek i instruktorów) w Janowie koło Katowic. K. Sabbat wraz z dwoma 

innymi osobami (Zofią Hammerówną i Zbigniewem Ziemskim) mieli reprezen-

tować harcerstwo mieleckie. Jednak z powodu choroby ojca nie mógł pojechać 

do Pragi i zawrócił z tego powodu z drogi31.  

Upływający czas spowodował, że w związku ze zbliżającym się terminem 

zdawania egzaminu dojrzałości musiał przekazać drużynę swemu następcy. 

                                                      
27

 W latach 1936-1949 r. w pionie męskim harcerstwa osoba, która odbyła stosowną próbę i 

prowadziła drużynę, a nie posiadała stopnia instruktorskiego, mianowana była „drużyno-
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Nastąpiło to 22 marca 1932 r. (potwierdzał to rozkaz z 1 maja tego roku). Wraz 

z K. Sabbatem zwolnieni zostali także jego koledzy z klasy, najbliżsi współpra-

cownicy z kierownictwa drużyny: przyboczny Henryk Odemski, skarbnik Mi-

chał Leyko oraz Zbigniew Fladerer, członek zastępu instruktorskiego. Funkcję 

drużynowego objął [?] Lewicki32. W ten sposób zakończył się pierwszy okres 

działalności harcerskiej przyszłego Prezydenta RP na uchodźstwie. Jak sam 

wspominał wiele zawdzięczał temu, że szkole średniej wstąpił do harcerstwa i 

przyjął zasady obowiązujące w tej organizacji33.  

Po zdaniu z doskonałymi ocenami matury (w czasie egzaminów w klapie 

garnituru miał wpięty krzyż harcerski) został powołany do odbycia służby woj-

skowej w Szkole Podchorążych Rezerwy. W związku z tym przebywał przez 

dziesięć miesięcy – od jesieni 1932 r. do lata 1933 r. – w Kielcach, w urucho-

mionym wówczas Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy przy 4. Pułku 

Piechoty Legionów w koszarach na Bukówce. W ramach tego szkolenia prze-

szedł kurs dowodzenia plutonem piechoty i odbył miesięczne ćwiczenia na 

poligonie w pobliskich Niwkach Daleszyckich. Dowódcą Szkoły Podchorążych 

był wówczas kpt. Boguchwał Ogłaza, a jednym z dowódców plutonów później-

szy bohaterski uczestnik obrony Westerplatte ppor. Leon Pająk. Podczas poby-

tu w Szkole Podchorążych Sabbat odwiedził miejsce swego urodzenia – Bieliny 

Kapitulne, odległe od Kielc o ok. 30 km. Szkolenie wojskowe zakończył trzy-

dniowy egzamin, który odbywał się w lipcu 1933 r., a Komisji Egzaminacyjnej 

przewodniczył dowódca piechoty dywizyjnej 2 DP34. Po uzyskaniu stopnia 

plutonowego podchorążego K. Sabbat zdawał egzamin na Wydział Prawa Uni-

wersytetu Warszawskiego. Mimo pomyślnego wyniku na egzaminie i przyjęciu 

na studia, nauki w Warszawie wówczas nie rozpoczął, bowiem sytuacja mate-

rialna rodziny na to nie pozwalała. Musiał podjąć pracę zarobkową, pozostając 

w domu rodzinnym. Czas ten wykorzystywał na naukę języka francuskiego. 

Źródłem jego dochodów stało się niebawem otwarte w Staszowie biuro pisania 

podań, dzięki czemu mógł powtórnie, w październiku 1935 r., dostać się na 

studia prawnicze w Uniwersytecie Warszawskim35.  

Niezwłocznie po przybyciu do Warszawy rozpoczął się drugi w życiu K. 

Sabbata okres intensywnej działalności harcerskiej. Już na drugim roku studiów 

w roku akademickim 1936/37 wstąpił do Akademickiego Kręgu Starszoharcer-
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skiego działającego na Uniwersytecie Warszawskim. Po roku był już jego kie-

rownikiem. Już wówczas posiadał cechy charakteru, które przyciągały do niego 

ludzi. Pierwsze swe spotkanie z nim tak opisała po latach M. Straszewska: Ci-

chutko usiadłam w końcu sali, wsłuchana w to co, co mówił kolega prowadzący 

tę zbiórkę. Tym co mówił byłam zachwycona. Niewysoki w dużych okularach, 

trochę łysiejący blondyn, ale mówił tak, że słuchałam jak zaczarowana (…) To 

była jedna z największych przygód mojego życia, jeśli chodzi o spotkanie nie-

zwykłego człowieka36.   

Swą aktywność rozszerzył także na inne uczelnie warszawskie. Z jego ini-

cjatywy powstało osiem kolejnych kręgów instruktorskich (zarazem stowarzy-

szeń akademickich). Działali w nich znakomici instruktorzy: m. in. podharc-

mistrz Hilary Cioch w kręgu w Akademii Nauk Politycznych, w czasie wojny 

aresztowany przez Niemców, zginął w Gross-Rosen, czy Józef Piątkowski 

(1916-2003), kierownik Kręgu przy Politechnice Warszawskiej37. Nawiązał 

poprzez władze naczelne ZHP kontakt z innymi miastami posiadającymi wyż-

sze uczelnie (między innymi Wilnem i Poznaniem), dzięki czemu w paździer-

niku 1938 r. pod jego kierunkiem zorganizowane zostało Zrzeszenie Akade-

mickich Kręgów Starszoharcerskich „Kuźnica Harcerska”, które w przededniu 

wojny liczyło w sumie ok. 500 aktywnych członków. Ustalono, że jeżeli krę-

giem kierował instruktor, to zawsze zastępcą będzie instruktorka i odwrotnie. 

Zastępczynią K. Sabbata była studentka polonistyki, była drużynowa 62 War-

szawskiej Drużyny Harcerek, Maria Straszewska38. Należy w tym miejscu pod-

kreślić ogromną życzliwość rektorów uczelni warszawskich, z jaką odnosili się 

do działalności kręgów. Na wyróżnienie zasługiwał rektor UW prof. Włodzi-

mierz Antoniewicz i rektor Politechniki Warszawskiej prof. Józef Zawadzki 

(ojciec legendarnego bohatera Szarych Szeregów hm. Tadeusza Zawadzkiego 

„Zośki”).  

Działalność „Kuźnicy” doskonale wpasowywała się w nurt pracy harcerzy 

starszych i przyczyniała się do zahamowania odpływu narybku kadry instruk-

torskiej z szeregów Związku. Podstawowymi obszarami kierunków pracy 

„Kuźnicy” były: wychowanie społeczeństwa opartego na treściach moralnych i 

etycznych zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, upowszechnianie 

kultury, przebudowa społeczno-gospodarcza Polski, umacnianie obronności 

kraju. Osobnym rozdziałem była akcja na Ziemiach Wschodnich i Zachodnich, 
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we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Ziem Wschodnich i Towarzystwem 

Rozwoju Ziem Zachodnich. W okresie letnim i zimowym organizowano 10 

obozów (w tym 7 obozów na Pomorzu i na Wołyniu) z bogatym programem 

służby społecznej (szerzenie oświaty sanitarnej na wsi, kultury i oświaty) a 

także obozy zagraniczne pod nieco zmodyfikowanym hasłem twórcy skautingu 

generała Roberta Baden-Powella: „Szukamy przyjaciół dla Polski”39.  

Pierwszy tego typu obóz z inicjatywy M. Straszewskiej, mocno wspieranej 

przez K. Sabbata, został zorganizowany w sierpniu 1938 r. w Bułgarii. Uczest-

nicy tej wyprawy to około trzydzieścioro harcerek i harcerzy – studentów uni-

wersytetów: Warszawskiego, Wileńskiego, Lwowskiego, Poznańskiego i Ja-

giellońskiego. Warto podkreślić, że zapewne z inicjatywy K. Sabbata mundury 

uczestników wyprawy były ozdobione nie chustami, a krajkami świętokrzy-

skimi. W celu zaprezentowania kultury i folkloru polskiego, w ramach przygo-

towań na kilka miesięcy przed wyjazdem, został stworzony specjalny zespół 

pieśni i tańca. Kostiumy wypożyczono z Teatru Wielkiego. Po przyjeździe do 

Bułgarii (po drodze zwiedzano stolicę Rumunii – Bukareszt, a komendant obo-

zu K. Sabbat zachorował na zapalenie ucha środkowego i musiał być hospitali-

zowany) okresowo przez pierwszych 10 dni wyprawą kierowała M. Straszew-

ska, znająca dobrze język bułgarski. W trakcie obozu zwiedzono okolice War-

ny, Płowdiw, Wielkie Tyrnowo i dotarto do stolicy kraju Sofii a następnie w 

Góry Rilskie. Gościnnie a wręcz entuzjastycznie uczestników obozu podejmo-

wali skauci bułgarscy – „razuznawacze” (wywiadowcy). Ta pierwsza wyprawa 

zakończyła się ogromnym sukcesem40. W czasie kolejnej akcji letniej w lipcu 

1939 r. „Kuźnica” zorganizowała zagraniczny obóz wędrowny na Węgrzech. 

Podobnie jak w Bułgarii harcerze studenci byli entuzjastycznie przyjmowani 

przez skautów i społeczeństwo węgierskie41. Należy pamiętać, że niektórzy z 

uczestników tego obozu na czele z K. Sabbatem w kilkanaście tygodni później 

znaleźli się ponownie na Węgrzech, ale w jakże odmiennej roli. 

Ważnym elementem pracy „Kuźnicy” były szkolenia dla kadry kierowni-

czej kręgów. Realizowano je na kursach instruktorskich. Jeden z nich odbywał 

się w czasie przerwy międzysemestralnej na przełomie roku 1938/39 w Gór-

kach Wielkich k. Skoczowa. Komendantem tego kursu był harcmistrz Aleksan-

der Kamiński (1903-1978), przed wojną twórca metodyki zuchowej, w czasie 

okupacji członek kierownictwa Szarych Szeregów, redaktor naczelny „Biulety-

nu Informacyjnego” i autor głośnej książki „Kamienie na szaniec”, po zakoń-

czeniu wojny pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, wybitny specjali-

sta w zakresie pedagogiki społecznej, autor wielu prac naukowych, czynny w 

harcerstwie w latach 1945-1948 i 1956-195942. Ogromny wpływ na uczestni-
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ków kursu wywarły cowieczorne głęboko przemyślane gawędy A. Kamińskie-

go, wygłaszane przy kominku na zakończenie zajęć. Zajęcia prowadził także 

szef Głównej Kwatery Harcerzy harcmistrz Tadeusz Borowiecki43. Za realiza-

cję programu dotyczącego funkcjonowania harcerskich kręgów akademickich 

odpowiadał K. Sabbat. Dzięki aktywności i udziale w szkoleniach, rozkazem nr 

13 Komendy Chorągwi Warszawskiej harcerzy z 10 maja 1939 r. została mu 

zamknięta próba i przyznany stopień podharcmistrza44. Wraz z nim stopień 

podharcmistrza uzyskał także inny znany działacz kręgów harcerstwa akade-

mickiego Józef Piątkowski45. Dzięki kontaktom z A. Kamińskim, K. Sabbat 

osobiście poznał ówczesnego wojewodę śląskiego, a równocześnie Przewodni-

czącego ZHP dra Michała Grażyńskiego. Ten ostatni zaproponował mu objęcie 

od września 1939 r. stanowiska swego sekretarza. Warto nadmienić, że po-

przednio funkcję tą pełnił harcmistrz Leon Marszałek, również prawnik, póź-

niejszy ostatni Naczelnik Szarych Szeregów46. Niestety nadchodząca szybkimi 

krokami wojna pokrzyżowała te plany. Rozpoczął się jakże odmienny od po-

przednich trzeci okres służby harcerskiej K. Sabbata, który trwał praktycznie aż 

do końca życia.  

W sierpniu 1939 r., bezpośrednio po powrocie z wizytacji obozu „Kuźni-

cy” na Kaszubach, K. Sabbat zgłosił się do Pogotowia Harcerzy. Powołane 

zostało ono do życia w maju i 1939 r., na jego czele stał hm. Józef Ratajczak, 

dyplomowany oficer WP w stopniu majora. Niestety, wobec mobilizacji ofice-

rów rezerwy, wielu instruktorów przewidzianych do pełnienia funkcji w Pogo-

towiu nie mogło stawić się na służbę w swoich Komendach, bowiem znaleźli 

się w swoich jednostkach w wojsku. Spowodowało to sporo zmieszania i dez-

organizowało pracę Pogotowia Harcerzy w przeciwieństwie do Pogotowia Har-

cerek, które działało już od jesieni 1938 r. i było sprawnie kierowane przez 

harcmistrzynię dr Józefinę Łapińską47. Przed opuszczeniem Warszawy K. Sab-

bat przekazał kierownictwo „Kuźnicy” M. Straszewskiej. Pod jej kierownic-

twem, a następnie podharcmistrza Ryszarda Zarzyckiego, „Kuźnica” działała 

przez cały okres okupacji w ramach Szarych Szeregów.  

Jako kapral podchorąży K. Sabbat powołanie do wojska otrzymał dopiero 

9 września z przydziałem do 27 Dywizji Korpusu Ochrony Pogranicza. Wobec 

wkroczenia Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski, 28 września prze-

kroczył granicę węgierską i znalazł się w obozie dla internowanych, z którego 

został zwolniony, dzięki staraniom swych znajomych, skautów węgierskich. 

Znalazł się wówczas w ośrodku polskich uchodźców, początkowo w 

                                                      
43

 K. Jarzembowski, Borowiecki Tadeusz (1903-1958), [w:] HSB, t. 1, s. 20-22. 
44

 K. Jarzembowski, L. Kuprianowicz, op. cit., s. 182. 
45

 Ibidem, s. 170. 
46

 M. Młodzikowski, Marszałek Leon (1912-1996), [w:] HSB, t. 2, s. 134-138. 
47

 Z. Zürn-Zahorski, Pogotowie Harcerek i Pogotowie Harcerzy we wrześniu 1939 roku, 

Kraków 1999, s. 113. 
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Somlószőlős koło Veszprém, a następnie w Szikszó koło Miszkolca, gdzie 

opiekował się młodzieżą harcerską, jako zastępca harcmistrza Zbigniewa Tryl-

skiego48 byłego naczelnika ZHP, pełniącego obowiązki przedstawiciela ZHP na 

Węgrzech. Podczas pobytu na Węgrzech K. Sabbat, 9 grudnia 1939 r., otrzymał 

nominację na stopień harcmistrza49.  

Sabbat rychło postanowił przedostać się na zachód do tworzącej się wów-

czas we Francji Armii Polskiej. Wykorzystując oddelegowanie do Budapesztu, 

nielegalnie – przez Jugosławię i Włochy – znalazł się w Paryżu. Został skiero-

wany do Marynarki Wojennej, ale po krótkim okresie czasu został przydzielony 

do 1 Brygady Kawalerii Pancernej gen. bryg. Stanisława Maczka. Podczas 

walk na terenie Francji został kontuzjowany, po kapitulacji przedostał się do 

Anglii. Pozostając pod rozkazami gen. Maczka w dowodzonej przez niego 10 

BK Panc. (następnie 1. Dywizji Pancernej) stacjonującej w Szkocji, K. Sabbat 

pełnił obowiązki oficera oświatowego, m. in. organizując drużyny złożone z 

harcerzy służących w wojsku. W 1943 r. został awansowany do stopnia podpo-

rucznika i przeniesiony na stanowisko referenta do spraw młodzieży w Sztabie 

Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie. Objął wówczas opieką ok. 20 tysięcy 

dzieci które opuściły „nieludzką ziemię” w wyniku układu Sikorski-Majski. 

Inicjował powoływanie drużyn harcerskich w Azji Mniejszej i Północnej Afry-

ce. Jednak już po kilku miesiącach, wiosną 1943 r., został oddelegowany z woj-

ska do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego50.  

Wówczas też Sabbat objął funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Na-

czelnego ZHP, jako zastępca harcmistrzyni RP Olgi Małkowskiej51. Utrzymy-

wał też kontakty z odsuniętym od władzy Przewodniczącym ZHP dr. M. Gra-

żyńskim. Podejmował także działania, aby uchronić harcerstwo przed wpły-

wami partii politycznych. Nominowany na przedstawiciela ZHP do władz świa-

towego skautingu, zabiegał o dobre relacje zwłaszcza ze skautingiem angiel-

skim. Jeszcze przed oficjalnym zakończeniem II wojny światowej uczestniczył 

w kwietniu 1945 r. w Zjeździe Harcerek i Harcerzy z Wielkiej Brytanii pod 

Edynburgiem w Szkocji, gdzie reprezentował stanowisko konieczności scalenia 

organizacyjnego emigracyjnego harcerstwa i wyodrębnieniu z niego członu w 

postaci starszego harcerstwa. Współuczestniczył także w konferencjach harcer-

skich w Niemczech i we Włoszech. Funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu 

Naczelnego ZHP pełnił do lutego 1946 r., kiedy to na zjeździe w Enghien pod 

Paryżem przestał on istnieć i powołany został Związek Harcerstwa Polskiego 

poza granicami Kraju. W tych nowych strukturach przez rok pełnił funkcje 
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 J. Wojtycza, Trylski Zbigniew (1899-1976), [w:] HSB, t. 1, s. 218-221. 
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 M. Straszewska, op. cit., s. 176. 
50

 Ibidem, passim. 
51

 J. Wojtycza, Małkowska Olga (1888-1979), [w:] HSB, t. 1, s. 127-131.  
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wiceprzewodniczącego, a przez osiem lat kierownika Starszego Harcerstwa w 

naczelnictwie ZHPpgK52.  

Po zdemobilizowaniu w 1948 r. Kazimierz Sabbat założył rodzinę (z żoną 

Anną, córką gen. Nikodema Sulika, doczekali się czworga potomstwa, wszyscy 

należeli do harcerstwa) i założył dobrze prosperujące przedsiębiorstwo produk-

cji sprzętu sportowego i kołder Limba Trading Co. Pozwalało mu to na dalszą 

działalność społeczną, także w harcerstwie. W Stowarzyszeniu Polskich Kom-

batantów powołał do życia Koło Starszego Harcerstwa. Od sierpnia 1976 r. 

pełnił funkcje Prezesa Rady Ministrów. Desygnowany w 1980 r. przez Prezy-

denta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego jego następcą, funkcję emi-

gracyjnej głowy państwa objął 8 kwietnia 1986 r. Jako prezydent odznaczył w 

1989 r. Szare Szeregi Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari53.  

Reasumując, Prezydent RP na uchodźstwie K. Sabbat dzięki działalności 

w harcerstwie przed 1939 r. stale pogłębiał uczucia religijne wyniesione z do-

mu rodzinnego, był zawsze wierny zasadom etyczno-moralnym zawartym w 

Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Ponadto wyniósł z harcerstwa gorący pa-

triotyzm, nauczył się kierować zespołami ludzkimi (drużynowy, kierownik 

kręgu, komendant obozów), a także jako kierownik Kuźnicy poznał sztukę me-

diacji i negocjacji oraz posiadał umiejętność nawiązywania kontaktów z cudzo-

ziemcami (obozy w Bułgarii, na Węgrzech). Poznał ówczesne elity władzy 

(Michał Grażyński, kierownictwa uczelni warszawskich), a nade wszystko ko-

rzystał z obcowania z instruktorami harcerskimi o dużych wartościach intelek-

tualnych (Władysław Szczygieł, Aleksander Kamiński, ks. Jan Mauersberg, 

Tadeusz Strumiłło, koledzy z kręgów Kuźnica).  
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Marian Miszczuk 

Działalność Kazimierza Sabbata  
w harcerstwie w latach 1940-1946.  

Geneza powstania ZHP poza granicami Kraju 

Prezentowany artykuł poświęcony jest harcerskiej działalności Kazimierza 

Sabbata w okresie od czerwca 1940 r., czyli jego przybycia na Wyspy Brytyj-

skie, do lutego 1946 r., czyli do dnia powołania Związku Harcerstwa Polskiego 

poza granicami Kraju (dalej: ZHPpgK) na zjeździe starszyzny harcerskiej w 

Enghien pod Paryżem. 

Z racji sprawowanych funkcji, osobistych zalet i oddaniu sprawie niepod-

ległości, harcerska sylwetka przyszłego Przewodniczącego ZHP poza granica-

mi Kraju, a także Prezydenta RP na uchodźstwie była kilkakrotnie opisywana 

przez kilku autorów, a głównie Jacka K. Danela. Cóż więc skłoniło autora tego 

referatu do ponownego zajęcia się tym fragmentem życiorysu K. Sabbata? 

Przede wszystkim uważam, że sylwetka tego wybitnego Polaka jest ciągle zbyt 

mało spopularyzowana, a dzieje harcerstwa poza granicami kraju są ciągle zbyt 

słabo zbadane i opisane. W szczególności dotyczy to harcerstwa na uchodź-

stwie w czasie II wojny światowej i działalności ZHPpgK. Wynika to zarówno 

z szerokiego zakresu tego tematu, jak i bardzo szczupłej i rozproszonej po ca-

łym niemal świecie bazy źródłowej. 

Tematyką harcerstwa na wojennym uchodźstwie zainteresowałem się w 

latach 80. i w czasie kilkunastu pobytów w Londynie udało mi się poznać wielu 

uczestników tamtych wydarzeń oraz uzyskać od nich relacje, a także zgroma-

dzić kopie bardzo wielu dokumentów. Miałem dostęp do niezwykle bogatego 

Archiwum Haliny Martin (obecnie w Muzeum Harcerstwa w Warszawie i 

AAN), w którym chronione były dokumenty przekazane jej przez Ryszarda 

Kaczorowskiego po zalaniu Archiwum Naczelnictwa ZHPpgK w 1977 r., 

dzienniki Michała Grażyńskiego, a także fotokopie korespondencji Komitetu 

Naczelnego z Szarymi Szeregami, „Wigrami” i Hufcami Polskimi1. W kraju 

                                                      
1
 W sprawie powtórnego zalania Archiwum Naczelnictwa w 1977 r. Martinowa pisała do 

Rossmana: Z tego, co otrzymałam od Ryszarda w takim okropnym stanie, wysuszyłam, 

wykleiłam i zdobyłam kupę ciekawych rzeczy. Telefonowałam, żeby mi dał następne – był 

zajęty – podałam telefon, nie odezwał się. Widocznie ma mnie dosyć, już się zmęczył. Zaw-
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pozyskałem relacje i miałem dostęp do archiwów osób bardzo aktywnych w 

tamtych wydarzenia, że wymienię tylko: Marię Zaleską, Stanisława Broniew-

skiego, Jana Rossmana, Aleksandra Wojno, Adama Sławskiego (Wilhelm Sła-

by).  

Szczególnie cenne były kontakty z Janem Rossmanem, który od połowy 

lat 60. gromadził wszelkie informacje i dokumenty o pracy harcerstwa na 

uchodźstwie w czasie wojny i zgromadził największe chyba archiwum doty-

czące tego zagadnienia. Cieszył się on pełnym zaufaniem K. Sabbata, Zygmun-

ta Szadkowskiego oraz R. Kaczorowskiego i uważany był przez nich za męża 

zaufania w kraju. Rossman był osobistym przyjacielem Marii i Henryka Kapi-

szewskich, którzy wraz z K. Sabbatem odegrali kluczową rolę w pracy harcer-

stwa na uchodźstwie w latach 1939-1946. Rossman wykorzystywał też kontak-

ty swojej kuzynki Haliny Martin w celu gromadzenia informacji i dokumentów 

oraz nagrywania relacji świadków wydarzeń. To z jego inicjatywy Maria Kapi-

szewska wyjechała w 1974 r. do Londynu, gdzie korzystając ze wsparcia H. 

Martin i Z. Szadkowskiego zebrała informacje, które pozwoliły jej na przygo-

towanie fundamentalnej pracy do dziejów uchodźczych władz harcerskich we 

Francji w latach 1939-19402. Wiele ciekawych dokumentów znajdowało się w 

posiadaniu Ignacego Płonki, który z racji wieloletniego redagowania pisma 

„Na Tropie” (1953-1992) otrzymywał szereg unikatowych dokumentów, które 

wykorzystywał w redagowaniu pisma i przechowywał w archiwum redakcyj-

nym. Niezwykle ciekawy zbiór dotyczący sprawy harcerstwa w Polskich Siłach 

Zbrojnych posiada Michał Olizar (syn Bohdana). Miałem także możność zapo-

znania się z dokumentami pozostałymi z Archiwum Kazimierza Sabbata. 

Wreszcie pojedyncze dokumenty znajdują się w archiwach publicznych: Insty-

tutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego oraz Studium Polski Podziemnej w Lon-

dynie. Bardzo pomocny był mój zbiór prasy harcerskiej gromadzony od 1969 

r., w którym znajduje się największa chyba prywatna kolekcja pism, książek, 

druków ulotnych wydanych na uchodźstwie z okresu będącego przedmiotem 

tego referatu. 

 

Sylwetka 

 

Kazimierz Sabbat należał do tej części młodzieży polskiej, która w przy-

szłości miała zająć znaczące miejsca w życiu społecznym, gospodarczym i po-

litycznym II RP. Nie wywodził się z rodziny zamożnej, ale swoim staraniem 

ukończył Uniwersytet Warszawski. Wielki wpływ na jego drogę życiową miało 

                                                                                                                                       
sze Ci mówiłam, że liczyć można tylko na siebie samego; list H. Martin do J. Rossmana z 17 

listopada 1977, kopia w zbiorach autora. 
2
 M. Kapiszewska, Sprawa harcerstwa, „Słowo Ojczyste” (Londyn) 1989, nr 1, s. 4-6; 

eadem, Sprawa harcerstwa (dokończenie), ibidem, 1989, nr 2, s. 7; eadem, Sprawa harcer-

stwa, „Harcerstwo”, 1990, nr 2/3, s. 52-58. 
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harcerstwo, które przeżywał jako wielką grę, nieustającą życiową przygodę, ale 

przede wszystkim styl życia charakteryzujący się głęboko odczuwaną koniecz-

nością, wewnętrzną potrzebą stałego rozwoju, ciągłego doskonalenia się pod 

każdym względem: moralnym, intelektualnym, zawodowym, także fizycznym. 

Pozostał wierny idei międzyludzkiego braterstwa, budowania silnych więzi 

opartych na przyjaźni i na naturalnym przywództwie ludzi pozytywnie wyróż-

niających się z grupy społecznej. 

Przeszedł całą drogę harcerskiego rozwoju od momentu wstąpienia do 

drużyny, do najwyższych stopni instruktorskich, poprzez obozy, zdobywanie 

kolejnych stopni i sprawności. Jako instruktor szukał możliwości wyzyskania 

harcerskiego sposobu patrzenia na życie w celu implementacji go w życie spo-

łeczne. Koniec lat 30. to intensywna działalność Sabbata i tworzenie koncepcji 

pracy zrzeszeń starszoharcerskich, czyli rodzaju dyskusyjnych klubów doro-

słych harcerzy. Wypowiadał się na ten temat na łamach pisma starszoharcer-

skiego „Brzask”3. 

We wrześniu 1939 r. znalazł się na Węgrzech i prowadził obóz dla mło-

dzieży harcerskiej. Zetknął się wówczas z demoralizującymi skutkami wojny w 

postaci pijaństwa, rozpadu dyscypliny i więzi społecznych. Te przeżycia wpły-

nęły bez wątpienia na jego przyszłą postawę i głębokie przekonanie, że tylko 

harcerstwo jest w stanie oddziaływać wychowawczo na masy młodzieży pol-

skiej i że pracę tę należy zacząć natychmiast. Chciał walczyć i dlatego przedo-

stał się do Wojska Polskiego we Francji.  

Tam, w Paryżu, Michał Grażyński 9 października 1939 r., powołał Na-

czelny Komitet Wykonawczy ZHP z siedzibą w Paryżu, w skład którego wcho-

dzić mieli ci członkowie Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnictwa, wybrani 

do tych władz na ostatnim Walnym Zjeździe, którzy znaleźli się poza granicami 

kraju. Liczono się z tym, iż wraz z napływającym uchodźcami mogą przybyć 

inni członkowie władz harcerskich, którzy automatycznie wchodziliby w skład 

NKW. Jak pisze M. Kapiszewska: Konsekwentnie i twardo stawiana zasada 

kontynuacji wszelkich form organizacyjnych wynikających ze statutowych po-

stanowień i uchwał Walnego Zjazdu wydawała nam się wówczas bezdyskusyj-

nym nakazem chwili, jako protest przeciw niszczącej przemocy okupanta. Za-

tem, choć sama forma Komitetu nie miała żadnego odpowiednika w postano-

wieniach statutu, to jednak mandat do podjęcia tej działalności czerpaliśmy z 

poczucia odpowiedzialności, jaka ciążyła na nas, jako instruktorach, których 

Zjazd Walny wybrał do uczestnictwa w kierowaniu sprawami Związku. Forma 

Komitetu nie wchodziła przy tym w kolizję z tymi czynnikami władzy harcer-

skiej, które – byliśmy tego pewni – wznowią działalność w kraju w formach 

                                                      
3
 Próby charakterystyki środowiska, „Brzask”, 1939, nr 2, s. 5; Harcerstwo Akademickie, 

„Brzask”, 1938, nr 6/7, s. 5-6; Odpowiedź na ankietę: O samodzielność starszego harcer-

stwa, „Brzask”, 1938, nr 8/9, s. 7-8. 
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konspiracyjnych4. Komitet został uznany przez Międzynarodowe Biuro Skau-

tów bowiem na jego czele stanęli Przewodniczący ZHP oraz Komisarz Mię-

dzynarodowy Harcerzy hm. Henryk Kapiszewski. 

30 grudnia 1939 r. odbyła się wigilia harcerska z udziałem harcerzy-

żołnierzy przybyłych w ten dzień do Paryża, a jej gospodarzem był Przewodni-

czący ZHP dr M. Grażyński. Jak pisze biograf Sabbata: Zaraz też zameldował 

się przewodniczącemu i zdał sprawozdanie z pobytu na Węgrzech oraz dokona-

nych prac w obozie harcerskim w Somlószőllős5. Były to cenne wiadomości, bo 

o harcerstwie na Węgrzech w NKW niewiele wiedziano. Kapiszewski zaprosił 

Sabbata na kolejne spotkanie, które trwało kilka godzin. Sabbat zrelacjonował 

swoje doświadczenia z pobytu obozie. Obaj byli przed wszystkim wychowaw-

cami i dlatego łączył ich pogląd, że harcerstwo wychowało rzesz uczciwych 

ludzi i dlatego konieczna jest wytężona praca w czasie wojny, której podstawą 

winna być właśnie: uczciwość, bo tylko wychowanie w takim duchu, a nie in-

nym, jest szansą dla Polski, która odrodzi się po wojnie6. 

Kapiszewski dokładnie opisał Sabbatowi starania rządu na rzecz odsunię-

cia od spraw harcerskich M. Grażyńskiego, który został przecież demokratycz-

nie wybrany w czasie XVII Zjazdu Walnego ZHP (20-21 maja 1939 r. w Lu-

blinie)7. 

Sabbat zapewne uczestniczył w spotkaniach skautów alianckich, ale temat 

ten wymaga dalszych badań. W 1940 r. wziął udział i został ranny w kampanii 

francuskiej. Upadek naszego największego sojusznika, zniszczenie z takim 

trudem odbudowanego Wojska Polskiego nie złamały go i jak wielu innych 

przedostał się po kapitulacji Francji na Wyspy Brytyjskie. 

 

Początki pracy harcerskiej na Wyspach Brytyjskich 

 

Przed wojną na terenie Wielkiej Brytanii nie działy jednostki harcerskie, 

ale harcerze wielokrotnie uczestniczyli w imprezach skautowych tam się od-

bywanych. Latem 1939 r. Polacy brali udział w III Międzynarodowym Zlocie 

Starszych Skautów, który odbył się w Monzie w Szkocji (9-31 lipca) oraz w 10 

Światowej Konferencji Skautowej w Edynburgu (26-28 lipca). Jednak Sabbat 

nie brał w nich udziału i nie znał wówczas języka angielskiego.  

Praca harcerska w Wielkiej Brytanii zapoczątkowana została na terytorium 

Rzeczypospolitej, a konkretnie na podkładzie M.S. „Batory” transportującego 

w czerwcu 1940 r. z St. Jean de Luz uciekinierów z Francji. Wśród żołnierzy 

                                                      
4
 M. Kapiszewska, Sprawa harcerstwa…, s. 4. 

5
 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat. Mąż stanu i orędownik sprawy niepodległości 1913-1989, 

mps, s. 62-63. 
6
 Ibidem. 

7
 Szerzej zob. M. Miszczuk, Michał Grażyński na emigracji we Francji (październik 1939-

czerwiec 1940), „Niepodległość” 2010, t. LIX, s. 74-106. 
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była spora grupa harcerzy, których łatwo było rozpoznać po noszonych na 

mundurach krzyżach harcerskich. Wśród nich znajdował się Przewodniczący 

ZHP dr Michał Grażyński, a także hm. Władysław Wenzel, harcerz I Lwow-

skiej Drużyny Harcerzy od 1917 r., obrońca Lwowa w 1918 r., od 1927 r. 

związany z lwowskim pismem „Skaut”, harcmistrz od 1934 r. Zaczął on wy-

szukiwać harcerzy i wkrótce grupa ta liczyła ok. 30 trzymających się razem i 

dyskutujących o przyszłości osób8. Ponieważ nie było wiadomo, gdzie rozlo-

kowane będą poszczególne jednostki wojskowe, Wenzel podał harcerzom adres 

Międzynarodowego Biura Skautów w Londynie, na który mieli kierować kore-

spondencję. 

Po wylądowaniu w Plymouth 25 czerwca, Sabbat z innymi żołnierzami 

został skierowany do obozu przejściowego w Haydock Park koło Liverpoolu. 2 

lipca dotarł do obozu wojskowego nr 6 Castle Mains w Crawford koło 

Glasgow. Tego samego dnia wieczorem odbyła się pierwsza zbiórka harcerska, 

w której wzięło udział ok. 20 osób, w tym M. Grażyński i K. Sabbat. Od tego 

dnia odbywały się codziennie wieczorowe zebrania, nazwane przez hm. Wenz-

la Harcerskimi „Wieczorami nad Klajdą” (rzeką Clyde płynąca do Glasgow)9. 

Jak pisał K. Sabbat: Harcerze pełniący służbę w wojsku rozpoczęli organi-

zować pracę w zespołach harcerskich w oddziałach. Była to inicjatywa samo-

rzutna, pochodząca od dołu10. W okresie lipiec-grudzień 1940 r. Sabbat zajęty 

był służbą wojskową, jednak zapewne bacznie obserwował przebieg wydarzeń i 

był aktywny w grupach starszych harcerzy-wojskowych stacjonujących w 

Szkocji. Nie brał udziału w rozmowach z rządem w sprawie zarejestrowania 

władz harcerskich, ale był o nich doskonale poinformowany. 

Podejście rządu polskiego do harcerstwa w Wielkiej Brytanii, tak jak we 

Francji, zdominowała postać M. Grażyńskiego. Rząd nie interesował się wyko-

rzystaniem harcerstwa w pracy z dziećmi i młodzieżą (często sierotami lub na 

wiele lat pozbawionymi kontaktu z rodzicami służącymi w wojsku), a swoją 

energię kierował na usunięcie z życia publicznego byłego wojewody śląskiego. 

Innymi słowy, rząd przez prawie dwa lata ignorował pracę harcerską w wojsku 

i wśród polskich dzieci.  

Sabbat jak i cały korpus instruktorski deklarował całkowitą lojalność wo-

bec rządu, jednak równocześnie sprzeciwiał się zdecydowanie podejmowaniu 

decyzji w sprawach harcerskich przez polityków. Opóźniało to nawiązanie 

formalnych stosunków ze skautingiem brytyjskim, a tym samym ograniczało 

możliwości działania harcerstwa na forum międzynarodowego ruchu skauto-

wego, ruchu o światowym zasięgu i dużym prestiżu. 

                                                      
8
 W. Wenzel, Początki pracy ZHP w W. Brytanii, „Skaut: Komunikat Koła Harcerek i Har-

cerzy z lat 1910-1945”, 1966, nr 6, s. 6. 
9
 Idem, Harcerstwo w Wielkiej Brytanii, rps, s. 3, w zbiorach autora. 

10
 [K. Sabbat] Harcerstwo w czasie wojny, [w:] Sprawozdanie za rok 1943, oprac. K. Sab-

bat, ZHP Komitet Naczelny na Czas Wojny, Londyn 1944 [właśc. 1945], s. 5. 
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Sabbat znał z całą pewnością postać harcmistrzyni Rzeczypospolitej Olgi 

Małkowskiej, wybitnej działaczki skautowego ruchu żeńskiego, żony założy-

ciela harcerstwa Andrzeja Małkowskiego, która znalazła się w Anglii w paź-

dzierniku 1939 r.11 Wkrótce też utworzyła w Dartmouth (Devon) Dom Polskie-

go Dziecka. Po ewakuacji pasa nadmorskiego jesienią 1940 r. O. Małkowska 

otrzymała propozycję przeniesienia Domu do Szkocji, do pałacu Lorda Hume 

(późniejszego premiera). Posiadłość nazywała się Castlemains, a położona była 

koło Douglas w Lanarkshire. Pałac stał się wkrótce miejscem spotkań harcerzy 

ze stacjonujących w Szkocji oddziałów polskich, a latach w 1940-1942 był 

centrum pracy harcerskiej na terenie Wielkiej Brytanii. W Castlemains mieściła 

się równocześnie Szkoła Powszechna im. A. Małkowskiego, internat dla dzieci 

oraz Ognisko Harcerskie, w którym regularnie spotykali się instruktorzy har-

cerscy. Szkoła w latach 1940-1942 wydawała jedyne na Wyspach polskie pi-

smo dziecięce „Nasze Pisemko”12.  

Zarówno dowódca I Korpusu Polskiego w Szkocji gen. Marian Kukiel jak 

i władze wojskowe w Londynie popierały pracę harcerską, bowiem każda for-

ma organizacji czasu wolnego i zaangażowania przybitych kolejną klęską żoł-

nierzy była warta poparcia.  

W listopadzie 1940 r. została przygotowana przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych lista kandydatów do Zarządu Przymusowego ZHP, a prowadzą-

cemu tę sprawę ministrowi Stanisławowi Kotowi chodziło nie tylko o miano-

wanie władz harcerskich, ale i zmianę Statutu ZHP – głównie poprzez wykre-

ślenie nazwiska Marszałka Piłsudskiego jako Patrona ideowego ZHP. Zmiana 

Statutu należała do wyłącznych prerogatyw Walnego Zjazdu i żaden z instruk-

torów nie chciał wyrazić zgody na manipulowanie przy nim przez rząd.  

W dniach 4-6 grudnia odbył się w Londynie szereg spotkań mających na 

celu utworzenie naczelnictwa ZHP13. Tak to sformułował mjr Leonard Żyrkie-

wicz, który został przez min. S. Kota przewidziany na Kierownika Zarządu w 

Związku Harcerstwa Polskiego. Oprócz niego brali w spotkaniu hm. Przemy-

sław Kwiatkowski, hm Wojciech Dłużewski, hm Ludwik Bar, kpt. T. Słoński, 

prof. Marian Heitzman i dr Jan Hulewicz. Mjr L. Żyrkiewicz pisał w swym 

sprawozdaniu dla Kota: Rozmowy prowadzone były w przykrym nastroju nie-

kończących się wyrzutów pod adresem Rządu, zwłaszcza z powodu próby 

wprowadzenia do Zarządu ZHP prof. Heitzmana oraz z powodu skreślenia z 

listy przewidywanych uprzednio kandydatów nazwisk księdza Bełcha i hm Mu-

                                                      
11

 A. Zawadzka, Gawędy o tych, które przewodziły. Olga Małkowska, Jadwiga Falkowska, 

Józefina Łapińska, Jadwiga Zwolakowska, Warszawa 1994, passim. 
12

 M. Miszczuk, Harcerska prasa dla dzieci i młodzieży wydawana na Wyspach Brytyjskich 

w latach 1941-1948, Warszawa 2004, passim. 
13

 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), A. 9.IV, t. 12, k. 1, Do 

Pana Ministra Spraw Wewnętrznych prof. S. Kota: Sprawozdanie L. Żyrkiewicza, Londyn 

7 grudnia 1940, passim. 
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szalskiego oraz niemożności wypowiedzenia się przez ogół instruktorów har-

cerskich, znajdujących się w Szkocji. Z zebranych jedynie Słoński, niebędący 

instruktorem ZHP, zgodził się przyjąć ewentualną nominację. Wobec tego mjr 

Żyrkiewicz stwierdził, że ma obawy: czy w dalszej pracy, w razie utworzenia 

Zarządu będą mogli wznieść się ponad literę regulaminu, gdy wymagać tego 

będzie dobro sprawy i postanowił zawiadomić Pana Ministra Spraw We-

wnętrznych o rezygnacji z proponowanego mi stanowiska14.  

Ponieważ osobą określającą gdzie leży dobro sprawy był min. S. Kot, wo-

bec tego hm. Ludwik Bar zaproponował mu zwołanie zjazdu instruktorów i 

starszych harcerzy służących w I Korpusie w Szkocji. S. Kot do ostatniej chwili 

zwlekał i dopiero w odpowiedzi na depeszę L. Bara z Perth z 19 grudnia infor-

mującą o obecności na konferencji Olgi Małkowskiej i Antoniego Drągowskie-

go oraz żądającą autoryzacji działań, nakazał przesłanie Barowi odpowiedzi: 

Minister Kot nie sprzeciwia się zaproszeniu kogo Pan uzna za stosowne. 

Uchwały Zjazdu powinny się jednak liczyć z zadaniami jakie Rząd stawia har-

cerstwu15.  

 

Komitet Harcerski 

 

Sabbat wziął bardzo aktywny udział w konferencji, która odbyła się w 22 

grudnia 1940 r. Perth, gdzie mieściła się siedziba dowództwa I Korpusu. Do-

wodzący nim gen. Marian Kukiel był osobistym przyjacielem gen. W. Sikor-

skiego i to on formalnie zwołał konferencję.  

W konferencji wzięło udział 35 harcerzy (wszyscy służyli w jednostkach I 

Korpusu) i jedna harcerka – Olga Małkowska. Spośród tych 36 osób tylko troje 

nie posiadało stopni instruktorskich, tylko harcerskie, a dwóch nie miało ich 

formalnie, ponieważ złożyli stopnie i wystąpili z ZHP w czasie trwania tzw. 

sprawy warszawskiej (Leon Kowalczyk, Bohdan Olizar)16. Sabbat wraz z 

dwoma instruktorami złożył wniosek określający zadania harcerstwa, który 

został jednogłośnie przyjęty. Zasadnicza wymowa tego dokumentu była dla 

dotychczasowej polityki rządy wobec harcerstwa bardzo niemiła. Po gładkim 

wstępie, w którym podkreślano radość ze zrozumienia przez Rząd ogromu 

możliwości jakie przedstawia dla sprawy walki o niepodległość harcerstwo, 

uczestnicy konferencji złożyli na ręce ministra spraw wewnętrznych następują-

cą deklarację: Tworzenie Zarządu przymusowego, noszącej w każdym wypadku 

charakter władzy narzuconej, charakter braku zaufania do Organizacji, uwa-

żamy za niepożądane. Wobec istniejących warunków faktycznych Konferencja 

                                                      
14

 Ibidem, k. 4. 
15

 IPMS, A. 9.IV, t. 12, Oryginał telegramu. 
16

 M. Miszczuk, J. Rossman, Sprawa warszawska. Rozbicie Komendy Warszawskiej Cho-

rągwi Harcerzy przez Naczelnika Harcerzy w przededniu wybuchu II wojny światowej, 

„Harcerstwo”, 1990, nr 2/3, s. 31-51. 
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uważa za konieczne zorganizowanie w Wielkiej Brytanii Tymczasowego Związ-

ku Harcerstwa Polskiego. Uzasadnieniem tego rozwiązania jest: konieczność 

utrzymania ciągłości pracy w Kraju i utrzymania kontaktów z nią unikając bu-

rzenia dotychczasowych ram tej pracy, demokratyczność i społeczny charakter 

formy załatwiania oraz uniknięcie pozorów braku zaufania do organizacji, a 

zwłaszcza ewentualnych rozdźwięków w Kraju, które mogą powstać, wgląd na 

stosunki z organizacjami skautowymi Wielkiej Brytanii, Ameryki i innych kra-

jów. Przewodnictwo proponowano powierzyć Oldze Małkowskiej, która zna 

harcerstwo, żyje nim, posiada szacunek ogółu harcerstwa w Kraju i zagranicą. 

Daje ona rękojmię, że w obecnej trudnej sytuacji Harcerstwo będzie prowadzo-

ne w kierunku jak największego udziału w pracy niepodległościowej z wyklu-

czeniem wszelkich rozgrywek partyjnych17. 

Rząd nie odniósł się do uchwał podjętych w Perth, ale praca harcerska 

rozwijała się tymczasem niezależnie od tego braku akceptacji. Od pierwszych 

chwil pobytu w Wielkiej Brytanii we wszystkich niemal jednostkach, z których 

utworzona została później 1. Dywizja Pancerna, powstały zespoły lub kręgi 

harcerskie. Ich prace koordynował oraz był łącznikiem pomiędzy nimi hm 

ppor. K. Sabbat, oficer opieki 10. Pułku Strzelców Konnych18.  

Sabbat oraz Bar byli inicjatorami jednego z głównych kierunków ówcze-

snej pracy harcerskiej, czyli poszukiwania i rozwoju kontaktów ze społeczeń-

stwem szkockim i popularyzowania wśród Szkotów wiedzy o Polsce i o Woj-

sku Polskim. Szczególnie łatwo kontakty takie nawiązywali Polacy ze skauta-

mi. To przecież twórca skautingu Robert Baden-Powell rzucił hasło „Look for 

friends”, czyli „Szukajcie przyjaciół”. Spotkania te Polacy zaczęli od nauczenia 

Brytyjczyków zbierania i jedzenia grzybów. Sabbat nawiązał wtedy ścisły kon-

takt z wielkimi przyjaciółmi Polski – małżeństwem Mary i Wilsonem Rossami. 

Zaczęły się spotkania indywidualne ze skautami szkockimi i brytyjskimi za-

równo w wojsku jak i poza nim. Wiele kontaktów zostało nawiązanych w cza-

sie nabożeństw żałobnych po śmierci Robert Baden-Powella w styczniu 1941 r.  

K. Sabbat, a po nim B. Olizar zorganizowali wiele imprez propagando-

wych, w szkołach i drużynach skautowych szkockich oraz angielskich, zwa-

nych „Dniami Polskimi”: w Durham, Falkirk, Bradford, Inverness, Liverpool, 

Berwick-upon-Tweed, Duns, Galashiels, Hawick, a następnie w Newmarket, 

Bury St. Edmunds oraz we wszystkich miejscowościach, gdzie przebywały 

oddziały 1. Dywizji Pancernej19. W czasie ostatnich ćwiczeń dywizji przed 

wyjazdem na kontynent w 1944 r. „Dni Polskie” odbyły się w Scarborough, 

Pickering, Bridlington.  

                                                      
17

 M. Miszczuk, U źródeł powstania ZHP poza granicami Kraju (Wielka Brytania 1940-

1941), Rocznik Historii Harcerstwa, t. 5, Warszawa 2009, s. 71-72. 
18

 B. Olizar, Nawiązując do apelu, „Harcerstwo” (Londyn), 1948, nr 1, s. 41. 
19

 M. Miszczuk, Harcerska akcja „Szukajcie Przyjaciół”. Szkocja, Anglia 1941-1944. Cz. 

1, „Skaut” (Tarnów) 2007, nr 1, s. 9-11. 
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W marcu 1942 r. ukazała się w nakładzie 500 egz. powielana broszura 

„Czuwaj! Look for Friends!” zawierająca materiały pomocne przy przygoto-

waniu spotkań polsko-angielskich. Sabbat był jednym z jej pomysłodawców i 

autorem artykułów „International Youth Collaboration” oraz „Poland the Land 

of Heroic Children”. Były to cały czas kontakty nieformalne, ale wspierane 

przez polskich dowódców wojskowych.  

Ciekawe były korzenie pierwszej dużej wyprawy do Bradford w 1942 r. 

Polaków zaprosił tam prezes Bradford Anglo-Polish Society Tom Neale, który 

otrzymał kopię wspominanej wyżej broszury. Neal był weteranem I wojny 

światowej i jako jeniec przebywał na ziemiach polskich20. Był tam bardzo do-

brze traktowany przez Polaków i dlatego był gorącym zwolennikiem rozwoju 

stosunków polsko-brytyjskich. Sabbat brał udział w organizowaniu tej wypra-

wy, w której wzięło udział 20 harcerzy i 5 harcerek, w tym Ewa Karpińska, 

studentka, późniejsza współpracownica Sabbata w Londynie21. Uczestnicy wy-

prawy odwiedzali szkoły i wygłaszali pogadanki o Polsce. Wiedza społeczeń-

stwa brytyjskiego o Polsce i Polakach była bardzo nikła. Olga Małkowska pro-

wadziła wówczas cieszące się dużym powodzeniem odczyty o harcerstwie i 

Polsce. Według jej opinii: Jeszcze podczas mego pobytu w Anglii w czasach 

ubiegłej wojny przekonałam się, że Anglicy tak mało wiedzą o Polsce i tak ich 

Polska nic nie obchodzi, jak nas np. wyspa Tahiti i wyciągała z tego praktyczny 

wniosek o konieczności informowania mieszkańców Wysp Brytyjskich o na-

szych sprawach22. W czasie „Dni Polskich” pokazywano położenie geograficz-

ne Polski, informowano, że w Szkocji stacjonują oddziały Wojska Polskiego, 

polscy lotnicy walczą z Niemcami w Bitwie o Anglię, a marynarze bronią wy-

brzeży brytyjskich. Poza tym harcerki i harcerze zapraszali gospodarzy do za-

baw i gier, uczyli polskich tańców i piosenek. 

 

Komitet Naczelny ZHP na czas Wojny 

 

21 sierpnia 1942 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyjęło do 

wiadomości istnienie Tymczasowego Komitetu Harcerskiego jako reprezentacji 

na czas wojny Związku Harcerstwa Polskiego w W. Brytanii, krajach sprzymie-

rzonych i neutralnych. Komitet miał działać w ramach Statutu ZHP z 1936 r. i 

organizować harcerstwo poza granicami kraju oraz nawiązywać współpracę ze 
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http://www.bbc.co.uk/bradford/content/articles/2006/07/10/polish_bradford_katie_feature.s

html, dostęp z dnia 1 maja 2015. 
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 Harcerski okrągły stół. Wypowiedź K. Sabbata w czasie zebrania instruktorów harcer-

skich w Londynie w 1972 r. Nagranie w zbiorach Jana Rossmana, a przepisane wypowiedzi 

w zbiorach Biblioteki GK ZHP (stan z 2002 r.) 
22

 O. M[ałkowska], Moja akcja odczytowa w Wielkiej Brytanii, „Ognisko Harcerskie” 

(Londyn), 1944, nr 9, s. 7-10. 
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skautingiem międzynarodowym23. Zarówno dla grona instruktorskiego jak i 

urzędników państwowych były to tezy w pełni do zaakceptowania i całkowicie 

jednoznaczne stwierdzenia. Jednak w niedalekiej przyszłości interpretacja tych 

zapisów miała doprowadzić do szeregu konfliktów, zarówno na linii rząd-

Komitet, jak i wewnątrz tego ostatniego. 

Sabbat był już wtedy uznanym liderem pracy harcerskiej w I Korpusie 

Polskim i bliskim współpracownikiem Olgi Małkowskiej. Zaczął się dla niego 

czas intensywnej pracy organizacyjnej. Jednym z pierwszych celów było stwo-

rzenie stałego biura, ale sprawy posuwały się bardzo powoli. 

1 grudnia 1942 r. K. Sabbat został mianowany podporucznikiem24. 16 

stycznia 1943 r. wziął udział w pierwszym posiedzeniu Komitetu Naczelnego 

ZHP na Czas Wojny (zmieniona nazwa Tymczasowego Komitetu Harcerskiego 

ZHP), które miało zapoczątkować systematyczną pracę władz harcerskich na 

uchodźstwie.25 Posiedzeniu przewodniczyła Olga Małkowska, a oprócz niej 

wzięli w nim udział: Ludwik Bar, Bolesław Bahyrycz, Wojciech Dłużewski, 

Antoni Drągowski, Maria Kapiszewska, Henryk Kapiszewski, Stanisław Mitko, 

Bohdan Olizar, Czesław Szwagrzak, ks. Konrad Stolarek, Franciszek Żmuda. 

Było to grono bardzo ideowych i doświadczonych instruktorów, jednak wojna 

oraz jej skutki miały się odbić na charakterach poszczególnych osób, a w przy-

szłości utrudniać zgodną współpracę.  

W czasie obrad wybrano siedmioosobowe prezydium Komitetu, a Sabbat 

otrzymał najwięcej, bo 11 głosów, na 13 obecnych. Jednak prezydium ukonsty-

tuowało się dopiero 29 kwietnia, a urzędującym wiceprzewodniczącym wybra-

no K. Sabbata i to on w praktyce pokierował pracą Naczelnego Komitetu, bo 

takiej nazwy postanowiono używać od tego zebrania. 

Wiosną 1943 r. K. Sabbat został przeniesiony z wojska do Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Londynie. Został referentem 

młodzieżowym, równocześnie będąc urzędującym wiceprzewodniczącym Ko-

mitetu Naczelnego ZHP. Jego funkcję w 1 D. Panc. objął phm. pchor. Bohdan 

Olizar. 

Sabbat zorganizował biuro Komitetu, które mieściło się w centrum Lon-

dynu 45 Belgrave Square (SW 1) w dzielnicy Belgravia26. Od marca 1943 r. 

zatrudniona była etatowa sekretarka, a 3 czerwca w biurze rozpoczęli pracę w 
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 „Wiadomości Urzędowe” (Londyn), 1943 (wyd. Komitet Naczelny ZHP na Czas Woj-

ny), s. 1. 
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 Informacja ustna od J. K. Danela z 28 sierpnia 2014. Maria Straszewska, współpracowni-

ca Sabbata w „Kuźnicy” w latach 30., w biogramie opublikowanym w Harcerskim Słowni-

ku Biograficznym błędnie podaje datę jego mianowania na pierwszy stopień oficerski i 

przeniesienia do Londynu, zob. M. Straszewska, Sabbat Kazimierz (1913-1989), [w:] Har-

cerski Słownik Biograficzny, red. J. Wojtycza, t. I, Warszawa 2006, s. 176. 
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 Protokół z posiedzenia Komitetu Harcerskiego w Londynie 16 stycznia 1943, s. 2, kopia 

w zbiorach autora. 
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 Obecnie mieści się tam Ambasada Malezji. 
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pełnym wymiarze czasu: Ewa Karpińska oraz Czesław Szwagrzak. Sabbat od 

początku prowadził biuro zgodnie z najwyższymi standardami. Cała korespon-

dencja była rejestrowana, zgromadzono pokaźną bibliotekę wydawnictw har-

cerskich i skautowych. Według sprawozdania K. Sabbata w 1943 r. z kancelarii 

wyszło 1 119 pism oraz 3 328 przesyłek zbiorowych (książki, prasa, okólniki, 

komunikaty, zawiadomienia)27. 

Zaczął się proces rejestracji jednostek harcerskich, szkoleń, szukania no-

wych form pracy. Komitet rozpoczął szeroko zakrojoną akcję wydawniczą, 

którą kierował Władysław Wenzel. Maria Kapiszewska redagowała pismo 

Komitetu „Ognisko Harcerskie”. Ze względu na trudności w otrzymaniu od 

władz brytyjskich zgody na druk periodyków, poszczególne numery wydawane 

były jako broszury, które nosiły różne tytuły – tylko w stopce na stronie tytu-

łowej podawano właściwą nazwę i datowanie28. Pismo wydawano w różnych 

formatach, a część nakładu przeznaczoną do wysyłki poza Wyspy drukowano 

na papierze bibułkowym. „Ognisko Harcerskie” wysyłane było do wszystkich 

harcerzy, zarejestrowanych w biurze Komitetu, a przebywających na terenie 

Wielkiej Brytanii, w ilości około 700 egz., taką samą ilość ekspediowano pacz-

kami na Bliski Wschód i do Afryki. Po jednym egzemplarzu wysyłano pocztą 

lotniczą do ważniejszych środowisk poza Wielką Brytanią. 

Powstanie władz harcerskich, które dawały wsparcie organizacyjne, szko-

leniowe, wydawnicze, spowodowało szybki rozwój jednostek harcerskich w 

PSZ oraz wśród dzieci i młodzieży. Komitet był uznawany za naczelną repre-

zentację harcerską przez wszystkie jednostki powstające na emigracji. Komitet 

otrzymał od rządu polskiego poważne subwencje, które umożliwiły zatrudnie-

nie w Biurze Komitetu stałego personelu merytorycznego i rozwinięcie plano-

wych działań.  

Już maju 1943 r. nastąpiło pierwsze spięcie Komitetu z MSW. K. Sabbat zo-

stał poinformowany, że ministerstwo nie akceptuje zmiany nazwy z „Komitet 

Harcerski” na „Komitet Naczelny ZHP” oraz że Komitet nie jest władzą nadrzęd-

na dla ZHP na Wschodzie. Było to oczywiście sprzeczne z listem MSW przyjmu-

jącym do wiadomości istnienie Komitetu. Wewnątrz Komitetu trwały rozmowy 

komu harcerstwo na Wschodzie ma podlegać – Kierownikowi Działu Zagranicz-

nego, czy wiceprzewodniczącemu z racji jego kontaktów z rządem? Ostatecznie 

wszystkie sprawy ZHP na Wschodzie przejął Sabbat, co nie poprawiło atmosfery 

pracy w Komitecie.  

Wszystkie te sprawy omówiono na zebraniu Kolegium Komitetu Naczelnego 

ZHP w dniach 19 i 20 czerwca 1943 r., które odbyło się w Domu Harcerskim przy 
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 Sprawozdanie za rok 1943, red. K. Sabbat, Komitet Naczelny ZHP na Czas Wojny, Lon-

dyn 1944 [właśc. 1945], s. 33. 
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 R. I (1943): nr [1], czerwiec; [2] „Harcerstwo”, lipiec; [3], sierpień; [4] „Harcerstwo”, 
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7 Belgrave Mews North w Londynie. Przyjęto wówczas regulamin wewnętrzny, 

który przygotował Sabbat, a referował Stanisław Mitko, w wojsku instruktor ci-

chociemnych. Zebranie ujawniło konflikty targające Komitetem. Osiągnęły one 

swoją kulminację w czasie posiedzenia Prezydium Komitetu Naczelnego odbyte-

go 16 września 1943 r. Sabbat złożył wówczas – nieprzyjętą – rezygnację ze sta-

nowiska wiceprzewodniczącego, motywując swój krok trudnościami natury per-

sonalnej, takimi jak: tarcia, utrudnianie pracy, niechęci poszczególnych osób. Ze 

strony jednego z członków Komitetu spotkał go zarzut złej woli, ze strony innego 

zarzut szantażu. Trzykrotnie żądano od niego zrzeczenia się funkcji29. Franciszek 

Żmuda, wyraźnie przejęty wypowiedzią Sabbata, powiedział: 80% naszych sił 

absorbują sprawy personalne. Czy sprawiła to wojna, że odbiegliśmy od prawa 

harcerskiego? To co powiedział druh Sabbat jest strasznym, robi się krzywdę 

człowiekowi, który jest harcerzem. Nie jesteśmy tu po to by zajmować się takimi 

sprawami ale by pracować dla Harcerstwa i Polski. Zaskoczona Małkowska po-

prosiła Sabbata o wycofanie rezygnacji, a Kapiszewski potwierdził, że członkowie 

Prezydium chcą pracować z wiceprzewodniczącym30.  

Sabbat nie zaniedbywał także własnego rozwoju. W 1943 r. ukończył naj-

wyższy angielski kurs skautowy „Wood Badge”31. Dużo wówczas publikował na 

łamach „Ogniska Harcerskiego”. Ta publicystyka miała na celu pobudzenie in-

struktorskiej dyskusji o pracy harcerskiej przy odbudowie kraju. Krystalizowała 

się także myśl zorganizowania harcerstwa dorosłych: Myśląc o odbudowie Har-

cerstwa po wojnie widzę trzy wielkie działy prac dla starszej młodzieży harcer-

skiej ponad 15 lat wieku. Są to: Harcerstwo Żeglarskie, Harcerstwo Lotnicze i 

Harcerstwo Motorowe. Harcerstwo Żeglarskie ma swą dawną i bogatą trady-

cję. Harcerstwo Lotnicze ma również piękną przeszłość, przyszłym zaś jego 

rozwojem zajął się Harcerski Zjazd Lotniczy, obradujący w Londynie w czasie 

od 28 do 30 października 1943. Zjazd ten powołał Harcerską Radę Lotniczą 

jako organ inicjujący i doradczy w sprawach Harcerstwa Lotniczego. Harcer-

stwo Motorowe czeka na „odkrycie”. Konieczność powszechnej motoryzacji 

Kraju. Powszechna motoryzacja kraju po wojnie nie ulega wątpliwości. Trans-

port, rolnictwo, rzemiosło, przemysł w szybkim tempie muszą zostać zmotory-

zowane. Wymaga to jednak czynnej postawy społeczeństwa wobec zagadnienia 

motorowego. Na odcinku młodzieży Harcerstwo może oddać społeczeństwu 

nieocenione usługi, skierowując młodzież do zagadnień motorowych i dając jej 

praktyczne możliwości zapoznania się z motorem w ramach prac harcerskich. 
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 Protokół z posiedzenia Prezydium Komitetu Naczelnego ZHP z 16 września 1943, s. 2, 

kopia w zbiorach autora. 
30

 Ibidem. 
31

 K. S[abbat], Kursy „Wood Badge”, „Skaut” (Jerozolima), 1943, R. II, s. 28. 
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Pogotowie obronne kraju – Przysposobienie wojskowe. Dywizja pancerna po-

trzebuje około 8000 kierowców32.  

 

Co robić ? Co dalej? 

 

Sabbat dużo uwagi poświęcał praktycznym przygotowaniom do powrotu do 

kraju: Obowiązkiem Władz harcerskich jest przemyślenie całości tego zagad-

nienia; przygotowanie planu odbudowy zakrojonego na wielką skalę, na skalę 

potrzeb, palących, rozległych, ale równocześnie planu realnego i elastycznego. 

Obowiązkiem każdej harcerki i harcerza jest we własnym zakresie prowadzić 

przygotowania do odbudowy Harcerstwa. Obowiązek ten ciąży na nas wszyst-

kich, bez względu na to, gdzie jesteśmy i w jakich okolicznościach: w wojsku, 

lotnictwie czy marynarce wojennej, w szkole, czy przy warsztacie pracy, ciąży 

na nas wszystkich, na harcerkach i harcerzach, na instruktorach, starszych 

harcerzach, na drużynowych, na zastępowych, na poszczególnych harcerzach33. 

Sabbat od początku 1944 r. otrzymywał z MSW materiały informacyjne 

dotyczące spraw krajowych, w tym „Przegląd Prasy Krajowej”. Niestety, jak z 

goryczą notował w liście do członków NK, „Przeglądy”, które miały obiegiem 

być przesyłane członkom Kolegium po wielu tygodniach, a nawet miesiącach 

otrzymywałem materiały z powrotem, często nie przeczytane, od osoby pierw-

szej na liście34. 

Sabbat poświęcał też wiele uwagi sprawom propagandy dokonań harcer-

stwa na uchodźstwie. Od marca 1944 r. rozpoczął na falach polskiego radia w 

Londynie akcję nadawania dwa razy w miesiącu czterominutowych komunika-

tów harcerskich. W pierwszych miesiącach zostały wygłoszone następujące 

komunikaty: Harcerstwo Polskie poza granicami Kraju w czasie wojny, Har-

cerstwo Polskie w Wielkiej Brytanii, Kanada Harcerstwu Polskiemu (przedruk 

„Scouting for Boys”)35. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że 

komunikaty te wygłosił Sabbat, a w specjalnym piśmie skierowanym do człon-

ków Komitetu Naczelnego proponował im przygotowanie innych materiałów 

zachęcając perspektywą honorarium w wysokości £. 2.10. 

W marcu 1944 r. Sabbat złożył w MON memoriał w sprawie harcerstwa 

motorowego, a następnie w tym resorcie oraz w Ministerstwie Pracy i Opieki 

Społecznej prowadził rozmowy mające na celu wdrożenie projektu w życie. W 
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 K. S[abbat], Zagadnienia harcerstwa motorowego, „Ognisko Harcerskie” (Londyn) 

1944, nr 7: „Harcerstwo”, s. 3-5. 
33

 K. S[abbat], Jak przygotować się do odbudowy drużyny harcerskiej w Polsce, ibidem, nr 

4: „Harcerstwo”, s. 4-5. 
34

 Muzeum Harcerstwa (dalej: MH), II/2/9, Archiwum Haliny Martin (dalej: AHM), List K. 

Sabbata do członków Komitetu Naczelnego ZHP z 4 listopada 1944. 
35

 Informacja K. Sabbata do członków Komitetu Naczelnego ZHP, Londyn, L. dz. 417/I/B 

(z maja 1944), w zbiorach autora.  
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konsekwencji starań Sabbata instytucje rządowe poparły projekt i odpowiednie 

wytyczne zostały wysłane do Indii i na Bliski Wschód. Równocześnie Sabbat 

przygotował Regulamin Funduszu Odbudowy, który przedstawił Komitetowi 

do dyskusji36. 

Sabbat reprezentował pogląd wszystkich członków Komitetu, że jako władza 

zwierzchnia działa nad harcerstwem on tylko do momentu powrotu Przewodni-

czącego ZHP na swoje stanowisko37. Grażyński wrócił ze szkolenia w USA we 

wrześniu 1943 r. i odtąd wszystkie kluczowe posunięcia Komitetu były z nim 

uzgadniane. To właśnie Sabbat stał się wówczas najbliższym współpracownikiem 

Grażyńskiego. W czasie spotkania Prezydium Komitetu Naczelnego ZHP w 

styczniu 1944 r. powiedział, że jego stanowisko zostało uzgodnione z Przewodni-

czącym i że Komitet nie pozwala na to aby Rząd wywierał na Komitet presję. 

Niestety, samym Komitetem w dalszym ciągu targały rozliczne konflikty 

personalne. W lutym 1944 r. H. Kapiszewski ustąpił z Prezydium Komitetu 

Naczelnego (pozostając członkiem samego Komitetu), uznając, że w tak dra-

matycznym dla Polski czasie działa on bez jasnego programu i bez właściwej 

hierarchii zadań, od wypadku do wypadku38. Kapiszewski pozostawał na sta-

nowisku komisarza międzynarodowego ZHP, ale kilka dalszych posunięć Sab-

bata, takich jak kontaktowanie się z Międzynarodowym Biurem Skautów z 

pominięciem jedynej upoważnionej do tego osoby, czyli Kapiszewskiego, do-

prowadziło do eskalacji konfliktu. Wydaje mi się, że już wówczas Sabbat kon-

sekwentnie prowadził przygotowania do powojennej pracy harcerskiej na 

uchodźstwie, a rolę kierowniczą przypisywał Komitetowi Naczelnemu. W 

związku z tym na posiedzeniu Prezydium Komitetu Naczelnego przygotował 

wniosek dotyczący pracy zagranicznej harcerstwa, w myśl którego ustalanie 

programu i wytycznych, koordynowanie i kontrolowanie pracy na odcinku za-

granicznym należy do komisji zagranicznej39. Sabbat ostro wystąpił przeciw 

monopolistycznym kontaktom i zbytniemu wiązaniu ich z poszczególnymi oso-

bami. Tak sformułowany wniosek oznaczał koniec roli Kapiszewskiego jako 

kierownika działu zagranicznego oraz komisarza międzynarodowego i dopro-

wadził 17 maja 1944 r. do jego ustąpienia z obu funkcji. Kapiszewski powia-

domił o swojej decyzji Przewodniczącego ZHP M. Grażyńskiego i Dyrektora 

MBS J. S. Wilsona. Niestety Sabbat się mylił w swojej ocenie sytuacji, bowiem 

dla skautów angielskich wszelkie oficjalne kontakty w dalszym ciągu miały być 

prowadzone wyłącznie za pośrednictwem komisarzy międzynarodowych.  
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 Protokół z Zebrania Prezydium Komitetu Naczelnego ZHP 13 kwietnia 1944, kopia w 
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Dla Komitetu niezwykle ważną sprawą było nawiązanie stałej, dwustron-

nej łączności z harcerstwem w kraju. Pierwszym kurierem, który dokładniej 

poinformował członków Komitetu o sytuacji w kraju był kurier „Jur” – Jerzy 

Lerski. „Jur” opuścił Warszawę w ostatnich dniach stycznia 1944 r. i dotarł do 

Londynu w kwietniu 1944 roku. Przywiózł on „List Pasieki Szarych Szeregów 

do Głównej Kwatery Skautingu Brytyjskiego” oraz fotograficzną kopię „Ka-

mieni na szaniec”40. Manifest został przetłumaczony na język angielski, a na-

stępnie w dniu 16 maja 1944 r. przedstawiony przez Lerskiego Lady Baden-

Powell oraz przedstawicielom Głównej Kwatery Związku Skautów. Także 

pierwsze wydanie „Kamieni na szaniec" zostało w utrwalone w formie foto-

graficznych odbitek w kilkudziesięciu numerowanych egzemplarzach41. 

W Komitecie Naczelnym ZHP zdawano sobie sprawę, że na terenie wy-

zwalanych krajów Europy znajdowały się duże skupiska polskiej młodzieży i 

że właściwie tylko harcerstwo mogło otoczyć je opieką, stworzyć warunki do 

odbudowy fizycznej i psychicznej po latach terroru i grozy wojennej. Centrum 

takiej pracy mogło być tylko wojsko, a szczególnie 1. Dywizja Pancerna, gdzie 

prężnie działały liczne kręgi starszoharcerskie. W czasie zebrania instruktorów 

z 1. Dywizji Pancernej, kierowników kręgów i ich zastępców w Scarborough w 

czerwcu 1944 r., postanowiono wydzielić kręgi dywizyjne w samodzielną jed-

nostkę podporządkowaną bezpośrednio Komitetowi Naczelnemu ZHP w Lon-

dynie. B. Olizar został mianowany przez wiceprzewodniczącego Komitetu hm. 

K. Sabbata harcmistrzem, a jako kierownik pracy harcerskiej na terenie Dywizji 

otrzymał uprawnienia Komendanta Chorągwi i wszedł do Komitetu Naczelne-

go ZHP. W momencie wyjazdu na front w 1. Dywizji Pancernej aktywnie dzia-

łało ok. 320 harcerzy zorganizowanych w 16 kręgach oddziałowych. Olizar 

utrzymywał stałą łączność listową z K. Sabbatem w Londynie i na bieżąco in-

formował go o sytuacji na kontynencie, wspierał przy tym pracę harcerską we 

Francji i Belgii oraz na terenie okupowanych Niemiec. Bardzo ważną rolę w 

organizowaniu pomocy Polakom odgrywał kpt. R. Białous, zmobilizowany do 

1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej jako dowódca plutonu opieki nad 

żołnierzami. Harcerstwu pomagał załatwiać środki transportu i odpowiednie 

dokumenty umożliwiające poruszanie się po terenie okupacji brytyjskiej42. 
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 J. Lerski, Emisariusz „Jur”, Warszawa 1988, s. 170. 
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W lipcu 1944 r. wrócił z kraju samolotem (operacja Most 3) kurier phm. 

Tadeusz Chciuk (pseudonim Marek Celt). Przywiózł on dokładne informacje o 

stanie harcerstwa w konspiracji oraz bardzo obszerną pocztę. Rezultaty misji 

Chciuka doprowadziły do kolejnego konfliktu w łonie Komitetu. Grażyński i 

popierający go Sabbat, uważali że pełnia władzy znajduje się w rękach Prze-

wodniczącego ZHP43. Natomiast Henryk Kapiszewski reprezentował pogląd, że 

pełnia władzy znajduje się w kraju, a Komitet z konieczności wojennej pełni 

część tej władzy na uchodźstwie. 

W czasie zebrania Prezydium Komitetu Naczelnego 11 czerwca 1944 r. K. 

Sabbat złożył rezygnację z funkcji, zaraz po nim zrezygnował Czesław Szwa-

grzak, a wcześniej pisemnie Kapiszewski. Olga Małkowska oświadczyła, że: po 

raz pierwszy zdecydowana jest wykorzystać swoją władzę jako Przewodnicząca i 

rezygnacji nie przyjąć, wzywając wszystkich do dalszej pracy i dokończenia roz-

poczętego wspólnie dzieła44. 

Sabbat pozostał na swoim stanowisku i z właściwą sobie energią kontynuo-

wał pracę w Komitecie. 27 czerwca 1944 r. przesłał na ręce ministra obrony naro-

dowej gen. M. Kukiela memoriał w sprawie kontynuowania współpracy z akcją 

wojskową na terenie Francji przez harcerstwo45. Wskazał, że od listopada 1943 r. 

min. Kukiel był szczegółowo informowany o pracy wychowawczej i wojskowej 

ZHP we Francji, a przedstawiciele harcerstwa zwracali szczególną uwagę na te 

momenty, które z racji prowadzenia działań wojennych lub ich przygotowania na 

tamtym terenie oraz współpracy w tych dziedzinach z Nurmim, POWN lub woj-

skiem mogły być tutaj planowo przygotowane i kierowane z wojskowej komórki 

londyńskiej46. Sabbat przypominał, że kurierzy wysyłani do Francji informowali o 

współpracy Komitetu Naczelnego ZHP z wojskiem i prowadzonych przygotowa-

niach do użycia harcerstwa w bieżącej akcji zbrojnej, propagandy na rzecz ochot-

niczego zaciągu do PSZ, służbie łączności, samarytańskiej oraz prowadzenia sze-

roko zakrojonego przysposobienia wojskowego. Sabbat wskazywał, że harcerstwo 

we Francji jest przygotowane do działania i ma zarówno przygotowanych kierow-

ników pracy jak i możliwości organizacyjne. Kukiel nie odpowiedział na ten list 

bowiem stosunki Komitetu z rządem uległy zamrożeniu.  
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Sprawa broszury „Józef Piłsudski” 

 

Rozwinięcie przez Sabbata szerokiej działalności, zorganizowanie kilku-

nastoosobowego biura Komitetu Naczelnego ZHP i działalności wydawniczej, 

zostało zatrzymane przez akcję rządową. Sabbat powiedział w czasie obrad 

harcerskiego okrągłego stołu w Londynie w 1972 r.: Przez cały czas Komitet 

Naczelny miał kłopoty z czynnikami politycznymi. Rząd nie chciał zrezygnować 

z wpływów na harcerstwo. Do kryzysu doszło przypadkowo47. 

W lipcu 1944 r. wszystkie subwencje dla ZHP zostały cofnięte, a praca 

wydawnicza sparaliżowana. Stało się to w miesiąc po inwazji aliantów na kon-

tynent europejski, w momencie kiedy jasne się stało, iż tysiące, dziesiątki tysię-

cy polskiej młodzieży we Francji, Danii, Belgii, Holandii, a za kilka miesięcy i 

w Niemczech zostanie wyzwolonych i w miejsce koszmaru wojny i okupacji 

trzeba będzie dać im możliwości kształcenia i poczucia opieki ze strony władz 

polskich.  

Bezpośrednią przyczyną tego kroku było wydanie przez Komitet Naczelny 

ZHP broszury „Józef Piłsudski”48. Od 1943 r. Komitet wydawał powielaną 

„Bibliotekę Harcerską”, a w jej ramach serię „Wielcy Polacy”. Broszury były 

wydawane w niewielkim nakładzie, od 100 do 300 egz. Autorem większości 

broszurek był Kazimierz Lipiński, który pod pseudonimem Z. K., jak wspomi-

nał Kazimierz Sabbat, jako pracę zleconą opracowywał życiorysy harcerskie. 

Wśród nich opracował życiorys J. Piłsudskiego jako patrona ZHP49. Sabbat 

dokonał tu skrótu myślowego, bowiem Lipiński opracowywał życiorysy wiel-

kich Polaków, którzy najczęściej bywali bohaterami drużyn50. Jedyny życiorys 

harcerski jaki wówczas opublikowano to praca Olgi Małkowskiej o Andrzeju 

Małkowskim – założycielu harcerstwa51.  

Równocześnie aż dwaj ministrowie – Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego oraz Informacji i Dokumentacji – uznali za konieczne zabranie 

głosu w tej sprawie. Jerzy Witting w swym artykule o Komitecie podaje, iż 

pismem z dnia 10 lipca 1944 r. ks. Zygmunt Kaczyński, minister WRiOP naka-
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zał wycofanie broszury52. 11 lipca minister spraw wewnętrznych otrzymał no-

tatkę w sprawie Komitetu Naczelnego ZHP napisaną w formie politycznego 

donosu. Anonimowy autor stwierdzał: W Komitecie od samego początku górę 

wzięły elementy sanacyjne, a w wydawnictwach Komitetu stale gloryfikowano 

system pomajowy. Do pracy tej używa się ludzi stojących poza Komitetem53. 

Niestety te pomówienia były poważnie traktowane w kręgach rządowych i 

wpływały na decyzje ministrów. 14 lipca 1944 r. Stanisław Kot, minister in-

formacji i dokumentacji w rządzie Stanisława Mikołajczyka, pisał o wstrzyma-

niu subwencji dla harcerstwa54. Prezydium Komitetu Naczelnego ZHP 28 lipca 

1944 r. długo dyskutowało nad tą sprawą i cytowano oba listy. Prezydium 

uchwaliło, iż jak najmocniej protestuje przeciw zarzucaniu Komitetowi Naczel-

nemu „postępowania niezgodnego z prawem i zasadami harcerskimi przez dą-

żenie do wywołania antagonizmów politycznych wśród młodzieży uczącej się” 

[list Ministra WRiOP L.dz.55/M/44/tj.], jak również, że „wbrew założeniom 

statutu organizacji i prawu harcerskiemu usiłuje stać się rzecznikiem pewnego 

kierunku politycznego” [list Ministra Informacji L.dz.10839/44]55. Z perspek-

tywy prawie 70 lat jakie minęły od tamtych wydarzeń najlepszym komentarzem 

pozostaje oświadczenie jakie złożyli na piśmie w dniu 28 lipca 1944 roku dwaj 

harcmistrze – Wacław Śledziewski i Franciszek Bahyrycz: Listy ministrów ks. 

Kaczyńskiego i Kota poruszających aspekt moralno-polityczny stosunków we-

wnętrznych Rzeczypospolitej z przed 1939 r. nie pozostają swym poziomem w 

odpowiednim stosunku do tragedii jaką przeżywamy obecnie [...] – listy te nale-

ży potraktować z cierpliwością i wyrozumiałością dla ludzi pokolenia, które 

jeszcze definitywnie nie określiło praktycznemi osiągnięciami, stosunku do 

młodego pokolenia Polski Niepodległej56. 

12 lipca Sabbat został wezwany przez ks. min. Z. Kaczyńskiego, swojego 

bezpośredniego przełożonego. Przedmiotem rozmowy była broszura o J. Pił-

sudskim. Minister oświadczył mu, że zwalnia go ze stanowiska kierownika 

Referatu Młodzieży57. Ponieważ Sabbat nie otrzymał decyzji na piśmie więc 
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sam skierował list do ministra w tej sprawie. Ostatecznie Sabbat odszedł z mi-

nisterstwa dopiero z dniem 1 grudnia i przeszedł na uposażenie Komitetu Na-

czelnego ZHP z pensją £.4458. 

W liście do ZHP na Wschodzie wysłanym 12 sierpnia 1944 r. K. Sabbat 

pisał: Konflikt na tle wydania życiorysu Patrona Związku trwa nadal, (…) czy-

nione będą starania o rozbicie naszej jedności. My bez subwencji wytrzymamy 

(…) jeszcze miesiąc. Ponieważ stoimy jednak na stanowisku niezależności w 

sprawach zasadniczych określonych statutem oraz na stanowisku nie ulegania 

zmiennym naciskom partyjno-politycznym, będziemy musieli w razie dalszego 

negatywnego stanowiska Ministrów wrócić do prowadzenia pracy w oparciu o 

własne skromne zasoby59. 

18 sierpnia 1944 r. Komitet Naczelny ZHP wystąpił do ministra WRiOP z 

listem podpisanym przez Sabbata60. W odpowiedzi min. Kaczyński poruszył 3 

kwestie: 

1. Analizując inne wydawnictwa Komitetu stwierdził: Z kół duchowień-

stwa katolickiego zwrócono mi również uwagę, że broszury autorstwa 

członka Komitetu Naczelnego ZHP, p. Szwagrzaka, zawierają rażące 

błędy, a nawet herezje z punktu widzenia religijnego. Rozumieją więc 

WPanowie, że na tego rodzaju wydawnictwa Ministerstwo WRiOP nie 

może i nie ma prawa udzielać zapomóg. 

2. W sprawie wypłat subwencji napisał: Co się tyczy subwencji, przezna-

czonych dla Harcerstwa w budżecie Ministerstwa, to pragnę zaznaczyć, 

że będą one wypłacane na cele harcerskie. Na kolonie letnie w W.B. 

otrzymaliście Państwo £.800,-, na harcerstwo na Bliskim Wschodzie 

przesłałem £.500,- na Francję £. 100. Reszta pieniędzy w budżecie na 

harcerstwo zostanie podzielona według istotnych potrzeb; cześć pienię-

dzy otrzyma Kraj na harcerstwo katolicko-narodowe, które było syste-

matycznie pomijane przy rozdzielaniu subwencji. 

3. W sprawie pracy wśród młodzieży minister pisał: Przeglądając ostatnio 

budżet kolonii letnich ZHP zauważyłem, że niektóre pozycje są dość 

luksusowo potraktowane, natomiast nie zauważyłem nawet wzmianki o 

pracy duszpasterskiej61. 

Trudno mi ustosunkować się do „herezji” Szwagrzaka, bo żadna jego wy-

dana wówczas praca nie odnosi się bezpośrednio do religii. Natomiast ks. Ka-

czyński wyraźnie pomylił role ministra Rzeczypospolitej z osobą prywatną 

rozdzielającą swoje własne pieniądze. Zarzut o braku pracy duszpasterskiej był 
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całkowicie chybiony i świadczył o wyraźnie złej woli ministra Kaczyńskiego. 

Komitet regularnie informował o swej pracy, w tym pracy kapelana oraz pracy 

duszpasterskiej na obozach.  

Warto zwrócić uwagę, że postawa rządu na uchodźstwie względem har-

cerstwa (w tym popieranie przez niektórych ministrów narodowo-katolickich 

Hufców Polskich) wynikały z nie zawsze obiektywnych obserwacji. Np. Szare 

Szeregi rząd oceniał głównie na podstawie nierzetelnych sprawozdań dwukrot-

nego kuriera do Kraju, Tadeusza Chciuka. Ten niezwykle dzielny oficer napisał 

niezwykle tendencyjne sprawozdanie o pracy harcerstwa w Kraju. Stanisław 

Broniewski pisał w swej relacji o misji Chciuka, który wobec harcerstwa w 

Kraju wystąpił jako delegat Komitetu Naczelnego ZHP w Londynie: widać 

było wyraźnie, że w sprawach Szarych Szeregów reprezentuje jakąś własną 

koncepcję. Koncepcja ta to teza, że w kraju istnieje szereg grup harcerskich 

powaśnionych, skłóconych, które on, przedstawiciel nie zainteresowanych arbi-

trów, spróbuje zjednoczyć, dyplomatycznie lawirując i proponując całe gamy 

kompromisów. Koncepcja z gruntu fałszywa, a w swych skutkach, również 

szkodliwa62. Jednak Broniewski mylił się pisząc, że Chciuk realizował swoją 

koncepcję. Była to koncepcja rządu, którego kolejni ministrowie tropili wszę-

dzie przedstawicieli sanacji. Każde zachowanie dające podejrzenie o sympatie 

sanacyjne lub nawet pozytywne wspominanie osoby Józefa Piłsudskiego koń-

czyło się represjami. Jednym z podstawowych celów ministra Kota od 1939 r. 

była zmiana Statutu ZHP z 1935 r. ponieważ zawierał on paragraf, w którym J. 

Piłsudski określony został jako Patron ZHP. Oczywiście dla instruktorów Huf-

ców Polskich Marszałek był tak samo nie do przyjęcia jak dla ministrów Ka-

czyńskiego i Kota. 

Minister Kaczyński bezpodstawnie oskarżał Komitet, a jednocześnie sam 

działał wyłącznie z pobudek politycznych. Ponieważ rząd miał niewielki 

wpływ na wydarzenia w Kraju, a w szczególności na pracę Szarych Szeregów, 

więc próbował wpływać na działania Komitetu Naczelnego ZHP stosując stra-

szak subwencji. Wykorzystywanie przez ministrów rządu polskiego pretekstu 

dla manipulowania władzami harcerstwa – a pretekstem była sprawa broszury – 

zarówno wówczas jak i dzisiaj należy ocenić jako negatywne. Jeszcze tragicz-

niejsze było to, że cała sprawa była przez rząd kontynuowana w czasie powsta-

nia warszawskiego, gdy ginął kwiat Szarych Szeregów, Organizacji Harcerek, 

Wigier i Hufców Polskich. 

Kolejnym niepotrzebnym zgrzytem na linii kontaktów rząd – harcerstwo 

było wydanie w Jerozolimie kolejnego numeru pisma „Skaut”, poświęconego 

rocznicy wymarszu Kadrówki 6 sierpnia 1914 r. Po raz kolejny Ministerstwo 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zareagowało bardzo ostro i 

określiło artykuły opublikowane w organie ZHP na Wschodzie jako tendencyj-
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ne i nie pokrywające się z linią polityki rządu63. Sabbat w airgraphie wysłanym 

6 listopada 1944 r., a skierowanym do Rady ZHP na Wschodzie napisał: Nie 

daję Wam tu żadnych wskazówek, czy nauk. Jako instruktorzy wiecie zarówno 

dobrze jak i my tutaj w Londynie, jaka jest nasza harcerska droga w tym zakre-

sie. Według statutu J. Piłsudski jest patronem Związku i to znajduje wyraz w 

naszej pracy. Zmienna „ideologia Rządu” nie jest dla nas nakazem, ale jeste-

śmy lojalni wobec Rządu. Nie podlegamy żadnej partii, nie prowadzimy akcji 

politycznej, lecz służymy całemu Narodowi64. List ten jest przykładem wyso-

kiego poziomu odpowiedzialności za Związek i skupioną w nim młodzież, 

najwyższych kwalifikacji moralnych i ideowych instruktorów, których repre-

zentował Sabbat. Niestety tej odpowiedzialności i kwalifikacji zabrakło kolej-

nym ministrom rządu polskiego. Wiceprzewodniczący Rady ZHP na Wscho-

dzie pisał do członka Komitetu Naczelnego ZHP Henryka Kapiszewskiego: 

Uważałbym sobie za ujmę, gdybym dzisiaj usiłował przemilczeć sprawę Patro-

na ideowego65. 

We wrześniu Komitet Naczelny ZHP wystąpił do Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego z pismem podpisanym przez Sabbata, w 

którym oświadczał, iż zmuszony jest, wobec braku środków finansowych, do 

likwidacji znacznej większości swojej pracy oraz podkreślał, iż działając na 

zasadzie rocznego programu pracy, w dobrej wierze zaciągnął cały szereg ze-

wnętrznych zobowiązań pieniężnych, wynikających z potrzeb planowanej pra-

cy, a opartych na stałej miesięcznej subwencji przewidzianej w budżecie mini-

sterstwa i prosił o wypłacenie z sum przewidzianych w budżecie na subwencje 

dla Komitetu Naczelnego sumy £.900,- potrzebnej celem pokrycia zobowiązań 

zaciągniętych przez Komitet Naczelny w dobrej wierze przed datą zawiadomie-

nia o cofnięciu subwencji66.  

Komitet wydawał wówczas jedyne na obczyźnie pismo dla dzieci i mło-

dzieży zatytułowane „Zuch”. Jedynym „osiągnięciem” ministerstwa było kon-

sekwentne przeszkadzanie w tych pracach. Redaktor naczelny „Zucha” W. 

Wenzel zwrócił się do ministerstwa z listem, w którym broniąc istnienia pisma 

stwierdzał: Pod względem finansowym istnienie pisma opierało się głównie na 

miesięcznej dotacji w kwocie £.30 wypłaconej przez Komitet Naczelny ZHP, 

oraz na zakupie przez Ministerstwo kilkaset egz. pisma67. 

Jednak na proces decyzyjny w sprawie dotacji wpływał donos: „Zuch”, 

oficjalne czasopismo ZHP, redagowane jest faktycznie przez mgr. Kazimierza 
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Lipnickiego, jakkolwiek pozornie redaktorem jest por. Wenzel. Lipnicki, który 

jest sekretarzem redakcji umieszcza tam zgoła prowokacyjne artykuły i cynicz-

nie oświadcza, że może pisać na Rząd co zechce. Zupełnie nie kryje się ze swo-

imi pro-hitlerowskimi sympatiami. Dodatkowo określono go jako notorycznego 

alkoholika przepijającego zarobki w towarzystwie mjr. Jana Jawicza, adiutanta 

gen. K. Sosnkowskiego. Jako jedyny członek Komitetu akceptujący ten stan 

rzeczy został wskazany imiennie Sabbat68. 

Dopiero na jesieni 1944 r. ministerstwo ponownie zaczęło wpłacać comie-

sięczne dotacje. Pozwoliło to na wydanie kolejnych egzemplarzy pisma. Łącz-

nie w 1944 r. koszty wydawania „Zucha” wyniosły ponad £.713. Po odliczeniu 

wpływów z prenumerat i datków strata w bilansie zamknięcia wyniosła tylko 

£.76.69 Prawdopodobnie jednak większość tych prenumerat opłacało Minister-

stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

 

W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Na drodze do utworzenia  

ZHP poza granicami Kraju 

 

Sabbat oraz pozostali instruktorzy doskonale zdawali sobie sprawę z wagi 

pracy harcerskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, skupionych w kręgach 

wojskowych. Politycznie motywowane wystąpienia ministrów wobec harcer-

stwa skłoniły K. Sabbata do szukania oparcia pracy harcerskiej w Polskich Si-

łach Zbrojnych na Zachodzie. 18 października 1944 r. Komitet Naczelny ZHP, 

w liście podpisanym przez wiceprzewodniczącego hm. K. Sabbata, a skierowa-

nym do ministra obrony narodowej gen. M. Kukiela, zaproponował utworzenie 

w ramach MON Samodzielnego Referatu Harcerskiego. Powołując się na pre-

cedens z 1920 r., kiedy w momencie największego zagrożenia bolszewickiego 

taki referat został powołany, Sabbat zaproponował utworzenie samodzielnej 

jednostki złożonej z 14 oficerów i szeregowych oraz 8 ochotniczek-harcerek z 

PWSK. Zadania Referatu zgrupował w czterech punktach: 

1. Dalsze prowadzenie prac mających na celu walkę zbrojną – Sabbat 

uważał, że współpraca PSZ z harcerstwem nie została należycie posta-

wiona; 

2. Kierowanie jednostkami harcerskimi na terenie PSZ; 

3. Pomoc jednostkom harcerskim w codziennej pracy nakierowanej jed-

nakże na potrzeby wojska – przysposobienie wojskowe, szkolenie mo-

torowe, przygotowanie do służb pomocniczych, ale także wydawanie 

książek i pism harcerskich, szkolenie instruktorów. 

4. Rozwój harcerstwa w wyzwolonych krajach Zachodniej Europy (Fran-

cja, Belgia, Holandia, a w perspektywie Niemcy) i wyzyskanie starszej 

młodzieży dla potrzeb rozbudowujących się PSZ. Sabbat szczególnie 
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podkreślał konieczność zajęcia się młodzieżą pozostawioną samej so-

bie70.  

Generał Kukiel nadał bieg sprawie, a list opatrzył notką: W zasadzie poży-

teczna komórka harcerstwa w ramach MON do sprawy harcerstwa w PSZ i 

przekazał sprawę do zaopiniowania Biurom MON: Ogólno Organizacyjnemu 

oraz Opieki nad Żołnierzem. Przedstawiciele obu biur wypowiedzieli się za 

rozszerzeniem współpracy z harcerstwem, jednak ppłk. Jezierski z BOO wska-

zał, że etaty w MON są przekroczone o 36 w stosunku do przyznanych przez 

władze brytyjskie71. Od listopada 1944 r. do lutego 1945 r. trwał obieg pism i 

notatek, a w korespondencję zostali zaangażowani szefowie: Sztabu Naczelne-

go Wodza, Biura Ogólno Organizacyjnego, Biura Opieki nad Żołnierzem, Od-

działu Organizacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza, Biura Ministra Obrony 

Narodowej. Z zachowanej korespondencji jasno widać brak rozeznania wyż-

szych oficerów w sprawach harcerskich, a szczególności znaczenia harcerstwa 

w sprawach wychowania harcerzy w wojsku i poza nim. Widać całkowity brak 

zrozumienia dla sytuacji młodzieży polskiej w wyzwalanych krajach Europy. 

Poszczególni oficerowie sugerowali zbieranie doświadczeń, jednak niewiele 

wiedzieli o udziale harcerstwa w walce zbrojnej w kraju i w PSZ ani o wspania-

łych rezultatach współpracy harcerstwa z wojskiem na terenie Armii Polskiej 

na Wschodzie. Jedynie gen. Janusz Głuchowski, dowódca Jednostek Wojska w 

Wielkiej Brytanii, gorąco poparł myśl utworzenia referatu harcerskiego, wska-

zując, że Wydział Opieki nad Żołnierzem Jednostek Wojska w Wielkiej Bryta-

nii ma szereg nieobsadzonych etatów72. Ostatecznie 2 marca 1945 r. gen. Ku-

kiel powołał w strukturze MON, w ramach Wydziału Administracji rezerw 

Biura Ogólno Organizacyjnego, Referat do Spraw Młodzieży i Harcerstwa73. 

Kwestia istnienia i działań Referatu wymaga oddzielnych badań.  

Na przełomie grudnia 1944 r. i stycznia 1945 r. dotarły do Londynu pierw-

sze wiadomości o zalegalizowaniu przez władze PKWN żywiołowo powstają-

cych drużyn harcerskich w kraju. Brakowało jednak bardziej szczegółowych 

informacji. Była to jednak sytuacja nowa i z nową siłą postawiła problem co da-

lej? Wracać, czy pozostać na emigracji? Jaka jest szansa na pracę w Polsce rzą-

dzonej przez komunistów?  
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W tej nowej sytuacji politycznej premier Tomasz Arciszewski, który za-

stąpił na stanowisku szefa rządu S. Mikołajczyka, przyjął 5 stycznia 1945 r. 

delegację Komitetu Naczelnego ZHP w składzie: Przewodniczący ZHP dr 

Michał Grażyński, Przewodnicząca Komitetu Naczelnego ZHP Olga Mał-

kowska, wiceprzewodniczący Komitetu Naczelnego ZHP Kazimierz Sabbat, 

członek Rady Naczelnej ZHP wybranej w maju 1939 r. Maria Kapiszewska. 

Oświadczenie premiera pokazywało całkowity zwrot rządu w stosunku do 

harcerstwa. Premier oświadczył: Harcerstwo zajmuje poważne miejsce w ży-

ciu kraju. Znany jest powszechnie udział harcerstwa w walkach o Niepodle-

głość Polski oraz jego skuteczna służba w dziedzinie wychowania nowego 

pokolenia w okresie niepodległego bytu Naszego Państwa. W czasie obecnej 

wojny Harcerstwo w Polsce Podziemnej, wierne swym ideałom i tradycji, 

pełni służbę zarówno na polu wychowania, jak i na polu walki z wrogiem, 

wybijając się ofiarnością i sprawnością na jedno z czołowych miejsc w ruchu 

podziemnym74.  

Można przyjąć, z dużym prawdopodobieństwem, że K. Sabbat podjął osta-

teczną decyzję o pozostaniu na emigracji w na przełomie 1944 i 1945 r. W cza-

sie zebrania Kolegium Komitetu Naczelnego ZHP, które odbyło się w dniach 

10-11 marca 1945 r., Sabbat przedstawił sprawozdanie z pracy za rok 1944 oraz 

zreferował sprawę ciągłości pracy harcerskiej poza granicami kraju. Sprawoz-

danie się nie zachowało natomiast zachował się referat w tej drugiej sprawie75. 

Sabbat stwierdził, że problem ten należy rozważać na dwóch powiązanych ze 

sobą płaszczyznach. Po pierwsze stawiał pytanie, czy harcerstwa poza krajem 

na stać na gruncie statutu z 1935 r., z władzami w Warszawie, czy należy utwo-

rzyć nowy ZHP poza Granicami Kraju, będący federacją autonomicznych 

Związków działających na podstawie przepisów obowiązujących w poszcze-

gólnych krajach? Po drugie bardzo mocno podkreślał konieczność zabezpie-

czenia finansowego dalszej pracy oraz zabezpieczenia takich środków przed 

możliwością zawłaszczenia przez czynniki zewnętrzne. W następnych miesią-

cach Sabbat przygotował szczegółowy projekt i 1 czerwca 1945 r. przekazał 

członkom Komitetu Naczelnego ZHP powielane „Tezy dotyczące reorganizacji 

władz naczelnych oraz ustroju organizacyjnego ZHP poza granicami Kraju”76. 

Sabbat oparł swój projekt na Statucie ZHP z 1935 r. wprowadzając niezbędne 

zmiany wynikające ze specyfiki pracy harcerstwa na uchodźstwie. Wprowadził 
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pojęcie Jednostki Terytorialnej, czyli ośrodków pracy związanych względami 

geograficznymi, lub działającymi z innych względów jako całość.  

Kolejnym krokiem w budowaniu nowej organizacji była wizyta Przewod-

niczącego ZHP dr. M. Grażyńskiego i wiceprzewodniczącego Komitetu Na-

czelnego ZHP hm. K. Sabbata u Naczelnego Wodza PSZ na Zachodzie gen. 

Tadeusza Bora-Komorowskiego, który podkreślił, że w czasie wojny harcer-

stwo zdało w zupełności egzamin. Zapisało ono bardzo piękną kartę w historii 

własnej jak i historii Polski Podziemnej77. Jednak na prośbę delegatów o zała-

twienie sprawy ich wyjazdu na teren okupowanych Niemiec Komorowski od-

powiedział, że poczyni odpowiednie starania, natomiast w kwestii sprowadze-

nia instruktorów z Niemiec do Londynu przewidywał duże trudności, bowiem 

władze angielskie utrudniają zdecydowanie sprowadzanie kogokolwiek z konty-

nentu.  

Sabbat był pragmatykiem i dlatego kolejnym krokiem była propozycja z 

15 lipca 1945 r. tworzenia harcerskich wspólnot pracy, w której zawarł on ana-

lizę sytuacji sprawy polskiej i Polaków na emigracji: Polska, „natchnienie na-

rodów, pierwszy i najwierniejszy tej wojny sojusznik”, mimo wspanialej posta-

wy, ogromnego wysiłku, wielkiego wkładu do wspólnej sprawy, wyczerpana i 

zniszczona ponad wszelką miarę, traci niemal połowę swego terytorium oraz 

swą prawdziwą niepodległość. Pomimo rozczarowania postawą sojuszników, 

Sabbat podkreślał swoją wiarę w powrót do niepodległej ojczyzny. Ponieważ 

sytuacja geopolityczna jednoznacznie wskazywała na to, że powrót ten będzie 

odroczony w czasie, zaproponował nową rolę starszego harcerstwa w organi-

zowaniu życia uchodźców. Na pierwszy plan wysunął stworzenie poszczegól-

nym jednostkom warunków materialnych do życia i dopiero wtedy wysunięcia 

z całą mocą hasła dalszej walki o niepodległość. Sabbat przygotował precyzyj-

ny plan tworzenia zespołów zawodowych – wspólnot pracy, których działanie 

tworzyłoby podstawy do zapewnienia bytu jednostek. Apelował o natychmia-

stowe rozpoczęcie prac przygotowawczych rozsądnie kalkulując, że na zrozu-

mienie i pomoc gospodarzy nie ma co liczyć. Jest to obszerny dokument wart 

oddzielnej analizy78. 

Wraz z wyzwalaniem nowych terenów na europejskim terenie operacyjnym 

powstały możliwości szerszego kontaktowania się z gronem instruktorskim, więc 

Sabbat kolejno brał udział w zlotach i spotkaniach z instruktorami i harcerzami z 

terenu Wysp Brytyjskich, alianckich stref okupacyjnych Niemiec oraz ZHP na 

Wschodzie. Między innymi wziął bardzo aktywny udział w zlocie, który odbył 

się w dniach 17-18 kwietnia 1945 r. w obozie Duddingston pod Edynburgiem. 

Zgromadził on 400 uczestników – głównie oficerów i żołnierzy PSZ oraz 

grupę harcerek z Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet i „cywilnych”. 
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Głównym punktem programu pierwszego dnia była gawęda dr. Grażyńskiego 

„Zadania pracy harcerskiej na tle obecnej sytuacji Polski”. Powiedział wów-

czas: Czyż bowiem nie jest rzeczą naprawdę cudowną, że wśród największej w 

dziejach zawieruchy wojennej, biorąc czynny udział w walce o Polskę, potrafi-

liśmy się odnaleźć we własnych formach organizacyjnych i bez najmniejszej 

przerwy kontynuować naszą służbę dla Polski na podstawie naszych zasad 

ideowych i naszego programu i metod pracy. Ostaliśmy się nie tylko w kraju, 

gdzie oczywiście organizacja nasza wykonała i wykonuje w najtrudniejszych 

warunkach naprawdę heroiczną robotę, ale i tu, na emigracji we wszystkich 

skupieniach polskich rozsianych po całym świecie, mamy swe odpowiedniki 

organizacyjne79.  

Drugi dzień zlotu poświęcony był obradom mającym na celu ustalenie 

ideowych i programowych zasad działania harcerstwa poza krajem w ówcze-

snej sytuacji politycznej. Sabbat przedstawił sprawozdanie z pracy harcer-

skiej poza krajem i wygłosił bardzo obszerny referat programowy. Stwier-

dził, że harcerstwo na obczyźnie liczyło ok. 30 tys. członków, w tym 5 tys. 

dorosłych, podporządkowanych Komitetowi Naczelnemu ZHP, który starał 

się utrzymywać łączność z władzami harcerskimi w kraju. W gorącym i nie-

pozbawionym patosu przemówieniu Sabbat powiedział: Polska obezwładnio-

na, zamknięta w potwornym ucisku, nie zamarła, wykwitła pracą wiernych jej 

dzieci w krajach bliskich i w krajach dalekich egzotycznych, znanych jedynie z 

baśni wschodnich i opowieści podróżniczych. Pieśni harcerskie, gry, gawędy, 

tradycja harcerska złotą klamrą spina pracę i życie harcerzy w Afryce, Azji, 

Meksyku, z pracą i życiem założycieli ruchu we Lwowie, z tymi, którzy „sięgnęli 

po zaszczytne miano żołnierzy Niepodległości” w latach wojny światowej, z 

tymi w Kijowie, Mińsku, Bobrujsku, Charbinie, z dniami radosnego życia w 

Polsce Niepodległej, z harcerzami i harcerkami którzy byli awangardą Polski 

Podziemnej. Oto Harcerstwo Polskie poza granicami kraju, rozrzucone po ca-

łym świecie, a zwarte i związane Tradycją i Służbą80. Według referenta jedną z 

zasadniczych cech powstawania jednostek harcerskich na emigracji była sa-

morzutność posunięć instruktorów lub harcerzy, którzy często działali bez 

pomocy władz polskich. Sabbata stwierdził: Jesteśmy poza granicami kraju 

częścią Związku Harcerstwa Polskiego. Opieramy się na statucie Związku, jego 

regulaminach i jego tradycji; jesteśmy poza granicami kraju dalszym jego cią-

giem na równi z jego częścią krajową. Nie tworzymy jakiejś nowej organizacji 

zagranicznej. Związek Harcerstwa Polskiego jest jeden, a myśmy jego częścią 

zagraniczną81.  
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W Komitecie Naczelnym ZHP, w Londynie, zdawano sobie sprawę, że na 

terenie Niemiec znajdowała się duża liczba polskiej młodzieży i że harcerstwo 

powinno się nią zająć. Wiceprzewodniczący Komitetu hm. Kazimierz Sabbat 

pisał 2 maja 1945 r. do B. Olizara: Przed harcerstwem staje zadanie zaopieko-

wania się młodzieżą polską znajdującą się w rzeszach uchodźczych. Sądzimy, że 

wśród uchodźców znajduje się wiele instruktorek oraz instruktorów harcer-

skich, wiele harcerek i harcerzy82. B. Olizar został upoważniony do nawiązania 

w imieniu Komitetu Naczelnego ZHP kontaktów z instruktorami tam przeby-

wającymi83. 

W sierpniu 1945 r. na tereny okupowane przez 1. Dywizję Pancerną, przy-

jechał z Londynu długo oczekiwany wiceprzewodniczący Komitetu Naczelne-

go ZHP K. Sabbat. Sabbatowi w objeździe polskich ośrodków i wizytacjach 

wszystkich działających wówczas jednostek harcerskich towarzyszył wówczas 

J. Rossman, członek „Pasieki” Szarych Szeregów84. Czas, w którym razem 

przebyli kilka tysięcy kilometrów, dał nie tylko okazję do wzajemnego pozna-

nia, ale stanowił podwalinę wzajemnego zaufania i szacunku, a także był po-

czątkiem ich wieloletniej przyjaźni. Sabbat uznał za jako jedne z najpilniej-

szych zadań utworzenie władz harcerskich na terenie okupowanych Niemiec, 

które byłyby zdolne objąć swą komendą coraz liczniejsze jednostki harcerskie, 

a przede wszystkim walczyłyby o sprawy harcerskie i reprezentowałyby har-

cerstwo wobec aliantów i stworzonej przez nich okupacyjnej administracji85. W 

dniach 1-3 września 1945 r. pod przewodnictwem K. Sabbata odbył się w 

Meppen Zjazd Starszyzny, w trakcie którego wiceprzewodniczący Komitetu 

Naczelnego ZHP próbował doprowadzić do wyboru władz harcerskich na tere-

nie Niemiec. Ponieważ w trakcie pierwszych dwóch dni zjazdu nie udało się 

doprowadzić do jakichkolwiek rozstrzygnięć, dopiero w ostatnim dniu Sabbat, 

wykorzystując swój autorytet, powołał Tymczasową Radę ZHP w Niemczech 

w składzie: S. Broniewski, K. Burmajster, E. Konopacki, I. Mydlarzowa, B. 

Olizar, F. Żmuda oraz mianował Tymczasową Komendę ZHP na terenie Nie-

miec. 

18 października Sabbat spotkał się w Porto San Giorgio we Włoszech z 

Radą ZHP na Wschodzie. Rada reprezentowała 12 tys. członków i dużą grupę 

instruktorów. Członkowie Rady potwierdzili swoje podporządkowanie Komite-

towi. 
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Spotkania w Niemczech i Włoszech dały Sabatowi szansę zaprezentowa-

nia się bardzo dużej grupie instruktorów. Wyjeżdżał z nich jako członek władz 

harcerskich o ugruntowanym autorytecie86. 

W końcu 1945 r. sytuacja polityczna w Europie stabilizowała się i jasne 

było, że Polska w nowych granicach pozostanie w sowieckiej strefie wpływów. 

Dla setek tysięcy Polaków oznaczało to konieczność podjęcia niesłychanie 

trudnej decyzji – pozostać na emigracji, czy wrócić do Polski. Do Polski, która 

często nie była ich domem ojczystym, a miejscem nowego osiedlenia, w no-

wych granicach.  

Wielu Polaków, żołnierzy PSZ na Zachodzie i ich rodziny, szczególnie te 

osoby, które przeszły przez sowieckie łagry i zsyłki, ale też wiele osób kiero-

wanych pobudkami niepodległościowymi, wybrało trudną emigrację poli-

tyczną na Zachodzie. Tragiczny dylemat: wracać i żyć w Polsce takiej, jaką 

ona będzie, czy pozostać w wolnym świecie, musiało rozwiązać wielu in-

struktorów i harcerzy. W tych warunkach, wśród instruktorów, starszych har-

cerzy i przyjaciół harcerstwa, dojrzewała myśl pozostania na emigracji w celu 

kontynuowania walki o niepodległość. 

 

Powołanie Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju 

 

Michał Grażyński i jego ówczesny najbliższy harcerski współpracownik K. 

Sabbat opowiedzieli się zdecydowanie za pozostaniem i aktywnym udziale w 

dalszych pracach niepodległościowych. Należało nadać harcerstwu nowe formy 

organizacyjne, a Grażyńskiemu i Sabatowi bardzo zależało na uzyskaniu akcepta-

cji Kraju. 

Na przełomie 1945 i 1946 roku przybywali na trenie Anglii, na leczeniu 

po wypadku samochodowym, instruktorzy Szarych Szeregów: Jan Rossman, 

Stanisław Broniewski, Jerzy Jabrzemski, J. Jaczewski, J. Grundman. Po rekon-

walescencji cała piątka znalazła się w Londynie. Dzięki pomocy Wiktora Mar-

tina, męża Haliny Martin, nawiązali łączność z Michałem Grażyńskim i człon-

kami Komitetu Naczelnego ZHP. Już wówczas było jasne, że obie grupy „kra-

jowców” i „emigrantów” dzielą zasadnicze różnice w poglądach na sprawę 

pozostania na emigracji i ocenę zmian zachodzących w Polsce. 

Odbyły się kolejne rozmowy z M. Grażyńskim i gen. T. Borem-

Komorowskim. 22 stycznia 1946 r. z inicjatywy piątki z kraju odbyło się spo-

tkanie z przedstawicielami Komitetu Naczelnego ZHP: L. Barem, H. Grażyń-

ską, W. Wenzlem i K. Sabbatem. Zebranie rozpoczął S. Broniewski, referując 

zadania harcerstwa na podstawie tezy „Piotra Pomiana”, według której: Zada-

niem harcerstwa jest wychowanie człowieka, obywatela, żołnierza. „Orsza” na 

podstawie doświadczeń konspiracyjnych wyraźnie podkreślił prymat wycho-
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wania człowieka nad wychowaniem obywatela. Mówił, że doświadczenia 5 lat 

konspiracji: były ogromnie wartościowe, lata te bowiem cechowało ogromne 

ciśnienie ideowe. Do Londynu pewne rzeczy nie dotarły w ogóle lub dotarły w 

niewłaściwej formie. Do Londynu dotarły wiadomości o osiągnięciach harcer-

stwa w kraju w zakresie walki, natomiast nie dotarły osiągnięcia harcerstwa w 

kraju w Polsce Podziemnej w zakresie wychowania. A tymczasem wychowanie 

było głównym celem, walka zaś była tylko produktem ubocznym i środkiem. S. 

Broniewski przy pełnym poparciu swoich towarzyszy oświadczył, że praca 

harcerstwa poza krajem nie może: być podstawą do jakichkolwiek akcji poli-

tycznych, a wszelkie pobudzanie i zachęcanie do konspiracji byłoby rzeczą 

zbrodniczą. Na zakończenie niezwykle krytycznie ocenił styl pracy Komitetu 

Naczelnego ZHP, mówiąc wprost: To nie jest harcerstwem. Według J. Ross-

mana „emigranci” zupełnie nie rozumieli sprawy rozłamu w harcerstwie w 

kraju i tego, co było w Szarych Szeregach zagadnieniem fundamentalnym – 

uznania ciągłości i legalności władz ZHP w czasie wojny jako elementu ciągło-

ści państwa polskiego. W czasie zebrania doszło do przykrej wymiany pomię-

dzy L. Barem i W. Wenzlem z jednej strony a K. Sabbatem z drugiej, po której 

goście wyszli87. Sabbat tak ocenił to spotkanie: W imieniu grupy przemawiał 

KRZEMIEŃ (Broniewski) i myśmy się wtedy nie dogadali. Była to przykra roz-

mowa. Broniewski powiedział wtedy: miejsce nie tylko nasze, ale i wasze jest w 

Polsce. Nie ma mowy o tym, żeby jakakolwiek praca harcerska kierowana była 

z emigracji. Wasze wysiłki w prowadzeniu pracy harcerskiej na emigracji są 

niecelowe i niepotrzebne. Ta ocena Broniewskiego zasmuciła nas wtedy głębo-

ko ale nie zrezygnowaliśmy z pracy harcerskiej88. 

Jednak większość instruktorów, szczególnie ci którzy przeszli zsyłki i ła-

gry lub ci, który dokładnie poznali losy Polaków w Rosji sowieckiej, zdecydo-

wanie poparli akcję Grażyńskiego i Sabbata pozostania na emigracji oraz utwo-

rzenia samodzielnej organizacji harcerskiej.  

W dniu 30 stycznia 1946 r. w Enghien pod Paryżem rozpoczęło się Zebra-

nie Kolegium Komitetu Naczelnego Związku Harcerstwa Polskiego na Czas 

Wojny, które przekształciło się w Zebranie Naczelnej Rady Harcerskiej poza 

granicami Kraju. W obradach, które trwały przez pięć dni, wzięło udział około 

sześćdziesięciu osób ze wszystkich terenów pracy harcerskiej w wolnym świe-

cie. W lutym 1946 r. na tym zjeździe powstał Związek Harcerstwa Polskiego 

poza granicami Kraju, na czele którego stanął Michał Grażyński, ostatni prze-

wodniczący ZHP wybrany w demokratycznych wyborach jeszcze przed wybu-

                                                      
87

 J. Rossman, Uwagi w sprawie notatki z zebrania w dniu 22 stycznia 1946 roku – „przed-

stawicieli Harcerstwa w kraju” i „druhny i druhów z terenu brytyjskiego”, 25 czerwca 

1980, mps, s. 2, w zbiorach autora. 
88
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chem wojny w 1939 r.89 Rada Naczelna postanowiła stworzyć w ramach 

Związku Harcerstwa Polskiego spośród starszych harcerek i starszych harcerzy 

osobną organizację Starszego Harcerstwa, na równi z Organizacją Harcerzy 

oraz Organizacją Harcerek. Jej kierownikiem został Kazimierz Sabbat. 

Naczelna Rada zawiesiła w stosunku do Starszych Harcerzy i Starszych 

Harcerek drugą część 10 punktu Prawa Harcerskiego, zawierającą zakaz picia 

napojów alkoholowych i palenia tytoniu. Na miejsce tego zakazu Rada wpro-

wadziła pozytywny nakaz wstrzemięźliwości oraz walki ze wszelkimi nałoga-

mi. 

Rozpoczęła się nowa karta w dziejach harcerstwa poza krajem. Powstała 

jednolita organizacja typu skautowego działająca na obczyźnie i prowadząca 

bardzo dobrą i efektywną pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży pol-

skiej. Do jej powstania w dużym stopniu przyczynił się Kazimierz Sabbat, któ-

ry przygotował podstawy prawne działalności oraz struktury organizacyjnej.  
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 W czasie trwania obrad w Enghien przejeżdżali przez Paryż w drodze ze szpitala w An-

glii do Niemiec S. Broniewski wraz z J. Rossmanem i J. Jabrzemskim. H. Kapiszewski 

zorganizował spotkanie z nimi kilku czołowych instruktorów biorących udział w Zjeździe. 

Jak pisał: Bardzo krytycznie oceniali stosunki panujące w harcerstwie w Londynie, stali na 

stanowisku bezwzględnego powrotu do kraju. Mimo zaproszenia na zjazd do Enghien nie 

przybyli; Relacja H. Kapiszewskiego o jego losach od końca września 1939 do września 

1947, mps, s. 17, kopia w zbiorach autora. 
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Fot. 1. K. Sabbat (drugi z lewej) podczas Dni Polskich w Bradford, 1942 (zbio-

ry M. Miszczuka) 

 

 

Fot. 2. K. Sabbat podpala ognisko na obozie harcerskim, jezioro Coniston Wa-

ter w Lake District w płn.-zach. Anglii, lato 1943 (zbiory M. Miszczuka) 
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Fot. 3. Delegacja Komitetu Naczelnego ZHP na Czas Wojny (w środku  

K. Sabbat), 1944 (zbiory M. Miszczuka) 

 

Fot. 4. Legitymacja ZHP podpisana przez K. Sabbata (T. Sikorski, Krzyż har-

cerski 1913-2013, Oficyna Pamiątki Przeszłości, Warszawa 2014) 
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Rozdział II. 

Kazimierz Sabbat –  
emigracyjny polityk i mąż stanu  
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Piotr Kardela 

Związki Kazimierza Sabbata ze Stanisławem 
Gieratem, prezesem polskich kombatantów  

w Stanach Zjednoczonych w świetle  
korespondencji 

Kazimierz Sabbat1 ze Stanisławem Gieratem2 – przed wojną prezesem li-

czącego blisko 190 tys. Centralnego Związku Młodej Wsi, a po 1953 r. preze-

sem polskich kombatantów w USA – poznał się pod koniec II wojny światowej 

poprzez Ewę Karpińską, córkę Zygmunta Karpińskiego, przedwojennego dy-

rektora Banku Polskiego w Warszawie. Ewa była, tak jak Sabbat, działaczką 

Związku Harcerstwa Polskiego i pracowała w Światpolu. Potem Sabbat wiózł 

Ewę z Paryża na jej ślub z kpt. Gieratem do Rzymu. Zaślubiny te odbyły się 24 

lipca 1946 r. w kościele św. Stanisława. Sabbat był uczestnikiem tej uroczysto-

ści. Świadkami zawarcia małżeństwa byli przełożeni Gierata z 2. Korpusu Pol-

skiego: gen. dyw. Władysław Anders i gen. bryg. Kazimierz Wiśniowski. Za-

ślubiny były dla Sabbata nie tylko okazją do osobistego poznania wybitnych 

dowódców polskich, ale też możliwością przeprowadzenia rozmów z przy-

szłymi organizatorami polskich organizacji kombatanckich. Na ślubie bowiem 

pojawili się i długoletnią znajomość z Sabbatem zawarli: Edmund Sułkowski – 

przedwojenny działacz młodowiejski, potem za oceanem aktywny organizator 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, dr Wacław Szyszkowski – podczas 

okupacji pracownik Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, 

późniejszy lider kombatancki w Chicago i członek Zarządu Głównego SPK w 

Nowym Jorku, Władysław Zachariasiewicz – były więzień sowiecki, po zakoń-

czeniu II wojny asystent premiera rządu RP na uchodźstwie Tomasza Arci-

szewskiego, a po przeniesieniu się do Ameryki członek Koła SPK w Waszyng-

tonie, Stefan Soboniewski – przedwojenny starosta kaliski, w czasie wojny 

                                                      
1
 Na temat Kazimierza Sabbata zob. np.: J. K. Danel, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, 

Mielec 2000; idem, Działalność niepodległościowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Kazimierza Sabbata w latach 1986-1989 [w:] Działalność niepodległościowa Prezydentów 

RP na Uchodźstwie 1939-1990, red. B. Polak, M. Polak, Koszalin 2011. 
2
 Na temat Stanisława Gierata zob. P. Kardela, Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność 

społeczno-polityczna, Szczecin 2000; T. Chrobak, Poglądy na wieś i państwo Stanisława 

Gierata, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, 1995, nr 29. 
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żołnierz PSZ, a po 1945 r. w Londynie jeden z najwybitniejszych działaczy 

kombatanckich3.  

Ze względu na przeniesienie się Gierata do USA w 1952 r., gdzie rok póź-

niej – w czerwcu 1953 r. – zorganizował on SPK4, siłą rzeczy kontakt Sabbata z 

Gieratem utrzymywany był drogą korespondencyjną5. Okazja do pierwszego 

bezpośredniego spotkania i rozmów od czasu ślubu w Rzymie nadarzyła się 

dopiero w maju 1966 r., gdy w Londynie odbywał się Zjazd Polski Walczącej, 

w którym Sabbat i Gierat aktywnie uczestniczyli6. 

Sabbata z Gieratem łączyły przede wszystkim sprawy społeczno-

polityczne „polskiego” Londynu. Po śmierci gen. Tadeusza Bora-

Komorowskiego, gdy uchodźstwo zastanawiało się nad nowym kandydatem do 

Rady Trzech, do Gierata o opinię w tej sprawie zgłosił się między innymi Ka-

zimierz Sabbat. Gierat namawiał do aspirowania do funkcji w Radzie Trzech 

płk. Karola Ziemskiego, ówczesnego prezesa Federacji Światowej SPK, prze-

strzegając go zarazem, by nie łączył funkcji społecznej i politycznej7. Sabbat, 

po zapoznaniu się z poglądem przyjaciela, poparł argumentację Gierata i kan-

dydaturę Ziemskiego na członka Rady. Do Gierata pisał: Po zapoznaniu się z 

Twoją argumentacją przyłączyłem się do kandydatury Ziemskiego. Ziemski 

jednak odmówił kandydowania. Na placu boju pozostał tylko Adam Ciołkosz i 

min. Zygmunt Berezowski, członek Stronnictwa Narodowego. Sprawa była 

nierozstrzygnięta. Gierat informowany o tym przez Sabbata, ze zdumieniem 

dowiadywał się, iż całe zamieszanie spowodowali jego koledzy z SPK, w tym 

Soboniewski, który odmawiając współpracy z Ligą Niepodległości Polski, gło-

sował przeciw Ciołkoszowi. Gierat podzielał opinię Sabbata, że skoro SPK w 

taki sposób chce uprawiać politykę, to raczej było błędem angażowanie się w 

nią przez kombatantów. Sam Ciołkosz całe zamieszanie przepłacił drugim za-

wałem serca. Sabbat, wiedząc, że działacze SPK z Londynu o tych przepychan-

kach z pewnością Gieratowi doniosą, kończy swój list tak: Chciałbym więc 

abyś miał także inne naświetlenie tych zagadnień, aby obraz sprawy był ja-

                                                      
3
 Na temat ślubu Stanisława Gierata z Ewą Karpińską i obecności na tej uroczystości Ka-

zimierza Sabbata szerzej zob. P. Kardela, Stanisław Gierat…, s. 165-167; E. Gierat, Kazik 

[wspomnienie pośmiertne o Kazimierzu Sabbacie], „Kombatant w Ameryce” (dalej: KA, 

Nowy Jork), 1989, nr 2; eadem, Korzenie i owoce, Bethlehem 1998, s. 105-106. 
4
 Na ten temat szerzej zob. P. Kardela, Powstanie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w 

Stanach Zjednoczonych, „Niepodległość”, 2002, t. LI; idem, Stowarzyszenie Polskich Kom-

batantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990, Olsztyn-Białystok 2014, s. 54-86. 
5
 Duża część korespondencji pomiędzy Gieratem a Sabbatem zaprezentowana w niniejszym 

artykule była już publikowana w przywołanym wyżej opracowaniu o Gieracie. 
6
 P. Kardela, Stanisław Gierat…, s. 336; I Światowy Zjazd Polski Walczącej w Londynie, 

KA, 1966, nr 2; A. Rynkiewicz, Światowe Zjazdy Wolnych Polaków [w:] Kierownictwo 

obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990, red. A. Szkuta, Londyn 1996, s. 566-

269; A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 334-344. 
7
 P. Kardela, Stanisław Gierat…, s. 344-345. 
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śniejszy. Stanowisko Twoje, chociaż z daleka, ma duże znaczenie. Oczywiście, 

dla zrozumiałych przyczyn list mój do Ciebie musi mieć charakter poufny8.  

W korespondencji z 12 grudnia 1966 r. Sabbat podawał dalsze szczegóły 

rozwoju sytuacji: Zupełny szał ogarnął naszych przyjaciół z SPK w walce prze-

ciwko Ciołkoszowi – pisał. Wydawało się, że po drugim zawale serca kandyda-

tura jego do Rady Trzech powinna przejść bez dalszych kłopotów, przy popar-

ciu wszystkich (…) Tymczasem nasi koledzy prowadzą z tą kandydaturą otwar-

tą walkę z uporem i wysiłkiem rzadko spotykanym. Po przedstawieniu szczegó-

łów tej rywalizacji, podczas której SPK wystawiło jako kandydata Romana 

Odzierzyńskiego, Sabbat dodawał, że generał nawet by i ustąpił, ale – jak pisał 

– są na niego tak wielkie naciski, że nie może im się ostać i musi kandydować. 

Są to naciski, jak wynika z okoliczności ze strony „sztabu SPK”. (…), Stronnic-

two Narodowe – kontynuował Sabbat – jak słychać ma zamiar wycofać swego 

kandydata (Berezowskiego) i poprzeć kandydaturę Odzierzyńskiego. Będzie to 

więc sojusz części Grupy Społecznej (części mającej wyraźny charakter SPK) 

ze Stronnictwem Narodowym, przeciwko Lidze Niepodległości i Socjalistom. 

Bardzo to dziwny i niezdrowy sojusz. Sabbat przekazywał Gieratowi ponadto, iż 

w konsekwencji tego wszystkiego może dojść do rozłamu w Zjednoczeniu. Nie 

będzie ulegało wątpliwości – oświadczał na koniec – kto ponosi odpowiedzial-

ność za taki stan rzeczy. Spadnie ona na osoby kierujące pracą SPK. I dalej do 

Gierata: Nie sądzę, abyś mógł wpłynąć na sprawy stanowiące przedmiot tego 

listu, pisze Ci jednak o nich, abyś miał pełne naświetlenie tych ważnych w na-

szym środowisku zdarzeń. List zaś traktuj jako poufny9.  

W ostatnim liście z 1966 r. Sabbat powiadamiał Gierata, że walka o miej-

sce w Radzie Trzech zakończyła się wyborem gen. Odzierzyńskiego. Rozpoczął 

się kryzys w obozie Zjednoczenia – pisał z Londynu – którego zasięgu, czaso-

kresu i skutków trudno dziś dokładnie przewidzieć. Sabbat, kreśląc Gieratowi 

na kilku stronach maszynopisu niezwykle szczegółowy obraz tej rozgrywki, 

stwierdzał z przykrością, iż sytuacja ta powstała w wyniku działań, jak się wy-

raził, góry SPK z Londynu10. 

Gierat w kwestiach podnoszonych przez Sabbata interweniował u Sobo-

niewskiego. 31 grudnia 1966 r. w liście do Jana Kazimierskiego, ludowca, 

przyjaciela z Londynu, podsumowując sprawę, stwierdzał: Muszę powiedzieć, 

że ten taniec przy wyborze kandydata do Rady Trzech był niezgrabny11. Inter-

wencja ta w znaczny sposób wpłynęła na dalsze postępowanie i decyzje działa-

czy Federacji SPK w sprawie wyboru członka Rady Trzech. Ci bowiem nie 

chcąc dopuścić do zarysowanego przez Gierata niebezpieczeństwa, zaprosili 

                                                      
8
 Connecticut Polish American Archives in New Britain, Gierat Collection [dalej: CPAA, 

GC], List K. Sabbata do S. Gierata z 27 listopada 1966. 
9
 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 12 grudnia 1966. 

10
 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 27 grudnia 1966. 

11
 CPAA, GC, List S. Gierata do J. Kazimierskiego z 31 grudnia 1966. 



 
92 

Sabbata na prywatną rozmowę, proponując mu stworzenie nowej Egzekutywy. 

Sabbat, zupełnie tym zaskoczony, natychmiast po otrzymaniu tej oferty, 8 

stycznia 1967 r. wystosował ekspresowy list do Gierata. Relacjonując przebieg 

spotkania, pisał: Postawienie sprawy przez naszych kolegów było zdumiewają-

ce. W streszczeniu wyglądało ono mniej więcej w ten sposób: „Nie ma między 

nami różnic zasadniczych, ani ideowych, ani politycznych. Różniliśmy się co do 

taktyki (…). Ty jesteś jedyny, który może liczyć na życzliwość socjalistów i 

Ciołkosza. Tobie socjaliści nie odmówią udziału w Egzekutywie. Na najbliższej 

konsultacji Grupa Społeczna powinna zgłosić Twoją kandydaturę. Żadnego 

rozłamu w Grupie Społecznej nie ma”.  

Sabbat nie mógł zrozumieć postępowania Soboniewskiego, zapytywał za-

tem Gierata, czy owa zmiana stanowiska nie była przypadkiem wynikiem jego 

interwencji u londyńskich działaczy SPK. Chociaż nic o niej nie wiem – pisał 

Sabbat – zakładam, że zająłeś w tej sprawie stanowisko. Napisz mi proszę, co o 

tym wszystkim sądzisz. W szczególności czy sądzisz, że powinienem się podjąć 

tego niełatwego zadania klejenia zjednoczeniowego garnka, który wprawdzie 

na szczęście nie rozleciał się, ale jest mocno popękany. Będę Ci wdzięczny za 

Twoją ocenę sytuacji i za sugestie. Sprawa jest pilna, ale może zdążysz napisać 

przed decyzjami kluczowymi12. 

Gierat potwierdził Sabbatowi jego przypuszczenia, że interweniował u 

działaczy SPK w Londynie, ale też pisał do Sabbata: Nie potrafię jednak odszy-

frować na ile rzetelnie nasi koledzy z SPK podchodzą w wysunięciu Ciebie na 

przewodniczącego Egzekutywy. Czy to znowu nie jest w ich mniemaniu „takty-

ka, w której można się różnić”. Bardzo dobrze o nich świadczy, że chcą wy-

równać to, co nie było w porządku w stosunku do Ciebie w grze o następstwo 

po [gen.] Borze[-Komorowskim]. Ale musisz teraz uważać na zakrętach, by Cię 

nie wywrócili. Pochlebiałoby mi, gdyby wreszcie ktoś ze średniego pokolenia 

objął kierownictwo polityczne i to z SPK, a nie spośród ugrupowań politycz-

nych. Gierat wymienił Sabbatowi kilka najważniejszych jego zdaniem warun-

ków, jakie musiały być spełnione, by ten bez problemów mógł sprawować 

funkcję przewodniczącego EZN, wśród których znalazła się konieczność za-

pewnienia sobie poparcia gen. Andersa. Bez spełnienia tych warunków – koń-

czył list Gierat – nie możesz się godzić na to kierownictwo łatwowiernie i lek-

komyślnie13. 

Sabbat od momentu wyboru na przewodniczącego Egzekutywy (tj. od 12 

marca 1967 r.) nieprzerwanie informował Gierata o rozwoju wydarzeń w „pol-

skim” Londynie. Pytał o rozmaite sprawy, radził się przy podjęciu takiej czy 

innej decyzji. Pisał na przykład o nieobecności Stronnictwa Narodowego w 

Egzekutywie jako sytuacji wielce dla niego kłopotliwej. Gdy Gierata powiado-

mił o chęci przyjazdu do Stanów Zjednoczonych, dla prezesa SPK, który wi-

                                                      
12

 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 8 stycznia 1967. 
13

 CPAA, GC, List S. Gierata do K. Sabbata z 11 stycznia 1967. 
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dział duże uzasadnienie zaprezentowania Polonii nowego wykonawcy polityki 

polskiej na uchodźstwie, była to bardzo dobra wiadomość14. Wizyta Sabbata w 

Stanach Zjednoczonych miała trwać od połowy września do końca październi-

ka 1968 r. W sprawie organizacji podróży – pisał Sabbat do Gierata – muszę 

zwrócić się do Ciebie i do Ewy z gorącą prośbą o radę i pomoc. Bez Waszego 

czynnego udziału nie wyobrażam sobie tego wyjazdu. Sabbat przypuszczał, że 

utrzymanie w Ameryce zabezpieczą mu lokalne Komitety Skarbu Narodowego. 

W San Francisco chciał oprzeć się na prof. Jerzym Lerskim, zaś w Waszyngto-

nie na ambasadorze Zbigniewie Stypułkowskim, co – jak podawał – oczywiście 

skomplikuje sprawę z drugim naszym przedstawicielem (ACEN) p. [Stefanem] 

Korbońskim. Przy okazji Sabbat poinformował Gierata, że z powodu aktywno-

ści politycznej trochę zaniedbał działalność gospodarczą swej firmy, której 

prowadzenie przerzucił na żonę. Oświadczał jednak: Mimo tych trudności uwa-

żam wyjazd swój [do USA] za konieczny15. 

Rychło okazało się, że sprawa przyjazdu do Stanów Zjednoczonych 

skomplikowała się nie tyle przez Korbońskiego, co przez mec. Stypułkowskie-

go, który przesłał Sabbatowi jako przewodniczącemu Egzekutywy pismo 

świadczące, iż nie zaangażuje się w organizację jego wizyty w Ameryce, bo nie 

będzie w stanie zorganizować mu spotkania z żadnym politykiem amerykań-

skim. Stypułkowski poza tym napisał, iż w tym czasie wybiera się na urlop. 

Kopię jego pisma Sabbat jako przesyłkę poufną wraz z własnym listem-

komentarzem przesłał Gieratowi. Najwyraźniej rozczarowany, prezesowi pol-

skich kombatantów w USA podawał: W tym stanie rzeczy, po rozważeniu 

sprawy, doszedłem do przekonania, że byłoby lekkomyślnością podejmowanie 

tej podróży. Nie przyniosłaby ona zamierzonych rezultatów – przyniosłaby ona 

raczej straty niż korzyści. Wielki nakład kosztów, i mojego czasu i wysiłków 

zostałby zmarnowany. Z żalem postanowiłem więc z tego wyjazdu zrezygnować. 

Zmienić moje stanowisko mógłby tylko ktoś odpowiedzialny w Stanach [gdyby] 

zadeklarował, obecnie nawet gotowość, zorganizowania mojej wizyty, co jest 

nierealne. Uważam to za wielką szkodę. Sprawę kontaktu osobistego między 

Londynem a ośrodkami polskimi na świecie uważam za kluczową, zwłaszcza 

wobec nieuchronnej i już mającej miejsce „zmiany warty” na emigracji. 

O odwołaniu mego wyjazdu – kończył Sabbat – do p. Stypułkowskiego jeszcze 

nie napisałem. Zanim to uczynią, piszę do Ciebie, jako do przyjaciela z prośbą 

o ocenę czy stanowisko moje i decyzję uważasz za słuszną. Bardzo Cię proszę o 

odwrotną odpowiedź na ten list, choćby w kilku słowach, bo sprawa jest pil-

na16.  

                                                      
14

 CPAA, GC, List S. Gierata do K. Sabbata z 4 października 1967. 
15

 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 11 kwietnia 1968. ACEN to skrót od: As-

sembly of Captive European Nations, czyli powstałego w listopadzie 1954. Zgromadzenia 

Europejskich Narodów Ujarzmionych z siedzibą w Nowym Jorku.  
16

 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata 23 lipca 1968. 
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Stanisław Gierat odpisał natychmiast: List Twego ambasadora jest bardzo 

charakterystyczny. Wynika z niego, że nie ma żadnych stosunków z Ameryka-

nami, bo zasłanianie się rozmowami intymnymi nie może świadczyć, że oficjal-

nie cokolwiek może wskórać. Wydaje mi się mimo wszystko, że powinieneś 

przyjechać do USA (...) Na pewno Stronnictwo Narodowe tutaj nie będzie Ci 

wyścielać czerwonego dywanu, ale wszyscy inni Ci pomogą. Członkostwo ho-

norowe w Paradzie Pułaskiego już załatwiłem. Będziesz na trybunie z notabla-

mi jako gość honorowy. Czy przemówienie na bankiecie w Waldorf Astoria 

wygłosisz, tego nie wiem, ale na wszelki wypadek przygotuj. Nie wydaje mi się, 

aby były trudności nie do pokonania odnośnie przemówienia Twojego na Zjeź-

dzie Kongresu Polonii w Cleveland. Skarby Narodowe musisz załatwić sam. 

Gierat ponadto obiecał porozmawiać na ten temat z prezesem Kongresu Polonii 

mec. Karolem Rozmarkiem, informując jednocześnie o uruchomieniu w tym 

samym kierunku mieszkających w Chicago działaczy SPK: Kazimierza Łu-

komskiego i Władysława Stępnia. W dopisku do listu męża – Ewa Gierat, rów-

nież pragnąca zobaczyć się z Sabbatami, dodawała: Bolek Łaszewski i Staś 

Świderski zajmą się Wami między lotniskiem, New York City i Bethlehem. Ale 

liczcie tylko na osobiste przyjaźnie, nie miejcie szoku, że mało kto oprócz par-

tyjnych (a takich jest minimalnie) w ogóle wie, że Ty jesteś premierem, ale wy-

starczy, że „działający” londyńczyk chce się zorientować w Ameryce, a to dla 

polskiej sprawy jest dobrze i w imię tego wielu chętnie pomoże w praktycznych 

sprawach – a to najważniejsze”17. 

Kazimierz Sabbat mimo wszystko był zdania, iż jego przyjazd do USA 

byłby całkowitą improwizacją, na którą nie mógł sobie pozwolić. Zgadzam się 

z Tobą – odpisywał Gieratowi 30 sierpnia 1968 r. – że rok obecny był szczegól-

nie odpowiedni jeśli chodzi o moje odwiedziny w Stanach. Powtarzam, że żału-

ję, iż mój wyjazd nie dał się zorganizować. Propozycja moja nie natrafiła na 

żywy oddźwięk. Tobie w każdym razie pragnę podziękować za Twoje zaintere-

sowanie, gotowość pomocy w możliwym dla Ciebie zakresie i za Twoje wstępne 

oceny i informacje, które miały dla mnie duże znaczenie. Śledzę starannie Wa-

sze przygotowania do Konwencji Kongresu [Polonii Amerykańskiej w Cleve-

land]. Już niedaleko. Życzymy Wam sukcesu. Będzie to bowiem sukces całego 

naszego programu18.  

Gierat nie rezygnował z nakłonienia Sabbata do odwiedzenia Ameryki. 

Moim obowiązkiem – pisał 8 września 1968 r. – jest nakłanianie Ciebie na 

przyjazd, jeśli nawet ambasador Stypułkowski nie mógł, czy nie chciał załatwić 

Ci kontaktów amerykańskich. Dziwię się jednak dlaczego nie załatwił Tobie 

nawet zaproszenia na Konwencję Kongresu Polonii do Cleveland, co nie po-

winno przedstawiać dla niego żadnej trudności, tym bardziej że siedział 2 tygo-

dnie w Chicago z okazji konwencji Partii Demokratycznej. Po nadejściu Two-

                                                      
17

 CPAA, GC, List S. Gierata do K. Sabbata 4 sierpnia 1968. 
18

 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata 30 sierpnia 1968. 
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jego listu zadzwoniłem do Rozmarka do Chicago i od razu obiecał Ci wysłać 

zaproszenie na Zjazd do Cleveland19.  

Ostatecznie Sabbat do USA wtedy nie pojechał. Przytoczona korespon-

dencja świadczy jednak, jak ciężko było polskim czynnikom oficjalnym z Lon-

dynu wychodzić ze swymi inicjatywami poza teren brytyjski, jak wiele było 

przeszkód w tym względzie wynikających w prostej linii z trwającego w dal-

szym ciągu kryzysu politycznego emigracji. 

Gierat jako prezes SPK w Stanach Zjednoczonych zwalczał wśród Polonii 

tendencje ugodowe wobec PRL. 13 lipca 1968 r. informował Jana Kazimier-

skiego o szturmie reżymu warszawskiego na pozycję Polonii Amerykańskiej. 

Podawał przykłady, jak to komuniści kupują działaczy polonijnych posadami w 

PKO, Cepelii czy Orbisie. Dziś w organie Zjednoczenia „Czas” ukazało się 

ogłoszenie o obchodzie reżymowego święta 22 lipca w Nowym Jorku. Są to 

wszystko czynności przygotowawcze przed grą główną o władze Kongresu Po-

lonii Amerykańskiej. Dopiero bowiem we wrześniu w Cleveland Ohio będzie 

główna bitwa między grupą niepodległościową i zwolennikami współpracy z 

komunistami warszawskimi. Gierat prosił Kazimierskiego, by ten zapoznał z 

tym wszystkim Stefana Soboniewskiego i Kazimierza Sabbata20. 

VII Konwencja KPA w Cleveland odbyła się w dniach 27-29 września 

1968 r. Na siedmiuset delegatów w obradach uczestniczyło około stu członków 

SPK, reprezentujących różne organizacje polonijne oraz dwadzieścia kół tere-

nowych SPK. Konwencja nosiła charakter wybitnie niepodległościowy, co 

przejawiło się zarówno w uchwalonych rezolucjach, wnioskach dotyczących 

spraw polskich, jak również w zatwierdzonych poprawkach do konstytucji 

Kongresu Polonii. Na szczególne podkreślenie zasługuje poprawka wedle któ-

rej osoby mające jakiekolwiek powiązania z komunistami warszawskimi czy 

ich placówkami dyplomatycznymi, instytucjami handlowymi i kulturalnymi, 

oraz osoby pobierające od komunistów pośrednie lub bezpośrednie świadcze-

nia, nie mogły zasiadać we władzach centralnych i stanowych KPA ani też być 

nawet członkami Kongresu. Niewątpliwym osiągnięciem kombatantów był 

wybór popieranego przez SPK mec. Alojzego Mazewskiego na prezesa Kon-

gresu, powołanie Kazimierza Łukomskiego z SPK na jednego z dwóch wice-

prezesów KPA oraz wybór wiceprezesa Zarządu Głównego SPK Janusza Krzy-

żanowskiego na jednego z dwudziestu jeden dyrektorów21. 

Po zakończeniu obrad Gierat jako prezes SPK otrzymywał gratulacje od 

wielu przedstawicieli polskiego uchodźstwa niepodległościowego. Z gratula-

                                                      
19

 CPAA, GC, List S. Gierata do K. Sabbata z 8 września 1968. 
20

 CPAA, GC, List S. Gierata do J. Kazimierskiego z 13 lipca 1968. 
21

 Siódma Konwencja Kongresu Polonii Amerykańskiej, KA, 1968, nr 3. Materiały do histo-

rii KPA przesłane przez A. Wesołowskiego z Biura KPA 4 grudnia 1998, m.in. kserokopie 

nienumerowanych stron pracy D. E. Pienkosia pt. Historia Kongresu Polonii Amerykań-

skiej. 
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cjami pospieszył także przewodniczący Egzekutywy K. Sabbat. W liście pry-

watnym wyraził swoje uznanie dla owoców pracy Gierata. Serdecznie gratuluję 

Ci – pisał 7 listopada 1968 r. – wyników Kongresu Polonii w Cleveland. Nowa 

emigracja stała się nareszcie czynnikiem wpływającym w sposób decydujący na 

życie Polonii. Wyniki Konwencji w Cleveland świadczą jak ważna jest Wasza 

rola. Uchwały Kongresu są zwycięstwem programu niepodległościowego. Nic 

więc dziwnego, że reżym zaatakował te uchwały i Was bardzo gwałtownie. 

Przygotowanie Konwencji wymagało bardzo wiele pracy. Śledziliśmy z daleka, 

ale z gorącym zainteresowaniem te przygotowania. Trzeba Ci Stasiu oddać 

należną sprawiedliwość i potwierdzić, że w pracy tej byłeś nie tylko inspirato-

rem i przewodnikiem, ale że także na Ciebie spadł niemały ciężar wykonania tej 

wielkiej pracy. Sabbat następnie już tradycyjnie referował sprawy „polskiego” 

Londynu, zapytując o szereg spraw partyjno-politycznych22. 

Bezpośrednia okazja do rozmowy Gierata z Sabbatem pojawiła się w mo-

mencie organizowanych na Monte Cassino uroczystości 25-lecia 2. Korpusu 

Polskiego. Gierat do Włoch wyjechał 10 sierpnia 1969 r. Uczestniczył nie tylko 

w zlocie, ale też w zorganizowanej przez uchodźstwo żołnierskie i harcerstwo 

tzw. Konferencji Rzymskiej, podczas której spotkał się m.in. z bp. Władysła-

wem Rubinem, Franciszkiem Wilkiem, ale i Sabbatem23. 

Kazimierz Sabbat jako przewodniczący EZN od początku swego urzędo-

wania miał problemy ze swoim przedstawicielstwem w Stanach Zjednoczo-

nych, był rozczarowany aktywnością tego ciała. 29 września 1969 r. wystoso-

wał poufny list do Gierata, w którym pisał tym razem, że polskie przedstawi-

cielstwo polityczne w USA, mające formę Rady Jedności pod przewodnictwem 

Bolesława Biegi, jest ciałem martwym. Charakteryzując niedobrą sytuację na 

odcinku politycznym, dodawał: Bardzo Cię proszę i namawiam, abyś Ty, z całą 

wagą osobistą, dorobkiem pracy społecznej i politycznej, z autorytetem jaki 

posiadasz, włączył się czynnie do sprawy uporządkowania, rozbudowy i 

wzmocnienia polskiego niepodległościowego przedstawicielstwa politycznego 

w Stanach [Zjednoczonych]. Polska Rada Jedności w Stanach [Zjednoczonych] 

opiera się na czynnikach politycznych. Słabość tych czynników pociąga za sobą 

słabość Rady. Mówiliśmy o tym, by Radę oprzeć także na zorganizowanych 

czynnikach społecznych, to znaczy w pierwszym rzędzie na Skarbie Narodo-

wym, a następnie na głównych organizacjach społecznych niepodległościo-

wych. Punkt ciężkości w przyszłości prawdopodobnie przesunie się z czynnika 

politycznego na społeczny. Słabość Rady wypływa także na pewno z braku od-

powiedniego przewodniczącego Rady. Wydaje mi się, że Ty lepiej niż kto inny 

mógłbyś pracom Rady nadać kierunek i pogłębienie.  

                                                      
22

 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 7 listopada 1968. 
23

 CPAA, GC, List S. Gierata do J. Kazimierskiego z 13 czerwca 1969; S. Gierat, Konfe-

rencja światowa – Polonia 75, KA, 1975, nr 2-3; List Z. Karpińskiego do E. Gierata z 1 

grudnia 1969 [w:] E. Gierat, Korzenie…, s. 543. 
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Sabbat wiedział, że Gierat nie akceptował obecności w polskich ciałach 

niepodległościowych – jak to określał – „stypendystów amerykańskich”, czyli 

polityków, którzy za swą działalność publiczną otrzymywali pieniądze od 

Amerykanów. Dlatego dalej pisał do Gierata: Sądzę też, że może nie jest spra-

wą kluczową w obecnym okresie domaganie się, aby odsunąć od prac Rady 

tych paru ludzi z tytułu ich finansowego uzależnienia od czynników amerykań-

skich. Przez tyle lat biorą oni w sprawach polskich czynny udział, że bez nich 

byłaby luka. Można natomiast stać na stanowisku, że nie powinni oni przewod-

niczyć pracy, ani też samoistnie reprezentować jej na zewnątrz. Wydaje mi się, 

że wchodzimy w okres zmniejszania się konfliktów wewnętrznych i porządko-

wania ich. Dlatego – kończył Sabbat – namawiam Cię usilnie abyś w tym do-

pomógł24. 

Prezes SPK w USA, mimo gorących słów zachęty, nie przyjął propozycji 

Sabbata. Miał już poważne kłopoty zdrowotne, chciał koncentrować się wy-

łącznie na działalności kombatanckiej i pracach Kongresu Polonii25. W marcu 

1970 r. Gierat dostał drugiego ataku serca, po którym kilkanaście dni hospitali-

zowano go w szpitalu w Waterbury. Poinformowani o tym przyjaciele z Lon-

dynu zmartwili się. Przejęliśmy się tutaj Twoją chorobą – pisał Sabbat – Jest 

rzeczą oczywistą, że musisz zwolnić tempo Swojej pracy i gospodarzyć Swymi 

siłami oszczędnie. Oczywiście to, że nie mogę liczyć na Twoją pomoc w reor-

ganizowaniu Polskiej Rady Jedności w Stanach [Zjednoczonych] i w próbie 

porządkowania naszej działalności politycznej na tamtym terenie to duży dla 

mnie zawód. Rzeczywistość jest jednak głównym czynnikiem zakreślającym 

granice naszej działalności. Przypuszczam, że najtrudniej będzie samemu Tobie 

nałożyć sobie dyscyplinę zwolnionego tempa pracy. Po napisaniu tego dodać 

jednak muszę, że ciągle liczę na Twoją życzliwą współpracę i na Twoją pomoc i 

opiekę nad wieloma sprawami wspólnie nas obchodzącymi. Nie wyobrażam 

sobie bowiem, abyś mógł wyłączyć się z naszej narodowej problematyki26.  

W dalszej części listu Sabbat, jak to zwykle, przedstawił Gieratowi z naj-

drobniejszymi szczegółami rozwój sytuacji w „polskim” Londynie, gdzie tym 

razem wybijająca się kwestią było żądanie narodowców usunięcia go z polskiej 

sceny politycznej. Miała to być kara za trzy lata ich nieobecności w Egzekuty-

wie Zjednoczenia Narodowego. Sabbat dziękował za wsparcie jakiego dozna-

wał od działaczy Federacji SPK w walce ze Stronnictwem Narodowym. Zasta-

nawiam się – pisał – jakie są źródła tej bardzo pomocnej postawy. Nie przypi-

suję sobie takiej umiejętności jednania sobie ludzi, zwłaszcza ludzi tak do-

świadczonych i mających bardzo wyraźne własne zdanie. Przypuszczam więc 
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 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 29 września 1969. 
25

 Relacja Edmunda Sułkowskiego i Janusza Krzyżanowskiego, w posiadaniu autora; Ar-

chiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce [dalej: IJPA], Zespół Gierata, List S. 

Soboniewskiego do S. Gierata z 14 października 1969. 
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Stasiu, że Twoja opinia w tej sprawie przekazywana tutaj przez Jarka Żabę, ale 

także zapewne i bezpośrednio, ma tu decydujące znaczenie. Z Twoim zdaniem 

nasi przyjaciele bardzo się liczą. W tym więc kontekście wdzięczny Ci jestem za 

Twe stanowisko – kończył Sabbat27. 

Gdy 12 maja 1970 r. zmarł gen. Władysław Anders, jego śmierć, podobnie 

jak w przypadku gen. Kazimierza Sosnkowskiego, była dla polskiego uchodź-

stwa niepodległościowego ogromną stratą. Anders, mimo różnych ocen, był 

jednak zawsze przewodnikiem dla byłych żołnierzy polskich i niekwestiono-

wanym przywódcą obozu Zjednoczenia. Jego śmierć miała też inny wymiar – 

oznaczała konieczność powołania nowego członka Rady Trzech, a to, tak jak 

poprzednio, zapowiadało nowe spory i nieporozumienia. W ocenie Stanisława 

Gierata, w miejsce Andersa członkiem Rady powinien był zostać jakiś przed-

stawiciel wojska. W liście do Franciszka Wilka z 30 maja 1970 r. pisał: 

W Radzie Trzech winien zasiadać generał, boć przecież emigracja w dużej czę-

ści składa się z wojskowych. Jeśli tam na szczycie nie będzie jakiegoś przedsta-

wiciela wojska, to stowarzyszenia byłych wojskowych mogą się od tego sepa-

rować, a co najmniej ochłodzą stosunki między reprezentacją polityczną i gru-

pą wojskową. Gierat ponadto Wilkowi przekazywał, że w żaden sposób nie 

można dopuścić do dyskryminacji Sabbata i wycofania go z polityki28. 

Przewodniczący Egzekutywy podzielał jego opinię w sprawie następstwa 

w Radzie Trzech. W tydzień po liście do Wilka, Sabbat przysłał Gieratowi swój 

pogląd na rozwój bieżącej sytuacji w „polskim” Londynie. Przede wszystkim 

alarmował, że narodowcy w świadomy i zorganizowany sposób dążą do 

owładnięcia wszystkich kluczowych pozycji w życiu emigracji. Narzekał Sab-

bat na działaczy Stronnictwa Narodowego, którzy żądali jego ustąpienia ze 

stanowiska przewodniczącego Egzekutywy i – jak pisał – wycofania się „za 

karę” z czołowej działalności politycznej. Sabbat miał wyraźny żal, że przyja-

ciele Gierata z władz Federacji SPK, wchodzący tak jak on sam w skład Nieza-

leżnej Grupy Społecznej, bez jego zgody i wiedzy prowadzili zakulisowe roz-

mowy z narodowcami. Prosił zatem Gierata o interwencję. Nie chcąc kończyć 

pesymistycznie, stwierdzał, że ma nadzieję na pokonanie wszystkich wynikłych 

trudności. Myślę – podsumowywał – że nie zabraknie mi ani spokoju, ani cier-

pliwości. Życzliwość Twoja i kilku jeszcze innych bezinteresownych osób jest 

dla mnie rzeczą bardzo ważną. Bardzo szczegółowo o tej samej sprawie poin-

formował Gierata także Franciszek Wilk29.  
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 Ibidem.  
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 CPAA, GC, List S. Gierata do F. Wilka z 30 maja 1970. O konieczności stałej obecności 

wysokiego rangą przedstawiciela wojska w Radzie Trzech Gierat pisał już dwa lata wcze-

śniej w liście do Z. Stermińskiego z 1 października 1968, zob. A. Friszke, op. cit., s. 366. 
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 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 8 czerwca 1970; List F. Wilka do S. Gierata 
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Posiadając te wszystkie informacje Gierat wystosował interwencyjne listy, 

m.in. do Soboniewskiego i Zygmunta Szadkowskiego. W znacznym stopniu 

załatwiły one wszelkie sporne kwestie na linii SPK-Sabbat. Przewodniczący 

Egzekutywy w piśmie z 7 lipca 1970 r. dziękował za to Gieratowi30. 31 paź-

dziernika 1970 r. odbyło się w Londynie długo odwlekane posiedzenie Rady 

Jedności Narodowej, na której zdecydowano o wyborze gen. Stanisława Ko-

pańskiego do Rady Trzech i na członka Głównego Komitetu Skarbu Narodo-

wego w Londynie. Dla Gierata była to pomyślna wiadomość, bo tak jak wcze-

śniej twierdził, obozowi Zjednoczenia mogło to wyjść tylko na dobre31.  

Pierwsze dwa zimowe miesiące 1971 r. Gierat spędził w Bethlehem pod 

surowym „nadzorem” żony, która zgodnie z zaleceniami lekarzy nie dopuściła 

w tym czasie do żadnych podróży czy wystąpień publicznych męża. W tzw. 

Domku, zbudowanym z drewnianego bala, stylizowanym na styl zakopiański, 

Gieratowie mieszkali już od przeszło roku. Dumni byli z miejsca zamieszkania, 

często wysyłali znajomym – w tym Sabbatom – fotografie własnej posesji. 

Przymusowy bezruch w miesiącach zimowych był dla prezesa SPK dobrym 

czasem do nadrobienia zaległej korespondencji. Wysłał wówczas kilka listów 

do działaczy kombatanckich, w których dzielił się spostrzeżeniami na temat 

rozwoju sytuacji politycznej w „polskim” Londynie. Władysławowi Stępniowi 

z Chicago przykładowo tłumaczył, dlaczego to Kazimierz Sabbat jest cenny dla 

obozu Zjednoczenia, czy choćby dlaczego nie ma co liczyć na samodzielne 

ustąpienie z urzędu prezydenta Augusta Zaleskiego32.  

Były to tematy aktualne, gdyż po śmierci gen. Andersa ponownie odżyła 

myśl wznowienia rozmów Zjednoczenia z „Zamkiem”. „Zamkowy” premier 

Zygmunt Muchniewski wydał oświadczenia w sprawie zgody na emigracji. 

Strona „zamkowa” wyłoniła też komisję do rozmów scaleniowych. Przedstawi-

ciele Zjednoczenia uczynili to samo. W ten sposób stworzono Komisję Poro-

zumiewawczą, której zadaniem było doprowadzenie do zgody zwaśnionych 

obozów. Członkiem Komisji był m.in. Kazimierz Sabbat. jako przewodniczący 

Egzekutywy33. Gierat informowany o tym, nie sądził jednak, aby jakiekolwiek 

rozmowy mogły doprowadzić do porozumienia z Augustem Zaleskim. Nie wie-

rzę w możliwość dojścia do zgody w legalizmie londyńskim – stwierdził 24 

marca w liście do Kazimierskiego – Nie widzę bowiem dobrej woli ze strony 

prezydenta Zaleskiego. Niepotrzebnie Kazio Sabbat wchodził do Komisji Poro-

                                                      
30

 CPAA, GC, List K. Sabbata do S. Gierata z 7 lipca 1970; List S. Gierata do K. Sabbata z 

20 lipca 1970; Relacja J. Kazimierskiego, w posiadaniu autora. 
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 CPAA, GC, List J. Kazimierskiego do S. Gierata z l listopada 1970; List S. Gierata do J. 
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 CPAA, GC, List S. Gierata do W. Stępnia z 4 stycznia 1971. 
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 P. Ziętara, Rozłam w kierownictwie politycznym emigracji 1950-1972 [w:] Kierownictwo 
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zumiewawczej. Ocenę tę podtrzymał również w maju, gdy pisał: Nie wierzę, by 

z tej mąki był chleb nawet z zakalcem. To jest czas stracony. (…) Sprawa roz-

dwojenia w legalizmie będzie się wlokła do śmierci Augusta.  

24 lutego 1971 r. prezydent Zaleski, bez konsultacji ze Zjednoczeniem, 

wyznaczył następcą Prezydenta RP prof. Stanisława Ostrowskiego, przedwo-

jennego prezydenta Lwowa. Sabbat, pomimo tej nominacji i opinii przesyła-

nych przez Gierata, w dalszym ciągu miał złudną nadzieję na osiągnięcie poro-

zumienia jeszcze za życia Zaleskiego34. 

Dyskusję na temat IX Zjazdu Federacji Światowej SPK w Londynie Gierat 

rozpoczął już we wrześniu 1971 r., kiedy to doszły go wieści, że na funkcję 

prezesa Federacji po gen. Karolu Ziemskim szykuje się Stefan Soboniewski. 

Wiadomość ta nie zaskoczyła go tak bardzo, jak to, że w ten sposób „kolega 

Stefan” – jak go zwykł nazywać – próbował przygotować sobie grunt pod wal-

kę o urząd prezydencki na uchodźstwie. Informację o zamiarach Soboniew-

skiego potwierdził w liście do Gierata również Sabbat. Nie mógł dziwić zatem 

fakt, dlaczego w momencie wyznaczenia Ostrowskiego na następcę, nominacja 

ta spotkała się z ostrą opozycją władz Federacji SPK35.  

Sabbat z zadowoleniem powitał informację o przyjeździe Gierata do Lon-

dynu. Bardzo Twego przyjazdu oczekuję – podawał do przyjaciela w liście z 20 

października – Wiele zebrało się różnych spraw, które trudno jest opisać, a 

które chciałbym z Tobą szerzej omówić, aby dokonać przeglądu całości sytuacji 

na różnych odcinkach. Mam nadzieję, że w Londynie pozostaniesz nieco dłużej, 

tak aby mieć możność spotkania się z wieloma osobami, i że nie będziesz za 

bardzo spieszył się z powrotem do domu. Sabbat jako przewodniczący Egzeku-

tywy chciał z Gieratem omówić m.in. kwestię przedstawicielstwa Zjednoczenia 

w USA, z którego był niezadowolony, a które już wówczas ostatecznie przeszło 

ze Stypułkowskiego na Korbońskiego. Sabbata interesowało też zdanie Gierata 

na temat narodowców, którzy w jego ocenie od dłuższego już czasu najwyraź-

niej szukali pretekstu, by zejść z linii legalizmu na rzecz tzw. działalności ko-

mitetowej36.  

Gierat przed rozpoczęciem IX Zjazdu Federacji SPK odbył w Londynie 

poważną trzygodzinną rozmowę z Soboniewskim, gen. Ziemskim i Szadkow-

skim. Sam Zjazd łączył się z jubileuszem 25-lecia działalności SPK. Obrady 

odbyły się w dniach 12-15 listopada 1971 r. przy udziale delegatów z 24 pań-

stw. Gierat przemawiał podczas inauguracji, zasiadał w Prezydium Zjazdu. W 

przedostatnim dniu obrad, kiedy dokonano wyboru nowej Rady Federacji, 

z zadowoleniem powitał wybór gen. Ziemskiego na jej przewodniczącego. Za 

cenną uznał tam również obecność Kazimierza Sabbata. Ostatniego dnia Zjazdu 
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 CPAA, GC, Listy S. Gierata do J. Kazimierskiego z 24 marca, 5 maja i 8 lipca 1971. 
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Rada dokonała wyboru nowego Zarządu Federacji. Prezesurę uzyskał Sobo-

niewski. W Zarządzie razem z Soboniewskim znalazł się też późniejszy, a zara-

zem ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, wówczas przewodniczący ZHP – 

Ryszard Kaczorowski37.  

Gierat miał owocny kontakt z Sabbatem z racji organizowania w Wa-

szyngtonie w 1975 r. światowego zjazdu Polonii Wolnego Świata. Celem kon-

ferencji waszyngtońskiej miała być nie tylko wymiana myśli, lecz ewentualna 

decyzja zwołania światowego zjazdu dla stworzenia nadbudowy nad samorod-

nie powstałymi reprezentacjami krajowych Polonii. I ten właśnie cel wydawał 

się niektórym niebezpieczny, bo do Gierata i innych organizatorów dochodziły 

głosy, że albo to planuje się stworzenie konkurencyjnego względem rządu RP 

w Londynie ośrodka polskiej władzy politycznej, a to znów, że zjazd jest akcją 

polityczną tegoż rządu, który chce narzucić swą wolę i kierownictwo niezależ-

nej dotąd od nikogo Polonii38. 

Chcąc wyjaśnić tego typu nieporozumienia, Gierat był atakowany. Niektó-

rzy politycy partyjni z terenu amerykańskiego rozpoczęli bezpardonową walkę 

przeciw jego osobie. Wymiana myśli na łamach prasy polonijnej była dość 

ożywiona. Głos zabierali m.in.: Adam Ciołkosz, Stefan Korboński, Jerzy Pta-

kowski i Wojciech Wasiutyński39, ale również Kazimierz Sabbat, wciąż przy-

chylny honorowemu już prezesowi polskich kombatantów w Ameryce40. Mimo 

różnorodnych zastrzeżeń, polemiści prasowi Gierata opowiedzieli się za zorga-

nizowaniem konferencji w Waszyngtonie. W pierwszych dniach listopada 1975 

r. Gierat musiał jeszcze odbyć szereg rozmów i spotkań organizacyjnych. W 

Bethlehem odwiedził Gieratów na przykład Ryszard Kaczorowski. Żalił się – 

jak napisał Gierat Kazimierskiemu – na długotrwały konflikt Sabbata z Sobo-

                                                      
37
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niewskim, który przynosi szkody SPK i podważa autorytet obu zwaśnionych 

kolegów41.  

W maju 1977 r. Stanisław Gierat był tym, który energicznie przygotowy-

wał wizytę Sabbata w Stanach Zjednoczonych (który od 5 sierpnia 1976 r. 

sprawował funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie). Wśród szeregu spotkań 

z przedstawicielami Polonii, niedzielę 5 czerwca Sabbata miał spędzić w 

Bethlehem, po czym razem z Gieratem i aktualnym prezesem Zarządu Głów-

nego SPK inż. Januszem Krzyżanowskim udać się miał do Waszyngtonu na 

rozmowy polityczne. Takie były plany... Niestety, Stanisław Gierat nie docze-

kał wizyty przyjaciela z Londynu. Zmarł 30 maja 1977 r. w drodze do szpitala 

w Waterbury. Powodem śmierci był trzeci zawału serca.  

Gierata pochowano z niezwykłymi honorami 2 czerwca, na cmentarzu 

kombatanckim w Amerykańskiej Częstochowie (Doylestown). Ten jeden z 

najokazalszych pogrzebów w dziejach Polonii amerykańskiej był niewątpliwie 

wyrazem zbiorowego hołdu Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia dla 

wieloletniej działalności społeczno-politycznej Stanisława Gierata w przedwo-

jennej Polsce i poza jej granicami42. Podczas uroczystości pogrzebowej prze-

mawiał również Kazimierz Sabbat, który powiedział między innymi: Chowamy 

śp. Stacha po gospodarsku, jak w Kozłowie, w sosnowej trumnie, na sianie be-

tlejemskim, które Ewa ze Stachem rozsyłali przyjaciołom na Gwiazdkę. Ewę 

wiozłem na ślub z Londynu do Włoch w lipcu 1946 r. Zdarzeniem Opatrzności 

przywiozłem ją dziś z Bethlehem do amerykańskiej Częstochowy na pogrzeb43.  

Stanisław Gierat był najlepszym przyjacielem Kazimierza Sabbata w 

Ameryce. Prezes polskich kombatantów w Stanach Zjednoczonych niewątpli-

wie w sprawach społeczno-politycznych był dla Sabbata dużym autorytetem. 

Jako przewodniczący EZN Sabbat ufał Gieratowi, i nie tylko konsultował się z 

nim w sprawach „polskiego” Londynu, ale też radził przy podejmowaniu wielu 

decyzji, gdyż cieszył się u Gierata nieustającym poparciem. Łączyło ich na 

obczyźnie poczucie misji podnoszenia spraw polskich w duchu niepodległo-

ściowym. Nigdy się temu nie sprzeniewierzyli. 
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Stanisław Kil ian  

Sylwetka polityczna Kazimierza Sabbata na 
tle obozu Zjednoczenia w latach 1954-1972 

(etapy współdziałania politycznego z  
prezesem SN)  

W biografii politycznej Sabbata odzwierciedla się rys charakterystyczny 

młodego pokolenia emigrantów, którzy nie doświadczyli niewoli narodowej, 

kształtowali swój styl myślenia politycznego w warunkach suwerennego pań-

stwa i dojrzewali politycznie w systemie demokracji parlamentarnej. Na 

uchodźstwie włączyli się w życie polityczne bez obciążeń ideowych, w ode-

rwaniu od stronnictw historycznych II RP, z ambicją walki o ideały wolno-

ściowe i odzyskanie pełnej niezależności politycznej swojej ojczyzny; w emi-

gracyjnej rywalizacji politycznej nie dostrzegali kontynuacji przerwanego przez 

wojnę procesu demokratyzacji ustroju politycznego, lecz szansę na ukształto-

wanie niezależnego, uwolnionego z międzywojennego gorsetu ideologicznego i 

resentymentów historycznych (które ograniczały współdziałanie tradycyjnych 

ugrupowań politycznych) życia emigracyjnego. Akcenty tej niezależności od-

najdujemy już w brzmieniu nazwy grupy politycznej (Niezależna Grupa Spo-

łeczna), a najwyraźniej w ambicji zdynamizowania i „odświeżenia” polityki 

emigracyjnej poprzez włączenie do życia politycznego grup i środowisk spoza 

historycznych formacji ideowych.  

Na uchodźstwie, w środowisku typowym dla społeczności zamkniętych, 

odizolowanym od kraju poprzez konfrontacyjny charakter celów politycznego 

działania (sformułowanych w retoryce antyreżimowej i antykomunistycznej, 

mobilizującej do utworzenia wspólnego frontu działania na podstawie wyraźnie 

zdefiniowanego przeciwnika politycznego), próba utworzenia niezależnej gru-

py politycznej, pozbawionej poparcia kraju, rodziła niebezpieczeństwo margi-

nalizacji politycznej a nawet wykluczenia z etykietą „wichrzycieli” i „targowi-

czan”. Doświadczyli tego renegaci – jak wówczas określano przywódcę Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego – Odłamu Jedności Narodowej Kazimierza Ba-

gińskiego czy Jędrzeja Giertycha i środowisko skupione wokół redakcji pary-

skich „Horyzontów”, czy też socjalistów sympatyzujących z Zygmuntem Za-

rembą. Z myślą o asekuracji politycznego działania grupa Sabbata musiała więc 
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znaleźć dla siebie solidny front oparcia, który mógłby zagwarantować jej status 

sojusznika politycznego – wybrała obóz Zjednoczenia Narodowego, wiążąc z 

nim nadzieję zdynamizowania polityki emigracyjnej. W obozie tym znaczącą 

rolę odgrywał Tadeusz Bielecki – prezes Stronnictwa Narodowego, od 1954 r. 

przewodniczący Tymczasowej Rady Jedności Narodowej – quasi emigracyjne-

go parlamentu.  

Celem badawczym tego szkicu jest ukazanie sylwetki politycznej K. Sab-

bata na tle formacji określanej mianem emigracji niezłomnej oraz nakreślenie 

etapów jego współdziałania z T. Bieleckim w strukturach politycznych obozu 

Zjednoczenia.  

Od pierwszych lat powojennych strategicznym celem działalności poli-

tycznej uchodźstwa stała się kwestia podmiotowego udziału emigracji w reali-

zacji amerykańskiej polityki „wyzwolenia”, z czym wiązano nadzieję odzyska-

nia pełnej niezależności politycznej i powrotu do kraju. Z tą myślą ośrodki poli-

tycznego kierownictwa mobilizowały i aktywizowały politycznie żołnierzy- 

emigrantów w ramach struktur politycznych „państwa na wygnaniu” – kon-

strukcji prawno-ustrojowej opartej na zasadzie ciągłości konstytucyjnej. Reali-

zacja nadrzędnego celu polityki polskiej emigracji zależała od wielu czynni-

ków; pierwszym i najważniejszym była kwestia integracji politycznej i utwo-

rzenia jednego ośrodka politycznego kierownictwa. Z czasem, co najwyraźniej 

widać już w pierwszych latach 50., idea zjednoczenia politycznego stanie się 

treścią życia emigracji i zarazem źródłem jej inercji politycznej. Niemniej waż-

nym czynnikiem aktywizującym środowiska polityczne emigracji były wyda-

rzenia w kraju; emigranci z uwagą śledzili przebieg tych wydarzeń upatrując 

symptomów antyreżimowego oporu i tempa rozwoju „sił własnych” narodu, 

który w sprzyjającej koniunkturze upomni się o swoje suwerenne uprawnienia. 

W gronie wnikliwych obserwatorów wydarzeń w kraju i na świecie znalazł się 

bohater niniejszego szkicu, który przez wiele lat na stanowisku przewodniczą-

cego Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego współtworzył politykę emigra-

cyjną. W strukturach politycznych obozu Zjednoczenia nastąpiło jego ściślejsze 

współdziałanie z przewodniczącym Tymczasowej Rady Jedności Narodowej – 

prezesem SN Tadeuszem Bieleckim; odtąd wspólnie (aż do lat 80.) będą aran-

żować życie polityczne uchodźstwa – „emigracyjny dramat”.   

W publicystyce politycznej „Myśli Polskiej” – sztandarowego organu 

emigracyjnego SN – sylwetka polityczna Kazimierza Sabbata jako lidera Nie-

zależnej Grupy Społecznej i politycznego sojusznika w dążeniach do integracji 

politycznej nie pojawia się zbyt często, rzadziej niż przywódców innych stron-

nictw, sygnatariuszy Aktu Zjednoczenia z 14 kwietnia 1954 r. I choć wśród 

sygnatariuszy tego dokumentu brakuje jego nazwiska, to jednak jako zwolennik 

integracji politycznej i reprezentant NGS Sabbat objął resort skarbu w EZN, 

organie który „zastępczo” miał realizować funkcje rządowe. Trzeba pamiętać, 

że aż do lat 70. Egzekutywa działała w klimacie napięć politycznych na linii 
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„Zjednoczenia” i „Zamku”, do tego z ograniczonym budżetem (gorszącymi 

opinię emigracyjną próbami przejęcia funduszy Skarbu Narodowego), a także 

pod presją wydarzeń politycznych w kraju, które od 1956 r. determinowały 

wybór strategii polityki polskiej. Z emigracyjnej perspektywy wydarzenia 1956 

roku stały się impulsem w konstruowaniu koncepcji „polityki polskiej”, zara-

zem ożywiały nadzieję na liberalizację polityki reżimowej. W publicystycznej 

ocenie tych wydarzeń widać zarówno entuzjazm jak i obawę przed eskalacją 

napięcia, która mogłaby doprowadzić do przelewu krwi i cofnąć oznaki paź-

dziernikowej odwilży. Byłoby nieszczęście – pisał Bielecki do Aleksandra De-

midowicza-Demideckiego – gdyby w Polsce coś było. Świat zajęty jest czym 

innym, a Polski nie stać na wojnę z Rosją. To nie ulega wątpliwości i dlatego 

mówiłem raczej powściągliwie i na zimno o wypadkach poznańskich1. Odtąd 

akcentowano znaczenie rozwoju „sił własnych” narodu jako czynnika stopnio-

wej liberalizacji polityki reżimowej. Na podstawie obserwacji tempa rozwoju 

niezadowolenia społecznego i odruchów buntu (czyli „sił własnych”) została 

oparta koncepcja „polityki polskiej” uwzględniająca znaczenie koniunktury 

międzynarodowej jako warunku sine qua non powodzenia insurekcyjnych zry-

wów wraz z oczekiwaniem amerykańskiego wsparcia, co eufemistycznie okre-

ślano mianem dźwigni sprawy polskiej. Nie precyzowano jednak treści oczeki-

wań w zakresie formy amerykańskiego zaangażowania w rozwiązaniu sprawy 

polskiej. 

Pod wpływem wydarzeń w kraju zarysowała się linia polityczna emigracji 

niezłomnej – styl myślenia środowiska politycznego w jakimś stopniu oderwa-

ny od realizmu politycznego, afirmujący pogląd o możliwości odrzucenia sys-

temu jałtańskiego z jednoczesnym zachowaniem granicy Odry-Nysy i zarazem 

prolongowaniem (aż do czasu wolnych wyborów) ustroju politycznego II RP. 

W tym nurcie myślenia „emigracyjnej donkiszoterii”, poglądów wyrażanych z 

motywacją wzmocnienia mobilizacji żołnierzy-emigrantów do pozostania na 

obczyźnie i zapobieżenia inercji politycznej czy przekształceniu emigracji poli-

tycznej w emigrację zarobkową czy też stopniowego upodabniania się do śro-

dowisk polonijnych, pojawia się sylwetka polityczna Kazimierza Sabbata jako 

lidera NGS – ugrupowania wspieranego przez organizacje społeczne, komba-

tantów, harcerstwo a osobiście gen. Władysława Andersa, będącego niekwe-

stionowanym autorytetem wśród żołnierzy i uznaną w świecie zachodnim oso-

bistością życia politycznego. Niemniej ważnym czynnikiem profilującym for-

mację „niezłomną” było propagowanie poglądu o wyjątkowej roli emigracji w 

obronie zagrożonej sowietyzacją tożsamości narodowej; ten nurt myślenia poli-

tycznego reprezentuje K. Sabbat. Identyfikując źródła jego myśli i koncepcji 

                                                      
1
 Centralne Archiwum Ruchu Narodowego (dalej: CARN), List T. Bieleckiego do A. De-

midowicza-Demideckiego z 31 lipca 1956. Zawartość CARN przedstawiłem w artykule: 

Przegląd Zbiorów Centralnego Archiwum Ruchu Narodowego, „Przegląd Biblioteczny”, 

2000, nr 1-2, s. 85-89. 
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trzeba wskazać na dominujący wpływ środowiska żołnierskiego, z którym był 

związany we wspólnych doświadczeniach przeżyć wojennych. Charaktery-

styczną cechą polskiego uchodźstwa, wyróżniającą je spośród innych emigracji 

narodowych (nie licząc ukraińskiej), była wąska grupa partyjnych działaczy i 

polityków międzywojennych rządów oraz liczna grupa żołnierzy, którzy często 

z podpowiedzi dowódców zrezygnowali z powrotu do ojczyzny. Co więcej, 

zasłużeni dowódcy, cieszący się niekwestionowanym autorytetem wśród pod-

komendnych, jak gen. Anders, darzyli większym zaufaniem subordynowanych 

żołnierzy aniżeli wyrafinowanych polityków – często osoby z wątpliwą reputa-

cją a nawet, jak w przypadku niektórych działaczy SN, z zarzutami nielojalno-

ści ideowej, koniunkturalizmu czy sprzyjania faszyzmowi. Nie należy zapomi-

nać, że dla żołnierzy-emigrantów, oderwanych od kontaktu z rodzinami, zdezo-

rientowanych i niepewnych sytuacji materialnej, obawiających się deportacji, 

epatowanie przeżyć wojennych czy wspominanie realiów politycznych II RP, 

stawało się treścią życia wspólnotowego, substytutem prospektywnej aktywno-

ści politycznej; często więc w opinii dowódcy upatrywano uzasadnienia osobi-

stych wyborów ideowych i politycznych. Z drugiej strony bezkrytyczne ulega-

nie opinii przełożonych, emigracyjnych autorytetów moralnych, nadwerężało 

ambicję wypracowania własnej, niezależnej myśli politycznej, oderwanej od 

obowiązujących, emigracyjnych schematów myślowych. Stąd dla wielu żołnie-

rzy-emigrantów oferta myślenia w kategoriach „niezłomnych” była wyborem 

oczywistym w klimacie niepewności i spekulacji intelektualnych; odnajdywali 

w niej solidną argumentację uzasadniającą pozostanie na obczyźnie. Symptomy 

tego stylu odnajdujemy w treści wypowiedzi publicznych Sabbata, choćby w 

referacie wygłoszonym na Zjeździe Polaków w Wielkiej Brytanii (6-7 paź-

dziernika 1963), w którym apelował o utrzymanie jedności emigracyjnej i za-

chowanie politycznego charakteru uchodźstwa oraz powstrzymywanie proce-

sów asymilacji2. W podobnej retoryce, charakterystycznej dla formacji „nie-

złomnych”, utrzymane były publicystyczne wypowiedzi prezesa SN na łamach 

„Myśli Polskiej”, wzmocnione frazeologią antyreżimową i antykomunistyczną. 

Zestawiając ze sobą treść oficjalnych enuncjacji Sabbata i Bieleckiego, wyra-

żonych w dekadzie lat 60., można bez trudu zauważyć liczne podobieństwa i 

analogiczne punkty widzenia, co oznacza, że różnice ideowe i orientacje poli-

tyczne sprzed wojny na emigracji ustąpiły miejsca idei konsensusu w zakresie 

celów i strategii politycznego działania, co niewątpliwie definiuje ten rodzaj 

współdziałania w kategoriach fenomenu politycznego, więcej, przenosi trady-

cyjnie definiowaną działalnością polityczną jako formę rywalizacji w procesie 

decydowania politycznego, zdeterminowaną imperatywem optymalizacji wybo-

rów politycznych, do obszaru polityki historycznej wyrażonej w idei prolon-

gowania historycznych struktur organizacyjnych, funkcji, tytułów i godności.  

                                                      
2
 Pierwszy Ogólny Zjazd Polaków w Wielkiej Brytanii 6-7 października 1962, Londyn 

1963, s. 30. 
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Rys myślenia politycznego „niezłomnych” uwidacznia się w publicy-

stycznym obrazie sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza wizji amerykańskiej 

polityki wobec Polski i Europy Środkowej, w której Stany Zjednoczone urasta-

ły do rangi głównego orędownika sprawy polskiej. Wielka skala zaufania do 

amerykańskich deklaracji i oferty współdziałania w strategii wyzwolenia, na 

wiele lat (w przypadku Sabbata do lat 80.) usztywniła decyzje w zakresie po-

szukiwania alternatywnych celów działania politycznego emigracji i wyboru 

sojuszników politycznych. Już w dekadzie lat 60. EZN nie potrafiła sprecyzo-

wać celów emigracyjnej dyplomacji ani określić instrumentów zmiany pojał-

tańskiego porządku w Europie; rozmowy (określane w publicystyce SN mia-

nem „konsultacji”) emigracyjnych dyplomatów z przedstawicielami admini-

stracji amerykańskiej, prowadzone najczęściej w okresie kampanii wyborczych, 

nie dotyczyły stricte sprawy polskiej, lecz obejmowały zagadnienia z zakresu 

polityki międzynarodowej lub Polonii lub co najwyżej współdziałania w ra-

mach Komitetu Wolnej Europy. Z drugiej strony, trudno byłoby w tym czasie, 

w dobie zimnowojennego napięcia między Wschodem i Zachodem, sformuło-

wać pod adresem Departamentu Stanu jakieś sensowne pytania dotyczące poło-

żenia sprawy polskiej, które bliżej precyzowałyby retoryczną formułę wyzwo-

lenia Polski i upomnienia się o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Z 

punktu widzenia przywódców obozu Zjednoczenia zadaniem najważniejszym 

dla EZN było – wzorem emigracyjnych działaczy z lat niewoli narodowej – 

przypominanie o niezałatwionej sprawie polskiej (uwrażliwienie zachodniej 

opinii publicznej) i ukazywanie polskich aspiracji wolnościowych na tle poło-

żenia narodów ujarzmionych we wschodniej i środkowej części Europy, co 

dobitnie ujął Bielecki w słowach: W Ameryce ważne żeby mówili, że jest nieza-

łatwiona sprawa polska nawet jeśli nic nie będą robić3. Podobny punkt widze-

nia prezentował Rząd RP i środowisko polityczne skupione wokół prezydenta 

Augusta Zaleskiego4. Nie precyzowano jednak w jaki sposób można by uwraż-

liwić opinię Zachodu na położenie tzw. sprawy polskiej, w sytuacji gdy opinia 

ta (i politycy Zachodu) wyrażała niechęć do zajmowania się polityką sowiecką 

w Europie Wschodniej5. W zachodniej opinii publicznej kwestia „niezałatwio-

nej sprawy polskiej” nie istniała. Jeśli nawet postulat pozyskiwania opiniotwór-

czych polityków dla sprawy polskiej można by uznać za uzasadniony i oczywi-

sty, to i tak trudno byłoby skonkretyzować oczekiwania formułowane pod adre-

sem zachodniej dyplomacji, które wykraczałyby poza antysowieckie i antyko-

munistyczne frazesy. Co więcej, Departament Stanu unikał oficjalnych kontak-

tów zarówno z EZN jak i Rządem RP, stąd też nie upubliczniano informacji na 

                                                      
3
 CARN, List T. Bieleckiego do J. Zdzitowieckiego z 14 sierpnia 1964.  

4
 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie 

1945-1990, Warszawa 2003, s. 191. 
5
 Z. Tkocz, O socjologicznych aspektach myślenia politycznego [w:] Sprawy polskie w 

perspektywie światowej, red. A. Gella, Londyn 1985, s. 77.  
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temat rozmów prowadzonych z przedstawicielami londyńskiej emigracji. In-

formacje na temat „ważnych ustaleń” emigracyjnej dyplomacji w USA miały 

propagandowy wydźwięk. Na podstawie analizy notatek sporządzonych z roz-

mów przewodniczącego RJN w USA można stwierdzić, że w ogóle nie doty-

czyły sprawy polskiej, lecz obejmowały wydarzenia z polityki międzynarodo-

wej; co więcej, wydaje się, że jego rozmówcy mieli blade pojęcie o położeniu 

sprawy polskiej a ich eufemistyczne odpowiedzi nie wykraczały poza ówczesne 

komentarze prasy angielskiej czy amerykańskiej, o czym przekonuje fragment 

rozmowy z amerykańskimi kongresmanami. Zapytałem – odnotował Bielecki – 

czy mają i jeżeli tak to jaką politykę wobec Europy Środkowej – Dulles mówił o 

wyzwoleniu. Ale jak powstanie na Węgrzech, to schował się i nic. Senator Adlai 

Stevenson III – jego rozmówca – nie skomentował tej konkluzji6. Z kolei sena-

tor Mike Mansfield na pytanie, czy wasze zainteresowanie Europą wzrośnie po 

wycofaniu wojsk z Azji, lakonicznie powiedział: Nie sądzę7. Nie inaczej prze-

biegała rozmowa z kongresmanami polskiego pochodzenia, a nawet ze Zbi-

gniewem Brzezińskim (Nowy Jork, 2 listopada 1971), w których nie omawiano 

sytuacji w Polsce, ani tym bardziej nie kreślono jakiegoś scenariusza wydarzeń; 

rozmowa w całości była poświęcona „kwestii chińskiej”. 

Niezależnie od tego, postulaty oparcia polityki emigracyjnej na „amery-

kańskiej dźwigni”, czyli de facto podporządkowanie jej amerykańskiej polityce 

zagranicznej wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej, stawały się źró-

dłem ubezwłasnowolnienia w zakresie wyborów celów i form działania, rodza-

jem klientelizmu politycznego. Poza tym amerykańska deklaracja podmiotowe-

go włączenia emigracji w strategię walki z komunizmem (także poza kontynen-

tem europejskim) sytuowała cele dyplomacji emigracyjnej poza tradycyjnie 

pojętym rozumieniem interesu narodowego. Co więcej, odmowa poszukiwania 

jakiejkolwiek modus vivendi z politycznym wrogiem – Sowietami, spychała ją 

do obszaru fanatyzmu politycznego i ograniczała spektrum jej działania do 

kręgu anglosaskiego, a więc zdeklarowanych orędowników walki z ideologią 

komunistyczną i ZSRR – dla których postulaty polskiej emigracji na tle aspira-

cji wolnościowych emigracji litewskiej czy ukraińskiej, nie nabywały wymiaru 

„nadzwyczajnego”. Na tym tle emigracyjne dążenia do pozyskania sojuszników 

dla sprawy polskiej sytuują się w politycznej strategii „wyważania otwartych 

drzwi” – Zachód bowiem konsekwentnie deklarował zaangażowanie na rzecz 

„wyzwolenia” Polski. Poza tym warunki stawiane emigracji przez amerykań-

skich sojuszników miały zniweczyć jej polityczny charakter. Od lat 1948 r. 

Amerykanie forsowali propozycję zmierzającą do przekształcenia Rządu RP (i 

później EZN jako quasi rządu) w rodzaj komitetu narodowego lub przeniesie-

                                                      
6
 CARN, Notatka T. Bieleckiego z rozmowy z senatorem Adlai Stevensonem III z 17 listo-

pada 1971, s. 8.    
7
 CARN, Notatka T. Bieleckiego z rozmowy z senatorem Mike Mansfieldem z 19 listopada 

1971, s. 2.  
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nie części jego kompetencji na forum Zgromadzenia Europejskich Narodów 

Ujarzmionych (ACEN) lub Kongresu Polonii Amerykańskiej, od czego uzależ-

niali wsparcie finansowe8. 

W życiu politycznym emigracji sylwetka polityczna K. Sabbata najwyraź-

niej pojawia się w dekadzie lat 60. jako współorganizatora Zjazdu Polski Wal-

czącej (1966), a od 1967 r. przewodniczącego EZN. Od 1965 r. uczestniczył on 

w pracach Komitetu Doradczego, zajmując się organizacją Zjazdu i uściśleniem 

współpracy obozu Zjednoczenia z emigracyjnymi organizacjami społecznymi 

na terenie Europy i USA. Jego udział w przygotowaniu Zjazdu zostanie doce-

niony w środowiskach kombatanckich i politycznych polskiego Londynu i 

utrwali jego pozycję jako sprawnego organizatora i koncyliacyjnie usposobio-

nego działacza politycznego. Celem Zjazdu było uściślenie współpracy między 

polskimi organizacjami społecznymi i politycznymi na świecie, wzmocnienie 

legitymacji dla wyboru „niezłomnego” stanowiska w kwestii strategii „polityki 

polskiej”, a przede wszystkim manifestacja woli walki niezależnie od koniunk-

tury międzynarodowej czy procesów asymilacji i naturalnego kurczenia się 

emigracyjnych szeregów. W historii polskich emigracji od czasu powstania 

styczniowego nie zrealizowano podobnej inicjatywy; wyzwania o charakterze 

logistycznym oraz oczekiwania społeczności uchodźczej przydawały tej inicja-

tywie rangi wydarzenia przełomowego w życiu polskiej diaspory. Skala tych 

wyzwań uzasadniała wybór komitetu organizacyjnego (Komitet Doradczy 

Zjazdu), złożonego z polityków obdarzonych zaufaniem organizacji społecz-

nych, przede wszystkim środowisk kombatanckich. Obecność w nim Sabbata 

była uzasadniona nie tylko skalą zaufania czy pełnioną funkcją w EZN, ale 

także relacjami ze Stanisławem Gieratem, prezesem Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów w USA oraz miejscem zajmowanym w strukturach emigracyjne-

go harcerstwa. Zapowiedź organizacji powszechnego zgromadzenia Polaków 

otworzyła dyskusję na temat programu i treści poruszanych zagadnień, uwolni-

ła liczne dylematy nurtujące polską emigrację, zawarte w pytaniach gen. Kazi-

mierza Sosnkowskiego sformułowanych w liście do prezesa SN: Czy historia, 

oceniając osiągnięcia polityczne emigracji naszej w zakresie obrony praw Pol-

ski na terenie demokracji Zachodu, może uznać, że słuszną była decyzja maso-

wego pozostania na obczyźnie i pozbawienia w ten sposób stojącego wobec 

ciężkich przejść Kraju zasobów ludzkich żywotnych i najbardziej ideowych, a 

dalej – czy zdobędzie się na pobłażliwą ocenę w obliczu takich „dokonań”, jak 

powołanie rządu Hankego i Mackiewicza, jak płodzenie bez liku ministrów 

dźwigających nieistniejące teki, w stylu „ministra skarbu” pułkownika (prze-

                                                      
8
 CARN, Informacja o ACEN (mps). W 1967 r. budżet ACEN wynosił 100 tys. $; w 1970 – 

200 tys. $. Dla porównania preliminarz budżetowy EZN za okres 1 lipca 1956-30 czerwca 

1957 wynosił 22 782 funty; a w roku poprzednim budżet preliminowany został wykonany 

w 48%; por. Sprawozdanie Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego za okres od dnia 1 mar-

ca 1956 roku do dnia 18 lipca 1957 roku, Londyn 1957, s. 29.   
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praszam generała) Machalskiego (…) czy nie wzruszy ramionami, wspominając 

pół setki generałów nieistniejących Sił Zbrojnych – akty, powiedzmy szczerze, 

nie tylko na poziomie historycznego dramatu, lecz pozbawione zwykłego pato-

su”9. Nikt do tej pory nie formułował tak odważnych pytań, które dotyczyły 

sensu emigracyjnej walki, tym niemniej Bielecki zignorował wątpliwości 

Sosnkowskiego. W odpowiedzi (po upływie czterech miesięcy) pisał: Zna Pan 

Generał z prasy przebieg i uchwały Zjazdu Polski Walczącej. Uważam, że był 

udany i potrzebny. Oczywiście inaczej bym formułował nasze stanowisko, gdy-

bym nie musiał się liczyć z całą gamą najrozmaitszych sprzecznych nie raz ze 

sobą poglądów i ambicji i zbawiania Polski ale w sumie oceniam wyniki Zjazdu 

pozytywnie i nie widzę w nim niczego, co szkodziłoby naszemu działaniu na 

emigracji10. Nie wspomniał o tezach zawartych w referacie Sabbata poświęco-

nym emigracyjnej polityce ani jego czy też Ciołkosza roli w organizacji tej 

imprezy, uznając, jak się wydaje, że wpisują się one w zbiorowe działania obo-

zu Zjednoczenia, które nie powinny być spersonalizowane. Pytania Sosnkow-

skiego (w gruncie rzeczy emanujące myślą wszechpolską i wyrażoną przez 

Dmowskiego strategią przystosowania „rozumnej ugody”) nie mogły być adre-

sowane do Sabbata, gdyż ich wymowa ideowa kłóciła się z jego konsekwentnie 

„niezłomnym” stanowiskiem. Trzeba bowiem pamiętać, że osobowość poli-

tyczną Sabbata a zatem i jego motywację zaangażowania politycznego w du-

żym stopniu ukształtowały wartości i zasady etyczne międzywojennego harcer-

stwa, doświadczenia wojenne oraz warunki emigracji: po pierwsze, obawa 

przed wymazaniem z kart historii pokolenia żołnierzy-emigrantów jako „gene-

racji bez zasług” lub ukazaniem jej w sposób deprecjonujący bohaterstwo i 

ofiarność na frontach II wojny światowej; po drugie, lojalność żołnierska i 

związany z tym imperatyw akceptacji w środowisku koleżeńskim oraz w 

oczach przełożonych-dowódców, z którymi łączyły go ciepłe, przyjacielskie 

relacji typu dowódca – podkomendny. Tym niemniej okazywanie szacunku 

wobec frontowych dowódców, uwzględnianie tytułów i godności było po-

wszechnie postrzegane jako naturalny wyraz poczucia hierarchii i kultury oso-

bistej.  

 Pozjazdowe nadzieje wzmocnienia głosu polskiego na arenie międzyna-

rodowej dość szybko ustąpiły miejsca napięciu po śmierci gen. T. Bora-

Komorowskiego (24 sierpnia 1966). W negocjacjach dotyczących obsadzenia 

wakującego miejsca w Radzie Trzech, o które ubiegali się A. Ciołkosz i gen. R. 

Odzierzyński, pojawia się nazwisko Sabbata jako kandydata na stanowisko 

przewodniczącego EZN; w sytuacji gdy SN odmówiło poparcia Ciołkoszowi 

(przy wsparciu tej kandydatury przez LNP i grupę K. Sabbata w NGS) i jego 

demonstracyjnej rezygnacji z przewodnictwa EZN, Rada Trzech powierzyła 

Sabbatowi misję utworzenia nowej Egzekutywy. Nowy przewodniczący, szu-

                                                      
9
 CARN, List K. Sosnkowskiego do T. Bieleckiego z 5 kwietnia 1966. 

10
 CARN, List T. Bieleckiego do K. Sosnkowskiego z 26 lipca 1966.  
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kając sposobów uniknięcia sytuacji kryzysowej, przede wszystkim chcąc zapo-

biec możliwemu rozpadowi obozu Zjednoczenia w obliczu zapowiedzi Ciołko-

sza o wyjściu PPS z Rady Jedności, zaproponował Bieleckiemu odejście od 

zasady parytetu i wyrażenie zgody na wprowadzenie do EZN jednego członka 

więcej z ramienia PPS, co jednak nie zyskało zrozumienia w SN. Co więcej, 

kierownictwo tego ugrupowania wyraziło oburzenie z powodu wniosku Sabba-

ta, by uprawnienia przewodniczącego Egzekutywy rozszerzyć o możliwość 

uznaniowego kompletowania składu osobowego tego organu w zależności od 

charakteru realizowanych zadań. W komunikacie CWW SN z 20 marca 1967 r. 

adresowanym do Wydziałów Wykonawczych i Mężów Zaufania SN, propozy-

cję Sabbata komentowano w brzmieniu: W ciągu istnienia Zjednoczenia nigdy 

żaden przewodniczący, a było ich trzech, nie stosował tej metody. Chodziło o 

eliminowanie pewnych działaczy ze SN. Na takie przebieranie jak w gruszkach 

SN nie mogło i nie chciało się zgodzić. Na tym pierwsza próba p. Sabbata 

utknęła i do utworzenia koalicji nie doszło (…). W czasie drugiej tury konsulta-

cji okazało się, że PPS nie chce w ogóle wchodzić do EZN, chociaż misję po-

nownie otrzymał p. Sabbat. P. Sabbat jednak i Grupa Społeczna uważali, że 

skoro nie wchodzi PPS, to i SN nie powinno obecnie w Egzekutywie zasiadać. 

W ten sposób powstała Egzekutywa bez PPS i bez SN. Nowa Egzekutywa – za-

pisano dalej – robi wrażenie tworu przejściowego i ma słabiutkie oparcie poli-

tyczne, jest to najbardziej posunięte odpolitycznienie polskiej reprezentacji 

politycznej11.  

Powołanie kadłubowej EZN nie zlikwidowało stanu napięcia w obozie 

Zjednoczenia. W celu uniknięcia paraliżu decyzyjnego, a przede wszystkim 

umożliwienia Sabbatowi realizacji celów politycznego działania, gen. Odzie-

rzyński w piśmie skierowanym do Rady Trzech, przewodniczącego TRJN oraz 

przewodniczącego EZN K. Sabbata, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie 

Trzech, uzasadniając to troską o utrzymanie emigracyjnej jedności. Przez prze-

szło rok – napisał – tak przewod. EZN jak i Rada Trzech starała się zakończyć 

ten szkodliwy proces – lecz bezskutecznie (…). Wobec tego uważam, że moja 

rezygnacja i wybór nowego członka Rady Trzech będzie mogła zakończyć szko-

dliwy dla działania politycznego Egzekutywy kryzys o pół roku wcześniej i da to 

również możliwość przeprowadzenia wyborów do RJN przygotowywanych od 

dwu lat12.  

Rezygnacja gen. Odzierzyńskiego z udziału w Radzie Trzech nie złagodzi-

ła napięć na linii SN-EZN-PPS. Analizując źródła tego konfliktu, niezależnie 

od możliwego znaczenia ambicji osobistych przywódców politycznych, A. 

Friszke konstatuje, iż spór ten w gruncie rzeczy odzwierciedlał odmienny sto-

sunek do celów strategicznych polityki emigracyjnej w zmienionej (szczególnie 

                                                      
11

 CARN, Centralny Wydział Wykonawczy SN, 20 marca 1967 (mps), s. 2.   
12

 CARN, Do Rady Trzech (mps), 17 czerwca 1968, s. 1.  
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po wydarzeniach 1968 r.) sytuacji międzynarodowej, co więcej, walka o miej-

sce SN w strukturze Zjednoczenia dotyczyła jego linii ideologicznej i politycznej 

oraz sposobu jej wyrażania13. Nieporozumienia w obozie Zjednoczenia zostały 

przerwane z chwilą poszerzenia RJN o ludowców z PSL (grupa Franciszka 

Wilka). RJN wybrała (grudzień 1969) nową Radę Trzech (gen. W. Anders, 

Raczyński, A. Urbański z PPS) a Sabbat w dniu 5 stycznia 1970 r. złożył dymi-

sję. 12 lutego 1970 r. Rada Trzech powołała nową Egzekutywę pod kierownic-

twem Sabbata z reprezentacją PPS bez SN, które odmówiło udziału z powodu 

nieprzyjęcia zasady solidarnego działania w sprawach programowych. Antoni 

Dargas na łamach „Myśli Polskiej” określił ją mianem Egzekutywy niezgody 

narodowej, konkludując, że „sabbatowej” Egzekutywie brakuje oparcia w kraju 

i wizji politycznego działania. Abstrahując od oficjalnie formułowanych przez 

SN przyczyn odmowy wejścia w skład EZN, faktycznym powodem była kwe-

stia nieporozumień na tle fundamentalnych dla polityki polskiej kwestii: po-

wrotu ziem utraconych, stosunku do granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, kie-

runku przemian społecznych w Polsce Ludowej. a nawet niejednoznacznej oce-

ny wydarzeń marcowych i antysemityzmu.  

Nie należy jednak zapominać, że Sabbat jako przewodniczący EZN dys-

ponował ograniczonym instrumentarium oddziaływania na opinię publiczną w 

kraju nawet w formie akcji propagandowych realizowanych za pośrednictwem 

Radia Wolna Europa czy Sekcji Polskiej BBC; w gruncie rzeczy Egzekutywa 

nie wypracowała w tym obszarze samodzielnej strategii działania. Udział emi-

gracyjnych publicystów i działaczy politycznych w akcjach informacyjnych 

często ograniczał się do roli tzw. ekspertów, którzy – jak wspomina M. E. Ro-

jek w liście do Bieleckiego – byli pomijani, ignorowani, nierzadko też firmo-

wali własnym nazwiskiem audycje przygotowane przez amerykańskich, etato-

wych pracowników KWE14. Uzgodnienie wspólnej strategii działania w sytua-

cji zdezintegrowanej ideowo i politycznie społeczności uchodźczej, wobec kon-

frontacyjnych ambicji politycznych, nie było łatwe, a próby czynione w tym 

kierunku pochłaniały emigracyjną energię. Nie należy zapominać, że nawet po 

spełnieniu warunku integracji politycznej na podstawie Aktu Zjednoczenia, 

polityka emigracyjna wobec kraju nie nabrała tempa, a po wydarzeniach 1956 

r. nadal – jak zauważali publicyści „Kultury” – oscylowała wokół zaklęć, de-

klaracji i roszczeń15. Oczekiwania emigracji, że Zjazd Polski Walczącej jako 

inicjatywa ponadpartyjna uporządkuje życie emigracyjne i zmieni postrzeganie 

sprawy polskiej w świecie oraz zweryfikuje obawy związane z integracją poli-

tyczną jako warunkiem wzmocnienia polskiego głosu, okazały się iluzoryczne.  

Z czasem, co widać już w latach 70., postulat skoordynowania działań w 

jednym ośrodku politycznym nie zyskał, z partykularnych względów, uznania 

                                                      
13

 A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 359. 
14

 CARN, List M. E. Rojka do T. Bieleckiego z 14 grudnia 1953. 
15

 R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999, s. 206.  
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nawet wśród polityków, którzy z dążeń integracyjnych uczynili nadrzędny cel 

swojej działalności. W tej grupie znalazł się prezes SN, który w wywiadzie dla 

„Nowego Dziennika” (Jersey City, 1972) na pytanie red. A.W. Marth’a, czy 

działanie kilku ośrodków nie osłabi naszej walki o sprawę polską, stwierdził: 

Nie jest nieszczęściem istnienie kilku ośrodków politycznego działania. W ten 

sposób można głębiej sięgnąć i szerzej. Niewątpliwie treść tej odpowiedzi rzuca 

niekorzystne światło na szczerość intencji współtwórcy obozu Zjednoczenia, 

który przez długie lata bronił tezy o potrzebie integracji jako warunku efektyw-

ności polityki emigracyjnej; w realiach emigracyjnych w dekadzie lat 70. dla 

wstępującego pokolenia, urodzonego już na obczyźnie, w jakimś stopniu zasy-

milowanego w kraju osiedlenia ich rodziców, ideały emigracji niezłomnej sta-

wały się słabnącym echem przeszłości.   

W latach 1970-1972 nastąpiły ważne zmiany w życiu politycznym emi-

gracji i pośrednio w biografii politycznej bohatera tego szkicu związane ze 

śmiercią gen. Andersa i prezydenta Zaleskiego oraz ustąpieniem T. Bieleckiego 

ze stanowiska przewodniczącego RJN; odtąd wszystkie najważniejsze wyda-

rzenia w „polskim Londynie” będą związane z nazwiskiem Sabbata jako prze-

wodniczącego Egzekutywy (w latach następnych premiera i prezydenta). W 

nawiązaniu do konkluzji A. Friszke, że obóz Zjednoczenia opierał się na trzech 

filarach, emigracyjnych autorytetach, osobistościach: gen. Andersa, A. Ciołko-

sza i T. Bieleckiego, to zachowując proporcję w zakresie oceny zasług, Kazi-

mierz Sabbat zajął miejsce gen. Andersa w roli depozytariusza wartości ideo-

wych i orędownika zasad politycznych emigracji niezłomnej. Na pytanie, czy w 

swojej refleksji politycznej na stanowisku przewodniczącego EZN ubogacił on 

koncepcję „polityki polskiej” przydając jej nowych elementów w zakresie stra-

tegii oraz celów działania, trzeba jednak odpowiedzieć przecząco. Jego udział 

w obozie Zjednoczenia oraz zasady lojalności politycznej uniemożliwiały wyj-

ście poza przyjęte w „polskim Londynie” kanony politycznego myślenia. Tym 

niemniej w oficjalnych enuncjacjach widać wyraźne usytuowanie akcentu zna-

czenia na „rozwoju sił własnych narodu” jako czynniku decydującym w prze-

obrażenia politycznych w kraju i bloku sowieckim, co też najwyraźniej określił 

w komentarzu do wydarzeń marcowych, że poprawa sytuacji w kraju może 

przyjść w wyniku naporu wewnętrznego czyli masowego ruchu oburzenia spo-

łecznego przeciw reżimowej władzy pod hasłami demokratyzacji ustroju. W 

tym samym duchu kwestię tę określała redakcja „Myśli Polskiej”. Jednak w 

wypowiedziach bohatera tego szkicu trudno dostrzec jednoznacznie źródła spo-

łecznego protestu; jeśli nawet po wydarzeniach marcowych 68’ akcentował 

pragnienie wolności politycznej, to nie potwierdzał już tych samych motywów 

w protestach robotniczych na Wybrzeżu czy kolejnych tzw. wydarzeniach prze-

łomowych w dekadzie lat 70. Na tym tle skala umasowienia społecznego prote-

stu i rewolucja solidarnościowa nie zostały, w mojej opinii, przewidziane w 

spekulacjach emigracyjnych polityków; w publicystyce „Myśli Polskiej” z 
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dekady lat 60. i 70. trudno dostrzec prognozy w zakresie możliwego biegu wy-

darzeń, redakcja nie wyszła poza komentowanie istniejących zdarzeń. 

Jeśli przyjąć, że wizja przyszłości jest ważnym elementem koncepcji poli-

tycznej, rodzajem spekulacji intelektualnej, solidnie wzmacnianej przez bieżące 

wydarzenia polityczne, to emigracyjna refleksja publicystyczna nie spełniła 

tych kryteriów; była formą retoryki politycznej, komentarzem publicystycznym 

na kanwie informacji agencyjnych, często niespójnym wewnętrznie a najczę-

ściej uzasadnianym poprzez odwołanie się do historycznych analogii. Co wię-

cej, rozbieżne punkty widzenia wyrastające z odmiennych wartości ideowych i 

orientacji politycznych (wzmacniane przez resentymenty polityczne wyniesione 

z lat II RP) wobec kluczowych wydarzeń w kraju utrudniały pracę emigracyjnej 

dyplomacji w kierunku wypracowania przez nią wspólnego stanowiska na ze-

wnątrz, wobec sojuszników politycznych i promotorów sprawy polskiej. Stąd 

też dyplomacji emigracyjnej nie udało się usytuować sprawy polskiej w polity-

ce zagranicznej USA ponieważ nie potrafiła skonkretyzować oczekiwań, postu-

latów a nawet zaoferować siebie w możliwej do spełnienia roli, o czym przeko-

nuje treść rozmów emigracyjnych w USA czy treść memorandów adresowa-

nych do amerykańskich polityków. Warto nadmienić, że emigracyjne petycje 

najczęściej osobiście składane w sekretariacie amerykańskich urzędników nie 

wzbudzały żadnej ich reakcji, co więcej, emigracja nie wykazywała zaintere-

sowania ich losem, liczył się już sam fakt zredagowania i przyjęcia dokumentu. 

Celem emigracyjnej „dyplomacji intencji” było bowiem nie tyle rozbudzenie 

zainteresowania sprawą polską, gdyż to w dekadzie lat 60. czy 70. było niereal-

ne, ale przede wszystkim wytworzenie w emigracyjnej opinii przekonania że 

„państwo na wygnaniu” prowadzi niezależną politykę zagraniczną w oparciu o 

sprawnie funkcjonujący aparat służby dyplomatycznej. 

Niezależnie od tego, w emigracyjnym myśleniu o celach i strategii polityki 

polskiej trudno dostrzec jakiś rys charakterystyczny dla tej czy innej szkoły 

myślenia politycznego; w gruncie rzeczy nie było alternatywnego scenariusza 

(poza oczekiwaniem wojny) znamionującego określoną formację, który by nie 

uwzględniał konstrukcji politycznej opartej na rozwoju „sił własnych narodu”, 

pomyślnej koniunkturze międzynarodowej i wsparciu supermocarstwa dla 

sprawy polskiej („dźwigni sprawy polskiej”). Stąd też próby rozpoznania jakieś 

szkoły Dmowskiego czy szkoły Piłsudskiego wydają się nieuzasadnione; bez 

ryzyka uproszczeń można stwierdzić, że w kwestii wyboru strategii polityki 

emigracyjnej politycy polskiego Londynu myśleli podobnie, także bohater ni-

niejszego szkicu. Z czasem, co najwyraźniej widać pod koniec dekady lat 70 i 

na początku lat 80., w refleksji publicystycznej i oficjalnych enuncjacjach Sab-

bata jako premiera uwidoczniło się przeniesienie akcentu znaczenia na kwestię 

nadejścia korzystnej sytuacji międzynarodowej dla sprawy polskiej, która – jak 

przewidywał – stanie się kluczem do sytuacji międzynarodowej. Wydarzenia lat 

80 i na początku lat 90. potwierdziły te przewidywania. 
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Od lat 70. następuje reorientacja celów polityki emigracyjnej SN, co uwi-

doczniło się w publicystyce „Myśli Polskiej”, a najwyraźniej na zjeździe SN w 

Wielkiej Brytanii (19-20 czerwca 1971), obradującym pod hasłem „Ruch naro-

dowy w nowym okresie”. A. Dargas, przewodniczący CWW SN, stwierdził 

wówczas: Przeżywanie sloganów politycznych – jak to robią niektórzy na emi-

gracji – albo też przeżuwanie przeżytych koncepcji, nic nam nie pomoże (…). 

Zadaniem ruchu narodowego – mówił dalej – jest opracowanie nowych metod 

działania politycznego16. Nie precyzował jednak w jaki sposób można zastąpić 

konstruowaną od lat powojennych strategię walki o odzyskanie suwerennej 

Polski, petryfikowaną przez ugrupowania obozu Zjednoczenia. Utworzenie 

nowego ośrodka życia politycznego (Polskiego Zjednoczenia Narodowego), 

funkcjonującego w oparciu o środki Polskiego Funduszu Narodowego, uzasad-

nia tezę, że w kwestii integracji politycznej trzeba dostrzegać nie tyle warunek 

wzmocnienia głosu polskiego w świecie czy w ogóle zintensyfikowania polity-

ki polskiej, ile treść życia politycznego oraz substytut realnej walki politycznej 

prowadzonej w ramach wyobrażonego „państwa na obczyźnie”.  

Po śmierci prezydenta Zaleskiego (1972) pojawiły się warunki dla scalenia 

dwóch ośrodków politycznego działania: obozu „Zjednoczenia” i „Zamku”. 

Sabbat włączył się aktywnie w realizację tego procesu, w ramach komisji sca-

leniowej, uzgadniając płaszczyznę porozumienia (bez udziału SN i grupy SP) z 

PPS. W efekcie tych działań w czerwcu 1972 r. prezydent Stanisław Ostrowski 

polecił misję utworzenia rządu członkowi Rady Trzech Alfredowi Urbańskie-

mu, a miesiąc później Rada Trzech rozwiązała RJN i EZN zamykając w ten 

sposób ważny etap życia politycznego emigracji. Na Zjeździe Niezależnej Gru-

py Społecznej (grudzień 1972) K. Sabbat krytycznie ocenił warunki pojedna-

nia: Z punktu widzenia treści – mówił wówczas – warunki pojednania stanowią 

przekreślenie Aktu Zjednoczenia i przejście na płaszczyznę czystej konstytucji. 

Po 18 latach okazało się, że walczyliśmy przeciwko Augustowi Zaleskiemu, ale 

nie przeciw systemowi wykonywania przez niego władzy prezydenta. Pojedna-

nie nastąpiło na zasadzie równości obydwu ośrodków bez wzięcia pod uwagę 

rzeczywistego układu sił. Partnerem poważnych grup ze strony Zjednoczenia, 

tak jak: PSL, LNP, NGS, PPS są z drugiej strony grupki, których nawet nie 

udało się zidentyfikować co do składu, siły stanu organizacyjnego (…) Przyjęty 

został dawny styl pracy i formy pracy „zamkowej” z tytułami ministrów i prze-

wagą formy nad treścią17. W podobnym tonie pojednanie komentowali przed-

stawiciele SN. W przemówieniu wygłoszonym na Ogólnym Zjeździe Delega-

tów Polskiego Zjednoczenia Narodowego (Londyn 2 grudnia 1972) prezes SN 

stwierdził: Błędem były próby zamknięcia wszystkich sił politycznych w ramach 

ustroju sprzed 37 lat. Byłoby to cofanie się do czasów zamierzchłych i utrud-
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 Zjazd SN w Wielkiej Brytanii, „Myśl Polska”, 1 czerwca-15 lipca 1971, s. 3. 
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 Cyt. za: A. Friszke, op. cit., s. 380. 
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nianie, jeżeli nie uniemożliwianie walki o wolność18. Głosy pozostałych refe-

rentów były utrzymane w podobnym tonie; co ciekawe, wskazywano na bierną 

postawę EZN, która inicjatywę tzw. pojednania miała oddać w ręce Rady 

Trzech. Odtąd też coraz częściej w publicystyce „Myśli Polskiej” będą poja-

wiać się rozbieżności w zakresie postrzegania strategii polityki polskiej; prezes 

SN coraz wyraźniej będzie upatrywał w odrodzeniu idei nacjonalizmu platfor-

mę ideową, która w jego opinii pozwoli na rozwój „sił własnych narodu” i od-

zyskanie pełnej niezależności politycznej.  

W zmienionej konfiguracji ugrupowań politycznych i pod wpływem sytu-

acji międzynarodowej a przede wszystkim wydarzeń w ojczyźnie, rola Sabbata 

jako premiera i prezydenta została poddana wielkiej próbie, zderzeniu z licz-

nymi wyzwaniami m.in.: imperatywem lojalności ideowo-politycznej, umiejęt-

nością wyboru taktyki i form działania oraz zamiarem kontynuacji stylu myśle-

nia politycznego charakterystycznego dla formacji niezłomnej, przede wszyst-

kim zaś mobilizacji emigracji do wsparcia masowego zrywu społeczeństwa 

polskiego – rewolucji solidarnościowej w kraju; nigdy wcześniej i w podobnej 

skali zaangażowania emigracja nie stanęła przed podobnym wyzwaniem. Jego 

inicjatywy jako premiera obejmowały dwa obszary: pierwszy, rozbudzanie 

zainteresowania Polską na Zachodzie, drugi, organizację pomocy materialnej 

dla walczącego narodu oraz interwencje o pomoc dla polskich uchodźców 

przybywających do państw zachodnich19. Tym niemniej trzeba się zgodzić z 

gorzką ale solidnie udokumentowaną tezą współczesnego historyka, że emigra-

cyjne ambicje i dążenia do obudzenia świata dla solidarnej Polski nie zostały 

spełnione. Mimo ofiarności, zaangażowania i oddania sprawie – zauważa 

Krzysztof Tarka – międzynarodowe zainteresowanie Polską nie było zasługą 

wychodźstwa. Emigracja nie mogła wywierać bezpośredniego wpływu na wy-

darzenia nad Wisłą. To raczej sytuacja w kraju stała się impulsem ożywienia 

prac rządu RP oraz zainteresowania jego działalnością20. Niewątpliwie wiele 

inicjatyw pomocowych i organizacyjnych premiera i prezydenta Sabbata, a 

przede wszystkim mobilizacja emigracji dla organizacji pomocy materialnej dla 

kraju w ramach Funduszu Pomocy Krajowi, utrwaliły jego miejsce w historii 

polskiej diaspory21.  

                                                      
18

 T. Bielecki, Potrzeba twórczej pracy dla Polski. Na nowej drodze dziejowej: Ogólny 

Zjazd Delegatów Polskiego Zjednoczenia Narodowego w Londynie, 2 grudnia 1972 r., 

Londyn 1972, s.10.   
19

 P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999, s. 236-237. 
20

 K. Tarka, op. cit., s. 257. 
21

 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, Mielec 2000, s. 73.  
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Jacek Krzysztof Danel  

Myśl polityczna Kazimierza Sabbata  wobec 
Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz porozumienia polsko-ukraińskiego  
1976-1986 

Przez prawie czterdzieści lat Kazimierz Sabbat był znaczącą postacią życia 

politycznego polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii. Nale-

żał do grona tych nielicznych, których potomni określają mianem mężów stanu, 

ludzi umiejących wznieść się ponad partyjne podziały na rzecz wspólnego do-

bra. Obok prezydenta Edwarda Raczyńskiego Kazimierz Sabbat był jedynym 

politykiem emigracyjnym, który po 1947 r. znalazł uznanie wśród obcych. W 

oczach polityków i intelektualistów znad Tamizy, znanych z powściągliwości i 

politycznej poprawności, stał się politykiem, z którym warto było rozmawiać, 

ponieważ reprezentował znaczną część polskiej emigracji politycznej, która w 

połowie lat 80. XX wieku zaczęła odgrywać znaczącą rolę polityczną i gospo-

darczą nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także w Stanach Zjednoczonych, Austra-

lii i Ameryce Łacińskiej. Emigracji, której polityczna misja była akceptowana 

przez część opozycji antykomunistycznej w PRL. Brytyjscy politycy i parla-

mentarzyści widzieli w Sabbacie męża stanu, ponieważ myślał kategoriami 

europejskimi, dążącymi do jedności europejskiej, zasypującej przepaści między 

narodami na rzecz wspólnego dobra.  

Kazimierz Sabbat był pierwszym politykiem emigracyjnym i mężem stanu 

po II wojnie światowej, którego pogrzeb, za zgodą głowy Kościoła rzymskoka-

tolickiego w Anglii kard. Basil’a Hume, odbył się 28 lipca 1989 r w Katedrze 

Westminsterskiej – tej samej, w której w 1943 r. żegnano gen. Władysława 

Sikorskiego. Na drugi dzień po jego śmierci w Londynie rozklejono nekrologi, 

na których pisano, że rodacy żegnają Orędownika sprawy Niepodległości i Mę-

ża Stanu1. Jego śmierć została odnotowana przez codzienną prasę angielską, co 

nie miało miejsca od czasu śmierci prezydenta Władysława Raczkiewicza w 

1947 r. W dniu pogrzebu wspomnienia pośmiertne opublikowano na łamach 

brytyjskiej prasy2. Na ręce rodziny w Londynie oraz do ośrodka emigracji poli-

tycznej przysłano setki kondolencji z całego świata3.  
                                                      
1
 Kondolencje Komitetu Młodych Skarbu Narodowego, „Dziennik Polski” (Londyn), 31 

lipca 1989.   
2
 Some Polish exits and entrances, „The Guardian”, 21 lipca 1989; Kazimierz Sabbat. „Dai-

ly Telegraph”, 25 lipca 1989; B. Sulik, Kazimierz Sabbat, „The Independent” (dodatek 
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Adam Ciołkosz, wielki przyjaciel i przewodnik Sabbata w polityce emi-

gracyjnej, mawiał o sobie, że w życiu miał dwie pasje: harcerstwo i socjalizm. 

Odnosząc te słowa do Kazimierza Sabbata, można bez zastrzeżeń stwierdzić, że 

w jego życiu dominowały również dwie pasje: harcerstwo i działalność poli-

tyczna na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości. 

Kazimierz Sabbat był „zwierzęciem politycznym” w pełnym tego słowa 

znaczeniu. Jako żołnierz, działacz: harcerski, niepodległościowy, kombatancki i 

polityk emigracyjny miał ogromny wpływ na ludzi. Cieszył się ich uznaniem i 

szacunkiem. W swoim życiu, działalności społecznej i politycznej nigdy nie 

kierował się korzyścią osobistą. Będąc urodzonym przywódcą, o doskonałym 

zmyśle organizacyjnym, nie wykorzystywał swoich talentów dla siebie. Jako 

jeden z niewielu polityków Drugiej Wielkiej Emigracji miał skonkretyzowaną 

wizję, jak powinny funkcjonować władze RP na uchodźstwie, jaką rolę powin-

na odgrywać emigracja polityczna w pojałtańskiej Europie. Poglądy te przez 

trzydzieści pięć lat starał się systematycznie realizować, aż do chwili nagłej 

śmierci na londyńskim bruku4.  

 Będąc przewodniczącym Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, a po-

tem emigracyjnym premierem i prezydentem, starał się te plany realizować 

poprzez program polityczny, który składał się z trzech zasadniczych punktów 

działania:  

1. Wzmocnienia ośrodka londyńskiego tj. władz RP na obczyźnie, po wie-

loletnim podziale emigracji niepodległościowej. Służyło temu rozbu-

dowywanie ogniw Skarbu Narodowego i kolejnych oddziałów Rady 

Narodowej RP w krajach osiedlenia polskich emigrantów, skoordyno-

wanie działań emigracji politycznej na rzecz działań niepodległościo-

wych w wolnym świecie, oddziaływanie na rządy państw osiedlenia 

emigracji polskiej na rzecz pomocy społeczeństwu polskiemu. Służyły 

temu również częste wyjazdy Sabbata jako premiera, a potem prezy-

denta, do ośrodków polskiej emigracji niepodległościowej. Były one 

nowością dla rodaków na emigracji, ponieważ poprzedni premierzy i 

prezydenci praktycznie nie ruszali się z Londynu. Sabbat systematycz-

nie odwiedzał polskie ośrodki, propagując ideę Skarbu Narodowego i 

pomocy na rzecz opozycji niepodległościowej w kraju. Taka aktywna 

                                                                                                                                       
„Gazette Obituaries”), 28 lipca 1989; Kazimierz Sabbat, „The Times, 28 lipca 1989; News. 

„Daily Telegraph”, 29 lipca 1989; P. Hillmore, State of limbo mourns a non-leader, „The 

Observer”, 30 lipca 1989. 
3
 Z kraju kondolencje przysłały i przekazały m. in. organizacje niepodległościowe z Kra-

kowa i NSZZ „Solidarność”; zob. A. Macierewicz, Po zgonie Prezydenta RP Kazimierza 

Sabbata, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dodatek: „Tydzień Polski”, Londyn), 29 

lipca 1989. 
4
 Szerzej na ten temat zob. J. K. Danel, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, Mielec 2000; 

idem, Kazimierz Sabbat (1913-1989) polityk i mąż stanu „Niepodległość”, 2000/2001, t. LI, 

s. 7-28. 
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postawa powszechnie się podobała i była akceptowana i tylko nieliczni 

działacze emigracyjni próbowali uniemożliwić te działania. W trakcie 

podróży Sabbat wyróżniał aktywnych działaczy emigracyjnych, deko-

rując odznaczeniami państwowymi. Ponadto, jako charyzmatyczny 

działacz harcerski, umiał do sprawy działań na rzecz odzyskania nie-

podległości przez Polskę przyciągać ludzi młodych, urodzonych na ob-

cej ziemi;  

2. Doprowadzenia do porozumienia z innymi narodami ujarzmionymi po-

litycznie i gospodarczo przez Związek Sowiecki, na rzecz wspólnej 

walki z imperializmem sowieckim i budowy przyjaznych stosunków 

między narodami w Europie wschodniej, po ewentualnym upadku rzą-

dów komunistycznych. Dotyczyło to Ukraińców, Litwinów, Czechów, 

Słowaków, Estończyków, jak również emigracji rumuńskiej. Wielkim 

sukcesem tych działań było podpisanie deklaracji: polsko-ukraińskiej, 

polsko-czechosłowackiej i polsko-estońskiej5; 

3. Pomoc opozycji w PRL. Od chwili objęcia funkcji Prezesa Rady Mini-

strów RP, która zbiegła się z protestami w Ursusie i w Radomiu w 

czerwcu 1976 r., działania polityczne Sabbata jako premiera, a potem 

prezydenta, były związane przede wszystkim z pomocą ruchom wolno-

ściowym w kraju.  

W swoim pierwszym exposé, wygłoszonym na posiedzeniu Rady Naro-

dowej RP 23 października 1976 r., przedstawiając program działania kierow-

nictwa politycznego na emigracji, Sabbat przypomniał, że z naturalnego po-

działu zadań między emigracją a Krajem, tej pierwszej przypada polityczne 

stawianie na Zachód, a więc głównie na Stany Zjednoczone. Jednocześnie nie 

miał przy tym złudzeń co do amerykańskiej lojalności względem Polski. Pa-

miętamy – mówił Sabbat – jak prezydent Ford jednego dnia wśród Polonii 

Amerykańskiej (...) wygłasza ciepłe słowa głaszczące serca Polaków, a drugie-

go dnia twierdzi, że Polska nie jest pod dominacją Sowietów. Co więcej wiemy, 

że jeżeli przyjdzie na jego miejsce Carter, polityka amerykańska wobec sprawy 

polskiej się nie zmieni. Stawianie na Zachód to nie jest nasza ślepota, ani brak 

rozeznania. Wiemy, że wolności Polsce Ameryka nie da6.  

Mimo braku złudzeń co do politycznych kalkulacji Amerykanów, Sabbat 

był przekonany, że nie ma innych możliwości dla polityki polskiej na emigra-

cji, niż stawianie na demokracje zachodnie, prowadzące w latach 70. XX wieku 

politykę odprężenia, służącą długofalowo przede wszystkim Moskwie i jej poli-

                                                      
5
 J. K. Danel, Stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie, 

wobec problemów Kresów Wschodnich i porozumienia polsko-ukraińskiego w latach 1976-

1989. [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie, red. M. Szczer-

biński, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2001, s. 541-547. 
6
 K. Sabbat, Główne cele emigracji politycznej, „Tydzień Polski” (Londyn), 30 września 

1976. 
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tycznym satelitom, a nie wspieraniu idei niepodległości Polski i wolności pań-

stw Europy Środkowowschodniej. 

Kazimierz Sabbat był pierwszym emigracyjnym politykiem, który opo-

wiadał się za wejściem Polski w struktury ówczesnej Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej i NATO. Nie był tym, kim chciały go widzieć władze PRL, czyli 

emigrantem, przedstawianym stereotypowo jako kanapowy politykier, repre-

zentujący „polskie duchy nad Tamizą”, zwierzęcą nienawiść wobec Polski Lu-

dowej i obraz pijaka zataczającego się pod wpływem alkoholu w londyńskich 

pubach7. 

 

*** 

 

Jednym z kluczowych zagadnień i obszarów zainteresowań w okresie 

premierostwa i prezydentury Kazimierza Sabbata była sprawa utraconych Ziem 

Wschodnich PP oraz pojednania polsko-ukraińskiego. Decyzje powzięte przez 

Wielką Trójkę podczas Konferencji Teherańskiej faktycznie przesądziły utratę 

Ziem Wschodnich na rzecz Związku Sowieckiego. Spotkały się nie tylko z 

przygnębieniem działaczy politycznych w wojennym Londynie, ale też wśród 

tysięcy żołnierzy PSZ na Zachodzie, wywodzących się z Ziem Wschodnich. 

Wyniki konferencji jałtańskiej w powszechnym odczuciu, jak pisał ówczesny 

ambasador RP przy dworze św. Jakuba Edward Raczyński, były gorsze niż się 

spodziewano8. Po zakończeniu konferencji, w opublikowanym przez Rząd RP 

oświadczeniu z 13 lutego 1945 r. informowano, że oderwanie od Polski 

wschodniej połowy jej terytorium i narzucenie tzw. linii Curzona jako granicy 

polsko-sowieckiej, naród polski przyjmuje jako nowy rozbiór Polski, tym ra-

zem dokonany przez sojuszników9. 

Stanowisko w sprawie utraconych Ziem Wschodnich, jakie przyjął Rząd 

RP w 1945 r., stało się nie tylko testamentem niepodległej Polski, ale funda-

mentem działalności politycznej na emigracji po zakończeniu wojny. Mimo 

wewnątrzemigracyjnych podziałów politycznych w latach 1954-1972, sprawa 

stosunku do Ziem Wschodnich nie podlegała dyskusji. Tak zwolennicy prezy-

denta Augusta Zaleskiego, skupieni wokół „Zamku”, jak i ich adwersarze, 

                                                      
7
 Duchy nad Tamizą, „Nowiny Rzeszowskie”, 1984 (marzec); Daleko, gratis, ale, po co?, 

„Perspektywy” (Warszawa), 31 stycznia 1986; zob. też J. K. Danel, Kroki ku prawdzie. 

Duchy nad Wisłokiem (Jak „Nowiny Rzeszowskie” walczyły z premierem Sabbatem), „Kor-

so” (Mielec), 14 lipca 1994.  
8
 E. Raczyński, W sojuszniczym Londynie. Dziennik Ambasadora Edwarda Raczyńskiego 

1939-1945, Londyn 1997; por. K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Warszawa-

Londyn 1989, passim; M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa 

politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939-1945, Wrocław 1999, s. 

417. 
9
 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, Tom V: październik 1944-lipiec 1945, red. T. 

Pełczyński, Wrocław 1991, s. 275-277. 
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związani z „obozem zjednoczenia”, stali na stanowisku, że granica wschodnia 

przyszłej niepodległej Polski musi przebiegać zgodnie z linią wyznaczoną w 

traktacie ryskim 1921 r.  

Nie bez znaczenia był fakt, że duża część emigracji żołniersko-politycznej, 

która pozostała na Zachodzie, byli to ludzie wywodzący się z Ziem Wschod-

nich, którzy przeszli gehennę syberyjskich łagrów i tylko dzięki powstaniu Ar-

mii Polskiej na Wschodzie mogli opuścić „nieludzką ziemię”. To właśnie ta 

emigracja w powojennej rzeczywistości idealizowała dawne Kresy Wschodnie 

Rzeczypospolitej. Poglądy ich opierały się na nostalgii i przywiązaniu do stron 

rodzinnych, a także odziedziczonych z przeszłości antagonizmach i krzywdach 

wzajemnych10.  

Nie mógł tego zmienić dochodzący z Maisons-Laffitte głos redaktora Je-

rzego Giedroycia, który nawoływał do pojednania polsko-ukraińskiego i pol-

sko-litewskiego przy jednoczesnym zrzeczeniu się Wilna i Lwowa. W kręgach 

emigracji legalistycznej nie popierano poglądów przedstawianych na łamach 

kolejnych numerów paryskiej „Kultury” w artykułach Juliusza Mieroszewskie-

go „Londyńczyka”, który mieszkając na stałe w Londynie, był głównym archi-

tektem programu wschodniego „Kultury” (tzw. koncepcji ULB). Mieroszew-

ski, podobnie jak Giedroyc nie był postacią popularną wśród emigracji żołnier-

sko-politycznej11.  

Od chwili objęcia stanowiska przewodniczącego Egzekutywy Zjednocze-

nia Narodowego w styczniu 1967 r., Kazimierz Sabbat uważał, że najważniej-

szą sprawą, jakim powinna się zająć EZN, jest porozumienie z narodami 

ujarzmionymi politycznie przez Związek Sowiecki. Najbardziej zależało mu na 

porozumieniu z narodem ukraińskim, z którym podczas ostatniej wojny doszło 

do zaostrzenia stosunków, między innymi w wyniku czystek etnicznych doko-

nywanych przez Ukraińską Powstańczą Armię na Ziemiach Wschodnich RP. 

Niebawem okazało się, że droga do tego porozumienia będzie długa i wyboista. 

Przez następne dziesięć lat nie udało się doprowadzić do wspólnych rozmów 

między emigracją polską i ukraińską na temat porozumienia.  

Do sprawy porozumienia Sabbat mógł powrócić dopiero po objęciu urzę-

du premiera na uchodźstwie. Aby do niego mogło dojść, należało przyjąć jak 

najbardziej elastyczne stanowisko w sprawie Ziem Wschodnich. Tak, aby nie 

                                                      
10

 C. Partacz, Kwestia ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozy-

tur w kraju. Koszalin 2001; C. Partacz, K. Łada, Polska wobec Ukraińskich dążeń niepod-

ległościowych w czasie drugiej wojny światowej, Toruń 2003; Ł. Zaszkilniak, Problem 

ukraiński w polityce rządu emigracyjnego i polskiego podziemia w latach 1939-1945 [w:]: 

Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 4, Warszawa 1999, s. 129-147. 
11

 J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1994, s. 207; J. Mieroszewski, 

Finał klasycznej Europy, Lublin 1997, s. 9; por. J. Mieroszewski, Materiały do refleksji i 

zadumy, Paryż 1976, s. 175-186; J. Giedroyc – J. Mieroszewski, Listy 1949-1956, t. I-II, 

Warszawa 1999; J. K. Danel, Stanowisko…, s. 541-547. 
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urazić Ukraińców, a jednocześnie nie zakwestionować „Zasad porozumienia”, 

na których opierał się emigracyjny legalizm po 1972 roku12. Stosunek do grani-

cy wschodniej Rzeczypospolitej stał się na emigracji politycznym dogmatem. 

Jak każdy dogmat, nie mógł być podważany.  

Premier Sabbat był początkowo przekonany, że do porozumienia polsko-

ukraińskiego mimo wstępnych trudności powinno dojść bez problemów. Po-

wodem do optymizmu był m. in. udział przedstawicieli narodów ujarzmionych 

w odsłonięciu pomnika katyńskiego w Londynie w 1976 r13. Dlatego też kilka 

tygodni później wygłaszając swoje pierwsze exposé na posiedzeniu Rady Na-

rodowej RP, wspominając współpracę z innymi narodami ujarzmionymi, mógł 

powiedzieć: W działaniu naszym nie jesteśmy odosobnieni. Sojusznikiem na-

szym jest odłam opinii publicznej na Zachodzie (...) Mamy ich wiele, w szcze-

gólności w Anglii. W ich gronie pragnę wymienić przede wszystkim Komitet 

Budowy Pomnika Katyńskiego14. 

Jednakże pierwotny optymizm Sabbata został szybko zweryfikowany, a z 

delikatną materią Ziem Wschodnich oraz z trudnościami związanymi z akcep-

tacją porozumienia z Ukraińcami zetknął się już w pierwszych tygodniach 

urzędowania, kiedy to dr Stefan Mękarski próbował namówić go do jedno-

znacznego wypowiedzenia się publicznie w sprawie Ziem Wschodnich oraz 

nakłaniał do rezygnacji z pomysłu prowadzenia rozmów z Ukraińcami. W swo-

im diariuszu po tym spotkaniu Mękarski zapisał: Miałem dziś godzinną rozmo-

wę z nowym premierem rządu emigracyjnego Kazimierzem Sabbatem. Rozmo-

wa odbyła się z mojej inicjatywy. Pragnąłem ustalić, czy i jak zamierza Sabbat 

w swym programowym wystąpieniu, jako premier sformułować w Radzie naro-

dowej stanowisko swoje i swego rządu w sprawie ziem wschodnich. Postanowi-

łem również wpłynąć, na jakość tego stanowiska. Gdy cel swego przybycia wy-

mieniłem Sabbat na pytanie moje zareagował pytaniem: a jakie jest Pana sta-

nowisko? Czy takie odwrócenie ról było wyrazem zręczności politycznej, czy 

raczej chęcią posłużenia się moja argumentacją przy wygłaszaniu exposé? Nie 

                                                      
12

 Kiedy po śmierci prezydenta Augusta Zaleskiego doszło do pojednania skłóconych 

ośrodków legalistycznych, w podpisanych „Zasadach porozumienia” z 1972 r. zapisano, że 

naczelnym celem emigracji politycznej jest przekreślenie narzuconych decyzji teherańskich 

i jałtańskich i dokonanego na ich podstawie zaboru Ziem Wschodnich RP przez Związek 

Sowiecki; por. Scalenie Obozu Niepodległościowego. Fakty i dokumenty, Londyn 1972, s. 

8. 
13

 Odsłonięcie Pomnika Katyńskiego, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), październik 1976; 

por. S. Zadrożny, Wielki Dzień, „Orzeł Biały” (Londyn), październik 1976; L. FitzGibbon, 

The Katyn Memorial, Londyn 1977; P. Chróściel, Kłopotliwy Pomnik, „Życie Warszawy”, 

13 kwietnia 1994; B. Polak, Katyński Pomnik w Londynie 1945-1976, „Rocznik Koszaliń-

ski” 2001, nr 29.   
14

 K. Sabbat, W walce o Polskę wolną, niepodległą i demokratyczną. Expose Prezesa Rady 

Ministrów RP Kazimierza Sabbata na Radzie Narodowej R.P. w Londynie w dniu 23 paź-

dziernika 1976, Londyn 1976, s. 8.   
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wiem. Zobaczymy. Oczywiście powiedziałem mu wszystko, co powiedzieć powi-

nienem. Wskazałem na zachowanie proporcji w tzw. dialogu polsko-

ukraińskim, na rzecz „prometejskiej” rewizjonistów i kapitulacjonistów goto-

wych zrzec się Lwowa. Ten proces musimy zahamować. To zachowanie pro-

porcji należy stwierdzić. Nie tylko ponownie musimy bronić granicy wschodniej 

(tj. traktatu ryskiego), ale należy przedstawiać się i przypominać historię i kul-

turę, której twórcami od wieków byliśmy na tych ziemiach. Przypomniałem 

umowy Piłsudskiego z Petlurą, która pozostawiała Lwów w granicach Rzeczy-

pospolitej. Nie pozostawiłem wątpliwości, że uważam robotę Zagórskiego i 

Trębickiego w „Tygodniu” za fatalne odstępstwo od zasad i zdecydowanie 

szkodliwą. Przypomniałem oświadczenie ukraińskiego prezydenta emigracyj-

nego – Lewickiego, że uważa za rzecz naturalną, że Polacy bronią granicy 

wschodniej zgodnie z układem ryskim. Sabbat pokazał mi odpis pisma do 

przedstawiciela w Australii, w którym jest passus, że rząd jego (Sabbata) nie 

może się wyrzec ziem wschodnich. Zaznaczył, że jeszcze się nie zdecydował, czy 

sprawę ziem wschodnich poruszy w exposé, ale dał do zrozumienia, że to zrobi. 

Dodał oczywiście, że uznajemy prawo Ukraińców do niepodległości, co wywo-

łało oczywiście z mojej strony żywe potwierdzenie. Byle nie za cenę Lwowa – 

dodałem. Podkreśliłem też, że w naszej prasie należy zachęcać Ukraińców do 

walki o Kijów. Tymczasem „dialog” wybrał sobie za główny temat sprawę 

Lwowa i podkreśla prawa Ukraińców do tego miasta. Sabbat przyznał, że stan 

świadomości narodowej u Ukraińców jest jeszcze słaby15.  

Wbrew naleganiom Mękarskiego, Sabbat w wygłoszonym exposé nie 

wspomniał o sprawie Ziem Wschodnich, co zaraz też spotkało się z niezadowo-

leniem jego rozmówcy: Byłem naiwny przypuszczając po rozmowie z Sabba-

tem, że w swoim przemówieniu programowym, jako nowy premier poruszy 

sprawę ziem wschodnich. Przemilczał ją dziś na posiedzeniu Rady. Natychmiast 

po zakończeniu exposé powiedziałem mu (w obecności Ostrowskiego), że brak 

ten uważam za oburzający, dając mu tym do zrozumienia, że zlekceważył nie 

moją interwencję, ale sprawę zasadniczej wagi państwowej. Odpowiedział, że 

nie mógł zamieścić tego zagadnienia w „50-cio stronicowym przemówieniu” i 

dodał, że sprawę będzie musiał poruszyć na posiedzeniu Komisji Spraw Krajo-

wych16. 

Sabbat był przekonany, że porozumienie z Ukraińcami jest racją stanu 

państwa na uchodźstwie, mimo nieustępliwego stanowiska ludzi pochodzących 

z Ziem Wschodnich. Należało zatem przygotować założenia i ewentualny pro-

gram polskiej polityki wschodniej wobec dawnych województw wschodnich 

Rzeczypospolitej oraz bratnich narodów, w tym przede wszystkim wobec Ukra-

                                                      
15

 Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (dalej: IPMS), Kol. 365, Barbara Mę-

karska-Kozłowska, Zapiski Stefana Mękarskiego z 22 października 1976. 
16

 Ibidem, Zapiski Stefana Mękarskiego z 23 października 1976; zob. K. Sabbat, W walce o 

Polskę wolną…, s. 7. 
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ińców. Pracę tę zlecił Kazimierzowi Trębickiemu znanemu dyplomacie i publi-

cyście, współzałożycielowi Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego.  

Trębicki, jako jeden z nielicznych znawców tematyki wschodniej na ob-

czyźnie, przygotował opracowanie (traktowane jako poufny dokument) pt. „Za-

łożenia Polskiej Polityki Wschodniej” i przedstawił premierowi je już pod ko-

niec 1976 r. W opracowaniu tym pisał, że na emigracji widoczny jest podział 

na zwolenników powrotu Ziem Wschodnich, oponujących przeciwko zmianom 

granic, jakie zaistniały po II wojnie światowej oraz tych, którzy zdają sobie 

sprawę, że nie jest już możliwy powrót do stanu sprzed 17 września 1939 r. 

Zwolennicy powrotu Kresów Wschodnich – zdaniem Trębickiego – odrywali 

naród od rzeczywistości powojennej wtłaczając go w krainę uczuć i urojeń cał-

kowicie od rzeczywistości izolowanych17.  

Niewątpliwie spór, o którym pisał Trębicki, gmatwał stosunki polskiego 

kierownictwa politycznego na emigracji z przedstawicielami największej brat-

niej emigracji, jaką byli Ukraińcy. Spór ten wpływał ujemnie na koncepcję 

polityki wschodniej, jaką chciał prowadzić Sabbat. Premier zdawał sobie do-

skonale sprawę, że władze na uchodźstwie są tylko symbolem państwa polskie-

go nad Tamizą i strażnikiem niepodległości. Dlatego też nie mogą podejmować 

znaczących decyzji, które w przyszłości zaważyłyby na stosunkach niepodle-

głej Polski z sąsiadami, a jednocześnie nie mogą zakwestionować prawa Polski 

do utraconych Ziem Wschodnich.  

Z tego założenia wynikały konsekwencje dla polityki wschodniej na emi-

gracji. Po pierwsze uznano, że władze polskie na uchodźstwie nie były upraw-

nione do zrzekania się w imieniu narodu praw do części terytorium państwa, a 

po drugie nie powinny podnosić w warunkach emigracyjnych kwestii rewindy-

kowania utraconych w skutek wojny obszarów. Niebawem okazało się, że 

pierwsza zasada została przez większość emigracji niepodległościowej bez 

trudu zaakceptowana. Natomiast druga nie została powszechnie uznana, co 

zwichnęło równowagę na korzyść zwolenników pozbawionej podstaw i sensu 

politycznego walki o przywrócenie przedwojennych granic Polski na wscho-

dzie18. 

Zwolennicy powrotu w granicę Polski Ziem Wschodnich nie omieszkali 

tej przewagi wykorzystywać w hałaśliwej propagandzie, co pewien czas oskar-

żając inaczej myślących o zdradę interesów narodowych. Tym samym „parali-

żowali” trwające i tak bardzo trudne rozmowy polsko-ukraińskie. Premier Sab-

bat był w bardzo trudnej sytuacji politycznej, gdyż zależało mu na zbliżeniu z 

Ukraińcami i budowaniu solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami na 

rzecz wspólnej walki z odwiecznym wrogiem obu narodów – Rosją Sowiecką. 

Zwolennicy powrotu Ziem Wschodnich byli z kolei przeciwni porozumieniu 
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 Archiwum Kazimierza Sabbata (dalej: AKS), K. Trębicki, „Założenia Polskiej Polityki 

Wschodniej na Emigracji”, 16 listopada 1976. 
18

 Ibidem.  
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polsko-ukraińskiemu uważając Ukraińców za odwiecznych wrogów polskiej 

obecności na wschodzie.  

Premier, podobnie jak prezydent Stanisław Ostrowski, uważał że stojąc na 

gruncie „Zasad Porozumienia” z 1972 r., należy otwarcie rozmawiać z naroda-

mi nam bliskimi, w tym przede wszystkim Ukraińcami, na rzecz wspólnego 

działania przeciwko polityce Związku Sowieckiego i jego satelitów w Europie 

Wschodniej. W jednym z listów dzielił się swoimi przemyśleniami: W spra-

wach polsko-ukraińskich stanowisko Kongresu Polonii Kanadyjskiej było 

słuszne. Nie rezygnując z naszych praw wynikających z traktatu ryskiego i z 

legalnego stanu prawnego nie trzeba niepotrzebnie drażnić i prowokować na-

szych sąsiadów Ukraińców, z którymi sytuacja nakazuje nam współpracować. 

Nie wiem jak wypadła wizyta prof. Stahla. Jest to człowiek poważny, ale po-

chodzi ze Lwowa i na sprawy Lwowa patrzy tak jak Koło Lwowian. Z natury 

rzeczy Koło to zajmuję stanowisko krańcowe19.  

2 stycznia 1977 r. na „Zamku” odbyło się składanie życzeń noworocznych 

Prezydentowi RP. Dziękując za życzenia w trakcie swojego przemówienia Sta-

nisław Ostrowski powiedział, że do ważnych zadań w nowym roku zaliczyć 

należy współpracę i kontakty z niepodległościowymi emigracjami sąsiadują-

cych z Polską narodów, w tym narodem ukraińskim. Przypomniał, że z radością 

powitał w kwietniu 1976 r. wizytę premiera emigracyjnego rządu ukraińskiego 

Teofila Leontija i wicepremiera A. Melnyka, z którymi uzgodnił, że współpraca 

polsko-ukraińska powinna nabrać dynamiki. Kilka dni później przemówienie 

prezydenta wydrukowała „Rzeczpospolita Polska”20. Wówczas to doszło do 

pierwszego zadrażnienia między prezydentem a premierem.  

W przemówieniu noworocznym – zanotował w swych zapisach Stefan Mę-

karski – Ostrowski zamienił kilka zdań o sprawach polsko-ukraińskich i o zie-

miach wschodnich (...) Ostrowski dodał od siebie, że parlamenty w niepodległej 

Polsce i Ukrainie podejmą uchwały dotyczące polityki tych krajów, zapewnia-

jąc ich obronę od wschodu i od zachodu. Włączyłem tą uwagę do tekstu prze-

mówienia, które bez zmiany Prezydent wygłosił 2-go stycznia. „Dziennik” i 

„Tygodnik” przemilczały, względnie zbyły kilkunastoma frazesami całe prze-

mówienie Ostrowskiego. Pełny tekst przemówienia miała ogłosić „Rzeczpospo-

lita Polska” oficjalny organ rządu. „Miała”, ale nie ogłosiła wspomnianego 

wyżej zwrotu o przynależności ziem wschodnich do Rzeczypospolitej21.  

                                                      
19

 AKS, List K. Sabbata do Olgierda Dunin-Borkowskiego z 6 grudnia 1976; zob. także W. 

Jarząbek, Myśl polityczna Zdzisława Stahla, [w:] Myśl polityczna na wygnaniu, red. A. 
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 S. Ostrowski, Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej, „Rzeczpospolita Polska” 

(Londyn), styczeń 1977.   
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 IPMS, Kol. 365, Barbara Mękarska-Kozłowska, Zapiski Stefana Mękarskiego z 28 

stycznia 1977. 
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Prezydent Ostrowski stwierdził, że zmiana została zrobiona bez jego zgo-

dy, twierdząc, że dokonano oszustwa i prowokacji. Już wcześniej na prezydenta 

naciski miał stosować minister informacji i dokumentacji w rządzie Sabbata 

Mieczysław Sas-Skowroński, który proponował opuszczenie kilku słów w 

przemówieniu noworocznym. Skowroński – jak pisał Mękarski – miał uzasad-

niać tę prośbę potrzebą stonowania w tekście sprawy przynależności ziem 

wschodnich do Polski22.  

Prezydent Ostrowski był przygnębiony całą sprawą, dlatego też w trakcie 

Balu Emigracji rozmawiał z premierem Sabbatem o zaistniałym incydencie. 

Niedługo potem doszło do spotkania prezydenta, premiera i ministra Sas-

Skowrońskiego, podczas którego Ostrowski w ostrych słowach ocenił postę-

powanie szefa resortu Informacji i Dokumentacji. Zaproponował przy tym 

premierowi, aby w sprawie Ziem Wschodnich utworzyć dwie komisje eksper-

tów, jedną dla ziem północno-wschodnich, drugą dla ziem południowo-

wschodnich. Do realizacji pomysłu nie doszło, ponieważ Sabbat stwierdził, że 

przywódca PPS Adam Ciołkosz nigdy nie zasiądzie do stołu z narodowcem 

Zdzisławem Stahlem23.  

Incydent, jaki miał miejsce ze zmianą tekstu przemówienia prezydenta, 

niepotrzebnie poróżnił Kazimierza Sabbata z tą częścią emigracji politycznej, 

która broniąc prawa do polskiego Lwowa, gotowa była mimo tego rozmawiać z 

Ukraińcami. Wielu z lwowian uważało, że zmiany w tekście przemówienia 

Ostrowskiego dokonane były dokonane za zgodą Sabbata czy też nawet przy 

jego współudziale24.  

Jak się niebawem okazało, to nie sprawa przemówienia prezydenta zacią-

żyła najmocniej na stosunkach polsko-ukraińskich, ale tzw. sprawa listu dr. 

Tadeusza Rosola i Kazimierza Mytkowskiego, który był owocem pierwszej 

wizyty Kazimierza Sabbata w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Podczas 

towarzyszącego wizycie spotkania z tamtejszą emigracją, Rosol i Mytkowski 

postawili publiczny zarzut premierowi, że tak on jak i Rząd RP, zrezygnowali z 

Ziem Wschodnich na rzecz Ukraińców. Odpowiadając na zarzut, Sabbat po-

wiedział, że decyzje co do terytorialnych spraw spornych powezmą zaintereso-

wane narody wtedy, kiedy odzyskają wolność. Uważał bowiem, że w obecnym 

stanie rzeczy tak Polacy jak i Ukraińcy powinni współdziałać ze sobą w walce 

przeciw wspólnemu wrogu, jakim jest Związek Sowiecki. Dodawał, że Rząd 

RP nie może zapowiadać, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odbie-

rze Ziemie Wschodnie siłą, gdyby Ukraińcy i Polacy nie doszli w tej sprawie 

do porozumienia25. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 AKS, Notatka A. Sas-Korczyńskiego o spotkaniu K. Sabbata z działaczami Skarbu Na-

rodowego RP w Kanadzie z 12 sierpnia 1977; AKS, List Jerzego Kozłowieckiego-Kennedy 
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Dwa miesiące później do Londynu na ręce działaczy niepodległościowych 

i emigracyjnych polityków zaczęły dochodzić z Kanady różne pisma i listy 

krytykujące wystąpienie premiera Sabbata w Toronto. Prezydent Stanisław 

Ostrowski otrzymał kopie listu niejakiego Kierznowskiego skierowanego do 

gen. Antoniego Brochwicz-Lewińskiego, w którym ten pierwszy pisał, że pod-

czas spotkania w Toronto Sabbat powiedział, że nie będzie powrotu na Ziemie 

Wschodnie, co spowodowało ostrą reakcję Rosola i innych. Po pobycie w 

Wimbourne – notował Stefan Mękarski – dowiedziałem się, że inż. Polinkie-

wicz, członek Rady Narodowej, posiada jakieś skandaliczne wiadomości o wy-

stąpieniu Sabbata w Toronto. Miał tam podobno na zebraniu polonijnym 

oświadczyć, że rezygnujemy z Lwowa. Po odczytaniu tej wiadomości poszedłem 

do Ostrowskiego, który jej nie zaprzeczył (...) Ostrowski nie wyklucza, że Sab-

bat mógł coś takiego powiedzieć26.  

Cztery dni potem na ręce Bohdana Podoskiego wpłynęło oświadczenie z 

Kanady podpisane przez Kazimierza Mytkowskiego i Józefa Zdancewicza. 

Autorzy, powołując się na spotkanie premiera Sabbata z przedstawicielami 

Skarbu Narodowego i Rady Narodowej RP w Toronto w dniu 19 maja 1977 r., 

pisali m. in., że w czasie dyskusji Rosol pytając premiera, dlaczego Rząd RP 

nie potępił 14. punktu programu Polskiego Porozumienia Niepodległościowego 

(a rządowa „Rzeczpospolita Polska” odmówiła wydrukowania oświadczenia 

Zarządu Głównego Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie z 9 lipca 1976 

r. potępiającego ów punkt), uzyskał mętną odpowiedź premiera, który miał 

powiedzieć: My nie wrócimy już na ziemie wschodnie, jak również to, że o zie-

miach tych mówią tylko ludzie pochodzący z Kresów27. Słowa powyższe, zda-

niem autorów oświadczenia, były powodem ostrego wystąpienia K. Mytkow-

skiego, pełniącego funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Narodowego 

Polskiego w Kanadzie28. Pisano też o wystąpieniu Józefa Zdancewicza, który 

mówiąc o zbrodniach Ukraińskich wobec Polaków na Wschodzie, miał powie-

dzieć: Takiego rządu my nie będziemy popierać. Na zakończenie autorzy napi-

                                                                                                                                       
do Z. Zawadowskiego z 22 maja 1977; K. Sabbat, Odwiedziny Kanady i St. Zjednoczonych. 

„Rzeczpospolita Polska” (Londyn), lipiec 1977; Uchwała prezydium Komisji Skarbu Naro-

dowego na Kanadę powzięta na zebraniu 23.9.1977, „Biuletyn PAT nr 5/77”, 14 paździer-

nika 1977. 
26

 IPMS, Kol. 365, Barbara Mękarska-Kozłowska, Zapiski Stefana Mękarskiego z 12 lipca 

1977. 
27

 AKS, Oświadczenie K. Mytkowskiego i J. Zdancewicza z 16 lipca 1977 skierowane do 

B. Podoskiego.  
28

 Autorzy oświadczenia powołując się na drukowany dokument PPN mijali się z prawdą, 

bowiem w opublikowanym dokumencie na łamach „Rzeczpospolitej Polskiej” przedsta-

wiono jedynie 7 pierwszych punktów z 26 zamieszczonych przez autorów dokumentu; por. 

Historyczny dokument, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), maj 1976; zob. też Program 

Polskiego Porozumienia Niepodległościowego w Kraju „Tydzień Polski” (Londyn), 15 

maja 1976; Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór tekstów, Londyn 1989. 
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sali, że wystąpienie Sabbata w Toronto jest niezgodne z „Zasadami Porozumie-

nia” i zostało uznane przez obecnych, jako poparcie dla narzuconych decyzji z 

Teheranu i Jałty29.  

W tym samym czasie Sabbat otrzymał z Nowego Jorku egzemplarz „No-

wego Dziennika”, w którym wydrukowano list Feliksa Gadomskiego, omawia-

jącego poglądy premiera na sprawę Wilna w związku z rzekomo udzielonym 

przez Sabbata wywiadem dla tygodnika litewskiego „Tėviškės žiburiai” 9 

czerwca 1977 r. Zaraz też zredagował Sabbat list do Bolesława Wierzbiańskie-

go, w którym zaprzeczył jakoby komukolwiek udzielał wywiadu na temat Wil-

na, a tym bardziej litewskiemu tygodnikowi, a owego dnia, kiedy zdaniem au-

tora listu miał udzielać wywiadu, był już w Londynie: Jak niemal wszyscy Po-

lacy, żywię dla braci Litwinów szczery sentyment wywodzący się z historii i z 

literatury polskiej. Pragnę współpracy między naszymi narodami. Natomiast w 

zgodzie ze stanowiskiem emigracji niepodległościowej, stoję na stanowisku, że 

czynniki polityczne na emigracji nie mają podstaw prawnych, aby w imieniu 

całego Narodu wyrzekać się jakiej części terytorium Państwa Polskiego30.  

Sprawa wystąpienia premiera w Toronto wywołała w „polskim” Londynie 

zrozumiałe poruszenie, zwłaszcza w środowiskach związanych z Lwowem i 

Ziemiami Wschodnimi. Aby ostatecznie wyjaśnić nieporozumienie, premier 

poprosił Alfreda Sas-Korczyńskiego, który był obecny na owym spotkaniu, aby 

ten przygotował dla prezydenta Ostrowskiego obszerną informację jak wyglą-

dał przebieg dyskusji w Toronto.  

W przygotowanej notatce Sas-Korczyński napisał, że w trakcie spotkania 

w Toronto głos zabrał Rosol, który wygłosił niezwykle agresywne przemówie-

nie, atakując Rząd RP i premiera za rzekome niejasne stanowisko w sprawie 

Ziem Wschodnich. Czynił zarzuty premierowi, że wydaje biuletyn zawierający 

przegląd prasy ukraińskiej, w której przytacza się głosy niezgodne z polskim 

interesem państwowym. Na to premier udzielił spokojnej i obszernej wypowie-

dzi. Wtedy następny mówca Mytkowski stwierdził, że wyjaśnienia premiera nie 

zadowalają go, zarzucając mu ugodę w sprawie Ziem Wschodnich oraz do-

puszczenie do ogłoszenia w „Tygodniku Polskim” deklaracji PPN, dokumentu, 

który nie pochodził z kraju, ale został sporządzony na emigracji wraz z 14. 

punktem wyrzekającym się Ziem Wschodnich. Rząd RP miał, zdaniem mówcy, 

nie zareagować na tę deklarację, natomiast premier w swoim exposé z 23 paź-

dziernika 1976 r. wygłoszonym na Radzie Narodowej miał nie zająć krytycz-

nego stanowiska w tejże sprawie. Jak pisał dalej Sas-Korczyński i tym razem 

premier spokojnie odpowiedział na zarzuty mówiąc, że rozumie uczucia, któ-

rymi kierują się Polacy z Ziem Wschodnich i choć sam nie pochodzi z tych 
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 AKS, Oświadczenie K. Mytkowskiego i J. Zdancewicza z 16 lipca 1977 skierowane do 

B. Podoskiego. 
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 AKS, List K. Sabbata do B. Wierzbiańskiego z 25 lipca 1977; zob. też Sprawy litewskie 
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ziem, podziela je. Sabbat przypomniał, że decyzję co do terytorialnych spraw 

spornych podejmą oba narody wtedy, kiedy odzyskają wolność. Polacy jak i 

Ukraińcy powinni współdziałać ze sobą w walce przeciw wspólnemu wrogowi, 

jakim jest Związek Sowiecki. Rząd RP nie może zapowiadać, że po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości odbierze Ziemie Wschodnie siłą, gdyby Ukraińcy i 

Polacy nie doszli w tej sprawie do porozumienia. Na zakończenie spotkania 

premier przypomniał też, że ogłoszenie przez „Tydzień Polski” deklaracji PPN 

było słuszne. Tekst przyszedł z Polski i należało podać go do publicznej wia-

domości. „Tygodnik” jest pismem niezależnym i Rząd RP nie może nakazywać 

redakcji, co i kiedy ma pisać. Biorąc w obronę biuletyn „Przegląd Prasy Ukra-

ińskiej”, Sabbat mówił, że informuje ono emigrację polską o tym co głoszą 

Ukraińcy, a to jest niezbędne dla działalności politycznej31.  

Wydawać by się mogło, że sprawa spotkania w Toronto rychło przestanie 

budzić emocję w Londynie. Niestety tak się nie stało, a w połowie sierpnia 

1977 r. do prezydenta Ostrowskiego przyszedł „List otwarty” podpisany przez 

T. Rosola i K. Mytkowskiego, w którym raz jeszcze zaatakowali Kazimierza 

Sabbata za łamanie „Zasad Porozumienia” z 1972 r. i wyrzeczenie się Ziem 

Wschodnich. Pisali we wspomnianym liście, że popieranie PPN jest niczym 

innym, jak jawnym solidaryzowaniem się z paktem Ribbentrop-Mołotow, czy z 

układem Stalin-Bierut z sierpnia 1945 r. Pisali też, że gdy chodziło o granicę na 

Odrze i Nysie Łużyckiej, władze emigracyjne potrafiły jej bronić (w związku z 

wizytą Herberta Czai w Londynie), natomiast premier Sabbat nie chce bronić 

Ziem Wschodnich. Działacze emigracyjni z Kanady stawiali kolejne zarzuty 

premierowi: opublikowanie na łamach „Rzeczpospolitej Polskiej” programu 

PPN, wydawanie biuletynu „Przeglądu Prasy Ukraińskiej”, który propaguje 

Banderowców, Mielnikowców, Bulbowców, a jest wydawany w siedzibie władz 

RP. Obaj też zażądali zdymisjonowania rządu32.  

Mimo faktu, że list ten był adresowany do prezydenta Ostrowskiego, jego 

autorzy zaczęli rozsyłać go po innych ośrodkach emigracyjnych i polonijnych. 

Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać. W sierpniu 1977 r. Rząd RP 

wydał oświadczenie, w którym ustosunkował się do „Listu”. Napisano w nim, 

że rozpowszechnianie fałszywych zarzutów pod adresem Rządu RP jest działa-

niem na szkodę Polski. Uważano, że list ten może być przez Ukraińców cyto-

wany, jako dowód, iż władze RP rzeczywiście się zrzekły praw polskich do 

tych ziem. Natomiast na odcinku wewnętrznym list ten prowadzi do anarchii i 

skłócenia wewnętrznego: Emigracja niepodległościowa jest od dawna przed-

miotem infiltracji agentów reżymu, starających się rozbić ją i skłócić. Reżymo-

wy program walki z emigracją polityczną uległ wzmocnieniu, aby przeciwdzia-
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 AKS, Notatka A. Sas-Korczyńskiego o spotkaniu K. Sabbata z działaczami Skarbu Na-

rodowego w Kanadzie z 12 sierpnia 1977, podpisana też przez Stanisława Lewickiego.  
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 AKS, List otwarty do pana Prezydenta RP prof. dr. Stanisława Ostrowskiego, 15 sierpnia 
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łać jej konsolidacji po zakończeniu nieszczęsnego, długoletniego wewnętrznego 

sporu konstytucyjnego33.  

Kazimierz Sabbat uważał, że celem „Listu otwartego” jest wywołanie 

skandalu i awantury politycznej, gdyż treść listu jest niezgodna z rzeczywisto-

ścią. A całość listu jest dziełem ekstremistów kierujących się w najlepszym 

razie emocjami przesłaniającymi zdrowy rozsądek. Był przekonany, że korzy-

ści z tej akcji mogą mieć tylko czynniki reżymowe w Warszawie dążące do 

skłócenia wychodźstwa między sobą i z współpracującymi grupami emigracyj-

nymi34.  

W tym samym czasie Rosol wraz z Mytkowskim rozsyłali ów „List otwar-

ty” po wszystkich ośrodkach polskiej diaspory. Pod koniec sierpnia 1977 r. 

Sabbat otrzymał list od płk. Aleksandra Kajkowskiego z Chicago, w którym 

oficer pisał, że Rosol rozsyłając „List” do wszystkich Polaków, prosi ich jesz-

cze, aby skorzystali z środków masowego przekazu. Jego zdaniem Rosol powi-

nien być usunięty ze składu Rady Narodowej RP, gdyż jego akcja zaszkodziła 

już nie tylko Rządowi RP, ale kontaktom przedstawicieli władz RP z środowi-

skami ukraińskimi: Z dr. Morelowskim i płk. Harcajem należymy do Związku 

Narodów Zaprzyjaźnionych i mieliśmy dużo kłopotów z Ukraińcami z powodu 

Wilna i Lwowa. Oni chcieli abyśmy się zrzekli już teraz pretensji do tych miast, 

a myśmy odpowiedzieli odmowie, motywując, że tylko po wojnie wolni Polacy i 

Ukraińcy o tym będą mogli decydować. To nasze stanowisko spowodowało 

wystąpienie Ukraińców ze Związku Przyjaźni35.  

Zdaniem Sabbata cała akcja miała na celu doprowadzenie do storpedowa-

nia pojednania z Ukraińcami i wywołanie skandalu politycznego, który obaliłby 

rząd, tym samym grzebiąc raz na zawsze szanse porozumienia36. Akcja Rosola i 

Mytkowskiego – pisał w liście do Aleksandra Kajkowskiego – wygląda na za-

mierzoną dywersję – nie wiadomo, kto za nią stoi, wiadomo, kto na niej uzysku-

je – wyłącznie reżim PRL, gdyż akcja ta rozbija jedność emigracyjną osiągniętą 

z tak wielkim trudem i podkopuje zaufanie do Rządu RP37.  

Premier nie miał wątpliwości, że insynuowanie na emigracji, że władze 

RP wyrzekają się Ziem Wschodnich, musi zaszkodzić programowi porozumie-

nia się z Ukraińcami, bowiem strona ukraińska zaczęła się powoływać się na 

pisma Rosola i Mytkowskiego twierdząc, że Sabbat wyrzekł się Lwowa na 

rzecz niepodległej Ukrainy. Premier informował w jednym z listów, że do Lon-
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 AKS, Oświadczenie władz RP ws. listu dr. T. Rosola i K. Mytkowskiego, sierpień 1977.  
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 AKS, List K. Sabbata do O. Dunin-Borkowskiego z 25 sierpnia 1977. 
35

 AKS, List A. Kajkowskiego do K. Sabbata z 27 sierpnia 1977.  
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dynu ma przybyć dr T. Rosol i na posiedzeniu Rady Narodowej 8 października 

1977 r. postawić wniosek o wotum nieufności w stosunku dla jego gabinetu – 

jednocześnie stwierdzał, że nie ma szans, aby taki wniosek uzyskał większość. 

Kilkanaście dni potem Rosol przesłał na ręce przewodniczącego Rady Na-

rodowej RP Bohdana Podoskiego swoją interpelację – jako członka Rady Na-

rodowej z Kanady – na posiedzenie w dniu 8 października. Pisząc we wstępie 

nie może być na nim obecny z powodu pracy zawodowej (był praktykującym 

lekarzem) stawiał dwa kolejne zarzuty wobec premiera. Pierwszy – zarzut 

zdrady stanu, dotyczył wspomnianego wywiadu dla tygodnika litewskiego 

„Tėviškės žiburiai” z dnia 9 czerwca 1977 r. (ale przeprowadzonego, jak pisał 

autor, w St. Catharines, Ontario 17 maja 1977 r.) Drugi zarzut, o nie mniejszym 

ciężarze gatunkowym, dotyczył informacji opublikowanej na łamach „Opoki”, 

wydawanej przez Jędrzeja Giertycha. Tenże działacz endecki w jednym z arty-

kułów napisał, że Sabbat, jako przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Na-

rodowego był finansowany z obcych źródeł oraz że dokonując oszukańczej 

manipulacji w księgowości, ukrywał sumy obcych subwencji, deklarując je 

jako składki i dary pochodzące z ofiarności publicznej płatników Skarbu Naro-

dowego: Tymczasem doszło ostatnio do naszej wiadomości – pisał Giertych – 

że bez wiedzy Tymczasowej Rady Jedności Narodowej Narodowe Zjednoczenie 

było finansowane od szeregu lat przez obcą organizację polityczną. W celu 

zachowania tego faktu w tajemnicy, grono osób zajmujących kierownicze sta-

nowiska w Zjednoczeniu wypracowało specjalny system pośrednictwa dla 

przyjmowania dotacji od czynników obcych, którego ostatnim ogniwem był 

Skarb Narodowy38.  

Jędrzej Giertych powoływał się na artykuły z „Trybuny” i paryskiej „Kul-

tury” jako źródło swych rewelacji. T. Rosol uważał, że przedstawione zarzuty 

są natury politycznej, kryminalnej, a również moralnej i dlatego wymagają 

bezstronnego i sumiennego zbadania39.  

23 września 1977 r. Prezydium Komisji Skarbu Narodowego na Kanadę 

powzięło na zebraniu uchwałę, w której pisano, iż „List otwarty” Rosola i Myt-

kowskiego jest oszczerstwem40. 

W tym samym czasie co interpelacja Rosola, na ręce prezydenta Ostrow-

skiego dotarł z Kanady list mjr. Edwarda W. Dzierżka, który był obecny pod-

czas prywatnego spotkania premiera z emigracją litewską w St. Catharines w 
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 J. Giertych, Polityka rzekomo Polska finansowana za obce pieniądze, „Opoka” (Londyn), 

grudzień 1973, nr 13, s. 79.  
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 Kopie Interpelacji otrzymali również prezydent S. Ostrowski, gen. Antoni Brochwicz-
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Ontario. Major pisał, że nie było żadnego wywiadu premiera dla litewskiego 

„Tėviškės žiburiai”, a jedynie towarzyska pogawędka, bardzo prywatna, w 

której również uczestniczył. Dzierżek pisał, że w jej trakcie Sabbat mówił o 

potrzebie odzyskania niepodległości przez Litwę oraz ułożenia jak najlepszych 

stosunków polsko-litewskich, czy to w ramach nowej unii czy też federacji. Na 

spotkaniu, oprócz Litwinów, byli obecni Czesi, Węgrzy, Łotysze i Ukraińcy41.  

W obronie premiera stanął też Janusz Bućko, członek Rady Narodowej RP 

z Kanady, który w opublikowanym oświadczeniu stwierdzał, że 17 maja 1977 

r. w czasie pobytu w St. Catharines, premier z małżonką przybywali w jego 

domu. Bućko oświadczał, że informacja o wywiadzie dla pisma litewskiego jest 

wymyślona, gdyż Sabbat nie udzielał wywiadu żadnemu pismu oprócz lokalne-

go „St. Catharines Standard”: Ogłoszony w piśmie Televiskas Liburac wywiad, 

który przekazano mi w tłumaczeniu polskim, jest całkowicie wymyślony (...) 

Autor p. Steponas Setkus ubrał w formę wywiadu z Premierem Rządu Polskiego 

swe własne myśli. Także treść jego zupełnie odbiega od przebiegu prywatnej 

rozmowy p. Setkusa z Premierem. Nie sądzę, aby p. Setkus, odznaczony przez 

Rząd Polski, był nieprzyjazny dla Polaków. Być może chciał przesz swój wy-

wiad zaimponować swym rodakom42.  

Na początku października 1977 r. Andrzej Kozłowiecki-Kennedy pisał do 

Bohdana Podoskiego, że z powodu pracy zawodowej nie będzie mógł być 

obecnym na posiedzeniu Rady Narodowej RP w Londynie, ale informuje, że 

Rosol, rozsyłając „List otwarty”, zignorował przedstawicielstwo Rady Naro-

dowej RP w Kanadzie, zaś zawarte w nim ataki na premiera Sabbata i płk. O. 

Dunin-Borkowskiego są bezpodstawne i wyrażone w sposób niedopuszczalny i 

ubliżający43.  

Niestety, te wszystkie informacje docierające do Londynu, nie rozładowa-

ły napięcia, jakie zrodziło się wśród pochodzących z Ziem Wschodnich roda-

ków, jak również ich przedstawicieli w Radzie Narodowej. Stefan Mękarski w 

swoim dzienniku zanotował, że Ostrowski uważa Sabbata za krętacza. Podej-

rzewa, że jednak w Toronto musiał zachować jakąś kapitulacyjną postawę, 

skoro wywołał „list otwarty” panów Rosola i Mytkowskiego. W dalszej części 

zapisu autor wspominał, że miał mieszane uczucie po oświadczeniu rządowym 

odczytanym przez Kazimierza Sabbata na posiedzeniu Rady Narodowej RP w 

sprawie listu Rosola i Mytkowskiego44. 

6 października 1977 r. Rząd RP ogłosił publicznie oświadczenie w spra-

wie akcji Rosola i Mytkowskiego, w którym napisano, że „List otwarty” skie-
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rowany do prezydenta Ostrowskiego i następnie rozesłany w dużej ilości po 

ośrodkach polskich w świecie zawiera bezpodstawne zarzuty, jest kłamliwy i 

oszczerczy. Pisano, że nie zasługiwałby na uwagę gdyby nie fakt, że może wy-

wołać w ośrodkach oddalonych i mniej zorientowanych zamieszanie i niezro-

zumienie, biorąc pod uwagę demagogiczną formę paszkwilu. Rząd odrzucił 

wszystkie postawione przez autorów listów zarzuty o oddawaniu Ziem 

Wschodnich sąsiadom, udzielanie wywiadu prasie litewskiej czy wydawaniu w 

300 egzemplarzach biuletynu przedstawiającego przegląd prasy ukraińskiej. W 

końcowej części pisano, że z takich akcji jak Rosola i Mytkowskiego, korzyści 

odnosi tylko reżym komunistyczny rządzący w Warszawie i jego sowieccy 

mocodawcy45. Pisano, że emigracja znajduje się od pewnego czasu pod szcze-

gólnie silnym atakiem władz PRL, które nie żałują wysiłków i środków, aby 

osłabić legalne władze RP46.  

8 października 1977 r. odbyło się w Londynie posiedzenie Rady Narodo-

wej RP, podczas którego premier odczytał oświadczenie Rządu RP w sprawie 

akcji Rosola i Mytkowskiego. Na jej temat złożył oświadczenie przybyły z 

Kanady Janusz Bućko, zwracając się do Rady Narodowej RP w imieniu człon-

ków Rady z Kanady z wnioskiem o skierowanie sprawy Tadeusza Rosola do 

Sądu Honorowego Rady Narodowej. Po wysłuchaniu oświadczeń Rada potępi-

ła bezpodstawność akcji Rosola i Mytkowskiego i skierowała sprawę Rosola do 

Sądu Honorowego47.  

 „List otwarty” spotkał się natomiast z poparciem Juliusza Sokolnickiego, 

samozwańczego prezydenta „Wolnej Polski”, który rozsyłał go po ośrodkach 

niepodległościowych w świecie, tym samym jeszcze bardziej podgrzewając 

atmosferę. Oskarżony i oczerniony Kazimierz Sabbat nie miał wątpliwości, że 

za sprawą Rosola i Mytkowskiego stoją władzę PRL, wrogo ustosunkowane do 

porozumienia polsko-ukraińskiego.  

Trzy lata potem w liście osobistym do Bolesława Wierzbiańskiego, przy-

pominając wizytę w Kanadzie, pisał, że za Sokolnickim stoi reżym warszawski. 

Przypomniał, że po wizycie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w 1977 r., 

Sokolnicki rozesłał „List otwarty” Rosola i Mytkowskiego w 5 tys. egzempla-

rzach48. Pragnę współpracy między naszymi narodami. Natomiast w zgodzie ze 

stanowiskiem emigracji niepodległościowej, stoję na stanowisku, że czynniki 

polityczne na emigracji nie mają podstaw prawnych, aby w imieniu całego Na-

rodu wyrzekać się części terytorium Państwa Polskiego. Sprawy sporne z są-

siadami załatwią między sobą zainteresowane narody wówczas, kiedy po odzy-
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skaniu wolności będą mogły swobodnie układać sobie współpracę – pisał Sab-

bat do Wierzbiańskiego49.  

W liście do Władysława Knocha Sabbat wyjaśniał natomiast delikatność 

materii Ziem Wschodnich i odpowiadał, dlaczego Rząd RP nie może przyjąć 

poglądów paryskiej „Kultury” o konieczności oddania Wilna i Lwowa. Pisał: 

Miłość do ziemi rodzinnej jest w nich tak silna, że nie pozwala na kwestiono-

wanie tych ziem. Po co wywoływać na emigracji spory o ogromnym napięciu 

emocjonalnym. Spory, których rozstrzygnąć nie można. Zamiast ułatwić współ-

pracę z sąsiadami spowoduje tylko zaostrzenie sporu. „Kultura” paryska, na 

którą się pan powołuje, wypowiada się za zrzeczeniem się Ziem Wschodnich. 

Ale redaktor „Kultury” nie musi liczyć się z opinią masy emigracyjnej50.  

Sprawa akcji Tadeusza Rosola i Kazimierza Mytkowskiego zakończyła się 

dla „polskiego” Londynu po potępieniu jej przez uchodźczy parlament. Od 

początku budziła kontrowersje w środowisku byłych „zamkowców” w Stanach 

Zjednoczonych, którzy nie tylko zaczęli posługiwać się atakami na rząd RP w 

stylu podobnym jak Rosol i Mytkowski, ale próbowali mieszać w „polskim” 

Londynie51. „List otwarty” został ponadto wykorzystany przez będące poza 

obozem legalistycznym Stronnictwo Narodowe przeciwko Rządowi RP i pre-

mierowi52. Nieufność wobec gabinetu Kazimierza Sabbata wyrazili ponadto 

Jerzy Miklaszewski i Bolesław Rogowski, członkowie oddziału Rady Narodo-

wej w Chicago53.  

Działania Rosola i Mytkowskiego doprowadziły wreszcie do opóźnienia 

prac nad porozumieniem z emigracją ukraińską, na którym tak bardzo zależało 

premierowi. Ich „List otwarty” jeszcze przez kolejne tygodnie wywoływał 

emocję wśród emigracji ukraińskiej, zwłaszcza w Kanadzie. Bardzo poważnie 

zaszkodził relacjom polsko-ukraińskim i Grupie Polskiej w Towarzystwie 

Przyjaźni z Grupą Ukraińską54. 

Początek 1978 r. nie przyniósł zmian w dotychczasowych stosunkach 

emigracji polskiej i ukraińskiej na rzecz wspólnych działań politycznych. Wy-

dawać by się mogło, że władze PRL osiągnęły to, do czego dążyły – storpedo-

                                                      
49

 AKS, List K. Sabbata do B. Wierzbiańskiego z 25 lipca 1977. 
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wały rozmowy polsko-ukraińskie i na dodatek skłóciły emigrację niepodległo-

ściową w Europie Zachodniej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Zmiany 

zaczęły jednak powoli następować w drugiej połowie roku.  

Na początku lipca premier Sabbat otrzymał z Monachium obszerny list od 

Jerzego Iranka-Osmeckiego, z którego wynikało, że na terenie RFN istnieją 

dwie grupy polityczne Ukraińców zainteresowane współpracą z polskimi wła-

dzami emigracyjnymi. Chęć współpracy wyrażał Ukraiński Ruch Demokra-

tyczny (dawny Kongres Wolnej Ukraińskiej Myśli Politycznej), drugą grupą 

był ukraiński ośrodek legalistyczny55. J. Iranek-Osmecki pisał, że pozytywnie 

do Polaków jest nastawiona grupa związana z redaktorem Kordiukiem oraz 

Borysem Lewickim i Bohdanem Osadczukiem. Kordiuk był organizatorem 

konferencji „Polska i Ukraina, Przeszłość i Teraźniejszość” na Uniwersytecie 

McMaster w Hamilton na terenie Kanady56. Kordiuk, Lewicki i Osadczuk wraz 

z Tadeuszem Podgórskim, Włodzimierzem Sznarbachowskim i J. Irankiem-

Osmeckim ze strony polskiej utworzyli grupę polsko-ukraińską związaną z 

Wolnym Uniwersytetem Ukraińskim w Monachium. Autor listu pisał, że Kor-

diuk, Lewicki i Osadczuk są uważani za najbardziej rzutkich przywódców 

ukraińskich na emigracji57. Iranek-Osmecki uważał, że premier Sabbat powi-

nien spotkać się z premierem emigracyjnego rządu ukraińskiego T. Leontijem, 

jak również z redaktorem Kordiukiem, dzięki czemu mógłby sobie wyrobić 

opinię o możliwościach i potencjale obu obozów58.  

Sabbat postanowił zasięgnąć opinii w przedstawionych sprawach u Kazi-

mierza Trębickiego, który odradził mu wszelkie wizyty i spotkania z Ukraiń-

cami w ówczesnej atmosferze stosunków polsko-ukraińskich. Dlatego też pre-

mier zdecydował, że Trębicki, znany w środowiskach emigracji ukraińskiej 

jako polityk przyjaźnie do nich nastawiony (pełniący funkcje prezesa Towarzy-

stwa Polsko-Ukraińskiego), będzie prowadził rozmowy z Ukraińcami z ramie-

nia władz emigracyjnych59.   

Kazimierz Trębicki musiał się niebawem udać do RFN na rozmowy z 

Ukraińcami, bowiem już we wrześniu przedstawił Sabbatowi uwagi z przepro-

wadzonych negocjacji, a dotyczące kroków, jakie władze RP i emigracyjne 

władzę ukraińskie powinny przedsięwziąć. Trębicki pisał, że jednym z czynni-
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ków ograniczających zakres zagadnień, które mogły być przedmiotem uzgod-

nień i porozumień między oboma ośrodkami legalistycznymi, są sprawy teryto-

rialne. Ale nie mogą one być w warunkach emigracyjnych uzgodnione, dlatego 

nie powinny stanowić przedmiotu jakichkolwiek pertraktacji między obu rzą-

dami. Uważał, że oba ośrodki nie mogą sobie uzurpować praw reprezentowa-

nych narodów i decydować za nie w sprawach zasadniczych. Winny wystrze-

gać się zaciągania zobowiązań, których sprostaniu nie sprzyja symboliczny 

charakter tychże przedstawicielstw. Co nie znaczy, że nie powinny współpra-

cować i solidaryzować się ze wszystkimi społeczeństwami uciskanymi przez 

imperializm sowiecki. Kazimierz Trębicki uważał, że trwały sojusz polsko-

ukraiński jest nakazem racji stanu tak Polski, jak i niepodległej Ukrainy. Przy-

jaźń i solidarność Polski i Ukrainy stanowi dla jednego i drugiego narodu nie-

zbędny warunek przetrwania i niezależnego bytu. Da ona Ukraińcom niezbędne 

zaplecze wobec ZSRS od wschodu i Niemiec od zachodu. Dlatego też w wa-

runkach emigracyjnych powinno dojść do wspólnej deklaracji i zajęcia wspól-

nego stanowiska wobec spraw dotyczących obu emigracyjnych legalizmów60.  

Misja Trębickiego oraz kontakty J. Iranka-Osmeckiego z środowiskami 

ukraińskimi doprowadziły pod koniec lipca 1978 r. do spotkania Kazimierza 

Sabbata, z Prezydentem Ukraińskiej Republiki Ludowej Mykołą Liwyckym 

oraz premierem T. Leontijem na Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim w Mona-

chium. Rozmowy te doprowadziły do przełamania lodów i stworzenia atmosfe-

ry dla dalszych wspólnych działań na rzecz wypracowania deklaracji politycz-

nej. Już po wizycie w Monachium, premier pisał do M. Liwycky’ego, że cieszy 

się z odbytego spotkania i możliwości ogólnej wymiany poglądów. Informował 

o przygotowaniu przez K. Trębickiego memorandum na temat stosunków pol-

sko-ukraińskich, które będzie przekazane stronie ukraińskiej61.  

Odpowiadając na list Sabbata, prezydent Liwycky pisał, że spotkanie w 

Monachium uważa za ze wszech miar pożyteczne oraz że zapoznał się z memo-

riałem K. Trębickiego, uznając, że możliwe byłoby podpisanie wspólnej dekla-

racji. Liwycky zaproponował kolejne wspólne spotkanie pod koniec marca 

1979 r. w Londynie62.  

Rok 1979 przyniósł premierowi Sabbatowi nadzieję, że porozumienie jest 

bliskie, zwłaszcza, że z Monachium od J. Iranka-Osmeckiego docierały infor-

macje o działalności Ukraińców na Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim na 
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rzecz porozumienia z emigracją polską na Zachodzie63. Czy do kolejnego spo-

tkania między Sabbatem a Liwyckym w Londynie doszło, nie wiadomo, gdyż 

nie udało się odnaleźć w archiwum Sabbata ani w innych archiwach dokumentu 

potwierdzającego, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby będąc na miejscu 

w Londynie premier polski nie spotkał się ze stroną ukraińską. Rozmowy mu-

siały być owocne, gdyż jak wynika z dalszej korespondencji Sabbata z Li-

wyckym, kontynuowano je w następnych miesiącach64.  

W wyniku rozmów przeprowadzonych przez Rząd RP na uchodźstwie z 

Rządem URL na uchodźstwie postanowiono przygotować deklarację o rozwoju 

przyjaznych stosunków między emigracyjnymi rządami polskim i ukraińskim, 

jak pisał w notatce zawierającej jej projekt bliski współpracownik premiera 

Mieczysław Sas-Skowroński65.  

Projekt deklaracji zawierał sześć punktów, w których zawarto wspólne ce-

le i interesy polsko-ukraińskie, takie jak walka: z wrogiem obu narodów 

Związkiem Sowieckim, stwarzanie warunków do solidarności między skłóco-

nymi narodami (gdyż, jak pisano, solidarność zrodzona we wspólnej walce z 

imperializmem, nie ma charakteru koniunkturalnego, lecz leży w interesie 

wszystkich narodów zniewolonych przez Związek Sowiecki)66. W trakcie pro-

wadzonych rozmów strona ukraińska domagała się, aby deklarację podpisali 

Prezydent RP i Prezydent URL.  

28 listopada 1979 r. w Londynie została podpisana deklaracja polsko-

ukraińska o współpracy politycznej. Ze strony polskiej podpisali ją: prezydent 

E. Raczyński, premier K. Sabbat i Tadeusz Lasko, pełniący funkcję podsekreta-

rza stanu w MSZ, natomiast ze strony ukraińskiej podpisy złożyli: prezydent 

M. Liwicky, premier T. Leontij i szef MSZ Jarosław B. Rudnyćky. W deklara-

cji określającej współpracę nie było wzmianki o przyszłej granicy polsko-

ukraińskiej, przynależności Lwowa do któregokolwiek państwa, ani deklaracji 

o powrocie Polski do przedwojennej granicy wschodniej.  

W deklaracji pisano m. in.: Obie strony, po wymianie poglądów i omówie-

niu sytuacji międzynarodowej oraz sytuacji w ich krajach, zdecydowały podpi-

sać niniejszą Deklarację, która zawiera ich uzgodnione poglądy. Zważywszy:  

1. Że dominacja Moskwy nad narodami europejskimi w granicach i poza 

granicami Związku Sowieckiego stawia te narody wobec wspólnego ce-

lu wyzwolenia z ucisku imperializmu sowieckiego, zagrażającego ich 

rozwojowi i przyszłości; 
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2. Że powyższe warunki stwarzają więzy solidarności między narodami 

pod dominacją sowiecką, posiadającymi wolę niezależnego bytu i wy-

walczenia własnego, wolnego i niepodległego państwa;  

3. Że wspólny cel wywalczenia wolności oraz wola niepodległego bytu 

państwowego, a w szczególności wola zwalczania imperializmu Mo-

skwy w każdej jego odmianie, łączą narody Polski i Ukrainy i kształtują 

ich wzajemny stosunek;  

4. Że w istotnym interesie Polski i Ukrainy leży wolność i niepodległość 

wszystkich walczących o nie narodów we wschodniej części Europy, 

dziś pod dominacją sowiecką, ponieważ wolność całego obszaru jest 

niepodzielna i zamiast obcej dominacji panować powinny na tym ob-

szarze – wynikające z wzajemnego szacunku, solidarności i demokra-

tycznej równości narodów – sprawiedliwość społeczna i wzajemne po-

szanowanie;  

5. Że solidarność zrodzona we wspólnej walce z imperializmem, nie ma 

charakteru koniunkturalnego, lecz w interesie wszystkich narodów w tej 

części Europy leży jej utrzymanie po osiągnięciu naszego wspólnego ce-

lu, gdyż solidarność jest jednym z nieodzownych warunków zabezpie-

czenia naszego obszaru Europy przed odwetem lub odrodzeniem impe-

rializmu;  

6. Że solidarność jest też podstawą stabilizacji politycznej wspomnianego 

wyżej obszaru Europy, niezbędnych dla przyszłych poprawnych stosun-

ków z Zachodem i Wschodem Europy, opartych na wzajemnym posza-

nowaniu słusznych interesów, strony stwierdzają co następuje:  

W żywotnym interesie narodu polskiego i narodu ukraińskiego, odwiecznie 

ze sobą sąsiadujących, a pozbawionych dziś wolności i niepodległego bytu, leży 

wywalczenie i trwałe zabezpieczenie państwowego bytu wolnych i niepodle-

głych, Polski i Ukrainy67.  

Tym samym decyzję o kształcie przyszłej granicy polsko-ukraińskiej po-

zostawiono do czasu odzyskania niepodległości przez oba narody, po wyzwo-

leniu spod dominacji sowieckiej.  

Trudno się nie zgodzić z byłym ministrem spraw zagranicznych RP na 

uchodźstwie Zygmuntem Szkopiakiem, że podpisana deklaracja była bardzo 

ogólnikowa, pozwalała na bardzo szeroką interpretację, co było jej walorem, 

ale nie zobowiązywała strony polskiej do aktywnego włączenia się w wyzwala-

nie Ukrainy. Takie stanowisko było przyjęte ze względu na fakt, że przyszłe 

wyzwolenie Ukrainy było związane z rozpadem Związku Sowieckiego, a poli-
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tyka Rządu RP nie przewidywała angażowania się w procesy prowadzące do 

rozkładu imperium sowieckiego68.  

Deklaracja zapoczątkowała jeszcze bliższe kontakty między emigracją 

polską i ukraińską. W kwietniu 1981 r. nowy premier URL Jaroslaw Rudnyćky 

złożył wizytę na „Zamku” i wygłosił odczyt w Instytucie Polskim im. gen. W. 

Sikorskiego. Po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego władze URL wysto-

sowały do władz RP na uchodźstwie memoriał solidaryzujący się z walką Pola-

ków o wolność. Ponadto premier Rudnyćky brał udział w demonstracji przeciw 

stanowi wojennemu wraz z Polakami przed ambasadami PRL i ZSSR w Mont-

realu. Władze RP na uchodźstwie uczestniczyły z kolei w uroczystościach 

upamiętniających 60. rocznicę zamordowania Semena Petlury w Paryżu oraz w 

obchodach Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej69.  

Wkrótce po objęciu urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie, Kazimierz 

Sabbat spotkał się w Londynie z Andrzejem Romanowskim, dziennikarzem 

„Tygodnika Powszechnego”, któremu udzielił wywiadu o sensie legalizmu. 

Mówiąc o Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej i Deklaracji Polsko-

Ukraińskiej z 1979 r., stwierdził m. in.: Deklaracje, jakie w ostatnich latach 

składają formacje demokratyczne w kraju na temat rozgraniczeń terytorialnych 

między Polską a Ukrainą, są – proszę wybaczyć – bardzo niemądre. Na przy-

kład Solidarność Walcząca, zresztą także inne grupy, uważają, że obecne gra-

nice są ostateczne. A to jest akceptacja granic ustalonych przez Stalina oraz 

wyrzekanie się wielkiej części terytorium państwowego Rzeczypospolitej na 

rzecz – de facto – Rosji. Poza tym, w polityce nikt niczego za darmo nie daje. 

My Ukrainie czynimy takie olbrzymie prezenty, a co oni dają nam?70 

Podczas wywiadu wspomniał również Lwów: Akurat sprawa Lwowa nie 

była wcale w Jałcie przesądzona. My dziś nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja 

w Europie Środkowej. Jeżeli Rosja nie rozpadnie się od wewnątrz, lecz – jak w 

scenariuszu Brzezińskiego – wycofa się dobrowolnie z Europy w wyniku naci-

sków wewnętrznych i zewnętrznych, to dla Ukrainy może być nawet lepiej, gdy-

by region Lwowa był w Polsce niż na Ukrainie sowieckiej… My jednak niczego 

nie przesądzamy, czekamy i przeglądamy się. Uważamy, że sprawa terytorium 

spornego między Polską a Ukrainą powinna być w przyszłości uregulowana 

przez parlamenty obu tych wolnych państw. Mimo to amatorzy polityki zagra-

nicznej w kraju już teraz spieszą z rozmaitymi oświadczeniami, płynącymi 

zresztą ze szlachetnych pobudek. Nasze stanowisko jest odmienne; nie należy 
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wiązać sobie rąk przedwczesnymi deklaracjami, które nie są w rzeczywistości 

potrzebne ani Polakom, ani Ukraińcom71. 

16 kwietnia 1987 r. prezydent K. Sabbat, otrzymał korespondencję z Fila-

delfii, od prezydenta Liwycky’ego. Pisał on, że jest zaniepokojony wypowie-

dzią min. Zygmunta Szkopiaka z końca 1986 roku o polsko-ukraińskiej grani-

cy, mającej przebiegać zgodnie z linią traktatu ryskiego. W Ukraińskich poli-

tycznych i społecznych kołach – pisał Liwycky – oświadczenie to wywołało 

wielkie wzburzenie i zapytania do Ukraińskiego Narodowego Rządu, czy 

wspólna deklaracja z 1979 r. nadal obowiązuje? Nasi interpelanci zwracają 

uwagę na wielką niepopularność traktatu Ryskiego wśród Ukraińców, bowiem 

traktat ten z sowietami był zawarty jaskrawo na niekorzyść Ukrainy i Ukraiń-

skiej Narodowej Republiki. W związku z powyższym pozwalam sobie zwrócić 

uwagę Panu Prezydentowi, jako sygnatariuszowi naszej Deklaracji z 1979 r., że 

w niej nic się nie mówi o sprawach terytorialnych, ani też o granicach między 

przyszłą Polską i Ukrainą, co jest całkiem zrozumiałem, bowiem o takowych 

zdecydują wolne rządy tych państw, choć każda ze stron orientowała się na 

jakim stanowisku stoi druga strona. Za główną sprawę uważało się, że Polacy i 

Ukraińcy mają wspólnie prowadzić walkę przeciwko ZSSR dla wywalczenia 

swych niezależnych i w pełni suwerennych państw. Byłbym wdzięczny Panu, 

Panie Prezydencie, za: 1. potwierdzenie, że Deklaracja nasza z 1979 r. jest 

nadal obowiązująca, 2. za zwrócenie uwagi Członkom Rządu Rzeczypospolitej 

iż jest niewskazane poruszanie w obecnym czasie spraw terytorialnych, by 

uniknąć dyskusji na ten temat, tym bardziej, że w obecnej Polsce przeważa myśl 

o status quo w tej sprawie72. 

Odpowiedzią na list Sabbat zajął się dopiero 1 czerwca tego roku, kiedy 

powrócił do Londynu z Monachium i spotkał się z b. Prezydentem RP na 

uchodźstwie E. Raczyńskim, premierem Edwardem Szczepanikiem oraz min. 

Z. Szkopiakiem. Przedstawił projekt odpowiedzi na list Prezydenta URL, notu-

jąc w dzienniku prezydenckim: Omówiliśmy projekt mojej odpowiedzi na list 

Prezydenta Mikołaja Lewickiego. Prez. Lewicki skarży się w liście do mnie z 

przed miesiąca, że Minister Szkopiak w przemówieniu na posiedzeniu Rady 

Narodowej stwierdził iż granicą Polski na wschodzie jest granica z 1939 roku. 

Tak było bo takie jest nasze stanowisko. Lewicki zlękł się przed stanowiskiem 

emigracji ukraińskiej po apelu skierowanym do Ukraińców przez niektóre Ru-

chy Wolnościowe w Kraju, w których te ruchy zgłaszają rezygnację z ziem 

wschodnich. List Lewickiego godny i spokojny o potwierdzenie, że porozumie-

nie polsko-ukraińskie jest nadal ważne. Odpowiadając potwierdzimy znaczenie 

                                                      
71

 Ibidem, s. 103. 
72

 OPMS, A.48.Z.VI/75, Kancelaria Cywilna i Gabinet Wojskowy Prezydenta RP, List M. 

Liwycky’ego do K. Sabbata z 16 kwietnia 1987. 
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deklaracji przypominając, że sprawy sporne się odłoży do czasu wyzwolenia 

naszych narodów i że obie strony znają stanowisko drugiej strony73.  

Rok później, podczas spotkania na londyńskim „Zamku” z Kornelem Mo-

rawieckim i Tadeuszem Warszą, przedstawicielem „Solidarności Walczącej” w 

Londynie, rozmawiał o utraconych Ziemiach Wschodnich. Po spotkaniu zapi-

sał: Rozmowa na wszystkie tematy krajowe. Jego przeżyć i wniosków. W szcze-

gólności na temat ich stosunków do sprawy Ziem Wschodnich. Stoi na stanowi-

sku jasnej „moralności”. Nie przyjmuje tezy, że moralność jest indywidualna, 

że nie ma moralności w stosunkach międzynarodowych74. 

Kazimierz Sabbat nie doczekał ani odzyskania niepodległości przez Polskę 

ani powstania niepodległej Ukrainy. Mimo to pozostaje jednym z twórców 

podwalin pod dobrosąsiedzkie stosunki obu państw. Prezydent Sabbat wpisał 

się złotymi zgłoskami w historię Polski drugiej połowy XX wieku, dzieje par-

lamentaryzmu polskiego oraz polskiej myśli politycznej. Wniósł ogromny 

wkład w rozwój ruchu harcerskiego. Był jednym z orędowników, wiodących 

Polskę do wolnych państw zjednoczonej Europy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73

 AKS, Dziennik Prezydencki K. Sabbata za 1987 r., zapis z 1 czerwca 1987.  
74

 AKS, Dziennik Prezydencki K. Sabbata za 1988 r., zapis z 27 maja 1988. 
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Robert Zapart  

Przedtransformacyjna polityka Rządu RP na 
uchodźstwie na rzecz integracji państw  

Europy Środkowo-Wschodniej 

Dynamika wydarzeń międzynarodowych i krajowych z początku lat 80. 

doprowadziła do ożywienia działalności politycznego wychodźstwa oczekują-

cego od zakończenia II wojny światowej na upadek komunizmu, a tym samym 

otwarcie drogi do wolności i niezależności pozostających poza „żelazną kurty-

ną” narodów Europy Środkowo-Wschodniej1. Sukcesywne osłabianie się 

wpływów Moskwy spowodowane kryzysami wewnętrznymi, zmianą polityki 

Zachodu, a szczególnie Stanów Zjednoczonych za prezydentury Ronalda Rea-

gana, a także aktywnością papieża Jana Pawła II wzywającego do powszechne-

go poszanowania praw człowieka, budziło wśród nich nadzieję na pokojową 

transformację systemową w regionie. Wyrażano równocześnie pewne obawy o 

jej przyszłość, w związku z postępującą integracją pozostałej części kontynen-

tu. Przeciwdziałającą trwałemu upośledzeniu w stosunkach międzynarodo-

wych, osłabionych totalitarną przeszłością krajów, lansowaną przez środowiska 

polskiej emigracji alternatywą, miało być ich czasowe skonsolidowanie wokół 

projektu regionalnej współpracy, który miałby być formą przejściową na dro-

dze do pełnego zjednoczenia Europy. Nie bez powodu w obliczu niejasnej per-

spektywy prowadzonych przez Gorbaczowa reform, równie ważna była możli-

wość zaproponowania Zachodowi nowego stabilizującego sytuację systemu 

bezpieczeństwa, opartego o współpracę wolnych i demokratycznie zarządza-

nych państw2. Przedstawienie oraz analiza proponowanych w latach 80. przez 

władze RP na uchodźstwie we współpracy z innymi emigracyjnymi przedsta-

wicielstwami ujarzmionych narodów rozwiązań integracyjnych będzie przed-

miotem poniższych rozważań naukowych.  

                                                      
1
 D. Stola, Uwagi o powojennej emigracji polskiej, [w:] Warszawa nad Tamizą. Z dziejów 

polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, red. A. Friszke, Warszawa 

1994, s. 16 i n; P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999, s. 

234-249. 
2
 Szczególną aktywnością w sferze dyskusji o nowych projektach wyróżniały się: Polski 

Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Kluby Federalne Środkowo-Europejskie; zob. np. 

K. Mochliński, Polskie inicjatywy Federacji Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Akcja 

niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945-1990, red. T. Piesakowski, Londyn 

1999, s. 143-165. 
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Prowadzone przez środowiska wychodźcze w kolejnych dekadach po za-

kończeniu II wojny światowej próby przebudowy pojałtańskiego porządku nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów z powodu braku sprzyjających równocze-

śnie warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Wydarzenia lat 80., pozwalały 

już jednak z większym optymizmem spojrzeć na sytuację Polski i całego regio-

nu. Poważne problemy polityczne i gospodarcze ZSRR, będące następstwem 

nie tylko wyczerpywania się możliwości funkcjonowania systemu totalitarnego, 

ale również polityki Stanów Zjednoczonych oraz jego partnerów w relacjach ze 

Wschodem, postępujący proces samowyzwalania się narodu polskiego, czaso-

wo tylko przerwany w 1981 r. stanem wojennym, postępująca integracja za-

chodniej części kontynentu (przejawiająca się na przykład rozszerzeniem Euro-

pejskiej Wspólnoty Gospodarczej, podpisaniem Jednolitego Aktu Europejskie-

go w 1986 r., a także przygotowaniami do utworzenia nowego podmiotu prawa 

międzynarodowego – Unii Europejskiej), skutkowały zintensyfikowaniem 

przez władze RP na uchodźstwie wysiłków zmierzających do stworzenia kon-

cepcji upodmiotowienia środkowo-wschodniej Europy pozostającej jeszcze w 

sowieckiej strefie wpływów3. Premier Kazimierz Sabbat uznawał, że pobudze-

nie uchodźstwa do kolejnego działania, winno być wyłącznie uzupełnieniem i 

wsparciem procesu demontażu całego systemu, jaki został zapoczątkowany w 

Polsce przez „Solidarność”4. Potwierdzała się również w jego słowach podsta-

wowa zasada emigracji politycznej mówiąca o tym, że zmiana położenia kraju 

może nastąpić dzięki woli i wysiłkowi narodu polskiego połączonemu ze sprzy-

jającą sytuacją międzynarodową.  

Środowiska wychodźcze czuły się zobowiązane i przygotowane do tego, 

aby położyć fundamenty pod nową podmiotowość regionu. Podkreślano jed-

nakże, że ostateczna decyzja o formie i wzajemnych relacjach pozostaje w wy-

łącznej gestii wolnych w przyszłości narodów. Uznawano także, że stary wzór 

organizacji europejskiej, oparty o podział na dwa uzupełniające się regiony 

przemysłowe Zachodu i rolnicze Wschodu, nie będzie miał na dłuższą metę 

zastosowania i zostanie zastąpiony nowym, bardziej skomplikowanym wzorem 

integracji. Jako formę przejściową, gwarantującą równowagę wewnętrzną całe-

go kontynentu, zaproponowano wykorzystanie cząstkowych umów funkcjonal-

nych obowiązujących państwa Europy Środkowo-Wschodniej w niektórych 

szczególnych obszarach. Tym samym minimalizowano ewentualne negatywne 

następstwa związane ze skróconą ścieżką integracji. Powrócono zatem do roz-

ważań na temat ustanowienia podmiotu tymczasowego (organizacja regionalna 

w Europie Środkowej i Wschodniej), czerpiącego swoją siłę między innymi z 

                                                      
3
 O postępujących w zachodniej Europie procesach integracyjnych zob. np. J. Węc, Spór o 

kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005, Kraków 

2006, s. 158-185.  
4
 K. Sabbat, Polska na drodze do wolności i niepodległości. Pisma polityczne, wyb. i oprac. 

W. K. Roman, Toruń 2009, s. 294. 
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gospodarek: Czechosłowacji, Węgier i Polski. Nie miał być to jednak zamknię-

ty, ekskluzywny klub z ograniczonym dostępem, lecz rdzeń wspólnoty w przy-

szłości włączonej w struktury jednoczącej się Europy.  

Możliwości powrotu do bardziej zaawansowanych projektów integracyj-

nych łączących kraje Europy Środkowo-Wschodniej sygnalizowała podpisana 

jeszcze pod koniec 1979 r. stosunkowo ogólnikowa, ale niezwykle symboliczna 

deklaracja polsko-ukraińska5. W zamierzeniach władz emigracyjnych była ona, 

pomimo oczywistych różnic dotyczących wzajemnych granic, których osta-

teczne ustalenie pozostawiono decyzjom przyszłych suwerennych parlamen-

tów, próbą wyjścia z impasu, który towarzyszył dotychczasowym relacjom6. 

Spodziewano się, że podejmowane również wobec innych przedwojennych 

sąsiadów wysiłki w postaci na przykład wspólnego obchodzenia 600. rocznicy 

chrztu Litwy oraz unii Korony z Wielkim Księstwem, przyczynią się do 

polepszenia stosunków i podjęcia rozmów o współpracy na rzecz wolności 

całego regionu.  

W 40-lecie Jałty przedstawiciele Czechosłowacji, Węgier, Rumunii i Pol-

ski przyjęli rezolucję, w której zażądano odrzucenia ustanowionego wcześniej 

porządku, sprzeciwiano się dalszemu podziałowi Europy na dwie strefy wpły-

wów, a także wyrażono nadzieję, że zostaną powszechnie potwierdzone prawa 

zdominowanych przez system komunistyczny krajów do niezawisłości, samo-

stanowienia i demokratycznych rządów będących ich własnym wyborem7. Za-

rzucając cynizm, krótkowzroczność i naiwność poprzedniemu pokoleniu za-

chodnich polityków, oczekiwano od kolejnego, pozbawionego już uprzedzeń 

swoich ojców i z większym zrozumieniem podchodzącego do nienaturalnego 

podziału naszego kontynentu, naprawienia wyrządzonych wcześniej Europie 

Środkowo-Wschodniej krzywd8. Współpraca emigracyjnych przedstawicielstw 

była kontynuowana w European Liaison Group oraz w Parlamencie Europej-

skim9.  

                                                      
5 

K. Mochliński, op. cit., s. 162-163; K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagra-

niczna Rządu RP na Uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2003, s. 268-269. 
6
 Przemówienie premiera E. Szczepanika wygłoszone 5 lipca 1986 podczas posiedzenia 

Rady Narodowej RP, „Tydzień Polski” (Londyn), 1986, nr 28, s. 2; Uzupełnienie przemó-

wienia, ibidem, nr 31, s. 1. 
7
 Apel przedstawicieli emigracyjnych władz Czechosłowacji, Rumunii, Polski i Węgier z 1 

lutego 1985 – załącznik do artykułu Zygmunta Szkopiaka: Bilateralne deklaracje współ-

pracy Rządu RP w władzami krajów Europy Środkowo-Wschodniej na uchodźstwie, [w:] 

Akcja niepodległościowa…, s. 204-206; K. Sabbat, op. cit., s. 369-370. Emigracyjnych 

przedstawicieli ujarzmionych narodów wsparł były amerykański doradca ds. bezpieczeń-

stwa narodowego z okresu prezydentury Cartera Zbigniew Brzeziński.  
8 

Stanowisko Rządu RP w sprawie porozumień jałtańskich z 1945 r. i ich skutków, „Rzecz-

pospolita Polska” (Londyn), 1985, nr 8-9, s. 1. 
9
 K. Sabbat, op. cit., s. 328, 341.  
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W początkach lat 80. z inicjatywy prezesa Czechosłowackiego Komitetu 

Wyzwolenia prof. Mojmira Povolnego doszło do odnowienia kontaktów ze 

środowiskami politycznego wychodźstwa naszych południowych sąsiadów10. 

Było to preludium do odbudowy projektu polsko-czechosłowackiej federacji, 

który w początkach lat 40. miał być jednym z politycznych osiągnięć rządu 

gen. Władysława Sikorskiego i częścią większego środkowoeuropejskiego pla-

nu11. W kolejnych koncepcjach z lat 50. powracano do rozważań o wspólnej 

polityce w zakresie spraw: zagranicznych, wojskowych, gospodarczych i finan-

sowych, socjalnych, komunikacji i telegrafów. Priorytetem stała się ekonomia, 

a w szczególności: koordynowanie handlu zagranicznego i taryf celnych (doce-

lowo unia celna), wspólna polityka monetarna (zostałaby utrzymana samo-

dzielność emisyjna banków, a ich zadaniem miało być dbanie o zatwierdzony 

stosunek dwóch walut) oraz finansowa (współpraca w sferze ujednolicenia po-

                                                      
10

 Ibidem, s. 319. 
11

 T. Komarnicki, Próba stworzenia związku polsko-czechosłowackiego w okresie II wojny 

światowej, „Sprawy Międzynarodowe", 1947, nr 2-3, s. 62-82; T. Piszczkowski, Polska a 

Nowa Europa, Londyn 1942, s. 28-29; T. Kisielewski, Federacja Środkowo-Europejska, 

Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa 1991; J. Skodlarski, Epilog 

układy Sikorski-Beneš. Z dziejów polsko-czechosłowackich w latach 1939-1949, Łódź 

1988; M. Orzechowska, Czechosłowacja w polskiej myśli politycznej w okresie II wojny 

światowej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. I, Wrocław 1975; P. Wandycz, 

Próby stworzenia konfederacji polsko-czechosłowackiej podczas drugiej wojny światowej, 

[w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, red. Z. Błażyński, 

Londyn 1993; A. T. Kolendo, O idei federacji polsko-czechosłowackiej – polemicznie, 

„Dzieje Najnowsze”, 1989, nr 2; Korespondencja w sprawie konfederacji polsko-

czechosłowackiej w latach 1940-1943, oprac. S. Stanisławska, „Studia z najnowszych dzie-

jów powszechnych”, t. IV, Warszawa 1963; P. Matusak, Polskie koncepcje integracyjne 

Europy Podziemnej 1939-1945, [w:] Państwo-ludowcy-myśl polityczna. Księga pamiątko-

wa ku czci prof. J. Jachymka, red. Z. J. Pietras, A. Wójcik, W. Paruch, Lublin 1999; J. R. 

Sielezin, Idea federacji polsko-czechosłowackiej jako element gry politycznej w latach 

1939-1943, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, red. M. Dymar-

ski, J. Juchnowski, Wrocław 2004, s. 137-158; K. Mochliński, op. cit., s. 143-165; S. Łuka-

siewicz, Dyskusje o współpracy polsko-czechosłowackiej po roku 1948, [w:] O nowy kształt 

Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich im-

plikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 

2003, s. 228-242; idem, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjedno-

czonych 1940-1971, Warszawa-Lublin 2010; T. Piszczkowski, Między Lizboną a Londy-

nem, Londyn 1979, s. 91. Punkty widzenia drugiej strony na przykład w: V. Jezerník, 

Západoslovanská Federální Unie, London-Edinburgh 1942; Z. Jirásek, M. Trapl, Exilová 

politika v letech 1948-1956: počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emi-

grace a vznik Rady svobodného Československa, Olomouc 1996. Zbiór dokumentów z 

archiwów czeskich odnoszący się do rokowań polsko-czechosłowackich został wydany w 

latach 90.: Ćeskoslovensko-Polská jednání o vytvoření konfederace 1939-1944: Će-

skoslovenské diplomatické dokumenty, Praha 1994; Czechoslovak-Polish Negotiations of 

the Establishment of Cenfederation and Alliance 1939-1944: Czechoslovak-Diplomatic 

Documents, Prague 1995. 

https://pka.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2014061218145601932&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2B1235%2BDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Exilová%20politika%20v%20letech%201948-1956%20%3A%20počátky%20politické%20organizovanosti%20a%20činnosti%20poúnorové%20emigrace%20a%20vznik%20Rady%20svobodného%20Československa%20%2F%20Zdeněk%20Jirásek,%20Miloš%20Trapl.&beginsrch=1
https://pka.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2014061218145601932&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2B1235%2BDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Exilová%20politika%20v%20letech%201948-1956%20%3A%20počátky%20politické%20organizovanosti%20a%20činnosti%20poúnorové%20emigrace%20a%20vznik%20Rady%20svobodného%20Československa%20%2F%20Zdeněk%20Jirásek,%20Miloš%20Trapl.&beginsrch=1
https://pka.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2014061218145601932&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2B1235%2BDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Exilová%20politika%20v%20letech%201948-1956%20%3A%20počátky%20politické%20organizovanosti%20a%20činnosti%20poúnorové%20emigrace%20a%20vznik%20Rady%20svobodného%20Československa%20%2F%20Zdeněk%20Jirásek,%20Miloš%20Trapl.&beginsrch=1
https://pka.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2014061218145601932&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2B1235%2BDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Exilová%20politika%20v%20letech%201948-1956%20%3A%20počátky%20politické%20organizovanosti%20a%20činnosti%20poúnorové%20emigrace%20a%20vznik%20Rady%20svobodného%20Československa%20%2F%20Zdeněk%20Jirásek,%20Miloš%20Trapl.&beginsrch=1
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datków), a także rozwój i wspólne administrowanie komunikacją kolejową, 

drogową i lotniczą (jednolita taryfa pocztowa, państwa posiadające porty mor-

skie i rzeczne byłyby zobowiązane do uwzględnienia interesów całej konfede-

racji)12.  

Przekaz kolejnego, przygotowanego już w latach 80. dokumentu, uzupeł-

niały następujące sformułowania: Jeżeli mamy zbliżyć osiągniecie naszego celu 

(niepodległość i suwerenność), nie możemy ani w Czechosłowacji, ani w Pol-

sce, ani na uchodźstwie działać bez współpracy między sobą a także narodami 

Europy Środkowej i Wschodniej, obecnie pod władzą komunistyczną. Jesteśmy 

więc zdecydowani, aby zjednoczyć nasze siły do walki, która nas czeka, ponie-

waż dzielimy te same aspiracje i ponieważ jesteśmy przekonani, że w naszej 

jedności leży największa siła i nasza nadzieja13.  

Podobnie jak poprzednie, także i ta koncepcja miała być wyłącznie mani-

festacją woli współpracy, środkiem do znalezienia się w poszerzonej (w przy-

szłości) Wspólnocie Europejskiej14. Ostateczne decyzje o formach wzajemnych 

stosunków miały należeć do trzech narodów po odzyskaniu przez nie pełnej 

swobody w decydowaniu o własnym losie. Emigracja w tym obszarze powinna, 

według Sabbata, pełnić rolę koordynatora tych procesów, których częścią była 

na przykład współpraca czeskich, słowackich i polskich dysydentów (Solidar-

ność Polsko-Czesko-Słowacka)15.  

Dodajmy, że od początku lat 80. w wypowiedziach działaczy opozycyj-

nych w kraju pojawiają się opinie, że przezwyciężenie pojałtańskiego podziału 

Europy będzie możliwe w warunkach podjęcia wspólnej walki wszystkich na-

rodów środkowoeuropejskich. Jakkolwiek idea tych działań nie była tożsama z 

ideą federalizmu, to jednak kładła nacisk na kilka elementów, które były z nią 

                                                      
12

 Szczególnie wartościowe były wcześniej prace: Zbigniewa Jordana, Jana Wszelakiego, 

Jerzego Zdziechowskiego oraz innych autorów skupionych wokół założonego w Londynie 

przez prof. Edwarda Szczepanika (późniejszego premiera) Instytutu Badania Zagadnień 

Krajowych. O propozycjach na przykład autorstwa Wszelakiego w: Fuel and power in 

captive Middle Europe, New York 1952; The rise of industrial Middle Europe, „Foreign 

Affairs” October 1951. Warto również wspomnieć o opracowaniu S. Łukasiewicza, Jan 

Wszelaki o gospodarczych aspektach federacji środkowoeuropejskiej, [w:] Emigracja pol-

ska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej, red. R. 

Studziński, Toruń 2007, s.105-118. Szerzej o problemach ekonomicznych w tej ostatniej 

monografii oraz np. w: Z. Jordan, Przebudowa ekonomiczna Europy Środkowo-Wschodniej, 

„Kultura” (Paryż), 1950, nr 6/32, s. 21-47; J. Wszelaki, O wschodni „Plan Schumana”, 

Kultura (Paryż), 1953, nr 6/68, s. 43-50; S. Zakrzewski, Handel Polski z Zachodem, „Kul-

tura” (Paryż) 1955, nr 1/87-2/88, s. 151-157.   
13

 Dziennik Ustaw RP 1986, nr 1, cz. II, Deklaracja polsko-czechosłowacka. 
14

 K. Sabbat, op. cit., s. 398; Dwa narody – jeden cel, „Tydzień Polski” (Londyn), 1986, nr 

3, s. 2. 
15

 A. Kobus, Niezależne kontakty polsko-czechosłowackie w schyłkowej dekadzie porządku 

jałtańskiego, Piotrków Trybunalski 2008, s. 176-177. 
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związane m. in. zerwanie z partykularyzmami i wyłącznym myśleniem jedynie 

w kategoriach dobra narodu, a uznanie, że wartością nadrzędną, wspólną, uni-

wersalną, ponadnarodową, staną się: wolność, demokracja, podmiotowość spo-

łeczeństw i jednostki16. Niektóre ugrupowania opozycyjne w Polsce, najczę-

ściej określane mianem niepodległościowych i akceptujące prymat władz emi-

gracyjnych, a wśród nich: Konfederacja Polski Niepodległej, Kongres Solidar-

ności Narodu, czy też Grupa Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość, wystę-

powały z propozycjami utworzenia ponadpaństwowych organizmów (suweren-

nych związków) złożonych wyłącznie z państw Europy Środkowo-Wschodniej 

mających być w przyszłości trzecią siłą pomiędzy Berlinem i Moskwą. Nie 

dostrzegano natomiast szczególnej pozycji EWG uznając, że kwestie gospodar-

cze i ekonomiczne mają znaczenie marginalne, a jeżeli już podejmowano roz-

ważania, to wysuwano głównie obawy dotyczące zdominowania w przyszłości 

kontynentu przez zjednoczone Niemcy17.  

Deklaracja polsko-czechosłowacka została podpisana 16 stycznia 1986 r. 

w siedzibie władz Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie nieco ponad dwa ty-

godnie po rozszerzeniu EWG o Hiszpanię i Portugalię18. Jej upublicznienie 

zbiegło się również z ukazującymi się w prasie emigracyjnej artykułami wska-

zującymi na krótkowzroczność Zachodu w rozwiązywaniu problemów Europy 

Środkowej poprzez nawiązywania bez wstępnych warunków politycznych rela-

cji gospodarczych z Sowietami oraz innymi serwilistycznymi wobec Moskwy 

rządami ponad głowami obywateli ujarzmionych narodów oraz ich emigracyj-

nych reprezentantów19. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla tych ostatnich był 

to szczególny akt poszukiwania konstruktywnego regionalnego porozumienia 

w obliczu pojawiających się z coraz większym natężeniem symptomów wska-

zujących na upadek systemu totalitarnego. Podpisujący porozumienie w imie-

niu polskiej strony Prezydent RP Edward Raczyński oraz jego późniejszy na-

stępca, ówczesny premier Kazimierz Sabbat, obydwaj zwolennicy organiczne-

go związku na drodze jednoczenia Starego Kontynentu, podkreślali, iż projekt 

jest swoistą kontrakcją na gospodarczą integrację „starej” części Europy, a jed-

nocześnie elementem ochrony przed pominięciem Polski, Czechosłowacji oraz 

innych państw przed wystawieniem ich w przyszłości na wpływy zjednoczo-

                                                      
16

 K. Rogaczewska, Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989, 

Wrocław 1998, s. 312. 
17

 Ibidem, s. 319; K. Łabędź, Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozy-

cji politycznej w Polsce w latach 1981-1989, Kraków 1997, s. 181-187; A. Dawidowicz, 

Myśl niepodległościowa, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty 

ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 16-18, 34-35. 
18

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPDŻ, Londyn), 1986, nr 2, s. 1, 8. 
19

 E. S. Kruszewski, Historyczna miska Europy, „Tydzień Polski” (Londyn), 1986, nr 2, s. 

3; T. Podgórski, Ortodoksyjny komunizm Husaka, (cykl: Patrząc w stronę Czechosłowacji), 

DPDŻ (Londyn), 1986, nr 24, s. 2; Opozycja wolnościowa i postawa ludności, ibidem, 

1986, nr 26, s. 2.   
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nych Niemiec i Rosji. Miał to być również początek mozolnego procesu dosto-

sowania się psychologii poszczególnych narodów do zapomnienia urazów, 

załatwienia spornych spraw, także częściowo granicznych20. Prezydent Ra-

czyński ufał, że ta ostatnia w jego karierze politycznej inicjatywa spotka się z 

uznaniem i poparciem w polskim społeczeństwie oraz wśród Czechów i Słowa-

ków21. Liczył na podobne reakcje K. Sabbat, podkreślając dodatkowo, że nie 

jest za wcześnie na wdrażanie właśnie przez doświadczoną przeszłością emi-

grację pojednawczych procesów oczyszczających kolejnym pokoleniom pola 

do rozmów. Konieczność współdziałania politycznego z naszymi południowy-

mi sąsiadami wiązał z misją zapoczątkowania procesu nawiązywania, po od-

rzuceniu poprzedniego systemu, nowego porozumienia sprzyjającego powro-

towi całego regionu do zachodniej cywilizacji. Wobec obserwowanej ówcze-

śnie niechęci władz państw zachodnich do zwiększonej aktywności na rzecz 

proponowanych przez środowiska emigracyjne rozwiązań, w większym stopniu 

liczył na życzliwość, zrozumienie i faktyczne wsparcie Parlamentu Europej-

skiego oraz innych wpływowych ośrodków opiniotwórczych. Oceniał, że do-

piero w zjednoczonej Europie zdecydowanie łatwiej będzie można rozwiązać 

problem niemiecki (gwarancje dla zachodnich granic Polski)22.  

Sygnatariuszami porozumienia ze strony Czechów i Słowaków byli: 

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rady Wolnej Czechosłowacji, 

Mojmir Povolny i Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Rady Wolnej Cze-

chosłowacji, Rudolf Frastacky. Obydwaj zgodnie podkreślili, że dwuletnie 

przygotowania do podpisania deklaracji są naturalnym następstwem zapocząt-

kowanej w okresie II wojny światowej współpracy, która w finalnym rozra-

chunku ma przynieść również szerzej pojmowane bezpieczeństwo Europy 

Środkowo-Wschodniej23.  

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli innych zniewolo-

nych przez Moskwę narodów, którzy zobowiązali się przemyśleć własne dzia-

                                                      
20

 Stosunki polsko-czechosłowackie: wywiad W. Olejnika z Prezydentem RP Edwardem 

Raczyńskim, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1986, nr 3, s. 3. 
21

 Ibidem. Raczyński potwierdził kilka lat później, że było to jedno z najważniejszych osią-

gnięć w jego karierze politycznej; zob. E. Raczyński, Czas wielkich zmian, Paryż 1990, s. 

91. 
22

 Zadania i cele pozostają niezmienne. Rozmowa z Prezydentem RP Kazimierzem Sabba-

tem, „Tydzień Polski”, (Londyn) 1986, nr 35, s. 1-4; K. Sabbat, op. cit., s. 396.  
23

 Speeches: E. Raczyński, M. Povolny, K. Sabbat, o. J. Lang, „Polish Affairs”, 1986, nr 

119, s. 2-4; Przemówienia Mojmira Povolnego, Rudolfa V. Frastackiego, o. Jana Langa, 

DPDŻ (Londyn), 1986, nr 32, s. 2-3. Oprócz nich byli obecni przedstawiciele środowisk 

emigracyjnych naszych południowych sąsiadów, kwestionujących reprezentatywność wy-

żej wymienionych, lecz nie samą ideę pogłębionej współpracy na drodze do jednoczenia 

starego kontynentu. O antagonizmach słowacko-czeskich, które przeszkadzały w osiągnię-

ciu porozumienia wspominał w udzielonym Jagodzie Jędrychowskiej wywiadzie prezydent 

K. Sabbat; zob. J. Jędrychowska, Widzieć Polskę z oddalenia, Paryż 1988, s. 115-116. 
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łania w odpowiedzi na wystosowane zaproszenia do wzmocnionej współpra-

cy24. Był również obecny jeden z zaprzyjaźnionych ze stronami porozumienia 

brytyjskich polityków, Sir Bernard Braine, który mówił o śmiałym kroku na-

przód, którego ostatecznym celem powinno być zjednoczenie całej Europy25.  

W drugiej połowie lat 80. władze emigracyjne nawiązały również bliższe 

stosunki z Rządem Wolnej Estonii na uchodźstwie. W listopadzie 1988 r. 

doszło do podpisania przez premierów Edwarda Szczepanika i Tonisa Kinta 

projektu porozumienia o bliższej współpracy26. Jednak ze względu na szybko 

zachodzące zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej, nie doszło do jego 

sygnowania przez prezydentów27. 

Rozwój wydarzeń jaki miał miejsce w Polsce oraz w regionie spowodo-

wał, że rozważania o ewentualnej integracji państw Europy Środkowo-

Wschodniej na bazie zaproponowanych przez Władze RP na Uchodźstwie 

rozwiązań zeszły na dalszy plan. Podczas jednego z ostatnich spotkań przed-

stawicieli czeskiej, słowackiej i polskiej diaspory (8 stycznia 1990 r.), już po 

obradach „Okrągłego Stołu” i wyborach kontraktowych, omówiono zmiany 

jakie następowały w Europie Środkowo-Wschodniej, zwracając szczególną 

uwagę na postępującą degradację gospodarczą, a także konieczność wprowa-

dzenia wolnorynkowych reform oraz ograniczenie wpływów elit poprzedniego 

systemu. Z uwagi na zjednoczenie Niemiec i zaawansowane przygotowania do 

powołania Unii Europejskiej, postulowano wzmocnienie regionalnej współ-

pracy ekonomicznej i handlowej28.  

Proponowane przez środowiska emigracyjne rozwiązania polityczne nie 

zostały uwzględnione w realizowanych przez główne ośrodki opozycyjne w 

kraju posttotalitarnych scenariuszach. Już nieco wcześniej, pomiędzy nimi a 

                                                      
24

 Posiedzenia Rady Narodowej RP, DPDŻ (Londyn), 26 lutego 1986, nr 48, s. 1, 8. 
25 

Przemówienia Sir Bernarda Braine'a, DPDŻ (Londyn), 7 lutego 1986, nr 32, s. 3. Spra-

wozdanie z podpisania polsko-czechosłowackiej deklaracji, „Rzeczpospolita Polska” (Lon-

dyn), 1986, nr 1-2, s. 4-5. Deklaracja została także opublikowana w: Wybór dokumentów do 

dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991, oprac. A. Suchcitz, L. 

Maik, W. Rojek, Londyn 1997, s. 633-636.  
26

 Deklaracja estońsko-polska, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1988, nr 11, s. 4. 
27

 Prawdopodobnie jedną z ostatnich przedtransformacyjnych propozycji budowania jedno-

ści europejskiej w oparciu o najbliższych sąsiadów złożył w czerwcu 1988 r. Andrzej 

Szczygielski. Posiłkując się danymi makroekonomicznymi argumentował, że w przypadku 

zjednoczenia Niemiec polsko-czechosłowacka federacja, dorównująca potencjałem gospo-

darczym Francji, byłaby jednym z czołowych państw w Europie, które mogłoby zapewnić 

zamieszkującym go narodom większy wpływ na losy Europy, większy niż samodzielnie 

osiągany dobrobyt, a także silniejsze oparcie w przypadku ewentualnego zagrożenia ze 

strony wschodniej lub zachodniej. Z kontekstu wypowiedzi wynika, że Szczygielski 

ostrożnie podchodził do integracji ze strukturami EWG, a w niedalekiej przyszłości Unii 

Europejskiej; zob. A. Szczygielski, Jutro Europy Środkowej, „Orzeł Biały” (Londyn), 

1988, nr 1430, s.20-21.  
28

 Z. Szkopiak, op. cit., s. 211.  
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diasporą wytworzyły się z powodu długoletniego funkcjonowania władzy ko-

munistycznej, prawne, polityczne i psychologiczne bariery, których usunięcie 

sprawiało stronom pewne problemy29. W wymiarze regionalnym warto rów-

nież wspomnieć o braku wielkiego zainteresowania narodów odzyskujących 

po dekadach wolność jakimikolwiek kolejnymi ograniczeniami suwerenności, 

nawet jeżeli składane przez ich emigracyjne przedstawicielstwa propozycje 

przybliżałyby moment pełnej integracji z Zachodem lub ograniczałyby nega-

tywne zjawiska związane z transformacją systemową. Całe zatem, udzielone 

także przez władze RP na uchodźstwie wsparcie w tej materii możemy oceniać 

w kategoriach ważnego, aczkolwiek bardziej symbolicznego niż praktycznego 

wkładu na rzecz powrotu Polski i krajów sąsiednich do jednoczącej się  

Europy.  

                                                      
29

 Władze RP na uchodźstwie odniosły się z dużym dystansem do porozumień „Okrągłego 

Stołu” z uwagi na parytet, jaki został tam uzgodniony. W specjalnym oświadczeniu napisa-

no: Pozostawienie 65% Sejmu w rękach komunistycznego reżimu, narzuconego Polsce w 

Jałcie przez Sowiety, stanowi zaprzeczenie demokracji, dla której przywrócenia olbrzymie 

rzesze Polaków wybrały los politycznego uchodźstwa. Obawiano się powtórzenia doświad-

czeń Mikołajczyka sprzed ponad 40 lat oraz „Solidarności” sprzed 8 lat, stąd z uwagi na 

złożoność sytuacji, i pierwszy po długim okresie start jakiejkolwiek reprezentacji opozycji 

w wyborach, rekomendowano Polakom podejmowanie indywidualnych decyzji w tym 

zakresie, jednocześnie podejmując działania wspierające kandydatów opozycji; zob. 

Oświadczenie Rządu RP. Emigracja niepodległościowa wobec wyborów w PRL, „Orzeł 

Biały” (Londyn), 1989, nr 1442, s. 1; J. M. Biliński, Mazowiecki z nami, my z nim, ibidem, 

1990, nr 1451, s. 2.  
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Patryk Pleskot  

Prezydent na Antypodach. Wizyta Kazimierza 
Sabbata w Australii w 1988 r. Przejaw siły 

czy słabości? 

Dwie wizyty Kazimierza Sabbata w Australii – najpierw jako premiera, a 

potem jako Prezydenta RP na uchodźstwie – odbiły się pewnym echem w śro-

dowisku tamtejszej Polonii. Poniżej postaramy się odgadnąć, jak głośne było to 

echo. Epizodyczna, jak mogłoby się wydawać, i egzotyczna podróż pozwala 

bowiem poruszyć szersze zagadnienie geograficznego oddziaływania instytucji 

rządu RP na uchodźstwie. Australijski przypadek pokazuje zarazem, jak trudno 

to zjawisko jednoznacznie określić. 

Pierwsza z podróży odbyła się na przełomie 1983 i 1984 r. Sabbat odwie-

dził Adelajdę, Canberrę, Hobart, Melbourne i Sydney1. W tym ostatnim mieście 

na początku lutego spotkał się w klubie polskim w Ashfield m.in. z zarządem 

Związku Wolnych Polaków „Solidarność” – jednej z nowo utworzonych orga-

nizacji solidarnościowych. W spotkaniu uczestniczył też delegat rządu na Au-

stralię Eugeniusz Hardy i delegat na Nową Południową Walię Ryszard Trei-

ster2. Jeszcze więcej rozmów Sabbat odbył wcześniej w Melbourne w towarzy-

stwie władz Rady Naczelnej Polskich Organizacji (największej instytucji polo-

nijnej w Australii) i Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (stanowego od-

powiednika Rady Naczelnej). Wręczył przy okazji byłemu premierowi Austra-

lii Malcolmowi Fraserowi order Polonia Restituta. Fraser ponad dwa lata wcze-

śniej przyznał milion dolarów australijskich na rzecz funduszu Help Poland 

Live, stawiającego sobie za cel pomoc humanitarną dla Polaków z PRL3. Kon-

takty z powojenną Polonią zdominowały harmonogram tej wizyty. 

Nie ona była jednak najważniejsza. Późnym latem i jesienią 1988 r. Kazi-

mierz Sabbat, już jako Prezydent RP na uchodźstwie, udał się w kolejną, dłuż-

szą podróż na Antypody, zaproszony przez wspomnianą Radę Naczelną Pol-

                                                      
1
 M. Filek, R. L. Koperski, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii (1950–

1992), Adelaide 1992, s. 74, 144, 168; J. Klim, Działalność i cele Rady, „Biuletyn Informa-

cyjny Rady Organizacji Polskich w ACT” 1985, nr 1, s. 2; Z naszego podwórka: komunikat 

Rady Naczelnej, „Wiadomości Polskie” (Sydney) 1983, nr 43, s. 15. 
2
 B. Odolińska, Spotkanie premiera Sabbata z ZWP „Solidarność”, „Wiadomości Polskie” 

(Sydney), 1984, nr 13, s. 15. 
3
 S. Różycki, Plan przyjęcia premiera K. Sabbata wraz z małżonką w Melbourne i stanie 

Wiktoria, „Tygodnik Polski” (Melbourne) 1983, nr 50-52, s. 6. 
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skich Organizacji oraz australijski Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów. Profil instytucji zapraszających ponownie wskazuje na trady-

cyjny profil organizacji polonijnych, zainteresowanych osobą prezydenta, a 

skupiających głównie osoby wywodzące się z emigracji powojennej.  

Sabbat przyleciał do Australii ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał 

między 26 sierpnia a 1 września 1988 r. Po jednodniowym pobycie w Honolulu 

2 września przybył wieczorem do Sydney. Na Antypodach spędził równo mie-

siąc: wyleciał 2 października i przez Bangkok udał się do Londynu, gdzie przy-

był ostatecznie cztery dni później4. 

Program wizyty prezydenta w Australii, szczegółowo opisywany przez po-

lonijną prasę (sydnejskie „Wiadomości Polskie” i „Tygodnik Polski” z Melbo-

urne), był bardzo bogaty. Po wylądowaniu w Sydney Sabbat został przywitany 

na lotnisku przez przedstawicieli organizacji polonijnych – głównie tych trady-

cyjnych. 3 września spotkał się z gronem nauczycielskim w klubie polskim w 

dzielnicy Ashfield (gdzie działała polska szkoła), udzielił dwóch wywiadów 

telewizyjnych (prawdopodobnie dla rządowej stacji etnicznej), a następnie 

rozmawiał z reprezentantami organizacji harcerskich i Koła Armii Krajowej. 

Dzień później, w niedzielę, uczestniczył w uroczystej mszy świętej w sanktua-

rium maryjnym w Marayong, celebrującej kolejną rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. Wieczorem odbył się w domu polskim w Ashfield uroczysty bankiet 

z udziałem gości australijskich: zastępcy premiera stanowego, burmistrza 

Ashfield Lewisa Hermana oraz kilku stanowych posłów5. Nie była to zatem 

silna reprezentacja polityków australijskich. 

Następnego dnia Sabbat gościł w redakcji „Wiadomości Polskich” (w 

sprawozdaniu z pobytu, zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, błędnie określono tę gazetę jako „Tygodnik Polski”), spotkał się z 

kierownictwem organizacji polonijnych w Sydney, a także z księżmi z misji 

katolickiej chrystusowców. W tym dniu burmistrz Ashfield użyczył gościowi 

swój służbowy samochód. 6 września prezydent rozmawiał z polskimi wykła-

dowcami na Sydney University, wieczorem wziął zaś udział w bankiecie w 

kolejnym klubie polskim w dzielnicy Bankstown, zorganizowanym przez Ko-

misję Skarbu Narodowego, miejscowe koła SPK i Koło AK. Nazajutrz udał się 

samochodem w liczącą ponad 300 km. drogę do Canberry, gdzie po krótkim 

powitaniu zjadł kolację z członkami Klubu Orła Białego – konkurencyjnej wo-

                                                      
4
 Dziennik Ustaw RP (dalej: DzU) 1988, nr 5; K. Łańcucki, Okólnik Prezydium Rady Na-

czelnej Polskich Organizacji w Australii do wszystkich organizacji członkowskich, „Wia-

domości Polskie” (Sydney) 1988, nr 24, s. 14-15; zob. też Z. Derwiński, Krótka historia 

Federacji POwW (1962-1992) [w:] Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 

(1962-1992), red. Z. Derwiński, Melbourne 1993, s. 74; M. Filek, R. L. Koperski, op. cit., 

s. 84; Wielka manifestacja z udziałem Prezydenta RP Kazimierza Sabbata, „Tygodnik Pol-

ski” (Melbourne) 1988, nr 38, s. 1, 15. 
5
 DzU 1988, nr 5. 
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bec stołecznego koła SPK instytucji polonijnej w tym mieście. Następnego dnia 

zwiedził nowy, wspaniały (jak pisano w sprawozdaniu) Klub SPK, gdzie zor-

ganizowano publiczne spotkanie, rozmawiał ponadto z prezesem australijskich 

kombatantów Alfem Garlandem6. 

9 września, wraz z delegatem rządu w Nowej Południowej Walii Ryszar-

dem Treisterem, wyleciał do Melbourne, gdzie został na lotnisku powitany 

m.in. przez prezesa Rady Naczelnej Polskich Organizacji Krzysztofa Łańcuc-

kiego i prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Piotra Koziełła. Na 

nocleg zatrzymał się u Koziełłów. Wcześniej, wieczorem, rozmawiał m.in. ze 

stanowym delegatem rządu RP Stanisławem Różyckim. Między 10 a 14 wrze-

śnia odbył wiele spotkań w domach polskich i domach SPK, z polskimi księż-

mi, harcerzami, a także z kierownictwem Rady Naczelnej Polskich Organizacji. 

Miał jednak tylko jedno wystąpienie radiowe – i to dla radia etnicznego. Wizy-

ta w Melbourne nie wykroczyła zatem poza kadr polonijny7. 

Między 14 a 16 września Sabbat gościł na Tasmanii, gdzie był gorąco wi-

tany przez bardzo aktywne koło SPK, animowane przez byłych żołnierzy spod 

Tobruku. Kolejne cztery dni spędził w Adelajdzie, obracając się w podobnym 

gronie kombatantów, polskiego duchowieństwa, domów i szkół polskich. 

Udzielił tylko dwóch wywiadów dla polonijnego radia. 20 września powrócił 

do Sydney. Po dniu odpoczynku wyruszył samochodem do Brisbane. Malowni-

cza droga – ok. 1000 km – zajęła dwa dni. Na miejscu zatrzymał się w domu 

tamtejszego delegata rządu. Spotkał się m.in. z australijskimi weteranami, zło-

żył również wieniec pod znajdującą się w tym mieście tablicą katyńską. Po 

krótkim odpoczynku oraz parugodzinnych postojach w Maitland i Newcastle 

(miastach leżących pomiędzy Brisbane a Sydney), powrócił 29 września do 

Sydney8.  

Następnego dnia magistrat miasta Ashfield zorganizował bankiet ku czci 

prezydenta Sabbata, na który przybyło kilku burmistrzów innych miejscowości 

aglomeracji sydnejskiej, a także m.in. wiceprzewodniczący parlamentu w Can-

berze. 1 października Sabbat raz jeszcze spotkał się z burmistrzem Hermanem 

na prywatnej kolacji z udziałem dwóch liderów mniejszości żydowskiej w Syd-

ney (polskiego pochodzenia). Następnego dnia wyleciał do Bangkoku9. 

Jak podkreślają Michał Filek i o. Rajmund Koperski, Sabbat odwiedził 

wszystkie liczące się ośrodki polonijne poza Perth10. Trzeba zarazem zazna-

czyć, że oprócz zaangażowania burmistrza Ashfield (liczącego się z liczną Po-

lonią jako grupą wyborczą) i bliżej nieokreślonego udziału kilku polityków 

australijskich na dwóch-trzech imprezach, trudno w programie podróży Sabbata 

                                                      
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem; Wielka manifestacja … 

8
 Ibidem. 

9
 DzU 1988, nr 5. 

10
 M. Filek, R. L. Koperski, op. cit., s. 84. 



 
156 

szukać wątków pozapolonijnych. Nie udało się nią również zainteresować me-

diów australijskich. Co charakterystyczne, w oficjalnym sprawozdaniu z podró-

ży nie stwierdzono bezpośrednich kontaktów z organizatorami inicjatyw soli-

darnościowych. 

Niektóre relacje świadków epoki zdają się sugerować, że również na po-

dwórku polonijnym misja Sabbata nie wywołała takich reakcji, jak można by 

się spodziewać. Na niewielkie znaczenie tej podróży wskazują słowa Marianny 

Łacek, nauczycielki z Sydney: W Australii działali ludzie związani z emigra-

cyjnym rządem RP na uchodźstwie. Pamiętam, że w 1988 r. przyleciał tu ów-

czesny prezydent Kazimierz Sabbat. W radio australijskim – nie polskim – po-

jawiło się ogłoszenie, że prezydent będzie gościł na antenie, w związku z czym 

można dzwonić i zadawać pytania. Podczas trwania audycji nikt nie dzwonił. 

Było mi go strasznie żal i w końcu sama postanowiłam zadzwonić11. Najpraw-

dopodobniej chodziło jednak o audycję polonijną w rządowym australijskim 

radiu etnicznym.  

Jerzy Szafjański, jeden z emigrantów solidarnościowych, dopowiada, że 

dla jego środowiska rząd RP na uchodźstwie nie odgrywał ważnej roli: Delega-

tem emigracyjnego rządu RP w Sydney był Ryszard Treister. To była istotna 

postać, ale nie oszukujmy się: ten rząd funkcjonował jako symbol i tyle. Pamię-

tam, że w 1988 r. do Australii przyjechał prezydent Sabbat – my się tym za bar-

dzo nie interesowaliśmy12. Stosunkowo niewielki rozgłos nadany wizycie z 

satysfakcją podkreślał konsulat generalny PRL w Sydney13. 

O ile dla grupy byłych członków „Solidarności” instytucja rządu RP na 

uchodźstwie rzeczywiście nie była pierwszorzędnym punktem odniesienia, tak 

w przypadku starszych generacji Polonii australijskiej słowa Marianny Łacek 

wydają się zbyt pesymistyczne. Należy pamiętać, że prezydent Sabbat przyjeż-

dżał na Antypody w specyficznym okresie. Koniec 1988 r. to już początek fer-

mentu, który doprowadził do pokojowej transformacji ustrojowej w Polsce. 

Kontekst polski zaczynał zyskiwać nowy wymiar. 

Co więcej, niektóre fakty – w tym dane statystyczne – wyraźnie ukazują, 

że instytucja rządu na uchodźstwie odgrywała w ogólnym życiu polskiej dia-

spory w Australii ważną rolę. Nie ulega wątpliwości, że Polonia australijska 

należała do jednej z najaktywniej angażujących się we wspieranie Skarbu Na-

rodowego. Do tej aktywności przyczynił się premier rządu emigracyjnego Al-

fred Urbański, który w 1975 r. odwiedził Australię, zachęcając tamtejszą Polo-

nię do wspierania rządu. Wizyta ta co prawda również nie odbiła się szerokim 

                                                      
11

 Relacja Marianny Łacek złożona autorowi, 19 marca 2013. 
12

 Relacja Jerzego Szafjańskiego złożona autorowi, 24 maja 2013. 
13

 Archiwum Akt Nowych, 1140, 11/66/1, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną 

„Polonia”, Notatka konsulatu generalnego PRL w Sydney na temat wizyty K. Sabbata w 

Australii, październik 1988, b. p. 
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echem w australijskich kręgach władzy14, niemniej wpływy do Skarbu Naro-

dowego czasowo wzrosły: w 1977 r. wynosiły 3 300 funtów, a rok później 

2 300 (w tym czasie w USA zebrano odpowiednio 14 600 i 10 000 funtów). 

Ogólne wpływy skarbu wynosiły w tych latach niewiele ponad 40 000 funtów, 

z czego połowa pochodziła z Wielkiej Brytanii15.  

W kolejnej dekadzie Polonia australijska utrzymała się w czołówce naj-

bardziej ofiarnych darczyńców: w 1982 r. przekazano stąd na rzecz Skarbu 

Narodowego prawie 6 000 funtów – trzecią pod względem wielkości sumę po 

Wielkiej Brytanii (30 000) i USA (21 000). Proporcje te utrzymały się do końca 

lat 8016. 

Komisja Skarbu Narodowego współdziałała w tych czasach z również or-

ganizacjami solidarnościowymi, np. Wiktoriańskim Stowarzyszeniem „Soli-

darność”, głównie na płaszczyźnie zbierania funduszy dla Polaków17. Najbliż-

szym współpracownikiem Skarbu Narodowego było jednak SPK, która regu-

larnie organizowała akcję zbiórek pieniędzy na ten cel; również w okresie „So-

lidarności”. Warto zaznaczyć, że komisje Skarbu Narodowego działały przy 

większości kół SPK. Miały mniej lub bardziej samodzielny charakter, np. w 

Canberze do 1985 r. istniał Komitet Skarbu Narodowego jako strukturalna 

część Koła nr 5. W tym roku wyodrębnił się w samodzielną jednostkę – Komi-

sję Skarbu Narodowego w ACT – która przystąpiła do Rady Organizacji Pol-

skich w ACT. Sekretarzem Komisji pozostał jednak Franciszek Hądzel, prezes 

koła18. 

Zestawienie finansowe Koła nr 8 SPK w Brisbane za rok 1987 dobrze 

ukazuje miejsce Skarbu Narodowego w hierarchii ważności istniejącej w śro-

dowisku kombatanckim. Na organizację festiwalu kultury polskiej „Pol-Art” 

(największej cyklicznej imprezy kulturalnej australijskiej Polonii) przekazano 

550 dolarów, na Skarb Narodowy – 300, na Fundusz Inwalidów Polskich Sił 

Zbrojnych – 280, na „Solidarność” – 250, tyle samo na budowę pomnika Tade-

usza Kościuszki oraz 50 dolarów na rzecz szkoły polskiej w Brisbane19.  

Jak widać, datki na działalność rządu emigracyjnego były większe niż da-

rowizny na rzecz „Solidarności”. Większe było też znaczenie podróży Kazimie-

rza Sabbata do Australii niż mogłoby się wydawać. Jej przebieg i sam fakt za-

proszenia prezydenta na Antypody świadczy o potrzebie utrzymywania kontak-

tów z londyńskimi władzami RP nawet w tak odległych ośrodkach polskiej 

diaspory jak Australia. 

                                                      
14

 A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 335. 
15

 Ibidem, s. 427. 
16

 Ibidem. 
17

 A. Koclęga, Wiktoriańskie Stowarzyszenie „Solidarność” [w:] Kronika Federacji …, s. 

337. 
18

 Por. M. Filek, R. L. Koperski, op. cit., s. 349-351. 
19

 Ibidem, s. 319. 
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Fot. 5. K. Sabbat (w środku) wśród Polonii australijskiej, 1988 (zbiory P. Ple-

skota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. K. Sabbat (z lewej) przed Pomnikiem Katyńskim, Adelajda 1988 (zbiory 

P. Pleskota) 
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Krzysztof Tarka 

Kazimierz Sabbat i polska emigracja  
polityczna w Wielkiej Brytanii wobec  

przełomu politycznego w kraju w 1989 roku 

U progu 1989 r. Prezydent RP na uchodźstwie Kazimierz Sabbat z zado-

woleniem stwierdził, że długo przez emigrację oczekiwana zmiana sytuacji 

międzynarodowej wreszcie nadeszła. Zmieniała się również sytuacja w kraju. 

Wobec zapowiadanych rozmów władz PRL z opozycją prezydent ostrzegał, że 

komuniści nie dotrzymają żadnych porozumień: Wszelkie układy są tylko ma-

newrem w okresie słabości, manewrem, którego nie traktuje się poważnie. 

Wcześniejsza wiarołomność władz PRL uzasadniała wszelką podejrzliwość i 

nieufność. Sabbat przekonywał, że partia komunistyczna nie zrezygnuje z wła-

dzy, i to pełnej władzy. Jednocześnie przyznał, że każda próba naruszenia mo-

nopolu rządów komunistów może mieć znaczenie. Trwając przy maksymali-

stycznych postulatach, podkreślił że emigracja polityczna musi domagać się 

prawdziwej niepodległości, pełnej wolności i rzeczywistej demokracji w Polsce. 

Taka jest bowiem jej racja bytu1. 

Rozmowy władz PRL z „drużyną Wałęsy” wywołały w „polskim” Londy-

nie mieszane uczucia. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” w komentarzu 

redakcyjnym zaznaczył: Z jednej strony trzeba rozmowy prowadzić, bo to może 

jedyna czy ostatnia szansa na wyprowadzenie społeczeństwa z domu niewoli na 

jakiś znośniejszy grunt, mniej przypominający trzęsawisko. Z drugiej – włączyć 

się w proces reform, to wziąć na siebie współodpowiedzialność za niezawinioną 

katastrofę2. 

W odezwie z 15 lutego działacze Ligi Niepodległości Polski wyrazili zro-

zumienie dla intencji tych osób w kraju, które gotowe były do rozmów z wła-

dzami w celu chociażby częściowego rozluźnienia pęt i minimalnej poprawy 

bytu społeczeństwa. Zdecydowanie krytycznie ocenili jednak rozpoczynającą 

                                                      
1
 K. Sabbat, Rok 1988 – rokiem zmian, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn) 1989, nr 1, s. 

1,10. O stosunku emigracji do wydarzeń w kraju w l989 r. zob. też: A. Z. Cichocka, „Sta-

ra” emigracja polityczna wobec przełomowych wydarzeń w historii „Solidarności”, [w:] 

NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 7, Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, G. Waligó-

ra, Warszawa 2010, s. 68-77; A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 

464-478; K. Tarka, „Zawitała jutrzenka swobody”. Rok 1989 z perspektywy polskiego 

Londynu, „Wolność i Solidarność” 2013, z. 6, s. 32-45. 
2
 Koło ratunkowe, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPDŻ, Londyn) 1989, nr 

37, s. 1. 
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się właśnie dyskusję „okrągłego stołu”, w której niedawni oprawcy próbują 

omamić swoje niedawne ofiary wizją wolnych wyborów: Ta karykatura pozor-

nej liberalizacji wciąż totalistycznego ustroju – pisali – wymaga od niepodle-

głościowego wychodźstwa specjalnej czujności i żywej reakcji na agenturalne 

podszepty. Wezwali też emigrantów do masowego udziału w zbliżających się 

wyborach do Rady Narodowej RP. 

Miesiąc po rozpoczęciu negocjacji Okrągłego Stołu stanowisko emigra-

cyjnych władz przedstawił Kazimierz Sabbat. Prezydent zaznaczył, że emigra-

cja nie wyznaje zasady im gorzej w Polsce, tym lepiej. Uznając potrzebę roz-

wagi i realizmu w działaniu krajowej opozycji oraz ciesząc się z tego, co uda 

się osiągnąć, utożsamiał się jednak z ruchami, które głoszą pełny program nie-

podległościowy. Miał też nadzieję, że będą one rosnąć na sile. Wskazując na 

potrzebę pluralizmu dróg wiodących do wyzwolenia, Sabbat podkreślił, iż obok 

programu „reformistycznego” konieczny jest program „niepodległościowy”3. 

Postawa kierowniczych kręgów emigracji wobec Okrągłego Stołu nie była 

jednoznaczna. Dostrzegano plusy i minusy i czekano na dalszy bieg wydarzeń. 

W przemówieniu wygłoszonym 1 kwietnia 1989 r. na otwarcie Zjazdu Zjedno-

czenia Polskiego, prezydent Sabbat stwierdził, że podział ról między krajem a 

emigracją pozostaje nadal aktualny. Jakiekolwiek będą wyniki „okrągłego sto-

łu” – zaznaczył Sabbat – nie przyniosą one spełnienia tych celów, o które wal-

czyła, walczy emigracja i o które walczy Kraj. Dodał jednak: Będą te wyniki 

stanowiły poprawę, będą stanowiły postęp i podstawę do dalszej akcji. Repre-

zentując obóz „niezłomnych”, podkreślił równocześnie: Nie potępiamy tych, 

którzy [w kraju] szukają porozumienia z władzą jako metody, bowiem i oni – 

jako cel dalszy – widzą wolność Polski4. 

Również premier Edward Szczepanik w wywiadzie dla Rozgłośni Polskiej 

Radia Wolna Europa mówił: Sam fakt siadania do stołu „okrągłego” czy „nie-

okrągłego” z przedstawicielami tej władzy, która w tej chwili jest jedyną efek-

tywną władzą w Kraju, nie dyskredytuje absolutnie niepodległościowego sta-

nowiska osób biorących udział w tych rozmowach. Szczepanik, który na falach 

monachijskiej rozgłośni występował jako profesor ekonomii, a nie emigracyjny 

premier, podkreślił: Taktyka ich [opozycji] w Kraju na pewno musi być inna niż 

taktyka nasza. To trzeba traktować jako realité des choses, jako konieczność 

życia codziennego, z którą się oni spotykają na co dzień5. 

Oficjalne stanowisko emigracyjnych władz przedstawiono nazajutrz po 

zakończeniu obrad Okrągłego Stołu. Podczas narady zwołanej przez prezydenta 

                                                      
3
 K. Sabbat, Obok programu „reformistycznego” konieczny jest program „niepodległo-

ściowy”, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1989, nr 2, s. 1. 
4
 Idem, Podział ról między krajem a emigracją, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1989, 

nr 4, s. 3. 
5
 E. Szczepanik, Konieczność życia codziennego, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1989, 

nr 4, s. 3. 
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5 kwietnia z udziałem członków rządu oraz przywódców życia politycznego i 

społecznego minister spraw krajowych Ryszard Kaczorowski wyliczał pozy-

tywne strony negocjacji między władzami PRL a „konstruktywną opozycją” 

(częściowo wolne wybory do Sejmu, legalizacja „Solidarności” i przywrócenie 

Senatu). W rezultacie w Polsce nastąpi rozluźnienie kontroli partii nad życiem 

obywateli – podsumował. Zaznaczył jednak, że nie ma żadnych gwarancji, iż 

zawarta umowa zostanie tym razem dotrzymana przez komunistów6.  

Nieufność i sceptycyzm cechowały również pozostałych uczestników na-

rady. Przedstawiciele emigracyjnego establishmentu cieszyli się z zapowiedzi 

nawet częściowych zmian w kraju, choć mieli wątpliwości co do ich wykona-

nia. Pozytywnym rezultatom negocjacji przeciwstawiali podmurowanie [przez 

opozycję] panującego reżymu przez zgodę na współpracę, akceptację urzędu 

prezydenta o niemal dyktatorskich uprawnieniach (nie miano wątpliwości, że 

zostanie nim gen. Wojciech Jaruzelski) oraz brak jakichkolwiek zapowiedzi 

sposobu poprawy sytuacji gospodarczej. W wydanym oświadczeniu podkreślo-

no, że emigracja nie widzi w postanowieniach „okrągłego stołu” spełnienia 

tych celów, dla których powstała, którym służy i będzie nadal do nich zmierzać. 

Wyrażono też obawę, że cena dodatnich osiągnięć „okrągłego stołu” może 

okazać się zbyt wysoka7.  

Zdecydowanie bardziej krytyczne stanowisko zajęła Polska Partia Socjali-

styczna. Emigracyjni socjaliści uważali Okrągły Stół za wybieg władz PRL w 

celu zyskania na czasie. Byli przekonani, że tylko presja radykalizujących się 

nastrojów społeczeństwa doprowadziła do rozpoczęcia rozmów. Jednak i oni 

dostrzegli, że porozumienie podpisane przez Lecha Wałęsę i gen. Czesława 

Kiszczaka zawiera szereg istotnych i pozytywnych ustaleń. Jednocześnie 

ostrzegali: Koncesje tego typu, podpisywane przez komunistów w momentach 

słabnięcia ich władzy, były natychmiast deptane, gdy odzyskiwali oni siły. Ape-

lowali do krajowej opozycji, aby z determinacją broniła wywalczonych 

ustępstw. Wątpliwości wzbudzały ustalenia w sferze polityczno-ustrojowej: 

zgoda opozycji na niekonfrontacyjne wybory czy niemal dyktatorskie upraw-

nienia przyszłego prezydenta. Umacniały one pozorną pełnoprawność narzu-

conej, antynarodowej władzy komunistów w Polsce. Niepokoił również odgór-

ny system wyznaczania kandydatów opozycji w wyborach. Groziło to prze-

kształceniem Komitetu Obywatelskiego w niekomunistyczną wersję PRON. W 

oświadczeniu wydanym 8 kwietnia podkreślono, iż ustalenia zawarte pomiędzy 

narzuconą, nieprawną władzą a dowolnie wyznaczoną reprezentacją opozycji 

(nawet jeśli zasiadali w niej ludzie uprzednio zasłużeni dla sprawy polskiej) w 

żadnym wypadku nie mogą być zaakceptowane przez polskich socjalistów ani 

nie mają mocy wiążącej dla całego narodu. Pewną liberalizację komunistycznej 

                                                      
6
 R. Kaczorowski, Nie wyznajemy zasady, że im gorzej, tym lepiej, „Rzeczpospolita Polska” 

(Londyn), 1989, nr 4, s. 1, 2. 
7
 Narada u Prezydenta RP, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1989, nr 4, s. 2. 
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dyktatury w Polsce witano tylko jako pierwszy i to dość skromny krok na dro-

dze do pełnej demokracji8. 

W odezwie pierwszomajowej do towarzyszy w Kraju kierownictwo PPS 

stwierdziło: Nie możemy jednak oceniać tych wyników [Okrągłego Stołu] pozy-

tywnie jako początku drogi do demokratyzacji życia w dzisiejszej Polsce. Jest to 

tylko objaw liberalizacji w stosunkach władza – społeczeństwo wymuszony sy-

tuacją ekonomiczną i narastającym buntem robotników wobec ponurej rzeczy-

wistości9. W przemówieniu do kraju z okazji robotniczego święta przewodni-

cząca Centralnej Rady Partyjnej PPS Lidia Ciołkoszowa podkreśliła: Nie libe-

ralizacja czy tak zwana demokratyzacja panującego w Polsce systemu komuni-

stycznego jest celem Polskiej Partii Socjalistycznej. Tym celem było i jest oba-

lenie skutków postanowień jałtańskich10. 

Podobnie krytyczne stanowisko zajęły władze Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego. W oświadczeniu wydanym 14 maja, w dniu Święta Ludowego, czy-

tamy: Ostatnie zmiany i uchwały tzw. „okrągłego stołu” – to mydlenie oczu 

społeczeństwa polskiego. Pragnieniem narodu polskiego nie jest tak zwana 

„liberalizacja” systemu komunistycznego czy drobne ustępstwa oraz przyrze-

czenia, ale pełna wolność, niepodległość i demokracja11. Większość emigran-

tów nie wiązała wielkich nadziei z ewolucyjną drogą zmian. Nawet krytycy 

Okrągłego Stołu nie przypisywali jednak złej woli „solidarnościowym” nego-

cjatorom. 

Bardziej stonowana była ocena wyrażona przez Antoniego Dargasa, preze-

sa Stronnictwa Narodowego i redaktora naczelnego „Myśli Polskiej”. Komen-

tując rezultaty Okrągłego Stołu podkreślił on: Tym razem Polacy z obu stron 

wybrali politycznie właściwy moment do rozpoczęcia dialogu. Wskazał również 

na pozytywną rolę Kościoła katolickiego, który opowiadał się za porozumie-

niem społecznym, przyjmując na siebie rolę animatora lub arbitra. Dargas 

uważał jednak, iż konkretne wyniki negocjacji między władzami PRL a „soli-

darnościową” opozycją są niestety mniej niż skromne. Jego obawy budziły 

również dyktatorskie uprawnienia prezydenta i szybki termin wyborów, który 

wyklucza jakiekolwiek przygotowanie się do nich z wyjątkiem aparatu pań-

stwowego. W tej sytuacji – przekonywał Dargas – byłoby lepiej, gdyby opozy-

cja zgodziła się na mianowanie swych przedstawicieli posłami i odłożyła wybo-

ry na rok lub dwa lata, a w tym czasie skoncentrowała się na odnowieniu 

stronnictw politycznych w kraju. Jego zastrzeżenia budził też skład Komitetu 

Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w którym przeważali działacze lewicy 

                                                      
8
 Oświadczenie Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie bieżących wydarzeń w Kraju, 

DPDŻ, 1989, nr 90, s. 4. 
9
 Odezwa pierwszomajowa „do towarzyszy w Kraju”, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 

1989, nr 5, s. 3. 
10

 L. Ciołkoszowa, Na dzień 1 maja 1989 roku, DPDŻ, 1989, nr 108, s. 11. 
11

 W dniu Święta Ludowego, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1989, nr 5, s. 3. 
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laickiej z okresu KORu oraz przedstawiciele nurtu liberalno-katolickiego. We-

dług Dargasa najważniejszą sprawą, którą Okrągły Stół powinien się był zająć 

była katastrofalna sytuacja gospodarcza Polski i sposoby jak z niej wyjść, a w 

tej dziedzinie osiągnięto najmniej. Prezes SN uważał jednak, że Okrągły Stół 

był potrzebny. Rozmowy postrzegał jako etap na drodze do przywrócenia peł-

nej podmiotowości Narodu w prawdziwie demokratycznych i wolnych wybo-

rach12. 

W końcu maja rozmowy Wałęsy i jego zwolenników z narzuconą władzą 

poparła katolicka „Gazeta Niedzielna”. Argumentowano: Trzeba szukać roz-

wiązań w kompromisach, choćby tylko częściowych, a te są możliwe jedynie w 

rozmowach, zwłaszcza, gdy powstają warunki zmuszające przeciwnika do dia-

logu i ustępstw. Za podjęciem rozmów przemawiała totalna katastrofa gospo-

darcza Polski, ale także szansa przebudowy państwa w kierunku demokracji i 

większego ograniczenia rozhukanej władzy. Bitwa o Polskę wymagała podziału 

ról między krajem a emigracją: Społeczeństwo w kraju wybiera drogę dialogu z 

reżymem, bo ta jedynie może prowadzić do jakichś pozytywnych, choć poło-

wicznych rozwiązań. Inna jest rola emigracji, która nie może wdawać się w ja-

kiekolwiek kontakty, nie mówiąc już o kompromisach z reżymem. (…) To, co 

jest koniecznością w zniewolonym kraju, nie może dotyczyć i być wzorem dla 

wolnej emigracji, choć cel tam i tu jest niezmienny i zawsze ten sam13. 

W „polskim” Londynie, choć przeważali sceptycy, nie zabrakło również 

zdecydowanych zwolenników Okrągłego Stołu. Rada Naczelna Polskiego Ru-

chu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” na zebraniu 20-21 maja 

1989 r. podkreśliła, iż ostatnie zmiany w Polsce mają charakter przełomowy. 

Rozmowy, w których udział wzięła najbardziej reprezentatywna część opozycji 

demokratycznej, uznano za niewątpliwe osiągnięcie. Kierownictwo PRW 

„NiD”, przeciwne niewczesnym zrywom i opowiadające się zawsze za ewolucją, 

udzieliło pełnego poparcia tej części opozycji z Lechem Wałęsą na czele, która 

to wywalczyła. W przyjętej uchwale stwierdzono: Podobnie jak oni, uważamy 

obecne zmiany za kolejny etap na drodze do dalszych poczynań, których osta-

tecznym celem jest pełna demokracja i niepodległość oraz udział Polski i in-

nych narodów Wschodniej Europy w Zjednoczonej Europie. Nie lekceważono 

jednak, ani tym bardziej nie potępiano tych grup, które sprzeciwiały się osią-

gniętemu porozumieniu: Należy oczekiwać – stwierdzono w uchwale – że będą 

one zwalczać komunizm, a nie opozycję demokratyczną i że nie będą nawoły-

wać do zbrojnej rewolucji ani przygotowywać działalności terrorystycznej. 

Niezłomni niepodległościowcy odegrać mogli również pozytywną rolę: Dzia-

łalność tych grup nie pozwoli na zastój i pobudzać będzie społeczeństwo do 

poszerzania zakresu wolności, utrzymując gotowość do wykorzystania odpo-
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 A. Dargas, Etap okrągłego stołu, „Myśl Polska” (Londyn), 1989, nr 7/8, s. 1. 
13

 Bitwa o Polskę, „Gazeta Niedzielna” (Londyn), 1989, nr 22, s. 3. 
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wiedniego układu sił międzynarodowych i słabości reżymu, dla podjęcia na-

stępnego wysiłku, który przyniesie pełną niepodległość i demokrację14. 

Wobec zapowiadanych wyborów w kraju krytyczne stanowisko zajął rząd 

emigracyjny. W oświadczeniu z 10 maja 1989 r. podkreślono: Pozostawienie 

65 % w rękach komunistycznego reżymu, narzuconego Polsce w Jałcie przez 

Sowiety, stanowi zaprzeczenie demokracji. Emigracja obawiała się, że nawet 

przyobiecane, częściowo wolne, wybory do Sejmu i pozornie całkowicie wolne 

wybory do Senatu mogą być sfałszowane bądź utrudnione. Służba Bezpieczeń-

stwa, wojsko PRL i stacjonujące w Polsce oddziały sowieckie zapewniają sa-

mowolę reżymu bez względu na podpisane porozumienie. Rząd RP ostrzegał też 

uchodźstwo przed nawoływaniami do wzięcia udziału w czerwcowych wybo-

rach i finansowym poparciem akcji przedwyborczej. Przypominano, że głoso-

wanie dla emigrantów organizują konsulaty PRL. Przestrzegano również przed 

udziałem w zbiórkach pieniężnych organizowanych w tym celu przez czynniki 

nieodpowiedzialne i nie kontrolowane przez polityczną emigrację. Jednocześnie 

w oświadczeniu tym czytamy: W sytuacji, kiedy zapadła decyzja wzięcia udzia-

łu w tych niedemokratycznych wyborach, w interesie narodu leży sukces kandy-

datów „Solidarności” i innych kandydatów niezależnych. Nie krytykowano 

jednak tych ugrupowań w kraju, które odmawiały wzięcia udziału w wyborach: 

Decyzja w tej sprawie powinna opierać się na osobistej ocenie i sumieniu poli-

tycznym. Deklarowano także finansową pomoc dla ruchów wolnościowych w 

kraju i kandydatów niezależnych15. Te pozornie sprzeczne zapowiedzi były 

świadectwem ogromnych obaw, ale także nadziei, choć nie wierzono, aby 

„procentowe” wybory doprowadziły do zasadniczych zmian w kraju. Bardziej 

obawiano się rozmycia postawy niepodległościowego wychodźstwa. Kierow-

nictwo emigracji, trwając przy maksymalnych celach, nie odrzucało jednak 

postawy pragmatycznej. 

Publicznie bodaj najbardziej „twarde” stanowisko w sprawie wyborów za-

jął Włodzimierz Olejnik, redaktor „Tygodnia Polskiego” (weekendowego wy-

dania „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”) oraz działacz PPS. Na 

tydzień przed głosowaniem wezwał emigrantów do bojkotu wyborów. Bez 

niedomówień stwierdził: Akcji wyborczej do władz ustawodawczych PRL pro-

wadzonej na emigracji należy przeciwstawić się z całą stanowczością. Działa-

czom w Kraju trzeba natomiast tłumaczyć rolę emigracji niepodległościowej i 

to, że nie może ona brać udziału w wyborach. Skrytykował coraz bardziej na-

tarczywe głosy na emigracji na rzecz poparcia i udziału w wyborach (nie wy-

mienił jednak żadnych nazwisk): Akcja ta – stwierdził – popierana przez nie-

których znanych działaczy politycznych, a kierowana przez aktywistów różnych 

grupek prosolidarnościowych, nasiliła się wprowadzając zamieszanie na emi-
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 Uchwały Rady Naczelnej PRW NiD, „Trybuna” (Londyn), 1989, nr 61(117), s. 4. 
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 Oświadczenie Rządu RP. Emigracja niepodległościowa wobec wyborów w PRL, „Rzecz-
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gracji. Pojawiły się nawet głosy o zasadniczych zmianach w Polsce. Olejnik 

uważał, że takie opinie były wynikiem nieporozumień, bądź braku dostateczne-

go rozeznania sytuacji. Dodał, że komisje wyborcze w krajach zamieszkałych 

przez polskich emigrantów, są komisjami PRL, a głosowanie odbywać się bę-

dzie w reżimowych konsulatach. Negatywnie oceniał również działaczy krajo-

wej opozycji, którzy zdecydowali się na start w wyborach pod szyldem „Soli-

darności” czy Konfederacji Polski Niepodległej. Po wyborach wszyscy oni – 

jako opozycja parlamentarna – będą współtworzyli system polityczny PRL, 

niezależnie od treści założeń programowych i intencji. Przypomnijmy, iż emi-

gracyjny rząd jedynie ostrzegał uchodźstwo przed nawoływaniami do wzięcia 

udziału w czerwcowych wyborach, uznając równocześnie, że w interesie naro-

du leży sukces kandydatów „Solidarności” i innych kandydatów niezależnych. 

Olejnik zarzucił działaczom „Solidarności” skupionym wokół Lecha Wałęsy, 

że decydując się na start w wyborach, podzielili polską opinię publiczną. Pod-

kreślił, że czerwcowe wybory nie są wyborami parlamentarnymi w normalnym 

tego słowa znaczeniu. Są natomiast „wyborami”, których wynik co do zasady i 

istoty został przesądzony przed głosowaniem w kontrakcie „okrągłego stołu”. 

W tymże kontrakcie „grupa Wałęsy” zgodziła się również na utworzenie urzę-

du Prezydenta PRL, wyposażonego we władzę dyktatorską, którym może być 

tylko gen. Jaruzelski, wychowanek sowieckich szkół janczarskich, zaufany 

człowiek Kremla, twórca i realizator stanu wojennego. Olejnik dodał: W uwa-

gach wypowiadanych na tle obrad i porozumień „okrągłego stołu” zapomina 

się często o charakterze władz PRL, władz, od początku po dzień dzisiejszy – 

narzuconych, zależnych i kontrolowanych przez Moskwę. Władz lojalnych nie 

wobec Polski i narodu polskiego, ale władz lojalnych wyłącznie wobec moco-

dawców na Kremlu”16.  

Klęska PZPR i sukces „Solidarności” w czerwcowych wyborach przyspie-

szyły proces ewolucyjnej zmiany ustroju polityczno-gospodarczego zaplano-

wanej przy Okrągłym Stole. Stopniowo zmieniały się również nastroje na emi-

gracji. Początkowa ostrożność, obawa, sceptycyzm coraz wyraźniej przeradzały 

się w radość zwycięstwa i nadzieje na zmiany. Na inauguracyjnym posiedzeniu 

Rady Narodowej 10 czerwca 1989 r. prezydent Sabbat wyraził zadowolenie z 

powodu zwycięstwa „Solidarności” w wyborach, które sześć dni wcześniej 

odbyły się w Polsce: Cieszy nas każdy kolejny sukces społeczeństwa niezależ-

nego w Kraju. Doceniamy celowość i potrzebę programu reformistycznego. 

Odrzucenie komunizmu przez Polaków – mówił prezydent – jest zjawiskiem 

uderzającym, brzemiennym w skutki. Czy to demontaż komunizmu? Skąd to 

niespodziewane zjawisko? – zastanawiał się Sabbat. Według niego komunizm 

wszedł w okres zmierzchu i to przede wszystkim w Związku Sowieckim. (...) 

Zmiany w Moskwie czynią możliwymi zmiany w Warszawie. W efekcie: Po raz 
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pierwszy obraz Wolnej Polski, choć może daleki, nabiera cech realności. Sab-

bat ostrzegał, że w nowej sytuacji rządzący będą chcieli włączyć opozycję we 

wspólne ramy, „wdrukować” ją we współpracę z partią i zneutralizować ją w 

ramach potężnego aparatu władzy komunistycznej i nomenklatury. Przede 

wszystkim komuniści oczekują legalizacji ze strony opozycji i społeczeństwa. 

Wyrazem tej legalizacji miał być wybór generała Jaruzelskiego na najwyższy 

urząd w państwie: Twórca stanu wojennego, człowiek, który wypowiedział woj-

nę narodowi polskiemu – miałby być prezydentem? Byłby to smutny dzień dla 

Polski – twierdził Sabbat. Mimo zmian w kraju nie skończyła się jeszcze misja 

emigracji: Emigracja polityczna – zaznaczył – ma w ramach wspólnego [z kra-

jem] celu odrębne zadania. Mogą one wymagać odrębnej drogi. Nie czas więc 

by likwidować emigrację polityczną, chyłkiem i wstydliwie. (…) Na ramionach 

Rządu [na uchodźstwie] leżą nadal te same obowiązki, które nałożyła na nas 

historia. Prezydent Rzeczypospolitej nadal wyraża ciągłość suwerenności Pań-

stwa Polskiego. Ten stan rzeczy będzie trwał do czasu, kiedy w Polsce zbierze 

się nareszcie Sejm wybrany w wolnych i demokratycznych wyborach, wolny od 

obcej siły, od obcego nacisku i od strachu. Wtedy wielka dziejowa rola naszej 

emigracji ulegnie zakończeniu. Dzień ten przybliżył się znacznie17. 

Na tym samym posiedzeniu Rady Narodowej premier Szczepanik podkre-

ślił, że mimo wielkiego zwycięstwa opozycji i druzgocącej porażki komunistów 

w wyborach 4 czerwca Polska nadal nie będzie posiadać parlamentu wyłonio-

nego w drodze demokratycznych, wolnych wyborów i nie będą nią rządzić wła-

dze, które odpowiadałyby nieskrępowanej woli Narodu. Władze w Warszawie 

są całkowicie uzależnione od Sowietów, a na ziemi polskiej znajdują się dalej 

oddziały Armii Czerwonej. Moskwa nie odrzuciła też możliwości zbrojnej in-

terwencji w wewnętrzne sprawy Polski. W mocy pozostał układ jałtański, odda-

jący kraj pod dominację sowiecką. W tej sytuacji niezmienione pozostały zada-

nia rządu RP. Premier zapowiadał również, że emigracyjne władze będą wspie-

rać wszelkimi dostępnymi sposobami ruchy wolnościowe w kraju18. 

W rezolucji Rada Narodowa diagnozowała, że wyniki czerwcowych wy-

borów świadczą o narastającym kryzysie reżymu i o zbliżającej się całkowitej 

klęsce komunizmu w Polsce. Emigracyjny parlament z radością witał rozszerze-

nie w Kraju marginesu wolności, wyrażając nadzieję, że opozycja wykorzysta 

go w interesie całego Narodu w dalszej walce o obalenie dyktatu jałtańskiego19. 

                                                      
17

 K. Sabbat, „Nie ma prawdziwej demokracji bez pluralizmu”, „Rzeczpospolita Polska” 

(Londyn), 1989, nr 6, s. 1, 4. 
18

 E. Szczepanik, Nie zmienione zadania Rządu RP, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 

1989, nr 6, s. 3. 
19

 Rezolucja Rady Narodowej RP, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1989, nr 6, s. 2. 
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Londyński „Dziennik Polski” zaznaczył w komentarzu, że głosowanie 

wykazało światu, iż Polska nie jest krajem wolnym, gdyż od 45 lat rządzi nim 

partia, której nikt nie chce20. 

Na łamach „Myśli Polskiej” Wojciech Wasiutyński pisał: Wybory czerw-

cowe niczego nie zakończyły, ale wiele spraw rozpoczęły. Przede wszystkim 

rozpoczęły ostateczny rozkład monopartii. W tej sytuacji nie może już być mo-

wy o powrocie do „dyktatury proletariatu” ani do „centralizmu demokratycz-

nego”. Partia – podsumował Wasiutyński – jako główny filar ustroju przestała 

istnieć. Pozostaje wojsko i policja z Jaruzelskim na czele. W wyniku wyborów 

pojawiła się natomiast partia drugiego obiegu (drużyna Wałęsy). Ma ona man-

dat do reprezentowania społeczeństwa, ale nie może przejąć władzy od PZPR, 

bo wywołałoby to reakcję generalicji, nomenklatury i Moskwy o nieobliczal-

nych konsekwencjach. Współrządy wojska i partii drugiego obiegu – przepo-

wiadał Wasiutyński – najeżone będą trudnościami. Od demokratyzacji życia, 

przede wszystkim wolności zrzeszania się, nie ma jednak odwrotu, a to musi 

zmienić cały układ społeczno-polityczny. Do sukcesu „Solidarności” w wybo-

rach przyczyniło się poparcie Kościoła, jedynego autorytetu instytucjonalnego. 

Wasiutyńskiego niepokoiło to, że władzę w zwycięskim obozie przechwyciła 

lewica z Bronisławem Geremkiem, Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem 

na czele. Polsce groziła jednak przede wszystkim anarchia gospodarcza, w któ-

rej kto może, będzie kładł rękę na czym się da21. 

Jeszcze większy dystans do lewicowych kręgów opozycji oraz niektórych 

elementów polityki Zachodu widoczny jest publicystyce Leszka R. Jasieńczyka 

Krajewskiego. Autor ten twierdził na łamach „Myśli Polskiej”: Zarówno w 

rozkładającej się PZPR jak i w oficjalnej opozycji elementy lewicowe obawiają 

się takiej zmiany, która by wytworzyła naturalną demokratyczną strukturę sa-

morządną działającą po linii interesów społeczeństwa. W zamian chcieliby 

utrzymać system mniej lub więcej biurokratyczny, w którym mogliby odgrywać 

jakąś rolę. Nieokreślone bliżej czynniki międzynarodowe – pisał Jasieńczyk 

Krajewski – są przeciwne ułożeniu się stosunków między Rosją a Zachodem. 

Publicysta „Myśli Polskiej” ostrzegał: Polska nieustabilizowana, na krawędzi 

gospodarczej ruiny, może być manipulowana jako punkt zapalny przeciw Rosji. 

Za naczelne zadania uważał uzdrowienie gospodarki i upodmiotowienie społe-

czeństwa. Strasząc groźbą chronicznego chaosu w kraju, wzywał do roztropne-

go kompromisu22. Nie sprecyzował jednak adresata swojego apelu. Można się 

domyślać, że chodziło mu o „drużyny” Wałęsy i Jaruzelskiego, najlepiej po-

zbawione lewicowych biurokratów. 

                                                      
20

 Ramię przy ramieniu, DPDŻ, 1989, nr 137, s. 1.  
21

 W. Wasiutyński, Po czerwcowych wyborach, „Myśl Polska” (Londyn), 1989, nr 11/12, s. 

1. 
22

 L.R. Jasieńczyk Krajewski, Trochę sensu, „Myśl Polska” (Londyn), 1989, nr 13/15, s. 4. 
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Krajobraz po bitwie szkicował na łamach londyńskiej „Trybuny” Krzysz-

tof Mularczyk, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego PRW „NiD”: 

Wyniki wyborów w Polsce – chwalił się po fakcie swoją przenikliwością – były 

zaskakujące dla rządu i opozycji, ale nie dla mnie. Głównymi siłami – proro-

kował – pozostaną „Solidarność” i zreformowana Partia. Wszystkie pozostałe 

ugrupowania będą musiały szukać sojuszów z tymi wielkimi siłami23. 

Redakcja „Gazety Niedzielnej” była pod ogromnym wrażeniem wyborów 

w kraju. Ogłoszenie przez władze PRL prawdziwych wyników uznano za rzecz 

godną zaznaczenia i aprobaty. Katolicki tygodnik przestrzegał jednak przed 

wciąganiem przedstawicieli „Solidarności” do współrządzenia. W ten sposób 

komuniści zamierzali na nich móc zwalić winy za dziesięciolecia nadużyć wła-

dzy, marnotrawstwa ekonomicznego i całkowitej ruiny gospodarczej Polski. W 

tej sytuacji „Solidarność” powinna pozostać w opozycji, stworzyć rząd cieni i 

przygotowywać się, aby przy następnych wyborach za cztery lata przejąć choć-

by częściowo odpowiedzialność za przyszłe losy Ojczyzny24.  

Jeszcze w końcu lipca komentator londyńskiego „Dziennika Polskiego”, 

zastanawiając się czy „Solidarności” opłaca się, w obecnej sytuacji, wziąć na 

siebie trudne zadanie stworzenia rządu, a tym bardziej – wejście do rządu zdo-

minowanego przez komunistów, uważał to raczej za samobójstwo niż za sukces. 

Na emigracji obawiano się, że „Solidarność” nie będzie mogła skutecznie kie-

rować „obcym” sobie aparatem administracyjnym. Zresztą strategiczne mini-

sterstwa – spraw wewnętrznych, zagranicznych i wojskowych – pozostałyby i 

tak w rękach komunistów. W każdej chwili groziłby więc wojskowy zamach 

stanu, a przy dowództwie wojska w rękach podporządkowanych Moskwie gene-

rałów i przy obecności sowieckiej armii na terenie Polski, nie można wykluczyć 

nawet inwazji w razie zbyt daleko idących posunięć. Ponadto „Solidarność”, 

tworząc rząd, weźmie na siebie współodpowiedzialność za dawne niepowodze-

nia, a perspektywa sukcesu jest odległa i niepewna. Londyński „Dziennik Pol-

ski” już wcześniej zajmował krytyczne stanowisko wobec Okrągłego Stołu czy 

czerwcowych wyborów. Autor komentarza nie miał również zaufania do „soli-

darnościowych” elit: Wejście [„Solidarności”] do rządu – twierdził – może 

zrodzić podejrzenie (oby nie uzasadnione), że przy Okrągłym Stole i wyborach 

chodziło tylko i wyłącznie o nowy podział stanowisk25. Ta ostatnia opinia była 

jednak odosobniona w „polskim” Londynie. 

Kazimierz Sabbat nie doczekał wolnej Polski. Wieczorem 19 lipca 1989 r., 

po dniu pracy, prezydent wyszedł z siedziby emigracyjnych władz przy 43 Ea-

ton Place w Londynie. Idąc ulicą, nagle zasłabł. Śmierć nastąpiła natychmiast. 

                                                      
23

 K. Mularczyk, Krajobraz po bitwie – wybory 89, „Trybuna” (Londyn), 1989, nr 61 (117), 

s. 13-15. 
24

 Wybory w Polsce, „Gazeta Niedzielna” (Londyn), 1989, nr 26, s. 3. 
25

 Rząd „Solidarności” sukces czy samobójstwo?, DPDŻ, 1989, nr 177, s. 1. 
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Tego samego dnia w Warszawie Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezy-

denta (jeszcze PRL) Wojciecha Jaruzelskiego26. 

Pamięć zmarłego prezydenta emigracyjne władze uczciły na posiedzeniu 

Rady Narodowej 2 września 1989 roku. Premier Edward Szczepanik, przema-

wiając w imieniu rządu RP stwierdził, że Kazimierz Sabbat dobrze zasłużył się 

ojczyźnie27. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26

 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Sabbat nie żyje, „Rzeczpospolita Polska” 

(Londyn), 1989, nr 6, s. 1; J. K. Danel, Kazimierz Sabbat. Rys biograficzny, Mielec 2000, s. 

74. 
27

 Śp. Kazimierz Sabbat Prezydent RP, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 1989, nr 9, s. 6. 
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Rozdział III. 

Emigracja niepodległościowa  
na Zachodzie –  

przywództwo, elity, społeczność, 
struktury 
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Andrzej Purat  

Polityka polskich rządów emigracyjnych  
wobec Ukra ińców w latach 1939-1953 1 

Internowanie członków ostatniego rządu przedwrześniowego w Rumunii i 

                                                      
1
 Zagadnienie dotyczące polityki polskich rządów emigracyjnych wobec Ukraińców w 

Polsce stało się przedmiotem badań naukowych dopiero w latach 80. XX wieku. Pierwszą 

analizę tej tematyki zawdzięczamy Ryszardowi Torzeckiemu (Kontakty polsko-ukraińskie 

na tle problemu ukraińskiego w polityce polskiego rządu emigracyjnego i podziemia (1939-

1944), „Dzieje Najnowsze”, 1981, z. 1-2). Ten sam autor poświęcił tej kwestii jeden z pod-

rozdziałów monografii wydanej na początku lat 90., a dotyczącej stosunków polsko-

ukraińskich w okresie II w. św. (Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny 

światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 96-109). Badania poświęcone 

problemowi ukraińskiemu w polityce rządów emigracyjnych prowadził też Czesław Partacz 

(Organizacje ukraińskie a emigracyjny rząd generała Władysława Sikorskiego we Francji 

1939 roku, „Rocznik Koszaliński”, 1998, nr 28; Problem ukraiński w polityce rządu na 

uchodźstwie i polskiego państwa podziemnego w latach 1939-1945, [w:] Polska-Ukraina: 

trudne pytania, t. 4, Warszawa 1999, s. 115-128). Tę kwestię poruszył również w artykule 

ukraiński historyk Łeonid Zaszkilniak (Problem ukraiński w polityce rządu emigracyjnego i 

polskiego podziemia w latach 1939-1945, [w:] Polska-Ukraina…, s. 129-146). Karol 

Grünberg i Bolesław Sprengel poświęcili jeden z rozdziałów wspólnego opracowania ana-

lizie stosunku polskich władz emigracyjnych do sprawy ukraińskiej (Trudne sąsiedztwo. 

Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku, Toruń 2005, s. 515-525). Podsumowanie stanu 

badań w tym zakresie stanowi monografia napisana przez wspomnianego już C. Partacza i 

Krzysztofa Ładę (Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny 

światowej, Toruń 2003). Na tle złożonej sytuacji i tragicznych wydarzeń na Wołyniu i w 

Małopolsce Wsch. autorzy ci przedstawili różne aspekty działalności rządu polskiego w 

sprawie ukraińskiej. Szczególną uwagę zwrócili oni na polityczną i wojskową stronę tej 

działalności, a także na działania władz polskiego podziemia. Mniej miejsca poświęcili w 

swej książce zabiegom dyplomatycznym od chwili, kiedy kwestia ukraińska zaczęła funk-

cjonować jako jedno z zagadnień międzynarodowych. W ich planowaniu i organizowaniu 

główną rolę odgrywali emigracyjni szefowie MSZ: August Zaleski i Edward Raczyński. 

Pamiętniki tego drugiego stanowią cenne źródło dla zrozumienia meandrów polityki rzą-

dów emigracyjnych (Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego, Londyn 1944; W so-

juszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945, Londyn 

1997). Istotnym źródłem są listy z Rosji pisane przez prof. Stanisława Kota (Listy z Rosji 

do gen. Sikorskiego, Londyn 1956). Źródła pamiętnikarskie stanowią uzupełnienie doku-

mentów wydanych drukiem (Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 1, Wrocław-

Warszawa-Gdańsk-Łódź 1990; Protokoły Posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, cz. 1: 

1939-1941, oprac. W. Grabowski, Warszawa 2008) i wielu źródeł archiwalnych, w tym tych 

przechowywanych w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała W. Sikorskiego 

w Londynie (dalej: IPMS).  
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brak zgody zachodnich aliantów na powołanie nowej władzy, w skład której 

weszliby także przedstawiciele sanacji, umożliwiło utworzenie rządu polskiego 

na emigracji kierowanego przez gen. W. Sikorskiego2. Etapem kończącym for-

mowanie się władz emigracyjnych było wyznaczenie 16 października 1939 r. 

następcy prezydenta Władysława Raczkiewicza w osobie gen. Kazimierza 

Sosnkowskiego oraz powołanie 9 grudnia 1939 r. Rady Narodowej (początko-

wo w 20-, a następnie 24-osobowym składzie,) mającej odgrywać rolę quasi 

parlamentu emigracyjnych stronnictw politycznych3. C. Partacz zwraca uwagę, 

że w jej składzie oprócz 20 przedstawicieli partii politycznych znalazł się jeden 

przedstawiciel Ślązaków i jeden Żyd – dr Ignacy Schwarzbart. Zaskakujący jest 

brak w Radzie Narodowej przedstawicieli mniejszości słowiańskich – Ukraiń-

ców i Białorusinów4. 

Po ukonstytuowaniu się rządu emigracyjnego, dla jego premiera głównym 

zadaniem stało się sformułowanie polskich celów wojny i uruchomienie środ-

ków do ich realizacji. Podstawowym celem politycznym polskich rządów emi-

gracyjnych było utrzymanie po wojnie wschodnich granic Polski, zgodnie z 

zapisami Traktatu Ryskiego z 1921 r. To zaś wymuszało rozwiązanie problemu 

ukraińskiego, który stopniowo stawał się jednym z istotniejszych zagadnień 

polityki rządów emigracyjnych w Londynie w okresie II wojny światowej. 

Rząd emigracyjny odciął się od złej polityki sanacji prowadzonej wobec mniej-

szości narodowych. Szczególnie istotne było ułożenie na nowo wzajemnych 

relacji z Ukraińcami. Mogły one mieć wpływ na kształt przyszłej polskiej gra-

nicy wschodniej i decydować o zasięgu polskich wpływów w Europie Środko-

wo-Wschodniej po zakończeniu wojny. Problem stanowiło rozbicie polityczne 

społeczności ukraińskiej, która nie zbudowała jednej reprezentacji narodowej. 

Jej część, związana z ruchem nacjonalistycznym, deklarując poparcie dla Nie-

miec, pozbawiła się wsparcia państw zachodnich w postulacie uzyskania pań-

stwa po wojnie. Mimo tego, jak trafnie zauważa C. Partacz, utrata niepodległo-

ści przez Polskę dawała Ukraińcom iluzję marzeń o własnej niepodległości5. 

Do chwili wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. polski rząd 

emigracyjny kwestię ukraińską traktował jako sprawę wewnętrzną, nie zaś jako 

problem międzynarodowy. Dlatego podstawy prawne do zmiany polityki wo-

bec mniejszości, w tym Ukraińców, miał tworzyć powołany w dniu 13 listopa-

                                                      
2
 Szerzej zob.: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia Polityczna Polski. Okres 1939-

1945, Gdańsk 1990, s. 69-79; W. Kowalski, Ostatni rok Europy (1939), Warszawa 1989, s. 

680-689, 696-699; J. M. Majchrowski, Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-

Długoszewski. Zarys biografii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 225-230; J. Beck, 

Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 201; E. Duraczyński, Rząd Polski na uchodźstwie 1939-

1945, Warszawa 1993, s. 27. 
3
 A. Urban, Emigracyjny dramat, Warszawa 1998, s. 28. 

4
 C. Partacz, Problem ukraiński w polityce polskiego rządu...., s. 115. 

5
 C. Partacz, K. Łada, op. cit., s. 9. 
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da 1939 roku Komitet do Spraw Kraju (KmdSK)6. W jego skład, oprócz prze-

wodniczącego, którym został gen. K. Sosnkowski weszli ministrowie: Aleksan-

der Ładoś, Marian Seyda i Jan Stańczyk oraz pierwszy zastępca ministra spraw 

wojskowych gen. Marian Kukiel7. W uchwale z 15 listopada 1939 r. Komitet 

polecił zachowanie ostrożności w podejmowaniu wspólnie z Ukraińcami dzia-

łań przeciwko ZSRR i składaniu im jakichkolwiek deklaracji: Okazja wspólne-

go wystąpienia z Ukraińcami może stworzyć warunki dla pewnych rozwiązań w 

przyszłości, na razie jednak nie trzeba jawnie łączyć się z nimi w ten sposób, 

który mógłby dać asumpt bolszewikom do niszczenia Polaków8. Następna 

uchwała KmdSK podjęta w dniu 28 listopada 1939 r. miała już inny charakter. 

Stwarzała ona podstawy do podjęcia próby porozumienia się z „niepodległo-

ściowym ruchem ukraińskim” w celu wspólnej walki zarówno z Niemcami jak 

i z Sowietami. Z treści protokołu posiedzenia KmdSK wynika, że były też wy-

tyczne dla mężów zaufania wyznaczonych do rozmów z Ukraińcami. Przewod-

niczący obradom gen K. Sosnkowski stwierdził, że: Okres przedwojenny i 

obecny są to już dwie różne epoki. Jeżeli Polska nie ujawni swego stanowiska, 

to będzie ubiegnięta przez Niemcy i Rosję Sowiecką. Decyzja musi być powzię-

ta, i to w stylu odpowiadającym wymaganiom i warunkom czasu. Grozi niebez-

pieczeństwo, że przy finalizowaniu wojny Polska może być zepchnięta do linii 

Curzona9. Taka obawa co do przyszłości polskiej granicy wschodniej wynikała 

także ze sformułowanego wcześniej stanowiska rządu brytyjskiego. 

W listopadzie 1939 r. było już jasne, że rząd emigracyjny nie może liczyć 

na poparcie władz brytyjskich w sprawie powrotu do granic wschodnich sprzed 

17 września 1939 r., co wiązałoby się z koniecznością wojny z ZSRR. Wyraź-

nie wskazuje na to wypowiedź premiera Neville Chamberlaina, który w paź-

dzierniku 1939 roku oznajmił ministrowi A. Zaleskiemu, że: Polska nie powin-

na oczekiwać zbrojnego wsparcia Wielkiej Brytanii przeciw ZSRR10. Zaś mini-

ster spraw zagranicznych Edward Halifax oświadczył, że: ZSRR zajął tereny na 

wschód od linii Curzona, uznanej przez rząd brytyjski za właściwą granicę 

państwa polskiego. Premierowi gen. Wł. Sikorskiemu oświadczono, że gwaran-

cje brytyjskie dotyczą wyłącznie agresji ze strony Niemiec11. Prawie rok później 

istotną deklarację w sprawie granic złożył Winston Churchill. 5 września 1940 

                                                      
6
 Protokoły Posiedzeń Komitetu..., s. 35. (Dok. nr 1: Pismo powołujące Komitet Ministrów 

dla Spraw Kraju i desygnujące generała Kazimierza Sosnkowskiego na Komendanta Głów-

nego Związku Walki Zbrojnej oraz materiały do niego dołączone, Paryż, 13 listopada 

1939). 
7
 Ibidem. 

8
 Ibidem, s. 53 (Dok. Nr 2: Pierwsze Posiedzenie Komitetu dla Spraw Kraju, Paryż, 15 

listopada 1939); Armia Krajowa w dokumentach..., t. 1, s. 6. 
9
 Protokoły Posiedzeń Komitetu..., s. 76 (Dok. Nr 5: Czwarte Posiedzenie Komitetu dla 

Spraw Kraju, Paryż, 28 listopada 1939).  
10

 K. Grünberg, B. Sprengel, op. cit., s. 515. 
11

 Ibidem. 



 
176 

r. ówczesny premier Wielkiej Brytanii, przemawiając w Izbie Gmin, oświadczył 

że: Nie mamy zamiaru uznać jakichkolwiek zmian terytorialnych, które miały 

nastąpić w trakcie wojny, chyba, że odbywają się one przy swobodnie wyrażo-

nej zgodzie i dobrej woli stron zainteresowanych12. Wypowiedź ta wyraźnie 

pomijała znane premierowi W. Churchillowi stanowisko polskiego rządu emi-

gracyjnego w kwestii granicy wschodniej i wskazywała, że rząd brytyjski stoi 

na stanowisku, że dokonane tam przesunięcia po 17 września 1939 roku odbyły 

się przy dobrej woli i za porozumieniem stron. To był sygnał dla Stalina do 

rozpoczęcia starań o potwierdzenie przez aliantów zachodnich aneksji Kresów 

Wschodnich. Cel swój Stalin osiągnął na konferencji w Teheranie w 1943 roku. 

Według oceny gen. K. Sosnkowskiego zepchnięciu Polski do linii Curzona 

po wojnie mógł zapobiec śmiały program narodowościowy. Zaś toczącym się 

rozmowom z Ukraińcami w kraju i za granicą trzeba nadać określony kierunek. 

Stanowisko przewodniczącego poparł min. Ładoś stwierdzając, że: (...) polityka 

polska musi być dostosowana do zaszłych zmian, a sprawa ukraińska jest nie-

zmiernie ważna i propozycję uchwały p. gen. Sosnkowskiego uważa za słuszną, 

lecz przemawia za całkowitą poufnością z następujących powodów: 1) instruk-

cja jest równoznaczna z wypowiedzeniem wojny Sowietom i 2) ażeby nie wy-

strzelić w próżnię jednostronnym aktem, bez uprzedniej zgody przedstawicieli 

ukraińskich. Przewodniczący potwierdza tajność instrukcji, z tym, iż będzie 

mogła być ogłoszona tylko po zawarciu umowy dwustronnej z rządem polskim. 

Na razie chodzi o dyrektywy poufne na użytek wewnętrzny13. 

W uchwale Komitet stwierdził, że: Rząd nie tylko dopuszcza możliwość 

porozumienia z niepodległościowym ruchem ukraińskim, lecz uznaje potrzebę 

stworzenia wspólnego frontu polsko-ukraińskiego, zwróconego przeciw oku-

pantom. Współdziałanie polsko-ukraińskie winno być do czasu tajne, by nie 

stwarzać dodatkowych podniet dla eksterminacyjnej polityki bolszewików 

względem żywiołu polskiego w Małopolsce Wschodniej14. Przez ruch niepodle-

głościowy rozumiano środowiska związane z emigracyjnym rządem Ukraiń-

skiej Republiki Ludowej, który potępił niemiecką agresję na Polskę15. Rząd 

polski pod względem politycznym ustalił następujące wytyczne ramowe dla 

akcji porozumiewawczej: 1. Powstanie niepodległe państwo ukraińskie. W 

sprawie granic wschodnich tego państwa Polacy przyjmą każde najdalej idące 

rozwiązanie, określone przez stronę ukraińską. 2. Niepodległe państwo ukraiń-

skie będzie sfederowane z Rzeczypospolitą Polską na zasadach równości. Prze-

bieg granicy między Polską i Ukrainą zależny będzie od stopnia ścisłości ustro-

ju federalnego. 3. Mniejszość ukraińska w ramach Rzeczypospolitej Polskiej, 

mniejszość polska w ramach państwa ukraińskiego korzystać będą z pełni praw 

                                                      
12

 J. Ślusarczyk, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1939-1945, Toruń 2000, s. 119-120. 
13

 Protokoły Posiedzeń Komitetu..., s. 76 (Dok. Nr 5…) 
14

 Ibidem, s. 78; Armia Krajowa w dokumentach…, t. 6, s. 4-5. 
15

 Zob. też R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy..., s. 101. 
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narodowych i kulturalnych na zasadach wzajemności. Wytyczne niniejsze nie 

stanowią jeszcze deklaracji oficjalnej rządu przeznaczonej do publikacji. Sfina-

lizowanie ugody może nastąpić tylko w drodze rokowań dwustronnych pomię-

dzy rządem polskim a reprezentacją ukraińską. Z wytycznych niniejszych należy 

korzystać w sposób dyskretny, tajny i tylko w miarę jak strona ukraińska okaże 

gotowość do ścisłego współdziałania w walce czynnej z okupantami. Uchwałę 

należy uzgodnić z ministrem spraw zagranicznych16. 

Powyższe wytyczne przewodniczący KmdSK gen. K. Sosnkowski przesłał 

premierowi w celu zatwierdzenia. Uchwała w sprawie ukraińskiej będzie w 

myśl intencji Komitetu uzgodniona z ministrem spraw zagranicznych. Proszę, 

by Pan Premier zechciał rozważyć, czy nie jest wskazanym dla uchwały powyż-

szej uzyskać sankcję pełnej Rady Ministrów. W tym czy innym wypadku zależy 

na pośpiechu o tyle, że najbliższy emisariusz winien zabrać ze sobą dyrektywy 

w tej sprawie, gdyż Kraj na nie z niecierpliwością oczekuje, a rozmowy z Ukra-

ińcami na terenie Lwowa są już od dłuższego czasu prowadzone17. Jednak gen. 

Sikorski odniósł się do tych wytycznych bardzo sceptycznie18. Uważam, że o 

takim podejściu do nich zdecydowała obawa premiera, że ich zrealizowanie 

może oznaczać powrót do polityki prometejskiej, która przez rząd emigracyjny 

została odrzucona jako nieskuteczna. Brak było w tym momencie także jasnej 

koncepcji rozwiązania problemu ukraińskiego. Stąd zachowawcza postawa gen. 

Sikorskiego i bardzo ostrożne działania rządu.  

Trudność wytyczenia głównej linii politycznej dotyczącej kwestii ukraiń-

skiej wynikała również z różnic między organizacjami i partiami politycznymi 

funkcjonującymi zarówno w kraju jak i na emigracji, których rząd nie mógł 

lekceważyć. Stanowiska ugrupowań politycznych wobec kwestii ukraińskiej 

były następujące: 1. Stronnictwo Narodowe (SN), Szaniec i Konfederacja Naro-

du (KN) reprezentowały stanowisko skrajnie nacjonalistyczne, mające charak-

ter antyukraiński, sprowadzający się do koncepcji przesiedlenia ludności ukra-

ińskiej. 2. Stronnictwo Ludowe (SL), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Obóz 

Polski Walczącej (OWP), Konwent Organizacji Niepodległościowych (KON) 

oraz Miecz i Pług przewidywały rozwiązanie problemu ukraińskiego w ramach 

państwowości polskiej i zapewnieniu mniejszości ukraińskiej pełnego równou-

prawnienia obywatelskiego. 3. Stronnictwo Demokratyczne (SD) i Stronnictwo 

Pracy (SP) zakładały przyznanie Ukraińcom autonomii narodowej19. 

W. Filar wskazuje także na różnice stanowisk, jakie zaistniały w kwestii 

                                                      
16

 Protokoły Posiedzeń Komitetu..., s. 78 (Dok. Nr 5…) 
17

 Ibidem, s. 82-83, (Materiały: Gen. Sosnkowski do gen. Sikorskiego – przekazanie uchwał 

KSK oraz kwestia uchwały w sprawie ukraińskiej, Paryż, 30 listopada 1939). 
18

 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy..., s. 101.  
19

 C. Partacz, K. Łada, op. cit., s. II (Przedmowa W. Filara, który powołał się na: Archiwum 

Akt Nowych (dalej: AAN), 202/III.10, Zespół Akt Delegatury Rządu RP, Stanowisko ugru-

powań politycznych w kraju wobec sprawy ukraińskiej, s. 1-4). 
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ukraińskiej między Delegatem Rządu a Dowódcą ZWZ-AK. Według jego oce-

ny Delegat Rządu RP Cyryl Ratajski reprezentował ostry kurs wobec Ukraiń-

ców. Natomiast gen. Stefan Rowecki (“Grot”) stał na stanowisku pozytywnego 

rozwiązania sprawy ukraińskiej. Pogląd ten popierało Biuro Informacji i Pro-

pagandy oraz SD, SL i PPS20. Realistyczne podejście gen. Sikorskiego do 

sprawy ukraińskiej, wstrzymujące w praktyce realizację wytycznych uchwały z 

dnia 28 listopada 1939 r., spowodowało, że następny dokument rządu z 18 

grudnia 1939 r. zawierał stwierdzenia ogólnikowe. Mówiły one o równoupraw-

nieniu i sprawiedliwości społecznej wobec mniejszości narodowych21. 

Ostrożne i realistyczne stanowisko rządu w kwestii ukraińskiej nie hamo-

wało zainteresowania nią. W ramach prac rządu emigracyjnego poświęcano 

problemowi wiele uwagi. Zbierano skrzętnie opinie rzeczoznawców. Wahano 

się, czy w ogóle podejmować sprawę ukraińską w kontaktach międzynarodo-

wych. Akcję na tym forum ożywiono w I kwartale 1940 r. Ministerstwa: Infor-

macji i Dokumentacji oraz Spraw Wewnętrznych gromadziły opinie i argumen-

ty stron i prezentowały je gen. Sikorskiemu. Rząd, aby podejmować decyzje 

musiał mieć możliwie dużo danych, ale w tym okresie miał ich w kwestii ukra-

ińskiej zdecydowanie za mało.  

Z drugiej strony zdawano sobie sprawę z faktu, iż bez uregulowania pro-

blemu ukraińskiego nie będzie możliwe utrzymanie Kresów Wschodnich w 

granicach Polski. Chciano się też porozumieć z emigracją ukraińską. Ta jednak 

była bardzo rozczłonkowana politycznie i wewnętrznie skłócona. C. Partacz 

pisze, że: Poszczególne grupy miały odmienne cele, nadzieje i sympatie poli-

tyczne. Po zajęciu Warszawy przez Niemców i niedopilnowaniu przez odpo-

wiednie władze polskie ewakuacji rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, do-

tychczasowy prezydent Andrij Lewićkyj złożył pisemną rezygnację. W dniu 9 

września przekazał on swój zakres kompetencji urzędującemu w Paryżu premie-

rowi Wiaczesławowi Prokopowyczowi, który został prezydentem. W jego imie-

niu występowali we Francji tacy członkowie nowo utworzonego rządu emigra-

cyjnego, jak premier i minister spraw zagranicznych Ołeksander Szulhin, mini-

ster spraw wojskowych gen. Ołeksander Udowyczenko. Sekretarzem tego rządu 

został prof. Wołodymyr Sołowij z Małopolski, były prowincjonalny działacz 

UNDO. Poprzez dokooptowanie Sołowija władze URL zamierzały rozszerzyć 

swoje wpływy na Ukraińców z Małopolski Wschodniej. Swój dotychczasowy 

program polityczny rząd URL opierał na koncepcji prometejskiej, realizowanej 

przez Liwyćkiego, profesora Romana Smal-Stoćkiego i generała Wołodymyra 

Salśkiego. Wszyscy ci politycy, nastawieni pozytywnie do Polski, pozostali w 

Warszawie. Propolska grupa URL, która stała na stanowisku programu Symona 

                                                      
20

 Cyt. za ibidem. 
21

 Ibidem, s. 19; IPMS, A. 10.3/1, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, Stan sprawy 

ukraińskiej w chwili obecnej, Londyn, 9 sierpnia 1940, k. 13; R. Torzecki, Kontakty polsko-

ukraińskie..., s. 320. 
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Petlury (Prokopowycz-Szulhin-Udowyczenko), skupiająca wokół siebie do 

czerwca 1940 roku Komitet Ukraiński w Paryżu, rozwijała aktywną działalność 

polityczną22. Do prac nad kwestią ukraińską włączono także polskie placówki 

dyplomatyczne w Bukareszcie, Budapeszcie, Sztokholmie, Ottawie, Waszyng-

tonie, Pittsburghu, Buenos Aires, Watykanie oraz komórki MSW, MSZ i 

MSWojsk. Monitorowały one działalność różnych organizacji ukraińskich na 

świecie, na terenie GG i Kresów Wschodnich zajętych po 17 września 1939 r. 

przez ZSRR23. 

Referentem Spraw Narodowościowych, u którego zbiegały się sprawy 

rozmów polsko-ukraińskich był prof. Olgierd Górka. Przygotowywał on pod-

stawowe opracowania, a koreferaty do nich sporządzał mec. dr Bronisław 

Longschamps de Berier. Zajmowali oni krańcowo przeciwne stanowiska. Rząd 

powołał więc arbitrów – m.in. dr. Ludwika Grodzickiego (ludowca, z pocho-

dzenia Galicjanina) oraz szefostwo Sztabu Naczelnego Wodza. Na początku 

1940 r. prof. O. Górka przedstawił memoriał dotyczący kwestii ukraińskiej. 

Zaprezentował on analizę stanu spraw ukraińskich pół roku po wybuchu II 

wojny światowej24. Według O. Górki: 1. Rzeczypospolita Polska miała być sil-

nie zainteresowana w powstaniu niezależnego państwa ukraińskiego; 2. 

Wschodnie granice Rzeczypospolitej miały ulec po wojnie dość daleko idącym 

zmianom, na skutek czego niektóre terytoria musiałyby wejść w skład przyszłe-

go państwa ukraińskiego; 3. Rząd RP powinien już wtedy (początek 1940 r.) 

wydać proklamację o niepodległości państwa ukraińskiego, gdyż w przeciwnym 

wypadku państwo to mogło powstać „bez naszego współdziałania”, tym bar-

dziej, że idea tego państwa znajdowała coraz nowych zwolenników w szeregach 

naszych sprzymierzeńców25. 

Konkluzja wynikająca z treści tego dokumentu sprowadzała się do stwier-

dzenia, że na przełomie lat 1939/40 na odcinku spraw ukraińskich czas praco-

wał na korzyść Ukraińców przeciw Polakom. W związku z tym konieczne były 

zdecydowane działania polskiego rządu emigracyjnego, który bez zwracania 

uwagi na negatywną opinię niektórych środowisk emigracyjnych powinien 

ogłosić i jawnie popierać niepodległość Ukrainy. Tylko w ten sposób można 

było uzyskać szansę na podjęcie praktycznej współpracy polsko-ukraińskiej26.  

Opinia prof. O. Górki nie została wzięta pod uwagę i w tym czasie nie po-

dejmowano żadnych znaczących i konkretnych działań politycznych wobec 

emigracji ukraińskiej. Inną opinię w sprawie rozwiązania kwestii ukraińskiej 

prezentował dr B. Longchamps de Berier. Twierdził on, że: 1. Niepodległa 

                                                      
22

 Cyt. za C. Partacz, op. cit., s. 117. 
23

 Ibidem, s. 19. 
24

 M. Kwiecień, G. Mazur, Memoriał Profesora Olgierda Górki w kwestii ukraińskiej z 4 

stycznia 1940 roku, „Zeszyty Historyczne” 2002, z. 139, s. 164-187. 
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 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy..., s. 102. 
26

 M. Kwiecień, G. Mazur, op. cit., s. 186. 
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Ukraina byłaby znacznie niebezpieczniejszym sąsiadem RP niż Rosja; 2. 

Wschodnie granice RP (ze stycznia 1939 r.) nie powinny podlegać żadnej dys-

kusji; 3. Rząd RP nie ma prawa i wobec tego nie powinien wydawać żadnych 

proklamacji dotyczących niepodległości Ukrainy; 4. Najlepszą metodą postę-

powania z Ukraińcami jest niewdawanie się z nimi w pertraktacje; 5. Sojuszni-

cy prowadzący rozmowę z Ukraińcami, obywatelami polskimi, na temat teryto-

riów wchodzących w skład RP, popełniają nielojalność wobec Polski27. Z kolei 

wg L. Grodzickiego jedyną drogą (do ratowania, co się da) jest wymiana tery-

toriów i ludności między Polską i Ukrainą28. 

W tym samym czasie polskie MSZ, zbierające poprzez swoje komórki in-

formacje na temat organizacji ukraińskich na świecie, oczekiwało od rządu 

jednoznacznej deklaracji w kwestii ukraińskiej. Bez takiej decyzji nie mogło 

podjąć rozmów z niektórymi działaczami ukraińskiej emigracji w celu pozy-

skania ich do współpracy z Polską. Nie można było też przedstawić polskiego 

stanowiska w kwestii ukraińskiej aliantom zachodnim, którzy pytali o nie na 

wypadek wybuchu wojny z ZSRR. Wobec nasilającej się okupacji w kraju na 

instrukcje dla mężów zaufania mających rozpocząć działania pozyskujące lud-

ność ukraińską do walki z okupantami oczekiwały zarówno władze cywilne jak 

i dowództwo ZWZ.  

W realizację powyższych celów aktywnie włączył się minister spraw za-

granicznych August Zaleski. Zaproponował on rządowi uznanie: a) prawa na-

rodu ukraińskiego do własnej państwowości. Gotów jest te aspiracje popierać 

dyplomatycznie, w miarę wzrostu korzystnej koniunktury międzynarodowej) 

potrzebę ścisłej współpracy z przyszłym państwem ukraińskim, do federacji 

włącznie; b) prawo Ukraińców, obywateli do pełnego rozwoju narodowego i 

kulturalnego w ramach autonomii lub też uznać, że Ukraińcy zamieszkali w 

Polsce będą mieli takie same prawa jak Polacy zamieszkali w państwie ukraiń-

skim29. Tych dość daleko idących ustępstw i propozycji, które mogły być w 

przyszłości podstawą do rozmów z częścią ukraińskiej emigracji, dla której 

Rzeczypospolita mogła być jedynym realnym partnerem, polski rząd także nie 

przyjął. Zdecydowała tu obawa o utrzymanie dobrych stosunków z aliantami, 

którzy uważali, że Ukraińcy to problem Związku Radzieckiego i nie zamierzali 

narażać się z ich powodu na pogorszenie relacji z tym państwem. Sytuację mo-

gła zmienić tylko wojna ZSRR z zachodnimi aliantami 

Sytuację polskiego rządu utrudniał fakt, że możliwości zawarcia porozu-

mienia były ograniczone tylko do wspomnianej już grupy działaczy URL, która 

interesowała się dobrymi stosunkami z polskim rządem. Byli to jednak partne-

rzy izolowani i pozbawieni jakichkolwiek wpływów w kraju, chociaż aspirowa-

li do prowadzenia samodzielnej polityki. Nie byli jednak w stanie rywalizować 
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 C. Partacz, K. Łada, op. cit., s. 36. 



 

 

 
181 

z ukraińskimi nacjonalistami z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, działa-

jącymi zarówno w kraju jak i na emigracji. Błędne okazało się przypuszczenie 

prof. O. Górki, że walka wewnętrzna między różnymi odłamami emigracji 

ukraińskiej może doprowadzić do porozumienia i że OUN wyparł się współ-

pracy z Niemcami. Faktycznie nacjonaliści próbowali uzyskać wpływ na kwe-

stię ukraińską poprzez wprowadzenie swoich zwolenników jako informatorów i 

mężów zaufania do rządowych kół alianckich. Porozumienie z tą organizacją, 

mającą od swojego powstania w 1929 r. antypolski charakter, nie było jednak 

możliwe. W celu przeciwstawienia się OUN i ograniczenia skutków jej działal-

ności na terenie Francji i innych państw Europy Zachodniej, polegającej na 

rozsyłaniu antypolskich memoriałów, prof. O. Górka proponował zacieśnienie 

współpracy z rządem francuskim. Nie uzyskał jednak znaczącego poparcia, 

gdyż rząd francuski nie chciał zająć w tej kwestii jasnego stanowiska.  

Nacjonaliści z OUN w 1940 r. nie tylko nie szukali możliwości porozu-

mienia, a wręcz nasilali gwałtowne ataki na rząd W. Sikorskiego. Tego od nich 

wymagały finansujące ich koła hitlerowskich Niemiec. C. Partacz pisze, że: 

Wiosną 1940 roku taktyka ukraińskich nacjonalistów była już dla Polaków wy-

raźnie widoczna. Przebiegała dwutorowo: 1) Nacjonaliści najbardziej zaanga-

żowani we współpracę z III Rzeszą, jak na przykład agent Gestapo Richard 

Jary30, działali i przebywali na terenie Niemiec, skąd kierowali akcją OUN na 

terenie diaspory ukraińskiej; 2) Organizacje nacjonalistyczne, związane w róż-

nej formie z OUN z terenu Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady, otrzymały 

polecenie manifestowania na zewnątrz lojalności wobec swoich państw i 

utrzymywanie w prasie pozorów wiary w zwycięstwo państw alianckich. Jedno-

cześnie Berlin polecił OUN wszczęcie akcji przeciwko ukraińskim partiom i 

organizacjom demokratycznym jak np. Grupie UNR i pod pozorem ich nega-

tywnego stosunku do Polski nakazał lansować tezę polityczną, że największymi 

                                                      
30

 Richard Jary, z ukr. Riko Jaryj ( 14 czerwca 1898 - ?), urodzony w Rzeszowie, jako syn 
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wrogami Ukrainy są Polacy, Sowieci i Niemcy31. 

Prof. O. Górka, po przeprowadzeniu analizy taktyki OUN i jej źródeł zo-

rientował się, że działania OUN skierowane były przeciw Polsce, w małym 

stopniu przeciw ZSRR, a w ogóle przeciw Niemcom. Nacjonaliści z OUN pró-

bowali przekonać społeczność międzynarodową, że w trwającej wojnie są stro-

ną neutralną. Czekali na rozwój wypadków na frontach, aby w odpowiednim 

momencie stanąć po stronie zwycięzców. W 1940 r. byli przekonani, że wojnę 

wygrają Niemcy, a po pokonaniu Związku Radzieckiego uda im się utworzyć 

niepodległe państwo ukraińskie. To stanowiło ich główny cel, jaki zamierzali 

przy pomocy Niemców zrealizować. Dlatego nie byli zainteresowani tworze-

niem ogólnoukraińskiego komitetu, który proponowali działacze z kręgów 

URL. Porozumienie nie było możliwe ze względu na stanowisko OUN i zdecy-

dowaną odmowę Andrija Melnyka32 podpisania deklaracji antyniemieckiej. A. 

Melnyk jednocześnie potwierdził swoją wiarę w zwycięstwo III Rzeszy33. 

Wiosną 1941 r. problem ukraiński dalej stanowił dla rządu emigracyjnego 

jedno z najważniejszych zagadnień politycznych. Potwierdza to treść ściśle 

tajnego pisma ministra informacji i dokumentacji prof. Stanisława Strońskiego, 

w którym stwierdza, że w tej kwestii nie prowadzono systematycznych prac, a 

rząd nie ma w tej sprawie wyraźnego stanowiska. Wobec tego w tymże piśmie 

pojawiły się kolejne propozycje, jak problem ten można rozwiązać w zaistniałej 

sytuacji politycznej. Były one następujące: 1. Ustalenie przez rząd polski wy-

tycznych do polityki w sprawie ukraińskiej; 2. Zlecenie przez rząd dla Biura 

Celów Wojny przyspieszenia i rozszerzenia studiów nad zagadnieniem ukraiń-

skim; 3. Powołanie w Dziale Narodowości Ministerstwa Informacji i Dokumen-

tacji samodzielnego referatu do spraw ukraińskich; 4. Ministerstwo to powinno 

wydać szereg opracowań i wydawnictw poświęconych zagadnieniu ukraińskie-

mu34. Nie wiemy, jaka była reakcja premiera na powyższe pismo, ale generalnie 

polityka rządu w sprawie ukraińskiej nie uległa zmianie. Nad rozwiązaniem 

kwestii ukraińskiej cały czas pracowali wspomniani już eksperci – dr L. Gro-

dzicki, dr B. Longschamps de Berier i referent spraw narodowościowych w 

MSW prof. dr O. Górka. Ich propozycje, ze względu na ostrożną politykę rządu 

i trudności w realizacji, były odrzucane. 

Wiosną 1941 r. zaczęły napływać informacje o możliwości wybuchu woj-

ny pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. 23 kwietnia 1941 r. ppłk Emil Macieliński z 
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ZWZ we Lwowie domagał się instrukcji w sprawie ustosunkowania się do or-

ganizacji ukraińskich (...) i wytycznych na wypadek wojny sowiecko-

niemieckiej35. C. Partacz przypuszcza iż: była to udana próba wysondowania 

założeń polityki wobec Ukraińców przez NKWD, na usługach której był praw-

dopodobnie Macieliński36. Dowódca ZWZ gen. Kazimierz Sosnkowski via 

Stambuł odpowiedział: Kontakty z tajnymi organizacjami ukraińskimi potrzeb-

ne są dla uzgodnienia wspólnego planu działania co do poboru. Nie rozmawiać 

z Ukraińcami na platformie politycznej – to należy do rządu. Przy ewentual-

nych próbach ze strony (Ukraińców) oświadczenie do wiadomości, nie udziela-

jąc ze swej strony na ten temat żadnych informacji. Ten odcinek pracy należy do 

politycznego przedstawiciela Rządu na tamtejszym terenie37. 

Podsumowując działania polskiego rządu emigracyjnego w pierwszym 

okresie wojny, należy stwierdzić, że nie wypracował on żadnej koncepcji w 

sprawie ukraińskiej. Propozycje kilku ekspertów, ze względu na obawy premie-

ra i rządu o kontakty z aliantami, którzy w imię własnych interesów nie chcieli 

drażnić Rosjan, były odrzucane. Poważniejszych rozmów z Ukraińcami nie 

podjęto także z powodu rozbicia emigracji ukraińskiej i braku zrozumienia 

taktyki OUN, który stanowił jedyną realną siłę polityczną zarówno w kraju, jak 

i na emigracji. Do podejmowania ważnych decyzji w sprawie ukraińskiej bra-

kowało rządowi emigracyjnemu także rzetelnej i pełnej informacji na temat tej 

kwestii. Sytuację polityczną, w tym podejście do problemu ukraińskiego, dia-

metralnie zmienił dopiero wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku. 

Po 22 czerwca 1941 r. problem ukraiński dla polskich rządów emigracyj-

nych (aż do końca wojny) stał się nieodłącznym elementem stosunków z 

ZSRR. Nie zmienił się cel nadrzędny, jakim było utrzymanie granic sprzed 1 

września 1939 r. Nie było już mowy o oddaniu ziem na rzecz przyszłego nie-

podległego państwa ukraińskiego. Liczono, że uda się poprawić los ludności 

polskiej i ukraińskiej żyjącej na ziemiach zajętych po 17 września 1939 r. Na 

podjęcie rozmów z ZSRR naciskał rząd brytyjski. Już 23 czerwca 1941 roku W. 

Sikorski w przemówieniu radiowym wyraził nadzieję, że ZSRR uzna pakt z 23 

sierpnia 1939 r. zawarty z Niemcami za nieaktualny i pojawi się możliwość 

uwolnienia jeńców i deportowanych po 17 września 1939 r. Treść tego wystą-

pienia, uzgodnionego z prezydentem Raczkiewiczem i Radą Ministrów, stała 

się powodem konfliktu. Związane to było ze zmianami, jakie w tekście na żą-

danie W. Churchilla wprowadził premier. Sikorski dążył przy tym do szybkiego 

rozpoczęcia pertraktacji z rządem sowieckim, ponieważ zależało mu na utwo-
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rzeniu armii w ZSRR oraz ulżeniu doli wysiedlonych tam Polaków38. 

Na kontrowersje związane z kwestią rozmów z Sowietami, zwrócił uwagę 

we wspomnieniach Edward Raczyński. Pisze on, że: W czasie kiedy byłem 

obezwładniony (...) wypadkiem i odsunięty od życia politycznego, rozpętał się 

wielki kryzys w sprawach polskich na tle mimowolnego przyłączenia się Rosji 

do Wielkiej Brytanii w charakterze alianta i decyzji brytyjskiej rozciągnięcia 

tego nowego sojuszu także na Polskę. Wobec naprężonych stosunków panują-

cych w naszym rządzie oraz popełnionych taktycznych i merytorycznych błędów 

kryzys na tle polityki zagranicznej ogarnął także dziedzinę naszych zagadnień 

wewnętrznych i przerodził się w przewlekły kryzys ustrojowy. W pierwszym rzę-

dzie poszło o procedurę przy dyskutowaniu układu z Sowietami. Rozmowy od 

pierwszej chwili prowadzone były przez samego premiera Sikorskiego obok p. 

Zaleskiego, przy czym strona angielska (min. Eden) w sposób niemal brutalny 

odsuwała polskiego ministra spraw zagranicznych od stołu obrad. Generał 

Sikorski, będąc od dawna w złych stosunkach z min. Zaleskim, niestety nie 

sprzeciwiał się taktyce brytyjskiej.[...] Rokowania toczyły się między nami a 

ambasadorem sowieckim Majskim „przy pomocy angielskiej”. Teksty, do któ-

rych wreszcie doszło, nie były moim zdaniem najgorsze. Jednak obok tekstu 

rosła interpretacja, stawiająca pod znakiem zapytania nienaruszalność naszych 

granic wschodnich39. 

Rząd brytyjski był zainteresowany szybkim zakończeniem negocjacji pol-

sko-sowieckich, dlatego akceptował stanowisko Sowietów przekazane przez 

ambasadora Iwana Majskiego. Unieważnienie traktatu z Niemcami przez so-

wiecki rząd, gen. W. Sikorski przyjął jako zgodę na utrzymanie granic sprzed 1 

września 1939 r. Jego decyzję silna opozycja wewnętrzna w obrębie polskiego 

uchodźstwa wojennego uważała za krok do rezygnacji z dotychczasowego sta-

nowiska w kwestii granic wschodnich. Z powodu tych polskich rozbieżności w 

pewnym momencie rokowania utknęły. Wtedy do negocjacji włączył się mini-

ster A. Eden. Oświadczył on, że zawarcie polsko-sowieckiego porozumienia 

jest niezmiernie ważne z punktu widzenia opinii światowej40. Zaś I. Majski su-

gerował skupienie się tylko na rokowaniach dotyczących wspólnych działań 

przeciwko Niemcom i odłożenie dyskusji o przyszłej granicy polsko-

sowieckiej. 21 lipca 1941 r. premier Sikorski zgodził się na tę propozycję. Po-

stawił tylko jeden warunek, który jak wynika z treści wspomnień, był pomy-

słem E. Raczyńskiego. Napisał on, że dla ratowania sytuacji zasugerował wów-

czas, aby wydostać od Anglików cyrograf określający jako „nuls et non ave-

nus” wszelkie układy dotyczące naszego terytorium zawarte po 1 września 

1939 r. i późniejsze akty odnoszące się do tego terytorium41. Rząd brytyjski, w 
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imieniu którego wystąpił A. Eden, zgodził się w specjalnej nocie na ten waru-

nek. 

Oceniając skutki powyższych działań premiera i MSZ kierowanego przez 

A. Zaleskiego, E. Raczyński napisał: Sposób prowadzenia rokowań przez MSZ i 

naszą ambasadę w Londynie, obok rezultatu, wywołał ustąpienie z rządu wice-

premiera gen. K. Sosnkowskiego, ministra spraw zagranicznych p. Zaleskiego i 

p. Seydy, ministra sprawiedliwości jako przedstawiciela w rządzie Stronnictwa 

Narodowego. W ostatnim etapie Prezydent E. Raczkiewicz, odmówił gen. Wł. 

Sikorskiemu pełnomocnictw do podpisania układu, a gen. Wł. Sikorski odpo-

wiedział na to podpisaniem wbrew woli Prezydenta i bez pełnomocnictw42. Na-

stąpiło to w dniu 30 lipca 1941 r. Układ podpisany z amb. I. Majskim dotyczył 

wspólnej walki z III Rzeszą. W artykule pierwszym ZSRR uznał, że traktaty 

radziecko-niemieckie z roku 1939, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce 

utraciły swoją moc. Część polskich polityków uważała, że taka deklaracja to za 

mało. W gronie sceptyków znalazł się też E. Raczyński, który napisał: Jeszcze 

przed moją chorobą i kryzysem ostrzegałem m. in. Zaleskiego i gen. W. Sikor-

skiego przed niebezpieczeństwem rokowań z Rosją. Dla lepszego skutku moje 

uwagi ująłem w piśmie i wręczyłem je obu panom 1-go lipca. Podaję ich treść: 

Memoriał w przedmiocie stosunków z Sowietami z dnia 1. VII 1941, złożony 

premierowi gen. Wł. Sikorskiemu i ministrowi spraw zagranicznych p. Augu-

stowi Zaleskiemu. Przebieg wojny rosyjsko-niemieckiej pozwalający przewi-

dzieć w najbliższych już dniach wyparcie wojsk sowieckich z terytorium pol-

skiego, nasuwa następujące uwagi: Opanowanie w znacznej części terytorium 

RP przez Sowiety nastąpiło za cenę korzystnej dla Niemiec sowieckiej neutral-

ności w roku 1939. Okoliczność, że dzisiaj, jakkolwiek nie na skutek wolnego 

wyboru, lecz dzięki napaści Hitlera, Rosja dźwiga chwilowo najcięższe brzemię 

walki przeciw Niemcom z pewnością w najmniejszej mierze nie będzie jej skła-

niała do wyrzeczenia się zdobyczy terytorialnych, osiągniętych przed dwoma 

laty. Gdyby jeszcze Wielka Brytania i Stany Zjednoczone mogły ewentualny 

nacisk swój w tej sprawie poprzeć argumentem decydującej i natychmiastowej 

pomocy, która w zależności od stanowiska Moskwy byłaby udzielona lub cofnię-

ta, to warto by rozważyć celowość rozwinięcia wobec Moskwy akcji dyploma-

tycznej na większą skalę. Tak jednak nie jest. Jak słychać, Moskwa nie zwróciła 

się dotychczas w ogóle do Waszyngtonu o pomoc. W tej koniunkturze starania o 

wywołanie skruchy sowieckiej i wyparcia się popełnionych wobec nas grzechów 

nie wróżą powodzenia (...). Memoriał mój nie został uwzględniony w trakcie 

dyskusji i nie miałem na to wpływu, będąc przez pierwszy okres trzymany zu-

pełnie poza nią, a następnie leżąc w szpitalu z zawiązanymi oczami43. 

We wspomnianym układzie nie było mowy o kwestii ukraińskiej ani w 
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ogóle o mniejszościach narodowych. Sikorski osiągnął swój cel, bo nastąpiła 

poprawa losów setek tysięcy Polaków przebywających w ZSRR. 14 sierpnia 

1941 r. podpisano polsko-sowiecką umowę wojskową. Dzięki niej mogła zostać 

stworzona Armia Polska na Wschodzie, której dowódcą został gen. Władysław 

Anders. Fiasko przyniosły rozmowy polsko-sowieckie w sprawie granicy 

wschodniej, które miały miejsce w czasie wizyty gen. Sikorskiego w ZSRR w 

grudniu 1941 roku44. 

Stosunek rządu RP do mniejszości narodowych został określony w „De-

klaracji zasad Rządu RP”, opublikowanej pod koniec lipca 1941 roku. Zagwa-

rantowano w niej równość praw wszystkich obywateli bez względu na rasę, 

wyznanie i narodowość. Przewidywano nadanie praw mniejszościom słowiań-

skim, litewskiej i żydowskiej. Tych praw mieli być pozbawieni tylko Niemcy.  

Układ Sikorski-Majski w sposób pośredni oddziaływał na nierozwiązany 

problem stosunków polsko-ukraińskich. Z jednej strony poprawiły się warunki 

życia Polaków przebywających w ZSRR, zapowiedziano stworzenie polskiej 

armii. Z drugiej strony porozumienie bardzo ograniczało możliwości popierania 

jakichkolwiek dążeń Ukraińców, mających na celu poprawę stosunków z Pol-

ską i ewentualne utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. Stanowisko 

proukraińskie groziło zerwaniem nowo podpisanego układu z Moskwą, a to nie 

leżało w interesie zachodnich sojuszników Polski. 

Dla nacjonalistów ukraińskich z OUN – B wybuch wojny z ZSRR, do któ-

rej się przygotowywali, tworząc za zgodą Niemców Batalion „Nachtigall”, 

otwierał nadzieję na utworzenie własnego państwa. 22 czerwca 1941 r. Niemcy 

wydali odezwę „Do narodu ukraińskiego”, w której obiecywano im uwolnienie 

od komunistów, ale nie było mowy o państwie ukraińskim. Mimo tego Ukraiń-

cy uwierzyli, że wraz z wkroczeniem Wehrmachtu będą tworzyć własne pań-

stwo45. Potwierdza to odezwa przewodniczącego Centralnego Komitetu Ukra-

ińskiego W. Kubijowycza, w której pisał, że: Dzień 22 czerwca 1941 r. przej-

dzie do historii jako data o wyjątkowym znaczeniu. W tej radosnej chwili uczu-

cia nasze kierują się ku niezwyciężonym żołnierzom niemieckim (…). Będziemy 

modlić się za Führera (…), za jego rycerskich żołnierzy, za powodzenie w woj-

nie i realizację wszystkich planów46. 

Realizacja planów Stepana Bandery i jego współpracowników nastąpiła po 

zajęciu Lwowa w dniu 30 czerwca 1941 roku przez Batalion „Nachtigall”. 

Ogłoszono Akt 30 czerwca 1941 r. proklamujący powstanie państwa ukraiń-
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skiego. W punkcie III tego dokumentu napisano: Nowo powstające Państwo 

Ukraińskie będzie ściśle współpracować z Narodowo-Socjalistycznymi Wielkimi 

Niemcami, które pod przewodem Adolfa Hitlera tworzą nowy ład w Europie i 

na świecie oraz pomagają ukraińskiemu narodowi w wyzwoleniu się spod mo-

skiewskiej okupacji. Ukraińska Narodowo-Rewolucyjna Armia, która będzie 

tworzona na ukraińskiej ziemi, będzie walczyła nadal wspólnie ze sprzymierzo-

nym państwem niemieckim przeciwko niechcianej okupacji o Suwerenne, So-

borne Państwo Ukraińskie i o Nowy Ład na całym świecie47. Deklaracja koń-

czyła się słowami: Niech żyje Wolna Ukraina! Niech żyje Wielka Rzesza Nie-

miecka i jej wódz Adolf Hitler48. Banderowcy w późniejszych latach wojny tych 

słów już nie cytowali, starając się z nich wycofać, tworząc wrażenie, że nie 

współpracowali z Niemcami.  

Ukraińscy nacjonaliści nie znali planów Hitlera, dla którego Ukraina miała 

stanowić tylko zaplecze gospodarcze niezbędne dla dalszego prowadzenia woj-

ny. Dlatego Akt 30 czerwca był sprzeczny z planami hitlerowskimi. 3 lipca 

1941 r. Niemcy zabronili Banderze opuszczać krakowskie mieszkanie, a dwa 

dni później został aresztowany i wywieziony do Berlina. 9 lipca aresztowano 

premiera nowo proklamowanego państwa Jarosława Stećkę-Karbowycza i 

członków jego rządu. Od 10 do 23 lipca 1941 r. w Sulejówku pod Warszawą, a 

następnie od 12 września w Berlinie prowadzono tajne rozmowy z banderow-

cami z OUN – B, które miały ich skłonić do rezygnacji z proklamowanej nie-

podległości. Jednak banderowcy odmówili, wobec tego po raz kolejny ich 

aresztowano. 19 września 1941 r. aresztowano Banderę, którego najpierw trzy-

mano w więzieniu gestapo w Berlinie, następnie zaś, na początku 1942 r., prze-

niesiono do specjalnej części obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, tzw. 

Zellenbau – Domu Kameralnego, gdzie przebywali tylko wybrani więźnio-

wie49. Mimo tych represji i zmiany taktyki, która zmusiła pozostałych na wol-

ności czołowych banderowców do ponownego częściowego utajnienia swoich 

struktur, wiara w hitlerowców i ich wsparcie utrzymywała się jeszcze długo. 

W pierwszym okresie wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy sytuacja poli-

tyczna była bardzo zmienna, pojawiły się kolejne, w dalszym ciągu bardzo 

ogólne, rządowe deklaracje dotyczące sprawy ukraińskiej. Najpierw z inicjaty-

wy wicepremiera Stanisława Mikołajczyka opracowano „Deklarację Zasad 

Jedności Narodowej”. Czytamy w niej: Nie przesądzając w niczym przyszłego 

ustroju politycznego i gospodarczego państwa, o którym zadecyduje kraj po 

odzyskaniu wolności, rząd stwierdza: państwo polskie będzie stać na gruncie 
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kultury i zasad chrześcijańskich. Polska będzie państwem demokratycznym, 

opartym na równości wszystkich obywateli bez różnic rasy, wyznania i narodo-

wości wobec prawa i przed urzędami, na poszanowaniu mniejszości słowiań-

skich, litewskiej i żydowskiej50. Charakterystyczną cechą tej deklaracji, której 

realizacja mogła nastąpić dopiero 50 lat po wojnie, jest pominięcie w niej 

mniejszości niemieckiej (co oznaczało pewną sprzeczność z powyższymi de-

klaracjami).  

Kolejne opracowanie dotyczące realnych możliwości utrzymania granicy 

wschodniej i stosunku do sprawy ukraińskiej pojawiło się w dniu 15 sierpnia 

1941 r. Przygotowano je w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji. Czytamy 

w nim, że: Istota i zasady sprawy ukraińskiej zostaną rozwiązane w ramach 

terytorium Ukrainy Sowieckiej, a prawdopodobnie w związku państwowym z 

Rosją Sowiecką. Stąd wynikało stanowisko polskie wobec problemu ukraiń-

skiego. Było ono następujące: W myśl tradycyjnego liberalizmu narodu pol-

skiego i zgodnie z wiekową życzliwością dla istotnych dążeń niepodległościo-

wych wszystkich narodów w ogóle, sentyment polski może się odnosić do dążeń 

ukraińskich tylko życzliwie, a stanowisko Polski wobec sprawy niepodległości 

Ukrainy wynika z zasadniczego stanowiska, że każdy naród ma prawo do sa-

mostanowienia. Mając na uwadze jednak fakt zamieszkiwania tego terytorium 

przez ludność ukraińską, Polska mogłaby się zgodzić na danie gwarancji za-

bezpieczających Ukraińcom: 1) pełną swobodę rozwoju kulturalno-

narodowego; 2) równych z Polakami praw we wszystkich dziedzinach; 3) rów-

ny z Polakami udział w administrowaniu tego kraju i w korzystaniu z funduszy 

państwowych, przeznaczonych na potrzeby kulturalne, społeczne i ekonomiczne 

miejscowej ludności, przy jednoczesnym zabezpieczaniu praw Polaków na ob-

szarze republiki ukraińskiej51. 

Treść powyższego dokumentu świadczy o konsekwencji rządu emigracyj-

nego w kwestii utrzymania granic przedwojennych, bo nie ma w nim mowy o 

utworzeniu państwa ukraińskiego, w którego skład mogłaby wejść część Woły-

nia czy Galicji Wschodniej. Nowym elementem koncepcji ukraińskich jest 

możliwość utworzenia republiki ukraińskiej, w której skład mogły wejść ewen-

tualnie tylko ziemie Ukrainy, które w 1941 r. należały do ZSRR, pod warun-

kiem, że to państwo by się rozpadło. Proponowane gwarancje rozwoju kultu-

ralnego i równość prawna z Polakami objęłaby zapewne tylko Ukraińców, któ-

rzy znaleźliby się ponownie w granicach Rzeczypospolitej.  

Kryzys spowodowany negocjacjami polsko-sowieckimi w lipcu 1941 r. i 

jego konsekwencja, jaką był szereg dymisji, w tym ministra spraw zagranicz-

nych A. Zaleskiego, umożliwił awans na to stanowisko ambasadora E. Raczyń-

skiego. Ministrowi E. Raczyńskiemu przypadła też rola w rozwiązywaniu pro-

blemów związanych z mniejszościami narodowymi. 12 sierpnia 1941 r. nastąpi-
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ło ogłoszenie tzw. Amnestii dla Polaków przebywających w ZSRR. Ambasador 

Kot napisał, że: Należałoby sądzić, że w pierwszych dniach Sowieci będą zwal-

niali wszystkich obywateli polskich, a więc także Ukraińców52. Tak jednak nie 

było. Kot, przebywający w Kujbyszewie, informował o tym premiera. Podjął 

też w tej sprawie interwencję w Narkomindiele (sowiecki MSZ). Odpowiedział 

mu sowiecki komisarz spraw zagranicznych i równocześnie premier Wiacze-

sław Mołotow. W liście z 19 listopada 1941 r. napisał on m. in, że: Pełne wyko-

nanie amnestii w stosunku do obywateli nie mogło dotyczyć hitlerowskich agen-

tów53. Oczywiście chodziło głównie o Ukraińców z Kresów Wschodnich, któ-

rzy w dużym stopniu opowiedzieli się jawnie po stronie Hitlera, akceptując i 

popierając jego plany podboju Europy Wschodniej.  

Prawdą jest też to, że Sowieci, wobec zamiaru ponownej aneksji Ziem 

Wschodnich, obawiali się propolsko nastawionych polityków, jak na przykład 

byłych posłów do Sejmu RP: Wołodymyra Celewycza i Dmitrija Wełykanowi-

cza (CK UNDO), prezesa Ukraińskiej Partii Socjal-Demokratycznej dr. Woło-

dymyra Staroslośkiego oraz senatora Ostapa Łuckiego, przetrzymywanych w 

więzieniach sowieckich. Jak zauważył Zbigniew Siemaszko: Z punktu widzenia 

sowieckiego propolscy działacze ukraińscy byli bardziej niepożądanym elemen-

tem niż sami Polacy, gdyż wyznawanie koncepcji wielonarodowej Rzeczypospo-

litej w jakiejkolwiek formie nie było przez Sowiety tolerowane (…).W ten spo-

sób pozbawia się politykę polską na arenie międzynarodowej poważnego atutu, 

starając się ograniczyć jej zasięg. W ten sposób uniemożliwia się niepolskim 

narodowościom swobodę decydowania o swoim losie w przyszłości54. 

Ambasador Kot w swoich działaniach w Rosji kładł duży nacisk na odna-

lezienie i pomoc dla działaczy politycznych mniejszości narodowych, głównie 

żydowskiej i ukraińskiej, zdając sobie sprawę – w odróżnieniu od wielu wyż-

szych oficerów – z ich znaczenia dla polityki polskiej i sprawy obrony granicy 

wschodniej55. Prof. Kot, jadąc do Moskwy, sądził, iż ważnym elementem 

współpracy polsko-sowieckiej będzie sprawa ukraińska, co podkreślał na po-

siedzeniu rządu 21 lipca 1941 r.56 W sprawie ukraińskiej St. Kot był bardziej 

wstrzemięźliwy niż w żydowskiej, oceniając nastawienie Ukraińców jako bar-

dzo antypolskie. Mimo tego podejmował inicjatywy zmierzające do wydobycia 

z więzień i obozów umiarkowanych polityków ukraińskich z myślą o włączeniu 

ich w skład II Rady Narodowej RP. Już 20 września 1941 r. złożył Andriejowi 
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Wyszyńskiemu listę poszukiwanych więźniów – działaczy politycznych. Na 

liście tej był Porfiry Buniak, W. Celewycz, Wołodymyr Kuźmowycz, Ostap 

Łucki, Aron Lewin i inni. W niektórych przypadkach władze polskie wiedziały 

dokładnie, gdzie przebywa więzień, np. W. Celewycz w 1941 r. przetrzymywa-

ny był w więzieniu w Saratowie i tam zmarł. 

W styczniu 1942 r. ambasador Kot poprosił ministra Raczyńskiego o in-

terwencję u ambasadora Bogomołowa o wypuszczenie przynajmniej czterech 

wybitnych Ukraińców, których murowaną antyniemieckość stwierdzają ich 

współwięźniowie Polacy. W tym przypadku chodziło znów o W. Celewycza, W. 

Kuźmowycza i W. Starosolśkiego. Próby ich wydobycia z więzień skończyły 

się fiaskiem. Ambasador Kot depeszował do MSZ i MSW: Trudności z wydo-

byciem stąd fikcyjnych choćby przedstawicieli mniejszości kresowych są nie-

zmierne57. Sowieci wypuścili z więzienia umierającego, długoletniego prze-

wodniczącego CK UNDO Dmytro Łewyćkiego i posła z Wołynia Nikitę Burę. 

D. Łewyćkyj zmarł w Taszkiencie. Na Syberii zmarł również dr W. Staroso-

lśkyj, adwokat, socjolog. Ziomków obecnych przy łagiernym łożu śmierci pro-

sił, aby już nigdy nie wracali na błędną drogę przeciwstawiania się Polsce, któ-

ra – jak się przekonali dopiero na Syberii – była dla nich najlepszą matką i oj-

czyzną58.  

Władze sowieckie szybko zorientowały się, że popełniły duży błąd, udzie-

lając amnestii wszystkim obywatelom polskim, a więc także i Ukraińcom, Bia-

łorusinom i Żydom. Z rozmów gen. Andersa z gen. NKWD Fiedotowem wyni-

kało, że rząd sowiecki wkrótce po ogłoszeniu amnestii nie uważał Ukraińców z 

Polski za obywateli RP59. 1 grudnia 1941 r. Narkomindieł wystosował notę 

skierowaną do ambasady polskiej, w której stwierdzał, iż wszyscy, którzy w 

nocy z 1 na 2 listopada 1939 r. zamieszkiwali Ukrainę Zachodnią, są – zgodnie 

z dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 29 listopada 1939 r. – 

obywatelami sowieckimi, za wyjątkiem etnicznych Polaków, przebywających 

wtedy na tym terenie. Wszyscy inni, w tym także Ukraińcy, nie będą już od tej 

pory uważani przez władze sowieckie za obywateli polskich. Sprawa ta ściśle 

wiązała się z tworzącą się wtedy na terenie ZSRR Armią Polską. W okresie 

formowania armii, jak napisał ambasador Kot, gen. Anders przyjmował Ukra-

ińców do WP, o ile zgłosili się do służby sami jako nasi obywatele60. 

24 lutego 1942 r. gen. Sikorski podczas sesji nowo powołanej Rady Naro-

dowej podtrzymał treść wspomnianej już wcześniej „Deklaracji zasad Rządu 

RP”, opublikowanej w lipcu 1941 r. Premier powiedział wówczas: Polska za-

pewni poszanowanie wolności i praw obywatelskich wszystkim wiernym Rze-
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czypospolitej obywatelom bez względu na różnice wyznaniowe, narodowościo-

we i kulturalne. Mniejszościom narodowym Polska zapewni, przy różnych obo-

wiązkach, równe prawa oraz da im możność swobodnego rozwoju politycznego, 

kulturalnego i społecznego61. Ta wypowiedź była czytelnym sygnałem, że 

sprawy mniejszości narodowych są istotnym elementem polityki rządu emigra-

cyjnego. Szczególne miejsce wśród nich zajmowała sprawa ukraińska, która w 

latach 1939-1941 nie doczekała się dobrego rozwiązania. Był to wynik braku 

koncepcji w pracy rządu i rozproszenie kompetentnych czynników, które mo-

głyby ją opracować. Stąd konieczność zwołania konferencji międzyministerial-

nej w sprawie ukraińskiej. Odbyła się ona 3 czerwca 1942 r. Zainteresowane 

osoby zaprosił i kierował posiedzeniem ówczesny minister spraw wewnętrz-

nych Stanisław Mikołajczyk. Otwierając zebranie, powiedział: Rząd zdając 

sobie sprawę z niedociągnięć w pracy urzędów w sprawach narodowościo-

wych, doceniając polityczne znaczenie tych prac, postanowił tą dziedziną zająć 

się i ją uporządkować. Jedną z dróg, która ma służyć temu celowi, są zebrania 

przedstawicieli urzędów, które nad tymi zagadnieniami pracują. Drogę tę wy-

brał dlatego, że zebrania te zapewnią nie tylko formalną, ale przed wszystkim 

rzeczywistą współpracę urzędów, tak bardzo pożądaną, a wymiana zdań przy 

omawianiu zagadnień pozwoli uchwycić, wszystkie braki, jakie w pracach Pa-

nów występują, ustalić według ważności kolejność potrzeb, usunąć kosztowną i 

szkodliwą dwutorowość. Mam nadzieję, że zebrania Panów doprowadzą do 

osiągnięcia tych celów. Otwierając pierwsze zebranie, poświęcone sprawie 

ukraińskiej, jestem przekonany, że przyjacielska współpraca Panów zrodzi wie-

le zdrowych inicjatyw z korzyścią dla sprawy62. 

Rozmowy i działania poszczególnych urzędów po tej konferencji wska-

zywały na ich duże zainteresowanie zagadnieniami ukraińskimi i pewną zgod-

ność w kwestii poszukiwania nowych źródeł informacji w terenie. Mała ilość 

wiarygodnych faktów dotyczących spraw ukraińskich napływająca z kraju sta-

nowiła poważny problem dla poszczególnych komórek rządu emigracyjnego, 

zajmujących się tą problematyką. Mimo usilnych starań, do końca wojny nie 

udało się znacząco tej sytuacji zmienić. Wśród zwolnionych z łagrów sowiec-

kich działaczy ukraińskich szukano kandydatów do rozmów. Wypracowano też 

wytyczne, na podstawie których miały się z nimi one odbywać: a) we wspól-

nym interesie narodu polskiego i ukraińskiego jest wytworzyć zwarty front 

przeciwko okupantowi niemieckiemu i możliwej ponownej agresji sowieckiej, b) 

jednym ze sposobów ujawnienia tego wspólnego frontu byłoby wejście przed-

stawicieli do Rady Narodowej w Londynie, co jednocześnie umożliwiłoby im 

postawienie sprawy ukraińskiej w szerszym zakresie na terenie międzynarodo-

wym, c) Rząd Polski zobowiązałby się uroczyście do zabezpieczenia ludności 
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ukraińskiej pełnoprawnego i faktycznego równouprawnienia w dziedzinie poli-

tycznej, kulturalnej, gospodarczej i społecznej, nadto dopuszczenia do zarządu 

terenami narodowościowo mieszanymi w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu 

przez utworzenie w nich autonomicznych jednostek terytorialnych63. Te wy-

tyczne, jak i kilka wcześniejszych pozostały w sferze deklaracji, gdyż w tam-

tym czasie nie było możliwości ich realizacji. Nie zmienił tego również koniec 

wojny, bo polscy politycy emigracyjni zostali wspólnie przez sojuszników za-

chodnich i Stalina pozbawieni wpływu na kształtowanie się sytuacji w Polsce i 

na Ukrainie. 

14 lipca 1942 r. kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych E. Raczyń-

ski zorganizował prywatne zebranie poświęcone zagadnieniu ukraińskiemu. 

Zaprosił na to spotkanie następujące osoby: radcę MSZ J. Morawskiego, wice-

ministra SZ Józefa Wszelakiego, radcę MSZ Władysława Kulskiego, b. amba-

sadora w Berlinie Józefa Lipskiego, ambasadora Rogera Raczyńskiego, prof. O. 

Górkę, dyrektora Działu Narodowościowego Ministerstwa Informacji i Doku-

mentacji Stanisława Paprockiego oraz A. Balińskiego – sekretarza zebrania64. 

Otwierając zebranie E. Raczyński stwierdził, iż spotkał się z opinią, że jego 

resort zbyt mało zajmuje się sprawami ukraińskimi. Ponieważ on sam nie ma 

zdania na ten temat – stwierdził – pragnie w toku dyskusji poznać poglądy go-

ści. Ponieważ stosunek Polski nie został wyraźnie określony w tej sprawie, 

widział on wiele trudności w przyszłości. Zadał zebranym szereg pytań: czy 

możliwym jest sprecyzowanie zagadnienia ukraińskiego na tle polityki alianc-

kiej? Czy są wśród Ukraińców ludzie, z którymi można rozmawiać? Poszcze-

gólni prelegenci starali się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na te pytania. 

Jako pierwszy wystąpił ekspert do spraw ukraińskich, którym był prof. O. Gór-

ka. Stwierdził, że: W płaszczyźnie rozwiązań europejskich sprawa ukraińska w 

ten czy inny sposób musi wypłynąć. W jaki sposób – nie można się jeszcze zo-

rientować, będzie to jednak związane z zakończeniem wojny. Problem na pewno 

powstanie, a my możemy być wówczas zaskoczeni. Mszczą się na nas obecnie 

błędy popełnione już w czasie wojny, przez nieułatwianie wyjazdu z Polski żad-

nemu z poważniejszych działaczy ukraińskich. Nie ma więc obecnie Ukraińców, 

z którymi można by rozmawiać, których można by wygrywać przeciwko so-

bie”65. 

Radca J. Morawski odniósł się z wielką ostrożnością do planów ukraiń-

skich. Miał wątpliwości, czy istotnie sprawa ukraińska musi wypłynąć. „Kto ją 

postawi? Na pewno nie sowiety! Jeśli chodzi o Niemców – stwierdził – to ich 

postępowanie na terenach okupowanych także budzi wątpliwości. Nie ma żad-

nej pewności, czy Niemcy będą chcieli sprawę ukraińską wysunąć. O ile można 
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mówić o polityce niemieckiej wobec Ukraińców, to istnieje ona tylko w odnie-

sieniu do Małopolski Wschodniej”. W tym fakcie upatrywał możliwość odpo-

wiedzi na pytanie, jakie powinno być stanowisko Polski. „Nie można mówić o 

Ukrainie bez Małopolski. Robienie polityki ukraińskiej przez Polskę – to albo 

ustanowienie granic polskich na Sanie, albo problematyczne i niebezpieczne 

próby tworzenia organizmu państwowego na terenach nieuświadomionych na-

rodowo”66.  

Dyrektor Paprocki zwracał uwagę na brak informacji. Uważał, że nigdy 

rząd polski nie operował tak ograniczonym zasobem wiedzy jak obecnie. Opie-

ramy się na wiadomościach przedwojennych (…). Od września 1939 r. jesteśmy 

zupełnie pozbawieni informacji z terenu – a jedyne źródło to prasa niemiecka 

lub prasa ukraińska kontrolowana przez Niemców. Nie wiemy jednak nic, co się 

dzieje istotnie w społeczeństwie ukraińskim, jakie zaszły w nim przemiany za 

okupacji rosyjskiej i pod okupacją niemiecką. Nie tylko brak było informacji 

bezpośrednich z kraju, lecz również i z innych terenów, gdzie występowały 

sprawy ukraińskie. Ambasada w Kujbyszewie nie przysłała ani jednego raportu 

– nawet prasowego w tej sprawie (…). Pierwszym więc zadaniem jest stworze-

nie komórki, dostatecznie wyposażonej dla zbierania i opracowywania materia-

łów. Wymaga to jednak określenia poglądów i zajęcia stanowiska merytorycz-

nego wobec zagadnienia ukraińskiego67.  

Ambasador J. Lipski wyraził swój sceptycyzm wobec przyszłości sprawy 

ukraińskiej. Podzielił w zasadzie poglądy wyrażone przez ministra J. Moraw-

skiego. Uważał, że musimy mieć alternatywny program ukraiński na ewentual-

ność jego podniesienia przez Sowietów lub Niemcy. Minister E. Raczyński 

stwierdził, że wszyscy są zgodni co do konieczności powołania do życia komórki 

do spraw ukraińskich. Powstanie takiej komórki w MSZ mogłoby jednak być 

uznane za postawienie sprawy na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych. 

Taki wydział powinien powstać w ramach68. W wyniku przeprowadzonych kon-

sultacji i ankiety ustalono zadania referatu ukraińskiego Ministerstwa Informa-

cji i Dokumentacji w kwestii ukraińskiej, który miał m.in. śledzić działalność 

partii i organizacji politycznych w USA.  

Na podstawie dyskusji zainteresowanych resortów, kierownik Działu Na-

rodowości MSW prof. dr. O. Górka wystosował pro memoria dla Ministra 

Spraw Wewnętrznych S. Mikołajczyka. Dokument ten nosił nazwę „Aktualna 

sytuacja sprawy ukraińskiej” wyłącznie w granicach RP z dnia 1 września 

1939 roku. W dokumencie stwierdził, iż po upadku Francji zagadnienie ukraiń-

skie jest na razie dla Polski politycznie nieaktualne, głównie dlatego, iż nie ma 

partnera do poważnych rozmów. Większość członków proalianckiego Komitetu 

Ukraińskiego z Paryża z Szulhynem na czele, opowiedziała się, mimo wszyst-
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kich wysiłków i po wywiezieniu ich na południe, po stronie niemieckiej, a za-

sługujący na zaufanie Prokopowycz został sam. Decydowało zresztą nastawie-

nie ogólne Ukraińców, wśród których około 98% wierzyło w zwycięstwo Nie-

miec69. 

Mimo tak złej prognozy i braku realnego politycznego znaczenia sprawy 

ukraińskiej dla Polski, wicepremier i minister spraw wewnętrznych S. Mikołaj-

czyk rozpoczął wielomiesięczne starania w sprawie przygotowania projektu 

uchwały. Jej projekt został wypracowany na posiedzeniach Komitetu Politycz-

nego i Komitetu dla Spraw Kraju, odbytych 20, 25, i 27 marca 1943 r. Pod de-

cyzją projektu uchwały w sprawie ukraińskiej podpisali się obecni na posiedze-

niu: Mikołajczyk, Jan Kwapiński, Tytus Komarnicki, Marian Seyda, Stanisław 

Kot, Henryk Strasburger, Karol Poznański, Marian Kukiel, Kajetan Morawski 

oraz Władysław Banaczyk i dr Ludwik Grosfeld70. Uchwała ta została przez 

rząd przyjęta 31 marca 1943 roku71. Jak podają C. Partacz i K. Łada: Stanowiła 

ona podstawę szczegółowych instrukcji opracowanych przez MSW dla kraju, a 

przez MSZ dla placówek zagranicznych. Rada Narodowa została poinformowa-

na o tej uchwale przez premiera St. Mikołajczyka w jego exposé 27 lipca 1943 

r. i przedstawiona jako nadal obowiązująca rząd i jego agendy72. Tezy te skła-

dały się z ogólnych uwag, zadań polityki polskiej w sprawie ukraińskiej oraz 

cytowanej niżej części trzeciej, czyli stanowiska Rządu RP w sprawie ukraiń-

skiej. Brzmi ona następująco:  

1. Rząd na podstawie deklaracji z dnia 18 grudnia 1939 r. i z 24 lutego 

1942 r. stoi na stanowisku: 

a. zapewnienia ludności ukraińskiej w Państwie Polskim pełnego 

prawnego i faktycznego równouprawnienia w dziedzinie poli-

tycznej, kulturalnej, językowej, gospodarczej i społecznej, 

zwłaszcza przez objęcie ziem zamieszkanych przez ludność 

ukraińską na równi z całą Rzeczypospolitą – szeroko rozbudo-

wanym samorządem terytorialnym, łącznie z samorządem wo-

jewódzkim, wyposażonym w uprawnienia ustawodawcze w za-

kresie spraw lokalnych, nieobjętych ustawodawstwem pań-

stwowym lub przez niego zleconym; 

b. Rząd gotów jest gwarantować Ukraińcom opiekę kulturalną ze 

strony Państwa przez odpowiednie dotacje, w szczególności 

utworzenie uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie oraz zabez-
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pieczenie bytu finansowego instytucji kulturalnych jak np. 

Tow[arzystwa] im. Szewczenki (…). 

2. Rząd gotów jest z całą życzliwością rozpatrzyć kwestię proponowanego 

przez Ukraińców statusu dla ludności ukraińskiej w ramach Rzeczypo-

spolitej Polskiej i oczekuje od powołanych przez Delegata Rządu komi-

sji polsko-ukraińskiej wniosków w tej sprawie. 

3. Rząd Rzeczypospolitej wyda instrukcje do czynników w kraju oraz pla-

cówek dyplomatyczno-konsularnych, aby w oparciu o wyżej określone 

zasady nawiązywały kontakt z przedstawicielami miarodajnych kół 

ukraińskich celem: 

a. uzyskania od Ukraińców deklaracji zwróconych przeciwko 

roszczeniom sowieckim, 

b. zmiany ich stanowiska w prasie w kierunku pojednawczym wo-

bec Polski (…). 

4. Rząd: 

a. podejmie wszelkie możliwe starania celem uzupełnienia Rady 

Narodowej dwoma przedstawicielami ludności ukraińskiej z 

Małopolski Wschodniej i jednym z Wołynia (…); 

b. otoczy opieką kulturalną i wyznaniową w Armii Polskiej żołnie-

rzy narodowości Ukraińskiej73. 

Powyższe tezy, które miały stanowić ramową instrukcję do rozmów z 

Ukraińcami, zostały opracowane za późno i nie opublikowano ich w kraju, bo 

nie zgodziły się na to środowiska wrogie Ukraińcom i niechętne przyjętym 

przez rząd nowym propozycjom74. Zbiegły się one też w czasie z wzrastającą 

kolaboracją Ukraińców, która wyrażała się w masowym wstępowaniu do for-

mowanej za zgodą Niemców Dywizji SS ,,Galizien”. Miało się do niej zgłosić 

80 tys. ochotników z Galicji75. Wzmocniła swoją siłę także Ukraińska Po-

wstańcza Armia, która wiosną 1943 r. rozpoczęła czystki etniczne na Wołyniu. 

Latem tego roku nabrały one charakteru ludobójstwa na ludności polskiej76. 

Odpowiedzią na to było wydanie przez Prezydenta RP 30 marca 1943 r. dekretu 

o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne. Dekret ten został ogłoszony 

w dzienniku Ustaw RP nr 3 z 31 marca 1943 r. Art. 1 dekretu mówił o odpo-
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wiedzialności karnej: Z mocy przepisów dekretu niniejszego podlegają osoby, 

przynależne do Rzeszy Niemieckiej lub państw z nią sprzymierzonych lub 

współdziałających, jako też inne osoby działające w interesie III Rzeszy Nie-

mieckiej lub rzeczonych państw za przestępstwa popełnione do dnia 31 sierpnia 

1939 r. bez względu na miejsce popełnienia czynu77. 

Akcja UPA co najmniej do zimy 1943/44 r. uniemożliwiła jakiekolwiek 

kontakty polsko-ukraińskie. Miała na nie głęboko negatywny wpływ również 

przez następne lata. Znaczenie sprawy ukraińskiej dla polskiego rządu emigra-

cyjnego przejściowo zeszło na drugi plan z powodu wytworzenia się nieko-

rzystnej dla Polski sytuacji międzynarodowej, która groziła utratą przez nią 

suwerenności. 

 Kwestia ukraińska ponownie nabrała znaczenia pod koniec II wojny świa-

towej. Niektóre aspekty prób nawiązania porozumienia nie są do dziś dobrze 

zbadane. Szczególnie, jeśli chodzi o bezpośrednie kontakty z różnymi ukraiń-

skimi środowiskami politycznymi. Z dokumentacji źródłowej zachowanej w 

Instytucie Sikorskiego w Londynie wiemy, że konieczność powrotu do sprawy 

ukraińskiej na początku stycznia 1945 r. zasygnalizował S. Paprocki, należący 

do grupy zwolenników szukania porozumienia z Ukraińcami78. W ściśle tajnej 

notatce skierowanej do ministra spraw zagranicznych Adama Tarnowskiego 

Paprocki uznał, że sformułowania uchwał Rady Ministrów z 31 marca 1943 r. 

są już niewystarczające. W związku z tym zaproponował, że jednym z celów 

rządu powinno być przekształcenie przyszłej Rz[eczy]p[ospo]litej w państwo 

dwunarodowe polsko-ukraińskie przy zupełnym równouprawnieniu obu w grę 

wchodzących elementów narodowych79.  

Rząd, w tym minister spraw zagranicznych, odnieśli się do propozycji po-

zytywnie. Skutkiem tego było zielone światło dla ponownego nawiązania sze-

rokich kontaktów z ukraińskimi emigrantami, którzy znajdą się na terenach 

zajmowanych przez aliantów za zachodnich. Do tego celu zamierzano wyko-

rzystać oficerów łącznikowych PSZ. Paprocki o współpracę w tej kwestii po-

prosił przebywającego w Szwajcarii Jerzego Stempowskiego, który wyraził na 

to zgodę.  

Na temat kontaktów polsko-ukraińskich w tym okresie bardzo ważnym, w 

niewielkim stopniu wykorzystanym źródłem jest korespondencja między S. 

Paprockim i ministrem A. Tarnowskim. Pobieżną analizę tego źródła przedsta-

wili w swoich publikacjach G. Motyka i R. Wnuk oraz K. Tarka80.  
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Pewną trudność w kontaktach z ukraińską emigracją, liczącą około 200 

tys. osób, składającą się przede wszystkim z więźniów obozów, robotników 

przymusowych, działaczy politycznych i żołnierzy proniemieckich formacji 

zbrojnych uciekających przed Sowietami, stanowiło jej rozbicie na kilka ośrod-

ków81. Według zgodnej oceny badaczy, bogate życie polityczne i kulturalne 

emigracji ukraińskiej skupiło się wokół dwóch z nich. Pierwszy związany był z 

rządem działającej w latach 1917-1920 Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL). 

Na jego czele do swojej śmierci w 1926 roku stał Symon Petlura82. Po zakoń-

czeniu II wojny światowej do r. 1950 kierował nim prezydent Andrij Liwić-

kyj83. Drugi ośrodek tworzyła frakcja banderowska Organizacji Ukraińskich 

Nacjonalistów (OUN – B). W 1944 r. stworzono również zdominowane przez 

tę frakcję tzw. Zagraniczne Przedstawicielstwo Ukraińskiej Głównej Rady Wy-

zwoleńczej (UHWR). Tworzyli je m.in. Mykoła Łebed jako jego szef, o. Iwan 

Hrynioch, Myrosław Prokop, Łew Szankowśkyj. Jego celem było uzyskanie 

międzynarodowego poparcia dla ukraińskiego podziemia związanego z frakcją 

banderowską84. 

Oprócz przedstawionego wyżej podziału wśród emigracji ukraińskiej, po-

ważną przeszkodę dla porozumienia polsko-ukraińskiego stanowiły zadawnio-

ne urazy, wzajemne pretensje oraz pamięć niedawnych walk, waśni narodowo-
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ściowo-religijnych i antypolskich czystek etnicznych, dokonywanych przez 

ukraińskich nacjonalistów działających w OUN – B i UPA. Bez podjęcia próby 

przełamania tej obopólnej nieufności, niechęci a często nawet wrogości, wszel-

kie próby porozumienia polsko-ukraińskiego nie miały szans powodzenia. W 

związku z tym strona polska – jak sądzimy – zainteresowana doprowadzeniem 

do niego, zamierzała najpierw podjąć poprzez odpowiednią akcję prasową dzia-

łania mające pomóc w wyciszeniu wzajemnych pretensji. Dopiero w następnym 

etapie miano nawiązać oficjalne kontakty z ukraińskimi środowiskami emigra-

cyjnymi. Wspólnym celem Polaków i Ukraińców na arenie międzynarodowej 

miały być działania na rzecz odzyskania niepodległości85. Jednak realna sytua-

cja polityczna, w jakiej znalazły się oba narody po wojnie, szybko zweryfiko-

wała powyższe zamierzenia, nie zawsze z dobrym skutkiem dla obu stron w 

kwestii uzyskania porozumienia w najważniejszych sprawach. 

Stan badań w kwestii początkowych nieoficjalnych kontaktów polsko-

ukraińskich jeszcze w końcowej fazie II wojny światowej pozwala na stwier-

dzenie, że przedstawiciele polskich władz emigracyjnych pierwsze rozmowy 

podjęli z reprezentantami frakcji banderowskiej. Do dzisiaj nie są jasne moty-

wy, jakimi się kierowali, podejmując taką decyzję. Sądzimy, że nie można jej 

uzasadnić tylko niewiedzą na temat antypolskiej działalności banderowców w 

czasie wojny. Uważamy, że zgoda drugiej strony na taki kontakt była wynikiem 

realizacji planu podjętego przez kierownictwo UHWR. Miał on na celu nawią-

zanie kontaktu z aliantami i przekonanie ich, że ukraińscy nacjonaliści odcho-

dzą od ideologii faszystowskiej i zmierzają w kierunku demokracji. Z takim 

zapewne zadaniem zostały wysłane misje do Włoch, Chorwacji i Szwajcarii. 

Według G. Motyki, miały zakończyć się one niepowodzeniem86. Nie mamy 

jednak szczegółowych informacji o ich przebiegu w dwóch pierwszych wymie-

nionych krajach87. Dlatego trudno ocenić ich rezultat. 

W przypadku ostatniego kraju pojawiają się pewne nieścisłości. Niektórzy 

historycy błędnie przyjmują, że pojawił się tam w marcu 1945 r. Jewhen Wre-

ciona88 i nawiązał kontakt z Jerzym Stempowskim89. Nie mógł tego zrobić, 

ponieważ według dotychczasowych ustaleń, które przyjęliśmy jako wiarygod-

ne, został w tym czasie na polecenie władz szwajcarskich internowany przy 
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przekraczaniu granicy tego kraju90. R. Torzecki przypuszcza, że wpływ na de-

cyzję o jego izolacji mieli Amerykanie, niechętni podjęciu rozmów z przedsta-

wicielem banderowców91. Jewhena Wrecionę i internowanego z nim M. Proko-

pa z obozu pracy wypuszczono na wolność po zakończeniu II wojny światowej. 

Wtedy dopiero mogło dojść do nawiązania kontaktu z J. Stempowskim, a przez 

niego z J. Czapskim, o czym wspomina inny znany banderowiec J. Stachiw w 

swojej publikacji92. Treści omawianych na tych spotkaniach zagadnień nie 

przekazał K. Tarka, powołujący się w swoich opracowaniach na koresponden-

cję między J. Stempowskim a ministrem A. Tarnowskim, w której ten pierwszy 

informował szefa polskiej dyplomacji o rozmowach z J. Wrecioną93. K. Tarka 

skupił się na konkluzji wynikającej z tej korespondencji, mianowicie, że mini-

ster nie przywiązywał większej wagi do kontaktów odbywających się na terenie 

Szwajcarii. Utrzymywano je jednak, ponieważ Polacy chcieli mieć partnerów w 

różnych ukraińskich środowiskach emigracyjnych. Dla ministra emigracyjnej 

dyplomacji najważniejsze były jednak rozmowy na terenie Niemiec, gdzie 

funkcjonowały główne ukraińskie emigracyjne centra polityczne94. 

Obecny stan wiedzy umożliwia stwierdzenie, że nie tylko polska emigra-

cyjna dyplomacja angażowała się w kontakty z Ukraińcami. Celowało w tym 

dowództwo II Korpusu. Nie wiemy czy o tych kontaktach były informowane 

emigracyjne czynniki rządowe. Wiadomo, że w 1945 r. por. Jarosław Żaba, 

właśnie z polecenia dowództwa II Korpusu, został oddelegowany do rozmów z 

przedstawicielami UHWR w Rzymie95. Byli nimi najprawdopodobniej wspo-

mniany już o. I. Hrynioch i bp Iwan Buczko96. Nie wiemy czy przedstawiciel 

strony polskiej wiedział, kim są i jaką pełnią rolą obaj ukraińscy duchowni? G. 

Motyka i R. Wnuk, opierając się na sprawozdaniu por. J. Żaby twierdzą, że w 

czasie pierwszych kontaktów Ukraińcy byli źle traktowani przez stronę polską. 

Przykładem jest odmowa gen. Andersa dotycząca przysłania samochodu po 

biskupa, o który zwrócił się o. Hrynioch. Bp Buczko przypomniał o tym Pola-
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kom w marcu 1947 r., po prawie dwóch latach97. Mimo tych nieporozumień 

rozmowy trwały nadal. Jednak nie znamy szczegółów, gdyż dokumenty emi-

gracyjnego MZS ich nie zawierają. Należałoby sprawdzić, jakie informacje na 

temat rozmów polsko-ukraińskich znajdują się w dokumentach II Korpusu98. 

Kolejna kwestia związana z powojenną polityką polskiego rządu emigra-

cyjnego i środowisk wojskowych II Korpusu wobec Ukraińców, to wymagające 

pogłębionych badań źródłowych zaangażowanie dowództwa II Korpusu w ra-

towanie przed oddaniem w ręce rosyjskie wziętych do niewoli żołnierzy 1. 

Dywizji Ukraińskiej Armii Narodowej (UAN). Nie byłoby w tym nic dziwne-

go, gdyby nie fakt, że znaczna część żołnierzy tej formacji walczyła wcześniej 

w 14. Dywizji SS ,,Galizien” (,,Hałyczyna”)99, a jej pułki policyjne, współdzia-

łając z jednostkami SS, dopuściły się zbrodni ludobójstwa na Polakach100. Od 

17 kwietnia 1945 r. dowódcą ukraińskiej dywizji był gen. Pawło Szandruk101. 

Jego celem było uratowanie jak największej liczby ukraińskich żołnierzy przed 

sowiecką niewolą. Pomóc w tym miało przekształcenie 14 Dywizji SS 

,,Galizien” w 1. Dywizję UNA102. Dowódca dywizji SS-Brigadeführer Fritz 

Freitag, pod naciskiem m. in. P. Szandruka, 27 kwietnia 1945 r. wydał rozkaz, 

zgodnie z którym 1. Dywizja UNA miała wycofać się z frontu w kierunku od-

działów angielskich i amerykańskich. Stało się to 7 i 8 maja 1945 r., kiedy – po 
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oderwaniu od wojsk radzieckich103 – nastąpiła kapitulacja żołnierzy UNA przed 

Amerykanami i Brytyjczykami104. W punkcie zbornym, w pobliżu Randstat i 

Tamsweg, opiekę nad jeńcami przejął ze strony ukraińskiej major Pobihuj-

szczyj105. Następnie zostali oni przerzuceni do Bellar i do obozu nr 374 w Ri-

mini w północnych Włoszech. Ten drugi obóz przeznaczony był dla szczegól-

nego personelu nieprzyjacielskiego106. Umieszczenie tam oznaczało przyznanie 

specjalnego statusu. To umożliwiło rozpoczęcie trwających prawie dwa lata 

zabiegów o uratowanie byłych żołnierzy SS ,,Galizien” i UNA przed oddaniem 

ich w ręce sowieckie. 

Wiele aspektów tej swoistej ,,akcji ocalenia” okrytych jest do dzisiaj ta-

jemnicą. W dużym stopniu wynika to z powodu nieudostępnienia naukowcom 

dokumentów watykańskich związanych ze sprawą ratowania ukraińskich żoł-

nierzy SS ,,Galizien” i UNA. Kilku badaczy znalazło potwierdzenie pewnej roli 

watykańskich służb dyplomatycznych w ich ocaleniu107. Były w tej sprawie 

interwencje u papieża Piusa XII108, chociaż wpływu jego decyzji na nią nie 

udało się dostatecznie wyjaśnić. U papieża w sprawie wziętych do niewoli 

Ukraińców, na osobistą prośbę generała P. Szandruka, audiencję specjalną uzy-

skał wspomniany już bp Buczko109. Stąd bierze się przekonanie autora, że 

mocno się w nią zaangażował. Nieprzypadkowo ten wysoki hierarcha watykań-
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ski został przez swoich zwierzchników mianowany wizytatorem apostolskim i 

otrzymał pozwolenie na wizytowanie obozów, w których przebywali katolicy z 

Ukrainy Zachodniej. W ten sposób miał również możliwość odwiedzania obo-

zów we Włoszech, gdzie umieszczeni zostali Ukraińcy, z czego skorzystał110. 

Na takie wizyty musiały wyrazić zgodę oficjalne władze brytyjskie, w których 

gestii one się znajdowały. Zapewne ich zaangażowanie w tę sprawę związane 

było z interwencją wpływowych osób pracujących w Watykanie, które miały 

przekonać Piusa XII, by udzielił wsparcia działaniom na rzecz galicyjskich 

Ukraińców111. Celem tych zabiegów miało być, według ustaleń M. Aaronsa i J. 

Loftusa, ponowne uzbrojenie ukraińskich żołnierzy. Mogłoby się to odbyć np. 

poprzez przyłączenie ukraińskiej dywizji do II Korpusu Polskiego112. Z taką 

ideą wystąpił jeden ze współtwórców 14 Dywizji SS ,,Galizien” SS-

Gruppenführer Otto von Wächter. Wyszedł on z założenia, że Ukraińcy z tej 

dywizji z prawnego punktu widzenia są byłymi obywatelami Polski113. Przyję-

cie tego założenia oraz nieuznanie przez aliantów aneksji Ukrainy Zachodniej 

przez ZSRR umożliwiło władzom brytyjskim podjęcie decyzji o niestosowaniu 

wobec żołnierzy ukraińskiej dywizji tajnych postanowień zawartego w Jałcie 

porozumienia o repatriacji obywateli radzieckich do ZSRR, czego J. Stalin do-

magał się od aliantów zachodnich114. Takie samo stanowisko w kwestii utrzy-

mania galicyjskich esesmanów poza zasięgiem Sowietów wypracowali prawni-

cy watykańscy115. 

Dostępne dzisiaj materiały źródłowe nie pozwalają w sposób właściwy 

ocenić przyczyn udziału oficerów II Korpusu, w tym jego dowódcy gen. W. 

Andersa, w akcji ratowania galicyjskich Ukraińców z UNA116. Trudnym do 

wytłumaczenia przykładem jest działalność specjalnej komisji II Korpusu, któ-

ra w czerwcu 1945 r., odwiedzając obozy internowanych ukraińskich żołnierzy, 

proponowała im wstąpienie do polskiego korpusu. Nie wiemy, kto był inicjato-

rem przeprowadzenia tej akcji i jaki właściwie miała ona cel. Różne też padają 
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liczby żołnierzy, którzy skorzystali z tej oferty. Generalnie była ona niewielka, 

bo wahała się od 162 do 176 osób117. Była to konsekwencja niechęci, z jaką 

odnieśli się oni do tej akcji, uważając, że strona polska traktuje ich dążenia 

niepodległościowe instrumentalnie118. Nie wiemy, czy gen. Anders, włączając 

się w akcję pomocy Ukraińcom, wiedział o zbrodniach pułków policyjnych SS 

,,Galizien” i czy orientował się, jaką grę prowadzili Brytyjczycy, wykorzystując 

do realizacji swoich celów Watykan? 

Według autora artykułu nie ulega wątpliwości, że dla powojennych sto-

sunków polsko-ukraińskich najważniejszy okazał się problem, który od począt-

ku podzielił obie strony. Była nim kwestia ustalenia przyszłej granicy między 

obu państwami. Polacy stali na stanowisku granicy wschodniej na rzece 

Zbrucz, zgodnie z traktatem ryskim. Uznawali też ważność paktu Piłsudski-

Petlura, w którym Polska uznawała istnienie URL, w zamian za zgodę drugiej 

strony na rezygnację z Galicji Wschodniej i Wołynia. Ukraińcy jednak opowia-

dali się za granicą etnograficzną, przesuniętą na linię Bugu i Sanu. Stanowisko 

ukraińskie w tej kwestii wyraził redaktor ukraińskiego ,,Czasu” Roman Il-

nyćkyj, oświadczając, że: Od Jałty chętnie odstąpimy wtedy, gdy strona polska 

odstąpi od Rygi119. Usztywnienie stanowisk w sprawie granic, niebiorące pod 

uwagę ówczesnej sytuacji międzynarodowej w Europie Wschodniej, bardzo 

utrudniało osiągnięcie przełomu we wzajemnych stosunkach.  

Sporne sprawy miały ważkie znacznie dla powojennych relacji polsko-

ukraińskich na emigracji, które były jednak utrzymywane. Podkreślił to mini-

ster A. Tarnowski w liście do J. Stempowskiego: Od listopada 1945 r. mamy 

nawiązany stały i regularny kontakt przez specjalnego mego pełnomocnika i 

męża zaufania ze wszystkimi ukraińskimi ugrupowaniami politycznymi przeby-

wającymi na terytorium Niemiec Zachodnich. Niezależnie od tego mamy rów-

nież od lata ubiegłego roku stały kontakt na terenie Rzymu z przedstawicielami 

UHWR oraz z przygodnie tam dojeżdżającymi Ukraińcami innych odcieni poli-

tycznych120. 

 Równolegle do rozmów z banderowcami w 1945 r. we Frankfurcie nad 

Menem, z ramienia rządu emigracyjnego RP rozpoczęły się negocjacje z nie-

znanymi przedstawicielami URL. Prowadził je działacz Ligi Niepodległości 

Polski, wspomniany już S. Paprocki, a po nim przejął je mjr Jerzy Ponikowski. 

Według K. Tarki, rozmowy w Rzymie z UHWR i we Frankfurcie z przedstawi-

cielami URL miały stanowić wstęp do przyszłych pertraktacji, umożliwiający 

rządowi polskiemu zorientowanie się w politycznym nastawieniu Ukraiń-

                                                      
117

 G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny na emigracji..., s. 199. Autorzy podali, że było ich 

162, a W. Poliszczuk, (op. cit., s. 578), powołujący się na opracowanie T. Hunczaka, (U 

mundurach...) zwiększa tę liczbę do 172. 
118

 G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny na emigracji..., s. 199. 
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 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja..., s. 85. 
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 G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny na emigracji..., s. 199-200. 



 
204 

ców121. Część polskich środowisk emigracyjnych uważała, że optymalnym 

rozwiązaniem spornej kwestii granic może stać się powstanie federacji polsko-

ukraińskiej. To przekonanie wynikało z ich zaangażowania w działalność mię-

dzynarodowych klubów federacyjnych ,,Międzymorza”. Zwalczały one podział 

Europy na strefy wpływów i dążyły do powołania opartej na „Międzymorzu” 

bałtycko-czarnomorsko-adriatyckim konfederacji szesnastu zamieszkujących 

ten region narodów. Ze względu na zagrożenia ze strony otaczających ich impe-

rializmów powinny one dążyć do stworzenia jedności politycznej dla wspólnej 

obrony i wspólnego rozwoju122. Nie jest dostatecznie zbadany wpływ wywia-

dów brytyjskiego i francuskiego na działalność ,,Międzymorza”123. 

W lipcu 1948 r., po zjednoczeniu się emigracji ukraińskiej, Polacy mieli 

nadzieję, że nastąpi możliwość intensyfikacji dialogu polsko-ukraińskiego. W 

związku z tym na przełomie sierpnia i września 1948 r. mjr J. Ponikowski dwu-

krotnie rozmawiał z prezydentem A. Liwyćkim oraz premierem I. Mazepą, 

proponując pominięcie drażliwej kwestii granic. Takie podejście miało popra-

wić atmosferę w stosunkach z Ukraińcami. W przeciwnym razie rokowania 

mogły utknąć w martwym punkcie. Na radzie gabinetowej, która odbyła się w 

październiku 1948 r., za nawiązaniem jak najlepszych stosunków z Ukraińcami 

opowiedział się też w swoim memorandum S. Paprocki124.  

Narastający w tym czasie konflikt wewnętrzny w łonie polskiej emigracji 

zaczął jednak utrudniać oficjalne wystąpienia wobec Ukraińców. Pewien pro-

blem stanowiła też zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Ada-

ma Tarnowskiego zastąpił w 1949 r. Mieczysław Sokołowski. Urzędnicy pol-

skiego MSZ zaczęli zbyt formalnie podchodzić do kwestii porozumienia z 

Ukraińcami. W czasie rozmowy z przedstawicielem Ukraińskiej Rady Narodo-

wej przy rządzie RP w Londynie Mykołą Oparenką 3 grudnia 1949 r. szef pol-

skiej dyplomacji zaproponował niezwłoczne ogłoszenie wielostronnej deklara-

cji oraz powołanie do życia stałych organów współpracy narodów Europy 

Środkowowschodniej125. 22 lutego 1950 r. minister M. Sokołowski wystosował 

list do premiera Mazepy z propozycją ogłoszenia wspólnej deklaracji. Sprawę 

uznał za pilną i zasugerował przyjazd na rozmowy do Londynu samego Maze-

                                                      
121

 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja..., s. 82. 
122

 M. S. Wolański, Europa Środkowowschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 

1945-1975, Wrocław 1996, s. 88-89. Autor podaje, że związek ,,Międzymorza” miał zespa-

lać następujące kraje regionu: Albanię, Białoruś, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, 

Grecję, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę i Węgry. 
123

 M. Aarons, J. Loftus, op. cit., s. 93. Opierając się na dokumentach amerykańskiego 

kontrwywiadu wojskowego CIC autorzy twierdzą, że ogromną większość przywódców 

,,Międzymorza” stanowili eksliderzy faszystowscy, którzy pracowali dla służb wywiadow-

czych Francji lub Wielkiej Brytanii. 
124

 G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny na emigracji..., s. 204. 
125

 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja..., s. 87. 
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py lub upoważnionego pełnomocnika126. 

Ukraińcy odpowiedzieli dopiero po ośmiu miesiącach, co świadczyło, że 

nie byli zainteresowani polską propozycją. Dla nich w dalszym ciągu sprawą 

kluczową był spór terytorialny i kwestia rezygnacji rządu RP z Ziem Wschod-

nich, a nie plan współpracy narodów Europy Środkowej. Tego rząd polski na 

emigracji zdawał się nie dostrzegać. Niechęć Ukraińców do przedłożonej kon-

cepcji wywołała u Polaków zdziwienie i poczucie, że ich dobra wola znów tra-

fia na niezrozumiały, zasadniczy opór. S. Paprocki uznał, że odpowiedź ukraiń-

ska była najzwyklejszym odesłaniem sprawy do przysłowiowej komisji127. W 

dyskusjach na ten temat w polskim MSZ (29 listopada-3 grudnia 1950) ocenio-

no, że strona ukraińska dąży do uzyskania od nas daleko idących zrzeczeń się 

jako warunku współdziałania. Wobec tego rozmowy z Ukraińcami nie wydają 

się w obecnej chwili możliwe ani celowe128. MSZ postanowiło utrzymać tylko 

luźne kontakty z ukraińską emigracją, przede wszystkim z URN i banderow-

cami.  

W ten sposób rozmowy polsko-ukraińskie znalazły się w ślepym zaułku. 

Jesienią 1950 r. próbę mediacji podjął gen. Anders. W obecności Klaudiusza 

Hrabyka rozmawiał z gen. Szandrukiem129. Ta próba nie zakończyła się powo-

dzeniem. Kontakt z Polakami podjęli Ukraińcy dopiero w 1952 r. Rozmowy w 

tym i następnym roku nie przyniosły przełomu w kwestii terytorialnej. To był 

podstawowy powód przerwania kontaktów polsko-ukraińskich aż do lat 70. XX 

w. 

Problem ukraiński, który w okresie II wojny światowej był jednym z naj-

ważniejszych zagadnień dla rządu emigracyjnego w Londynie, związany z za-

sadniczym celem wojny, jakim było utrzymanie granic sprzed 1 września 1939 

r., okazał się w praktyce nierozwiązywalny. Próby jego podjęcia na forum mię-

dzynarodowym przyniosły porażkę, bo nie uzyskały poparcia aliantów zachod-

nich. Ci nie chcieli wysuwać problemu ukraińskiego, ze względu na reakcję 

Związku Sowieckiego – od czerwca 1941 r. ich głównego sojusznika w walce z 

Niemcami. Polskie rządy emigracyjne nie potrafiły także wypracować realnego 

projektu kwestii ukraińskiej dostosowanego do zmieniającej się sytuacji poli-

tycznej w czasie wojny. Wpływ na to miał brak szerokiej, bieżącej informacji o 

sytuacji Ukraińców pod okupacją sowiecką i niemiecką. Stąd projekty sprawy 

ukraińskiej opracowane w latach 1939 i 1942 były zupełnie oderwane od ów-

czesnych realiów i pozostały w sferze deklaracji. Działania podjęte m. in. przez 

ministra spraw zagranicznych E. Raczyńskiego, a przede wszystkim przez pre-
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128

 G. Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny na emigracji..., s. 206. 
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 T. Wolsza, Trudne dialogi. Emigracyjne kontakty polsko-ukraińskie, białoruskie i litew-

skie w latach 1945-1950, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na wscho-
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miera S. Mikołajczyka, doprowadziły do podjęcia przez rząd uchwały w spra-

wie ukraińskiej w marcu 1943 roku, jednak decyzje te były bardzo spóźnione. 

Dla Ukraińców Polska przestała się liczyć. 80% Ukraińców wciąż wierzyło w 

tym czasie w zwycięstwo III Rzeszy. Emigracja ukraińska była rozbita i po-

zbawiona realnego wpływu na Ukraińców i nie mogła być partnerem dla strony 

polskiej. Na Kresach Wschodnich dominowała OUN-UPA i jej ideologia, która 

bardzo dobrze pasowała do ówczesnych oczekiwań społeczeństwa ukraińskie-

go, które liczyło na coś więcej niż autonomia i obietnice rządu polskiego w 

uchwale z 1943 roku. Świadomość narodowa Ukraińców do tego stopnia wzro-

sła, że interesowała ich tylko niepodległość, czego władze emigracyjne i krajo-

we w porę nie dostrzegły.  

Nadzieje Ukraińców na własne państwo i polskie plany powrotu do Lwo-

wa i granic wschodnich z 1921 roku, zostały przekreślone na konferencjach w 

Teheranie i Jałcie. To spowodowało, że polski rząd emigracyjny stracił wszel-

kie realne możliwości wpływu na sytuację na Kresach Wschodnich i tym sa-

mym na problem ukraiński. Jego rozwiązanie znalazło się w rękach J. Stalina, 

który we właściwy sobie sposób problem ten rozwiązał, wprowadzając w życie 

program państwa jednonarodowego po zakończeniu wojny. Do tego doszły 

niejasne kwestie podjęcia rozmów przez przedstawicieli polskiego rządu emi-

gracyjnego z emigracją ukraińską (przede wszystkim ze stroną banderowską) 

oraz zaangażowanie się oficerów II Korpusu w ratowanie faszystów ukraiń-

skich z SS ,,Galizien”. Z drugiej strony odrzucenie przez Ukraińców polskiej 

propozycji z 1950 r. mogącej mieć duże znaczenie dla przyszłości stosunków 

polsko-ukraińskich na emigracji, na wiele lat zamknęło możliwości ułożenia 

poprawnych kontaktów między oboma narodami. 
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Jakub Żak  

Działalność żołnierzy PSZ na Zachodzie  
w emigracyjnych organizacjach społecznych 

w Wielkiej Brytanii w latach 50. 

Zakończenie II wojny światowej przyniosło zgoła odmienne od założeń 

polskiego wychodźstwa wojennego realia geopolityczne. Powrót do kraju, w 

jego ówczesnym kształcie geograficznym i politycznym, był nie do przyjęcia 

dla większości środowisk emigracyjnych, co zaowocowało powstaniem silnej 

liczebnie polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii. W założeniach wychodźstwa 

niepodległościowego pobyt poza krajem miał być tylko stanem tymczasowym, 

jednak wydarzenia przełomu lat 40. i 50. w Polsce, potwierdzające umocnienie 

się władzy komunistycznej, warunkowały konieczność dłuższego pobytu, a w 

perspektywie stałego osiedlenia na Wyspach Brytyjskich. Społeczeństwo emi-

gracyjne, złożone w większości z byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie (PSZ), od początku swojej obecności w Zjednoczonym Królestwie 

wykazywało ożywiony ruch organizacyjny, skupiony przede wszystkim na 

tworzeniu związków i stowarzyszeń pomocowych. Wizja pozostania na emi-

gracji spowodowała zmianę profilu i zakresu działalności organizacji społecz-

nych, a w konsekwencji konieczność przystosowania się do prowadzenia dłu-

gofalowych działań. Byli żołnierze PSZ, zrzeszeni głównie w szeregach orga-

nizacji o charakterze kombatanckim, wykazali przy tym ogromną aktywność na 

polu pomocy społecznej, krzewienia kultury i oświaty. Niniejszy artykuł ma na 

celu przybliżenie wysiłku polskich weteranów skupionych w organizacjach 

społecznych w latach 50. XX wieku. 

Omawiane lata były dla polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej 

Brytanii okresem zarówno pewnej stabilizacji, jak również szeroko zakrojo-

nych zmian politycznych i społecznych. Stabilizacja polegała przede wszystkim 

na zaprzestaniu aktywnego ruchu migracyjnego, a więc w konsekwencji ustale-

niu względnie stałej struktury społecznej emigracji. Powodem zmian politycz-

nych i społecznych było natomiast przede wszystkim pozbycie się złudzeń o 

„tymczasowości” wychodźstwa. Wizja pozostania, a nie jak dotychczas pobytu 

na Wyspach Brytyjskich, była jednak wyraźnym bodźcem, który zmusił Pola-

ków do przewartościowania swoich poglądów na temat miejsca w społeczeń-

stwie brytyjskim.  

Na początku lat 50. liczba Polaków w Wielkiej Brytanii kształtowała się 

na poziomie niewiele ponad 160 tys. osób. Składało się na nią: 91 400 żołnie-
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rzy PSZ, którzy przeszli przez Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszcze-

nia (PKPR) (w tym 4 819 kobiet), 34 202 członków rodzin i bliskich krewnych 

żołnierzy PSZ oraz osób zależnych (tzw. dependants), 2 307 żołnierzy PSZ, 

którzy nie służyli w PKPR (w tym 917 kobiet), 12 5711 byłych dipisów, pozy-

skanych do pracy w przemyśle brytyjskim w ramach akcji European Voluntary 

Workers’s Scheme, oraz 21 744 Polaków przebywających na Wyspach Brytyj-

skich przed majem 1945 r. – łącznie 162 224 osoby2.  

W 1951 r. liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii oscylowała 

w granicach 142-150 tys. osób, a zauważalny duży ubytek ludności polskiej 

spowodowany był końcową fazą reemigracji do Polski oraz emigracją do Sta-

nów Zjednoczonych, Kanady czy Australii, które w tym czasie znacznie złago-

dziły politykę imigracyjną3. 

W kolejnych latach omawianego okresu ruch reemigracyjny zdecydowanie 

osłabł, aczkolwiek nadal zauważalny był spadek liczby ludności polskiej w 

Wielkiej Brytanii, spowodowany, poza wyjazdami, wysoką śmiertelnością i 

naturalizacją. Według różnych zestawień liczebność polskiej diaspory wynosiła 

w latach 1954-1959 od 135 do 142 tys.4. Dynamikę procesu zachodzących 

zmian obrazuje Tabela 1. 

 

Tabela 1. Liczba Polaków w Wielkiej Brytanii w l. 1954-1958 

 

Data Liczba mężczyzn Liczba kobiet Ogółem 

31 grudnia 1954 89 584 29 603 119 187 

31 grudnia 1955 85 518 28 885 114 403 

                                                      
1
 Informacja za K. Sword, N. Davies, J. Ciechanowski, The Formation of the Polish Com-

munity in Great Britain 1939-1950, Londyn 1989, s. 447. B. Czaykowski i B. Sulik podają 

w swojej pracy liczbę Polaków przybyłych do Wielkiej Brytanii w ramach EVW na 14 018 

osób, opierając się na publikacji J.A. Tannahill’a European Voluntary Workers in Britain, 

Manchester 1958 (eidem, Polacy w W. Brytanii, Paryż 1961, s. 377). 
2
 K. Sword et al., op. cit., s. 447. 

3
 Ibidem, s. 447. Brytyjski spis ludności z 1951 r. wykazał liczbę 151 736 osób urodzonych 

w Polsce, zamieszkałych na terenie Anglii i Walii, co w połączeniu z ok. 11 tys. Polaków 

mieszkającymi w Szkocji dawało liczbę niespełna 163 tys. Biorąc jednak pod uwagę naro-

dowość, a nie miejsce urodzenia (a więc bez ludności Ukraińskiej), ten sam spis podawał 

bardziej realną liczbę 130 865 Polaków, co w połączeniu z Polonią Szkocką dało liczbę ok. 

142 tys., wliczając w to jednak Polaków naturalizowanych. Na zawyżonych danych spiso-

wych opierał się również m. in. C. Holmes w John Bull’s Island – Immigration and British 

Society 1871-1971, Basingstoke 1988, s. 211-212. 
4
 B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 378-381; R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne 

emigracji, Warszawa 1999, s. 49. 
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31 grudnia 1956 82 088 27 838 109 926 

31 grudnia 1957 79 068 27 928 106 996 

31 grudnia 1958 76 155 27 499 103 654 

 
Źródło: B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 379. 

 

Ujęte w tabeli liczby nie obejmują dzieci i młodzieży do lat 16 oraz Pola-

ków, którzy przyjęli obywatelstwo brytyjskie – stąd zaniżone wartości – wyka-

zują natomiast sukcesywny spadek liczebności Polonii brytyjskiej, oscylujący 

na poziomie od 2,9 do 4,8 tys. osób rocznie. Nawet biorąc pod uwagę liczbę 

naturalizacji obywateli polskich, wynoszącą w latach 1954-1958 ok. 1 900 osób 

rocznie, był on nadal zauważalny. Ubytku ludnościowego nie był w stanie 

zrównoważyć nikły przypływ Polaków z kraju, którzy po 1955 r. mieli możli-

wość wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Szacunkowa liczba emigrantów przyby-

łych na Wyspy Brytyjskie w latach 1955-1960 oscylowała w granicach 2 tys. 

osób5. 

Bogdan Czaykowski i Bolesław Sulik przyjmowali umowną liczbę 16 tys. 

polskich dzieci i młodzieży mieszkających w Wielkiej Brytanii w latach 50., 

przy czym, jak sami pisali, robili to bez wielkiego przekonania6. Według ich 

przewidywań dopiero w połowie lat 60. przyrost naturalny miał zrównoważyć 

ubytki spowodowane zgonami, naturalizacją i reemigracją. Oznaczało to, że 

Polonia brytyjska omawianego okresu – już według współczesnych – zdaje się 

wchodzić w okres stabilizacji. Tym bardziej, że z obserwacji wynika, iż więk-

szość Polonii brytyjskiej zdecydowała się już pozostać na stałe w W. Brytanii, i 

emigracja „wtórna” obejmuje niezbyt wysoką liczbę z roczników głównie 

młodszych. Repatriacja do Polski za ostatnie lata jest zupełnie znikoma. (…) 

Ogólnie więc biorąc, Polonię brytyjską trzeba uznać za osiedlenie stałe7. 

Powyższe wyliczenia pozwalają przedstawić strukturę polskiej emigracji 

w Wielkiej Brytanii lat 50. W omawianym okresie byli żołnierze PSZ stanowili 

zdecydowaną większość Polonii brytyjskiej, licząc w latach 1950-1951 nie 

                                                      
5
 Liczbę tę oszacowano na podstawie danych Brytyjskiego Urzędu Statystycznego za lata 

1956-1958, zestawiając liczbę wydanych w poszczególnych latach zezwoleń na pobyt dłuż-

szy niż 12 miesięcy (co uznawano jako bliskie wydaniu zgody na pobyt stały): w 1956 r. – 

219 zezwoleń, w 1957 r. – 578, w 1958 r. – 518. Łącznie w ciągu trzech lat wydano 1 327 

zezwoleń na pobyt dłuższy niż 12 miesięcy, a przy założeniu, że w latach 1959-1960 dalsza 

liczba Polaków uzyskała to prawo, ustalono prawdopodobną, acz szacunkową liczbę 2 tys. 

osób; B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 382. 
6
 Ibidem, s. 381. 

7
 Ibidem, s. 395-396. 
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mniej niż 58% polskiej populacji8. W późniejszych latach badanej dekady, za 

sprawą różnych ruchów reemigracyjnych oraz naturalnej śmiertelności ich licz-

ba zmalała, niemniej nadal stanowiła znaczący odsetek wśród wychodźstwa 

niepodległościowego. Cechą charakterystyczną powojennej emigracji, związa-

ną z jej wojskowym charakterem, była przy tym trzykrotna przewaga mężczyzn 

w stosunku do kobiet. W 1951 r. kobiety stanowiły 25,4% Polonii brytyjskiej, 

w 1954 r. – 24,8%, w 1957 r. – 26,1%, a w 1958 r. – 26,5% (por. Tabela 1). 

Widoczna w drugiej połowie lat 50. niewielka tendencja zwyżkowa spowodo-

wana była przyjazdem większej liczby Polek z kraju9. 

Gros społeczności polskiej lat 50. stanowili ludzie w wieku średnim, z 

przechyleniem ku 50-tce, jednak duży procent emigracji tworzyli 50 i 60-

latkowie10. Tak ukształtowana struktura wiekowa wynikała w dużej mierze z 

zaszłości wojennych – średnia wieku żołnierzy PSZ na Zachodzie była zdecy-

dowania wyższa niż u ich kolegów z armii sojuszniczych i wynosiła ok. 30 lat. 

Szacunkowa liczba młodzieży, jak już wspomniano, oscylowała w granicach 

ok. 16 tys. osób, a więc 11-12% polskiej populacji, przy czym zauważalny był 

niedobór tzw. roczników wojennych – dzieci urodzonych w latach 1940-1945. 

Struktura wiekowa, trudne doświadczenia wojenne (zwłaszcza obozowe) były 

powodem wyższej, niż w przypadku ludności brytyjskiej, stopy śmiertelności 

wśród polskiej emigracji. Dlatego też wiele działań organizacji społecznych 

skupiało się w dużej mierze na zapewnieniu pomocy osobom starszym i scho-

rowanym. 

Największym skupiskiem polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii był nie-

zaprzeczalnie Londyn. Miasto przyciągało pojemniejszym rynkiem pracy oraz 

obecnością większości central polskich organizacji politycznych i społecznych, 

w tym najważniejszych politycznych reprezentacji wychodźstwa. Bodźcem 

determinującym osiedlanie się Polaków w tej, naówczas 8-milionowej metro-

polii, było również bogate życie kulturalne i towarzyskie Polonii londyńskiej. 

Liczebność emigracji polskiej w Londynie wynosiła w 1950 r. 36 199 osób, ale 

na przestrzeni kolejnych lat ulegała sukcesywnemu zmniejszeniu (ubytek rzędu 

1,5 tys. osób rocznie), wynosząc w 1958 r. 25 133 osoby. Głównym powodem 

spadku liczby ludności polskiej w Londynie był wysoki odsetek naturalizacji – 

w ciągu dziewięciu lat ok. 7 tys. Polaków przyjęło obywatelstwo brytyjskie11.  

Nadrzędną emigracyjną organizacją społeczną omawianego okresu było 

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii (ZPWB), powstałe w 1947 r. w celu 

                                                      
8
 We wcześniejszych latach dysproporcja ta była jeszcze wyższa. 

9
 B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 382-383. 

10
 Według artykułu prasowego 1959 r. przewidywano, że w ciągu pięciu lat liczba Polaków 

mających ponad 68 lat wzrośnie do 8 tys. w samym Londynie, a w całej Anglii do 30 tys.; 

Po kawiarniach mówią…, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPDŻ, Londyn), 

17 września 1959, nr 170, s. 3. 
11

 B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 392-393. 
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koordynacji ogółu stosunków społecznych polskiego wychodźstwa, zachowa-

nia wewnętrznej spoistości Polonii i zapobiegania wynarodowieniu następnych 

pokoleń. Zjednoczenie skupiało się głównie na koordynacji współdziałania 

różnych organizacji w ramach celów statutowych, jakimi były: a) reprezento-

wanie społeczeństwa polskiego oraz obrona jego praw i interesów w Zjedno-

czonym Królestwie (…); b) zachowanie łączności duchowej z Krajem i organi-

zowanie dla niego pomocy; c) dążenie do zapewnienia Polakom możliwości 

nabywania oraz pogłębiania wiedzy fachowej i ogólnej; d) dążenie do podno-

szenia poziomu materialnego Polaków na emigracji (…); e) dbałość o zacho-

wanie tradycji narodowej i o swobodny rozwój kultury polskiej (…); g) troska o 

los młodzieży polskiej, jej wychowanie i wykształcenie12. Pod koniec lat 50. 

Zjednoczenie liczyło 41 stowarzyszeń-członków, aczkolwiek nie skupiało 

wszystkich największych organizacji emigracyjnych (zauważalny był np. brak 

organizacji religijnych). Ponieważ rola ZPWB ograniczała się w zasadzie na 

koordynowaniu działalności innych stowarzyszeń, nie miało ono odpowiednie-

go aparatu do organizowania pomocy Polonii brytyjskiej bezpośrednio. Takie 

zaplecze posiadały natomiast organizacje kombatanckie, skupiające b. żołnie-

rzy PSZ. 

Największą organizacją zrzeszającą weteranów PSZ na Zachodzie było 

powstałe w 1946 r. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Oddział Wielka 

Brytania (SPK WB)13. Niemal od początku działalności SPK WB jego człon-

kowie kładli duży nacisk na pomoc społeczną (opiekuńczą), aczkolwiek w 

pierwszych latach powojennych, z uwagi na ograniczone środki finansowe, 

udzielano jej głównie byłym żołnierzom – członkom SPK. W trakcie drugiego 

zjazdu brytyjskiego oddziału stowarzyszenia w sierpniu 1947 r. ustalono zasady 

prowadzenia akcji pomocowej realizowanej przez Dział Opieki Społecznej, 

odpowiednio je argumentując: Ciężkie położenie, w jakim znalazło się Wy-

chodźstwo Polskie ujemnie wpływa na jego stan moralny i fizyczny, jednostki 

zaś słabsze załamują się i na wypadek braku przeciwdziałania, załamanie to 

może być powszechnym. Przed SPK – jako jedno z naczelnych zadań, stoi za-

danie przeciwstawienia się depresji, co może być uskutecznione przez stworze-

nie właściwego klimatu psychologicznego i, w miarę możliwości, opieki mate-

rialnej. SPK w dziale opieki zastosuje następujące zasady: 

                                                      
12

 Z. Szkopiak, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, [w:] Mobilizacja uchodźstwa do 

walki politycznej 1945-1990, red. L. Kliszewicz, Londyn 1995, s. 284-285. Więcej na te-

mat: ZPWB [w:] B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 397-404; Z. Szkopiak, op. cit., s. 280-

306. Organem prasowym Zjednoczenia był „Przegląd Społeczny”. 
13

 Szerzej na temat powstania i działalności SPK WB zob. Dwadzieścia pięć lat Stowarzy-

szenia Polskich Kombatantów, red. J. Wawrzkiewicz, Londyn 1971; T. Kondracki, Historia 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946-1996, Londyn 1996; 

idem, Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1948, Warsza-

wa 2007. 
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a) opieka ma mieć charakter koleżeński i zadaniem jej ma być pobudzenie 

aktywności do działania gospodarczego oraz pomoc w popieraniu inicjatywy 

tej działalności; 

b) na cele konsumpcyjne, w formie zapomóg lub pożyczek doraźnych, po-

moc winna być udzielana w wyjątkowych wypadkach; 

c) inicjatywa władz SPK i inicjatywa poszczególnych członków Stowarzy-

szenia oraz ogniw organizacyjnych SPK, winna się wzajemnie uzupełniać, przy 

czym władze winny dbać, by akcja ta rozwijała się w sposób właściwy i celowy; 

d) obrona i walka o prawa kombatanckie członków SPK; 

e) w dziedzinie potrzeb kulturalnych, religijnych i oświatowych członków 

władze SPK winny współpracować z odnośnymi instytucjami polskimi14. 

Powyższa uchwała podkreślała problem dużo wyższego, niż w przypadku 

przedwojennej średniej statystycznej, odsetku Polaków-emigrantów cierpiących 

na zaburzenia i choroby psychiczne15. Ten stan rzeczy spowodowany był w 

dużej mierze traumą doświadczeń wojennych (działania zbrojne, obozy pracy, 

obozy koncentracyjne, itp.), ale wynikały również z przegranej sprawy polskiej, 

odcięcia od kraju, rodziny, ojcowizny. Praca Działu Opieki Społecznej SPK 

WB, mająca na celu wyprowadzenie wychodźstwa z depresji, marazmu, pole-

gała w pierwszej kolejności na aktywizowaniu do pracy, zakładania własnych 

działalności gospodarczych oraz wsparciu prawnym podejmowanych inicjatyw 

(wyjaśnianiu zawiłości prawa brytyjskiego, udzielaniu porad, itd.) Zapobiegano 

więc bierności, obojętności społecznej, a przy okazji rozwijano polskie inwe-

stycje w Wielkiej Brytanii16.  

                                                      
14

 Cyt. za: T. Kondracki, Historia…, s. 43. 
15

 Według B. Czaykowskiego i B. Sulika w 1948 r. w Wielkiej Brytanii znajdowało się 1 

200 umysłowo chorych b. żołnierzy PSZ; B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 420. W póź-

niejszym okresie liczba ta uległa znacznemu zwiększeniu – Tadeusz Sulatycki wspominał: 

Stare pokolenie emigracji wojennej, weteranów walk, ludzi, którzy potrzebują nie tylko 

konkretnej pomocy, jako że wskutek starzenia się tracą siły, ale również, a może jeszcze 

bardziej potrzebują serdecznej o niej pamięci. Najwięcej uwagi potrzebują ludzie z proble-

mami. Wielu przechodziło bardzo ciężko tę minioną wojnę i ślady owych tragedii w nich 

pozostały. Mieliśmy około ośmiu tysięcy Polaków w szpitalach psychiatrycznych i jakkol-

wiek ta liczba malała, to wciąż był nowy napływ. W pewnym okresie znaleziono takie roz-

wiązanie, że porozumiano się z władzami polskimi i dość dużą liczbę chorych odesłano do 

Polski. (…) Niemniej jeszcze teraz (pod koniec lat 80. XX w. – J. Ż.) mamy około tysiąca 

Polaków w różnych szpitalach psychiatrycznych w Anglii; K. Tarasiewicz, Na „Kromaniu” 

i w Londynie: całe życie marynarza, Warszawa 1992, s. 137. Warto podkreślić, że w dużej 

mierze to nie doświadczenia wojenne były powodem traumy, depresji i innych zaburzeń, a 

powojenna rzeczywistość i wynikający z niej brak możliwości powrotu do kraju – poczucie 

bezradności i przegrania sprawy polskiej powodowało załamanie nerwowe u wielu polskich 

emigrantów.  
16

 Opieka nad osobami nerwowo chorymi przejawiała się także w postaci organizacji, 

zwłaszcza w okresie świątecznym, balów, wieczorków, spotkań z pacjentami. Prasa polo-

nijna relacjonowała tego rodzaju wydarzenia, przypominając Polakom na emigracji ko-
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Członkowie SPK WB starali się także otoczyć opieką osoby chore, prze-

bywające w domach i szpitalach. Nadzór nad prowadzeniem akcji pomocowej 

dla chorych sprawowała Komisja Koordynacyjna Opieki Społecznej17 (powo-

łana przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii), niemniej bezpośrednie 

świadczenia – np. w postaci dostarczania paczek z żywnością, słodyczami, pra-

są – były realizowane przez przedstawicieli SPK. Rozmiary świadczonej po-

mocy zależały od aktualnych możliwości finansowych polskich organizacji 

społecznych (nie tylko SPK WB), a prowadzone akcje stanowiły przykład do-

brej współpracy wielu emigracyjnych stowarzyszeń i związków. Wysiłek ten 

dobrze opisuje sprawozdanie z rozdawnictwa paczek na Święta Bożego Naro-

dzenia w 1949 r.18: W związku ze Świętami Bożego Narodzenia 1 234 chorych 

Polaków w 164 szpitalach na terenie Anglii zostało obdarowanych paczkami 

gwiazdkowymi. Akcję paczkową zainicjowała i przeprowadziła Komisja Koor-

dynacji Opieki Społecznej przy Zjednoczeniu Polskim w W. Brytanii. Sporzą-

dzeniem i zapakowaniem 522 paczek dla 95 szpitali poza Londynem zajęło się 

Towarzystwo Pomocy Polakom przy pomocy Związku Inwalidów Wojennych. 

Na zawartość standardowych paczek złożyły się orzechy, bakalie, mandarynki, 

pierniki, papierosy oraz cukierki pochodzące z darów. Do każdej paczki dołą-

czone zostały życzenia i opłatek. Rozdawnictwem paczek zajęły się: 36 Kół SPK 

w terenie, 2 Koła Związku Inwalidów Wojennych w Iscoyed i Penley, Koło Ak-

cji Katolickiej w Halifax i Ośrodek Uzdrowieńczy Ministry of Health w Bri-

ghton. Na indywidualne adresy chorych wysłano 21 paczek. Koszt paczek wy-

niósł £103.11.0, z czego kwotę £88.6.0 wpłaciły organizacje wchodzące w skład 

Komisji Koordynacji Opieki Społecznej, a mianowicie: Towarzystwo Pomocy 

                                                                                                                                       
nieczność zaopiekowania się rodakami: Większość pacjentów polskich szpitala dla nerwo-

wo chorych Long Grove w Epsom wzięła udział w Wieczorze Wielkanocnym. (…) Zamiast 

występów zorganizowano gry towarzyskie, zabawy i tańce. Program wyczerpująco przygo-

towały przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Polskich Pacjentów (…). Przyznać trzeba, 

że ogólnie nowa forma wieczoru przypadła do gustu chorym. Spora ich część brała udział 

w różnych konkursach, tańcach i grach. Pozostali nie ukrywali także zadowolenia. Wielu z 

chorych nagrodzonych zostało drobnymi podarkami jak np. ołówkami, szminkami, mydeł-

kami, kopertami itd. Ponieważ chorych jest jednak sporo, niestety nie wszyscy z nich „mieli 

szczęście”. Może więc ktoś z Czytelników, komu zależy na wywołaniu choćby na chwile 

uśmiechu na smutnych twarzach naszych nieszczęśliwych rodaków, przyśle w przyszłości 

jakiś skromny przedmiot na loterię fantową czy nagrodę; Dary dla chorych, DPDŻ, 16 

kwietnia 1959, nr 91, s. 3. 
17

 W skład komisji weszli przedstawiciele Towarzystwa Pomocy Polakom, Funduszu Spo-

łecznego Żołnierza, SPK WB, Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci i Młodzieży oraz Związku Inwalidów Wojennych PSZ; R. Habielski, 

Życie społeczne…, s. 75. 
18

 Przytoczone sprawozdanie dotyczy 1949 r., a więc poprzedza omawiany w artykule 

okres. Niemniej, ww. akcja rozliczana była w ramach roku sprawozdawczego SPK WB 

1949/1950, a przy tym doskonale ilustruje wysokość świadczonej pomocy jak i sposób 

koordynacji i współpracy organizacji społecznych. 
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Polakom, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Oddział W. Brytania, Związek 

Inwalidów Wojennych PSZ i Towarzystwo Pomocy dla Wdów i Sierot po pole-

głych żołnierzach. Z ofiar uzyskano w gotówce i naturze £15.5.0. Chorymi na 

terenie Londynu zaopiekowało się, w uzgodnieniu z Komisją Koordynacji, Koło 

SPK No. 1. Sporządzono i rozdano na terenie 30 szpitali 72 paczki, na które 

Koło, poza darami od swoich członków, wydało £10. Umysłowo chorymi zajęła 

się Polska Sekcja Ministry of Health, która wysłała na teren 39 szpitali 640 

paczek19. 

Doraźna pomoc finansowa, przynajmniej w początkowym okresie funk-

cjonowania SPK WB, prowadzona była w ograniczonym wymiarze, głównie z 

powodu szczupłości środków finansowych, jakimi dysponowało stowarzysze-

nie. Członkowie SPK WB zasiadali natomiast w Komisji Pożyczek Inwesty-

cyjnych przy Funduszu Społecznym Żołnierza (FSŻ), która udzielała komba-

tantom pożyczek na zakładanie lub modernizowanie warsztatów pracy, przy 

czym wysokość przydzielanych środków nie przekraczała zazwyczaj 120£20. W 

roku sprawozdawczym 1950/1951 około 750 osób skorzystało z pomocy FSŻ, 

realizowanej w postaci pożyczek, zapomóg, paczek dla chorych, fundusz przy-

dzielił także około 420 pożyczek inwestycyjnych na założenie własnych dzia-

łalności gospodarczych. Połowę osób korzystających w omawianym roku 

sprawozdawczym z pomocy FSŻ, stanowili byli żołnierze Polskich Sił Zbroj-

nych skupieni w SPK WB21. 

Członkowie stowarzyszenia kładli również nacisk na wsparcie ludności 

polskiej znajdującej się na terenach zachodnich stref okupacyjnych Niemiec i 

Austrii22. Pomoc nie ograniczała się jedynie do wysyłania paczek z darami, 

przeprowadzano również akcje mające na celu umożliwienie polskim dipisom 

emigrację na Wyspy Brytyjskie. Ponieważ do uzyskania zgody na pobyt w 

Wielkiej Brytanii wymagany był dokument przedstawiony przez osobą miesz-

kającą w tym kraju, gwarantujący, że zaproszony emigrant będzie miał zapew-

nione mieszkanie i zatrudnienie, niepowodujące utraty tych dóbr przez osoby 

trzecie, SPK WB na łamach prasy emigracyjnej apelowało do polskiego wy-

chodźstwa o udzielanie gwarancji pobytu. Pisano: Nasze Stowarzyszenie otrzy-

muje od uchodźców w Niemczech liczne prośby o znalezienie dla nich gwaran-

tów, którzy umożliwiliby im przyjazd do Wielkiej Brytanii. Są to osoby samotne, 

małżeństwa, rodziny z dziećmi. Często głowa rodziny jest b. żołnierzem, który 

                                                      
19

 Sprawozdanie z akcji rozdawnictwa paczek gwiazdkowych, „Orzeł Biały” (Londyn), 14 

stycznia 1950, nr 2 (393), s. 6. 
20

 T. Kondracki, Polskie…, s. 308. 
21

 Idem, Historia…, s. 65. 
22

 Komitet pacjentów 4 Polskiego Szpitala zebrał na sieroty polskie w Niemczech £39.9.9. 

Z inicjatywy Koła SPK personel szpitala, zamiast życzeń świątecznych, zebrał na rzecz 

sierot polskich w Niemczech £12.12.0; zob. Z Anglii i Walii. Iscoyd Park, DPDŻ, 8 stycz-

nia 1954. nr 7, s. 3. 
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walczył bądź w kraju, bądź na Zachodzie, a na skutek przepisów emigracyjnych 

do krajów zamorskich wyjechać nie może. Nie posiadając krewnych i znajo-

mych oczekują oni pomocy od uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii, liczą-

cego ponad 160 000 osób, w nadziei, iż wyciągnie ono do nich rękę i wyrwie 

ich z Niemiec23. 

W latach 50. kontynuowano rozpoczętą tuż po wojnie działalność dorad-

czą, której celem było ułatwienie emigrantom adaptacji do nowych warunków. 

W ramach SPK WB wydzielono Biuro Informacji i Porad (BIP), które udziela-

ło m.in. porad ustnych, pomagało w redagowaniu, wystawianiu bądź tłumacze-

niu dokumentów, sporządzaniu świadectw moralności (zaświadczeń o niekaral-

ności), itp. Biuro prowadziło wytężoną pracę zwłaszcza w początkowym okre-

sie działalności, przykładowo w roku sprawozdawczym 1950/1951 udzielono 

blisko 10 tysięcy porad i informacji ustnych, wystawiono również ponad tysiąc 

dokumentów24. 

Status finansowy SPK uległ znacznej poprawnie na początku 1953 r., po 

uprawomocnieniu się wyroku sądu brytyjskiego w sprawie o przekazanie przez 

War Office stowarzyszeniu tzw. sum włoskich25. 24 stycznia 1953 r. Zarząd 

Główny SPK otrzymał tytuł prawny do kwoty 213,179.0.8 £26, która wzmocniła 

podstawę gospodarczą organizacji i umożliwiła finansowanie pracy społecznej 

z bieżących dochodów (np. z rozbudowywanych Domów Kombatanta), nie 

uszczuplając substancji majątkowej27. 

Profil działalności społecznej BIP SPK WB uległ nieznacznej zmianie w 

połowie lat 50. Zmiana podejścia władz PRL do emigracji oraz swoiste zakoń-

czenie izolacji polskiego wychodźstwa po 1956 r., zaowocowały falą przyjaz-

dów Polaków z kraju, odwiedzających swoich krewnych na Wyspach. Sytuacja 

ta zmusiła BIP do rozszerzenia dotychczasowych działań o pomoc w redago-

waniu listów z zaproszeniami, prowadzenie mediacji z Home Office w przy-

padku indywidualnych odmów wydania wiz, koordynowanie spraw urzędo-

wych związanych ze staraniami przyjeżdżających o pozostanie w Zjednoczo-

nym Królestwie28. 

                                                      
23

 Apel władz SPK. Pomóżmy braciom w Niemczech i Austrii, „Orzeł Biały” (Londyn), 25 

listopada 1950, nr 47 (438), s. 6. 
24

 T. Kondracki, Historia…, s. 66. 
25

 Sumy włoskie – środki pochodzące z Funduszu Społecznego Żołnierzy 2. Korpusu oraz 

oddziałowych funduszy gospodarczych i kulturalno-oświatowych 2. Korpusu Polskiego, 

zamrożone przez War Office podczas dyslokacji korpusu z Włoch do Wielkiej Brytanii. 

SPK, uważając się za prawnego spadkobiercę PSZ na Zachodzie i PKPR, toczyło prawną 

batalię o przejęcie części majątku powojskowego, w tym ww. sum.  
26

 SPK otrzymało z War Office czek na 213 tysięcy. Protest wysłannika Bieruta, „Orzeł 

Biały” (Londyn), 31 stycznia 1953, nr 5 (552), s. 6. 
27

 Dwadzieścia pięć lat…, s. 34. 
28

 T. Kondracki, Historia…, s. 98. 
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Mimo nowych obowiązków, w II poł. lat 50. gros prac Działu Opieki Spo-

łecznej SPK WB stanowiły: 1) opieka na chorymi przed i po wyjściu ze szpita-

la, 2) pomoc więźniom po wyjściu z więzienia i włóczęgom, 3) interwencje w 

sprawach indywidualnych w brytyjskich instytucjach społecznych i u praco-

dawców, 4) indywidualna pomoc doraźna, 5) pomoc rodzinom w Kraju, 6) po-

radnictwo prawne w sprawach majątkowych w Kraju, 7) informacje i pomoc 

osobom z Kraju w sprawach pobytu, przedłużania dokumentów itp., 8) zała-

twianie spraw związanych z konfliktami rodzinnymi, 9) poszukiwania krew-

nych29, 10) poradnictwo w sprawach podatkowych, 11) pomoc paczkowa cho-

rym, 12) poradnictwo w sprawach rent inwalidzkich wojennych i pracy, 13) 

pomoc w organizacji pogrzebów, 14) pośrednictwo pracy, 15) tłumaczenie do-

kumentów, 16) administracja spadkami30. 

Nawiązanie kontaktów z krajem pozwoliło również na uregulowanie kwe-

stii spadkowych zmarłych, mających krewnych w Polsce. Do 1956 r. spadko-

biercy mieszkający w Polsce musieli korzystać z pośrednictwa konsulatów PRL 

w Wielkiej Brytanii. Dlatego też SPK WB propagowało wśród rodaków ko-

nieczność sporządzania testamentów, a dla ich sprawnej obsługi powołało w 

lipcu 1956 r. Polskie Towarzystwo Powiernicze (The Polish Trustee Associa-

tion Ltd.), które skutecznie pomagało przy sporządzaniu testamentów, prze-

chowywało je, a następnie było wykonawcą testamentów i likwidatorem mas 

spadkowych31. Polonia w Wielkiej Brytanii wspierała Polaków w kraju także w 

postaci paczek z różnorakimi dobrami: Trzy miliony sto tysięcy paczek – pisała 

prasa emigracyjna – przesłała emigracja do Kraju w r. 1958 według statystyki 

ogłoszonej w Polsce. Najwięcej nadeszło paczek z odzieżą, lekarstw przeważnie 

najbardziej wartościowych przysłano około 200 ton. (…) 4 000 ton bielizny 

używanej, milion par nowego obuwia, milion par pończoch, 700 000 szalików i 

chustek na głowę, 350 ton tkanin i włóczki, 500 ton bielizny i odzieży nowej, 2 i 

pół miliona ostrzy do golenia, 200 000 piór wiecznych i ołówków kulkowych 

oraz 200 ton lekarstw. W paczkach żywnościowych przesłano: 700 ton owoców 

południowych, 150 ton kawy, 100 ton kakao, 300 ton czekolady i słodyczy. Sto-

sunkowo mało przysłano surowców dla rzemiosła: (…) 8 ton plastyku w me-

trach i 120 ton tworzyw sztucznych32.  

Lata 1959-1960 to okres kryzysu gospodarczego w Wielkiej Brytanii i 

ogarniającej kraj fali bezrobocia. Dotyczyła ona tak Brytyjczyków jak i Pola-

ków, przy czym najdotkliwiej odczuwali ją ludzie starsi wiekiem. Pomocą w 

znalezieniu pracy służyło Biuro Zatrudnienia w Dziale Opieki Społecznej SPK 

                                                      
29

 W „Orle Białym” powstała nawet specjalna rubryka poświęcona poszukiwaniu krewnych 

i łączeniu rodzin, zatytułowana „Szukają Was”. 
30

 T. Kondracki, Historia…, s. 98-99. 
31

 Ibidem, s. 99. 
32

 3.100.000 paczek w 1958 r. wysłała emigracja do Kraju, DPDŻ, 21 kwietnia 1959, nr 95, 

s. 1. 
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WB, stowarzyszenie udzielało również zapomóg i pożyczek rodakom znajdują-

cym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Lokalne koła SPK WB w miejscowościach rozsianych w niemal całej An-

glii, Walii i Szkocji stanowiły główne centra polonijne. Koła niejednokrotnie 

mieściły się i przeprowadzały zebrania w mieszkaniach członków, wynajmo-

wanych ośrodkach czy lokalach, część jednak, dysponując większymi zasobami 

finansowymi, mogła sobie pozwolić na zakup bądź wybudowanie Klubu SPK 

lub Domu Kombatanta33. W drugiej połowie lat 50. coraz więcej Kół SPK de-

cydowało się na utworzenie Domów Kombatanta – w 1955 r. istniało 15 do-

mów, w 1958 r. – 21, a w 1959 r. – 2634. W większości wypadków uruchomie-

nie nowej polskiej placówki było kluczowym wydarzeniem w życiu miejscowej 

Polonii i niejednokrotnie stawało się okazją do demonstrowania polskości, tak 

jak miało to miejsce w Coventry: Przez kilka pierwszych lat siedziba koła mie-

ściła się w Brookland Hostel. Powstała jednak myśl zbudowania własnego klu-

bu. Pod koniec 1952 roku, za pieniądze pożyczone od Antoniego Burzyńskiego, 

zakupiono większy barak wojskowy, a dzięki inicjatywie Antoniego Hardego 

dostosowano go dla potrzeb klubowych. Umieszczono go na parceli, wydzier-

żawionej od władz miejskich na Whitefriars Lane. Tak powstał pierwszy klub 

SPK w Coventry. 11 kwietnia 1953 r. nastąpiło jego poświęcenie przez ks. pra-

łata Celestyna Sowińskiego. Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością gen. 

Władysław Anders. Stała się ona manifestacją patriotyczną licznie zgromadzo-

nej Polonii. Generał powiedział wówczas: „Zostaliśmy na obczyźnie, aby tu 

wypełnić testament poległych w walce o wolność Ojczyzny. Nas jest tu garstka, 

ale oczy nasze zwrócone są w stronę kraju, gdzie mimo strat wojennych, żyje 25 

                                                      
33

 Opisywaną sytuację znakomicie ilustruje przykład Koła SPK WB nr 342 w Bristolu: W 

czerwcu 1948 roku został zakupiony Dom SPK przy 29 Whiteladies Road. Koło rozwijało 

się bardzo pomyślnie. Stan ewidencyjny wzrósł do prawie 300 osób. Powstała drużyna piłki 

nożnej i sekcja tenisa stołowego, zorganizowano naukę języka polskiego i historii dla dzieci 

polskich. Koło było organizatorem uroczystości narodowych. W 1951 roku Dom SPK, jako 

placówka deficytowa, został sprzedany przez władze główne SPK WB. Poderwało to zaufa-

nie członków Koła do centrali SPK WB i wpłynęło na zmniejszenie jego liczebności. Z po-

wodu braku siedziby zebrania Koła odbywały się w prywatnym mieszkaniu Prezesa. W 

1953 roku gościem kombatantów był gen. Józef Haller, który apelował o niezrażanie się 

przejściowymi trudnościami. Rok później, tj. w 1954 roku, zakupiony został dom przy 50 St. 

Paul's road. Będzie on odtąd, jako Dom Kombatanta, siedzibą Koła i centrum polskiego 

życia społeczno-kulturalnego w Bristolu. Odrodziło się życie sportowe, a w 1956 roku w 

Domu Kombatanta rozpoczęto rok szkolny. Informacje zamieszczone na oficjalnej stronie 

Koła SPK WB nr 342 w Bristolu: http://bristol.spk-wb.org/historia/historia-

ko%C5%82a.html?showall=&start=1, dostęp z dnia 7 września 2014. 
34

 B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 408. 
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milionów Polaków, którzy czerpią siłę do wytrwania ze swej wiary katolickiej i 

nierozerwalnej z nią miłości do Ojczyzny”35. 

W większości przypadków starano się, aby Domy Kombatanta mieściły 

się w budynkach na tyle dużych, aby mogły pełnić różnorakie funkcje: miejsca 

spotkań Polaków, kawiarni/restauracji/klubu towarzyskiego, biblioteki, siedzi-

by szkoły sobotniej, a także hotelu. Przykładowy budynek zakupiony w tym 

celu w Falkirk, Szkocja, spełniał wszystkie powyższe wymagania: Wykorzystu-

jąc możliwość uzyskania pożyczki hipotecznej władze główne SPK nabyły dom 

w jednym z większych skupisk polskich w Szkocji - Falkirk. Dom ten, składający 

się z 9 izb, w tym dwóch dużych rozmiarów pokoi, otoczony jest ogrodem i zo-

stał już uruchomiony. Z nowego Domu Kombatanta będzie mogła korzystać 

cała miejscowa i okoliczna Polonia oraz tutejsze organizacje społeczne. Jest to 

piąty z kolei Dom Kombatanta w Szkocji. Domy znajdują się już w Edynburgu, 

Glasgowie, Kirkcaldy i Dundee36.  

Posiadanie własnej siedziby otwierało więc przed kołami SPK WB moż-

liwość nieskrępowanego prowadzenia działalności kombatanckiej, pozwalało 

także działać innym miejscowym polskim organizacjom, związkom czy stowa-

rzyszeniom – głównie poprzez podnajmowanie pomieszczeń37. Przykładowo, 

                                                      
35

 Informacje zamieszczone na oficjalnej stronie Polskiej Parafii św. Stanisława Kostki w 

Coventry:  

http://www.parafiacoventry.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=188:

stowarzyszenie-polskich-kombatantow&catid=63:instytucje-i-organizacje-

spoeczne&Itemid=88, dostęp z dnia 7 września 2014. 
36

 Nowy Dom Kombatanta w Szkocji, DPDŻ, 19 marca 1956, nr 67, s. 3. Przykładem wzo-

rowo prowadzonego, dochodowego Domu SPK był Dom Kombatanta w Manchesterze: Na 

murze przy wejściu tabliczka – SPK. Tak, więc to jest Dom Kombatanta. Wchodzimy do 

środka. Przy wejściu do długiego korytarza rzucają się w oczy kolorowe plakaty, ogłasza-

jące różne imprezy, zabawy lub „Żywy dziennik”; w korytarzu na ścianach wiszą ogłosze-

nia, komunikaty i umieszczone są gablotki ze zdjęciami drużyn sportowych, zespołu tanecz-

nego; w innej gablotce stoją zdobyte puchary; poza tym ściany ozdobione są budującymi 

hasłami w rodzaju „Polskość nie zaginie w Kombatantów rodzinie”. Jeszcze w Londynie 

mówiono nam, że Dom Kombatanta w Manchesterze jest jednym z największych domów 

polskich w W. Brytanii. I tak jest w istocie. Przede wszystkim trzeba wymienić znowu naj-

większą w Anglii salę imprezową, która ma 350 miejsc siedzących i dużą salę. Poza tym, 

oprócz biur, znajdują się tu: restauracja i bar, kawiarnia, biblioteka, czytelnia, pokój bi-

lardowy, pokój z telewizją, sala wykładowa, kiosk z gazetami i książkami, i pokój noclego-

wy na trzy łóżka; B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 166-167. 
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 Nie zawsze jednak Domy Kombatanta stanowiły część majątku własnego SPK. Zdarzało 
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dzięki gościnności SPK, w Domu Kombatanta w Edynburgu dr J. Goldberg 

mógł wygłosić odczyt o pobycie w Palestynie (w ramach spotkania Koła Przy-

rodników im. Kopernika), a w Falkirk miejscowe Koło Akcji Katolickiej znala-

zło siedzibę dla swoich zebrań38. Gros wydarzeń odbywających się w domach 

SPK związane było jednak z wojskowością i działalnością kombatancką b. żoł-

nierzy PSZ – prowadzono liczne prelekcje i odczyty na tematy militarne, orga-

nizowano Kursy Obrony Przeciwlotniczej (tzw. Civil Defense) itp.39  

Ważnym aspektem społecznej działalności SPK WB było prowadzenie 

akcji oświatowej i kulturalnej, podtrzymującej związki emigracji z polską tra-

dycją i kulturą oraz zapobiegającej wynarodowieniu młodzieży. Ponieważ 

dzieci polskie w Wielkiej Brytanii objęte były przymusem szkolnym w szko-

łach brytyjskich, środowisko emigracyjne zdecydowało się na utworzenie sieci 

szkół nieobowiązkowych, tzw. szkół przedmiotów ojczystych, w których nau-

czano języka polskiego, literatury polskiej, historii i geografii Polski, a także 

religii, dzięki czemu młodzież nie zatracała polskości40. Duży udział w tworze-

niu szkół przedmiotów ojczystych miało SPK WB, które w Domach Komba-

tanta i świetlicach organizowało zajęcia dla młodzieży. Na podstawie „Statutu 

Szkół Ojczystych SPK w W. Brytanii” stowarzyszenie uregulowało sprawy 

administracji szkół, kompetencje kierownictwa, nauczycieli i rodziców. SPK 

WB prowadziło także nadzór pedagogiczny w prowadzonych szkołach, zapew-

niało pomoc instruktorską i kształcenie nauczycieli. W uzasadnionych przy-

padkach stowarzyszenie finansowało ze swoich środków krótkoterminowe kur-

sy dla nauczycieli szkół ojczystych41. W latach 50. SPK WB opiekowało się 

największą liczbą szkół – w roku szkolnym 1954/1955 w ramach stowarzysze-

nia zrzeszone były 54 placówki (na 128 istniejących), kształcące 3 198 

                                                      
38

 Ze Szkocji, DPDŻ, 13 stycznia 1954, nr 11, s. 3. 
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 W 1954 r. w Domu Kombatanta w Edynburgu odbyło się pod przewodnictwem kpt. W. 

Sikorskiego doroczne walne zebranie członków Koła Studiów Wojskowych „Szkocja” w 

obecności gen. St. Maczka i z udziałem prezesów sekcji „Fife” – ppłk. K. Łukasiewicza i 

sekcji glasgowskiej ppłk. S. Mrozka. Koło może się pochwalić dorobkiem w ostatniej ka-

dencji w postaci 37 odczytów, z czego na Edynburg przypada – 21, na Kirkcaldy – 12 i na 

Glasgow – 4; zob. Ze Szkocji, DPDŻ, 17 marca 1954, nr 5, s. 3. 
40

 J. Pyłat, Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii, s. 21 i nast.: załącz-

nik nr 2 do raportu Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, reali-

zowanego przez Polską Akademię Umiejętności we współpracy z Uniwersytetem Jagiel-

lońskim w ramach zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. 

http://pau.krakow.pl/index.php/20130207191/Polskie-szkolnictwo-w-Wielkiej-

Brytanii.html, dostęp z dnia 1 maja 2014.  
41

 W 1954 r. SPK WB w porozumieniu ze Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskiego wybrało 

spośród najbardziej doświadczonych nauczycieli inspektorów-instruktorów, którzy prowa-

dzili nadzór pedagogiczny w szkołach przedmiotów ojczystych. W późniejszym okresie do 

istniejącego zespołu dołączyło trzech inspektorów z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej; 

Dwadzieścia pięć lat…, s. 221-222. 
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uczniów, w roku 1956/1957 w 63 szkołach uczyło się około 3 tys. dzieci42. 

Każdorazowo otwarcie nowej szkoły sobotniej było doniosłym wydarzeniem w 

życiu lokalnej diaspory: Koło SPK [w Dundee, Szkocja – J.Ż.] powołało do 

życia szkółkę nauczania przedmiotów ojczystych pod kierownictwem p. Z. Li-

sowskiej z dawnej Szkoły Młodszych Ochotniczek z Nazaretu. Jest to 55-ta z 

kolei szkółka zorganizowana przez SPK w W. Brytanii. Dotychczas zapisano do 

szkółki 25 dzieci. Koło SPK zamówiło pomoce naukowe w postaci elementarzy, 

mapy Polski, tablic itd. Uroczystość otwarcia szkółki odbyła się w Domu Kom-

batanta 6 bm. W serdecznych słowach przemówił do rodziców i do dzieci prezes 

Koła SPK p. J. Oblamski i wręczył jako dar Koła SPK 20 egzemplarzy elemen-

tarzy dla dziatwy. W odpowiedzi p. Lisowska wyraziła wdzięczność za umożli-

wienie jej pracy nad młodym pokoleniem. Lekcje odbywają się w każdą sobotę 

od godz. 2:30 do 5:3043.  

SPK WB wspierało także czytelnictwo w języku polskim, prowadząc sieć 

bibliotek oddziałowych, dokonując zakupów książek, itp. W połowie omawia-

nego okresu, w 1955 r., stowarzyszenie prowadziło 94 biblioteki, których zasób 

liczył 44 386 książek. Poza organizowaniem własnych bibliotek SPK WB 

wspierało, w postaci darów, szkoły przedmiotów ojczystych (w latach 1947-

1970 przekazano ponad 50 tysięcy podręczników szkolnych oraz 4 tysiące to-

mów beletrystyki) oraz polskie organizacje kulturalne w Wielkiej Brytanii i 

innych krajach44. Inną formą wsparcia młodzieży, prowadzoną przez SPK WB, 

było między innymi przekazanie części pieniędzy z tzw. sum włoskich na dofi-

nansowanie Związku Harcerstwa Polskiego45. 

Krzewieniu polskości służyły także uroczystości świąteczne i rocznicowe 

organizowane przez koła SPK WB, spotkania, ogniska, zabawy dla dzieci itp. 

Przykładowo w Burlisk k. Stourport staraniem zarządu Koła SPK przy wydat-

nej pomocy rodziców została zorganizowana uroczystość dla dzieci polskich z 

                                                      
42

 Ibidem, s. 222; R. Habielski, Zmysł życia zrzeszonego. Stowarzyszenie Kombatantów 
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wy na sumę £5.4.3. Biblioteka wspomnianego osiedla otrzymała z tut. Koła SPK 33 tomy 

książek polskich; zob. Z Anglii i Walii. Aston Park, DPDŻ, 2 czerwca 1954, nr 147, s. 3. 
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okręgu Kidderminster w dniu 26.12.53 r. Na uroczystość tę przybyło ponad 1 

000 dzieci w towarzystwie rodziców. Po odśpiewaniu kilku kolęd i inscenizacji 

wiersza pt. „Mały Jezusek” przez starsze dzieci, wszedł na salę Św. Mikołaj i 

zatrzymał się obok pięknie udekorowanej choinki. Po krótkim przemówieniu do 

dzieci rozdał im paczki zawierające owoce i słodycze. Starsze dzieci, które 

uczęszczają do szkoły sobotniej prowadzonej przez zarząd Koła, dostały dodat-

kowo podarki w postaci książek46. W Doddington, Northamptonshire, z inicja-

tywy Koła przyjechał (…) na uroczystość 3 Maja gen. Anders, który w czasie 

akademii wygłosił przemówienie. Przyjazd generała stał się okazją do potężnej 

manifestacji narodowej47. Członkowie SPK WB organizowali również piel-

grzymki do miejsc kultu religijnego w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza do zwane-

go „walijskim Lourdes” kościoła św. Winfrydy Holywell, w którym w 1954 r. 

umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej48.  

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Oddział Wielka Brytania było 

największą organizacją społeczną skupiającą byłych żołnierzy PSZ, mimo, iż 

na przestrzeni omawianego dziesięciolecia znacznie spadła liczba jego człon-

ków – z 14 510 w 1951 r. do 6 454 w roku 1960. Nie zmieniało to jednak faktu, 

że organizacja, skupiająca pod koniec lat 50. około 6% polskiej emigracji w 

Wielkiej Brytanii, prowadziła najszerzej zakrojoną działalność społeczną49. W 

wielu miejscowościach to właśnie koła SPK stanowiły centra polskości, wokół 

których koncentrowała się polska diaspora. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnie-

rza” tak opisywał pracę społeczną koła SPK WB w Leeds, West Yorkshire: 

Organizacją, która skupia w swoich szeregach znaczną część tut. Polaków jest 

rejonowe Koło SPK nr 413. Prócz pracy zmierzającej do osiągnięcia ogólnego 

celu Stowarzyszenia, kombatanci z Leeds kładą specjalny nacisk na opiekę nad 

młodzieżą i dziećmi polskimi. Dużą też uwagę przywiązuje się sposobom za-

pewnienia opieki społecznej potrzebującym członkom i sprawom kulturalno-

rozrywkowym. O rozmachu prac świadczyć może suma wydana na te cele w 

roku ubiegłym - wynosząca ponad £1.800. Imponujące efekty pracy są zasługą 

nie tylko władz i członków Koła SPK, ale przede wszystkim sporej części społe-

czeństwa, które materialnie popiera każdą inicjatywę. Zbiórki pieniężne na 

Macierz Szkolną, dzieci inwalidów wojennych, dzieci polskich w Niemczech itp. 

przynoszą zazwyczaj pokaźne sumy. Niestety, nie można pominąć faktu, że jest 

jeszcze pokaźna część społeczeństwa, która nie tylko nie bierze udziału w życiu 

polskim ale go unika i nieraz nawet świadomie utrudnia jego rozwój. Dużym 

osiągnięciem jest Polska Szkoła Sobotnia, duma nie tylko kombatantów, ale 

całego społeczeństwa polskiego w Leeds. Co soboty w Domu Parafialnym zbie-

                                                      
46

 Z midlandów, DPDŻ, 11 stycznia 1954, nr 9, s. 3. 
47

 Z midlandu. Doddington. Sprawozdanie z pracy Koła SPK, DPDŻ, 19 lutego 1954, nr 43, 

s. 3. 
48

 Ibidem. 
49

 B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 406. 
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ra się około sto dzieci, które pod okiem kierownika szkoły i siedmiu nauczycieli 

mówią, śpiewają, piszą, tańczą, czytają i myślą wyłącznie po polsku50.  

Nie inaczej było w innych miastach Wielkiej Brytanii – Ze sprawozdania 

złożonego przez ustępujący zarząd wynika, że Koło [w Edynburgu – J.Ż.] może 

się pochwalić wcale pokaźnym dorobkiem pracy w postaci m.in. odczytów, kon-

kursu mickiewiczowskiego, kiermaszu gwiazdkowego i szeregu innych imprez 

(…). Biblioteka Koła liczy blisko 1 700 dzieł, rozwija się bardzo dobrze (…). 

Budżet zamknął się sumą £295, zaś nowy preliminarz budżetowy opiewa na 

sumę £521 z czego przeznacza się następujące sumy na cele takie jak: na para-

fię - £10, na czytelnię £20, na szkołę polską - £20, na pomoc inwalidom £20, na 

harcerstwo - £15, na akcję charytatywną £20, na cele kult. oświatowe - £50, na 

bibliotekę £70, na pomoc członkom w spłacie za pobyt ich dzieci na koloniach 

letnich - £30 itp.51 Wysokość świadczonej pomocy zależała w dużej mierze od 

zamożności lokalnego koła SPK WB, i choć niejednokrotnie kwoty przezna-

czane na poszczególne cele nie były wysokie, stanowiły świadectwo aktywnego 

uczestnictwa członków stowarzyszenia w pracy społecznej52. 

Pozostałe organizacje kombatanckie zajmowały się głównie udzielaniem 

pomocy własnym członkom i ich rodzinom, niemniej pracowały również na 

niwie pomocy społecznej. Przykładem może być utworzony w 1940 r. Związek 

Inwalidów Wojennych PSZ, który w latach 50. liczył średnio około 3,5 tysiąca 

członków53. Niezależnie od problemów organizacyjnych (kłótni wewnętrznych, 

scysji z innymi stowarzyszeniami, rozłamów itp.) związek prowadził działal-

ność pomocową dla inwalidów wojennych mieszkających na terenie Wielkiej 

Brytanii (zrzeszonych w jego szeregach i niezrzeszonych), obejmującą w głów-

nej mierze bezpośrednie zapomogi finansowe. Dbał również, w miarę możli-

wości, o równe traktowanie inwalidów polskich, którzy służyli pod rozkazami 

brytyjskimi i inwalidów-Brytyjczyków, zwłaszcza w przypadkach ustanawiania 

                                                      
50

 Kombatanci wiodą rej w Leeds. Życie organizacyjne i społeczne, DPDŻ, 29 marca 1956, 

nr 76, s. 3. Warto zaznaczyć, że koło SPK WB w Leeds nie miało własnego Domu Komba-

tanta, a wszelką działalność prowadziło korzystając z gościny Domu Polskiego TPP. Udana 

współpraca obu organizacji pozwalała osiągnąć duże sukcesy na gruncie pracy społecznej. 
51

 Zjazd SPK w Edynburgu. Odprawa oszczercom, DPDŻ, 23 maja 1956, nr 122, s. 3. Arty-

kuł stanowił odpowiedź na zarzuty niegospodarności i przywłaszczenia funduszy przez 

zarząd koła, wysunięte przez nieznanych autorów w ulotce kolportowanej w Edynburgu. 
52

 Uczestnictwo to było zauważane i doceniane przez społeczność polską: Z treści spra-

wozdania wynikało, iż SPK jest w Bradford najsilniejszą i podstawową organizacją polską, 

liczy bowiem 430 członków, chociaż na zebraniu było wszystkiego ponad 60 osób. Najistot-

niejszą jednak sprawą są finanse Koła, którego budżet w ub. kadencji tak jak i na rok na-

stępny zamykał się kwotą £1.450. Jest to niewątpliwie kwota imponująca, nic też dziwnego, 

że wyniki działania SPK w Bradford są przez miejscową Polonię wysoko cenione; zob. 

£1.450 rocznie, DPDŻ, 7 maja 1959, nr 109, s. 3.  
53

 W 1951 r. 2 777 członków, w 1953 r. – 3 646, w 1956 r. – 3 939; B. Czaykowski, B. 

Sulik, op. cit., s. 418. 
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przez rząd brytyjski nowych przepisów dotyczących przyznawania i wysokości 

świadczeń inwalidzkich54.  

Inną organizacją kombatancką, prowadzącą działalność społeczną i chary-

tatywną, choć ograniczoną zasadniczo do pomocy własnym członkom, było 

Stowarzyszenie Polskich Lotników. Dzięki subsydiom przekazywanym przez 

War Office stowarzyszenie posiadało spore zaplecze finansowe, co pozwoliło 

na wypłacenie, do 1958 r., zapomóg na kwotę 35.000£55. 

Byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie funkcjonowali w wie-

lu niekombatanckich organizacjach społecznych, aczkolwiek trudno przedsta-

wić zarówno ich liczebność, jak i wkład w działalność społeczną i pomocową. 

W większości wypadków, w latach 50. nie zajmowali oni jeszcze eksponowa-

nych stanowisk w związkach i stowarzyszeniach (stanowiska te obsadzone były 

przez osoby uczestniczące w tworzeniu polskich organizacji społecznych w 

Wielkiej Brytanii w okresie wojny i wczesnych latach powojennych), poza 

nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi głównie organizacji branżowych. Dla 

przykładu wymienić można: inż. Romana Wajdę, sapera 2. Korpusu Polskiego, 

uczestnika walk we Włoszech, w latach 1958-1960 prezesa Stowarzyszenia 

Techników Polskich w Wielkiej Brytanii; Wojciecha Wasiutyńskiego, żołnierza 

1. Dywizji Pancernej, od 1947 r. wiceprezesa Związku Dziennikarzy RP (od 

1958 r. p.o. prezesa związku); Józefa Żywinę, żołnierza 2. Korpusu Polskiego, 

w latach 1951-1955 sekretarza Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; Stani-

sława Ostrowskiego, lekarza 2. Korpusu Polskiego, członka Związku Lekarzy 

Polskich (późniejszego Prezydenta RP). Żołnierze, a zwłaszcza oficerowie 

PSZ, udzielali się także na forum innych organizacji emigracyjnych – przykła-

dowo gen. Zygmunt Podhorski, po wojnie zastępca dowódcy Bazy 2. Korpusu 

Polskiego, do 1958 r. piastował stanowisko dyrektora, a następnie wiceprezesa 

Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej, a gen. Władysław Anders był przewod-

niczącym rady reaktywowanej w 1953 r. Polskiej Macierzy Szkolnej Zagrani-

cą56.  

Udział byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w życiu spo-

łecznym emigracji i działalności różnorakich organizacji polonijnych w Wiel-

kiej Brytanii nie ograniczał się li tylko do aktywności towarzyskiej. W ramach 

                                                      
54

 Ibidem, s. 416-421; Scalenie Organizacji Inwalidzkich, „Orzeł Biały” (Londyn), 6 paź-

dziernika 1951, nr 40 (483), s. 6. 
55

 B. Czaykowski, B. Sulik, op. cit., s. 416. Przykładowo w roku rozliczeniowym 

1955/1956 Rada [Nadzorcza Stowarzyszenia Polskich Lotników – J. Ż.] udzieliła, na wnio-

sek komisji rewizyjnej, absolutorium ustępującemu komitetowi wykonawczemu oraz wyrazi-

ła podziękowania za pracę i dobre wyniki finansowe. Budżety Stowarzyszenia, Funduszu 

Społecznego i Funduszu Wdów i Sierot zamknięto z nadwyżką £3,664.12.3. W roku spra-

wozdawczym wydano na zapomogi kwotę £1,140.10.0; zob. Stowarzyszenie Lotników Pol-

skich, DPDŻ, 5 maja 1956, nr 107, s. 7.  
56

 Zob. T. Radzik, Troska o Polskość Dzieci i Młodzieży, [w:] Mobilizacja…, s. 400-406. 
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organizacji kombatanckich i niekombatanckich zapewniali oni pomoc tym ro-

dakom, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji ekonomicznej, dbali o za-

chowanie polskości wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywanie polskiej trady-

cji i kultury. Największa organizacja emigracyjna skupiająca byłych żołnierzy 

PSZ na Wyspach Brytyjskich – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Od-

dział Wielka Brytania – na początku lat 50. podsumowała pierwszy okres swo-

jej działalności, pisząc: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów ma już za sobą 

kilka lat pracy, w którym to czasie zdołało stworzyć organizację ideowo-

społeczną, prawie we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach. Wszę-

dzie tam, gdzie osiedlał się żołnierz polski, szła za nim jego organizacja, wiążąc 

swe rozrzucone ogniwa w jedną całość, przepojoną wielką ideą dalszej walki o 

niepodległość własnego kraju, własnej ojczyzny. (…) W miarę naszych możli-

wości wypełniliśmy formy organizacyjne treścią życia codziennego, kultywując 

i zachowując kulturę narodową, tworząc zalążki polskiego życia na uchodź-

stwie, organizując życie samopomocowe i gospodarcze, a przede wszystkim 

tworząc liczne zastępy ludzi uspołecznionych i świadomych swych obowiązków 

w pracy na dziś i jutro. W rozpoczętej pracy nie możemy ustawać – odwrotnie 

musimy ją pogłębiać wśród nas samych i rozszerzać na tych, co są obojętni, co 

wciąż stoją jeszcze na uboczu57. Rozpoczętej pracy nie zaprzestano, czego wy-

mownym dowodem są zamieszczone w artykule przykłady wieloaspektowej 

aktywności społecznej prowadzonej przez byłych żołnierzy, ilustrujące poziom 

zaangażowania kombatantów w pomoc potrzebującym rodakom. Nie będzie 

więc przesadą stwierdzenie, że społeczna działalność polskich weteranów była 

pokojowym przedłużeniem ich walki zbrojnej o wolną Polskę – walki, która z 

jednej strony przynosiła wymierne korzyści beneficjentom, a z drugiej dawała 

byłym żołnierzom poczucie dobrze spełnionego obowiązku.  
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 Z Życia Kombatantów. Na podstawie materiałów nadesłanych przez Wydział Inf.-Pras. 

Zarządu Głównego SPK, „Orzeł Biały” (Londyn), 27 stycznia 1951, nr 4 (447), s. 6. 
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Paweł Gotowiecki  

Rada Narodowa RP – Sejm na wygnaniu  
czy polityczna reprezentacja Polaków  

na Zachodzie?  

Pomimo klęski militarnej we wrześniu 1939 r., polskie władze państwowe 

zdecydowały się kontynuować wojnę u boku zachodnich sojuszników. W świe-

tle prawa międzynarodowego funkcjonowanie rządu na uchodźstwie nie było 

ewenementem (najbardziej znanym przykładem sprzed okresu II wojny świa-

towej była działalność rządu belgijskiego na obczyźnie podczas I wojny świa-

towej)1, taką możliwość przewidywała również Konstytucja kwietniowa2. Jak-

kolwiek w wyniku internowania Rady Ministrów i Prezydenta RP w Rumunii 

obóz sanacyjny został zmuszony przekazać władzę przedwrześniowej opozycji, 

zachowana została ciągłość władzy państwowej. W pierwszych miesiącach i 

latach II wojny światowej fakt ten niewątpliwie podnosił prestiż polskiego 

uchodźstwa wojennego zarówno w oczach zachodnich sojuszników, jak i spo-

łeczeństwa w okupowanym kraju. Z kolei po cofnięciu uznania rządowi emi-

gracyjnemu przez mocarstwa sojusznicze w 1945 r. zachowanie ciągłości wła-

dzy stało się podstawową przesłanką do kultywowania przez znaczną część 

emigracji politycznej organizacyjnego modelu państwa na obczyźnie. 

Ciągłość władzy państwowej nie obejmowała jednakże legislatywy. 2 li-

stopada 1939 r. prezydent Władysław Raczkiewicz wydał zarządzenie o roz-

wiązaniu Sejmu i Senatu3. Przyczyn tej decyzji należy się doszukiwać nie tylko 

w obiektywnych trudnościach, jakie mogły wystąpić przy próbie ściągnięcia na 

ziemię francuską 41 posłów i 19 senatorów (tylu parlamentarzystów wymagały 

regulaminy Sejmu i Senatu o zmniejszonym składzie na czas wojny)4. Należy 

się zgodzić z Dariuszem Góreckim, że zwołanie izb ustawodawczych, w ich 

składzie sprzed września 1939 r., było w atmosferze rozliczeń z obozem sana-

cyjnym w ówczesnych realiach politycznych niemożliwe5. Jeżeli do tego dodać 

przewidywaną przez Konstytucję kwietniową możliwość wydawania w okresie 

                                                      
1
 Szerzej na ten temat zob. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, 

Warszawa 2008, s. 145-146. 
2
 Dziennik Ustaw RP (dalej: DzU), 1935, nr 30, poz. 227. 

3
 Monitor Polski, 1939, nr 245-252. 

4
 D. Górecki, Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939-1990, 

Warszawa 2002, s. 22-23. 
5
 Ibidem, s. 23. 
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wojny prezydenckich dekretów bez upoważnienia parlamentu, odcięcie balastu 

w postaci sanacyjnej legislatywy było z punktu widzenia ekipy gen. Sikorskie-

go zasadne6. 

W powyższej sytuacji optymalnym rozwiązaniem było stworzenie na 

okres wojny pozakonstytucyjnego organu, który w określonym zakresie i w 

warunkach podyktowanych pobytem na uchodźstwie przejąłby kompetencje izb 

ustawodawczych. Po wielu dyskusjach prezydent Raczkiewicz wydał 9 grudnia 

1939 r. dekret o powołaniu Rady Narodowej7. Ciało to (jeszcze w 1939 r. 

zmieniono nazwę na Rada Narodowa RP)8 miało być powołanym na czas wy-

jątkowych okoliczności, wywołanych wojną, organem doradczym Prezydenta 

RP i rządu9. Pomysłodawcy Rady nie zakładali jej dużego znaczenia w syste-

mie politycznym polskiego wychodźstwa. Rangę Rady, oprócz dość niejasnych 

kompetencji, pomniejszał fakt, że mogła być w dowolnym momencie rozwią-

zana przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Z góry wyklu-

czało to możliwość szerszej kontroli Rady nad poczynaniami egzekutywy10. 

Również w zakresie doboru członków Rady niemal nieograniczone kom-

petencje miał premier, który wnioskował do prezydenta o mianowanie konkret-

nych osób. Zwłaszcza, że oprócz zasady incompabilitas (członkami Rady nie 

mogli być przedstawiciele władzy wykonawczej i sądowniczej, a także woj-

skowi w służbie czynnej) i określeniu liczby członków w przedziale 12-24 

osób, dekret o powołaniu Rady Narodowej nie mówił, kto i z jakiego klucza ma 

zasiadać w Radzie11. 

W literaturze panuje dość zgodna opinia, że klucz doboru członków Rady 

pozostawał niejasny, zaś sama Rada w nakreślonych dekretem ramach praw-

nych pozostawała raczej instytucją fasadową12. W I Radzie Narodowej RP zna-

leźli się przedstawiciele większych ugrupowań politycznych (poza środowi-

skiem piłsudczyków), tj. Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, 

Stronnictwa Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Demokratycz-

nego, jednocześnie jednak, w warunkach wojennych, trudno mówić o reprezen-

tatywnym przedstawicielstwie stronnictw politycznych w Radzie. Mniej czytel-

ny był klucz doboru pozostałych członków, z których każdy, przynajmniej w 

założeniu, reprezentował jakieś środowisko. Znalazło się więc w doradczym 

                                                      
6
 DzU, 1935, nr 30, poz. 227. 

7
 DzU, 1939, nr 104, poz. 1008. 

8
 DzU, 1939, nr 105, poz. 1009. 

9
 DzU, 1939, nr 104, poz. 1008. 

10
 Ibidem. 

11
 Ibidem. 

12
 M. Dymarski, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i woj-

skowego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939-1945, Wrocław 1999, s. 59; S. Kilian, Myśl 

społeczno-polityczna Tadeusza Bieleckiego, Kraków 2000, s. 50; G. Kulka, Komisje praw-

no-ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji w latach 1939-1991, Warszawa 2009, s. 

18-19. 
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gremium miejsce dla przedstawiciela Żydów, Polonii francuskiej, Śląska czy 

Ziem Wschodnich. Ostatnią kategorią były ponadpartyjne autorytety, jak Igna-

cy Jan Paderewski, wybrany przewodniczącym Rady, czy gen. Lucjan Żeli-

gowski. Politycznym błędem, podnoszonym zresztą przez środowiska kresowe, 

był natomiast brak miejsca w Radzie dla propolsko zorientowanych przedsta-

wicieli Ukraińców i Białorusinów – obywateli RP13. 

Jakkolwiek I Rada Narodowa RP została rozwiązana jesienią 1941 r., w 

celu pełniejszego dostosowania (...) do stanu sił politycznych w kraju, z 

uwzględnieniem udziału w Radzie przedstawicieli polskiego życia politycznego, 

przebywających obecnie na obszarze ZSRR14, do końca wojny tylko w mini-

malnym stopniu zmieniono podstawę prawną funkcjonowania quasi-

parlamentu. II Rada Narodowa RP została powołana zarządzeniem Prezydenta 

RP z 9 lutego 1942 r. Zmieniona została liczba członków Rady (z 22 do 32), 

niezmiennie powoływanych na wniosek premiera. Sposób powoływania „par-

lamentarzystów” pozwalał szefowi rządu do pewnego stopnia kontrolować 

Radę, zwłaszcza jako potencjalne forum wypowiedzi opozycji antyrządowej. 

Kwestia ta miała szczególne znaczenie w kontekście kryzysu w stosunkach 

polsko-sowieckich i opozycyjnej względem rządu postawie części deputowa-

nych. II Rada Narodowa RP została rozwiązana 2 marca 1945 r., formalnie z 

uwagi na konieczność zapewnienia miejsca (...) przedstawicielom Kraju oraz 

najszerszym grupom społeczeństwa, łącznie ze skupieniami emigracji15, fak-

tycznie zaś w obliczu głębokich pojałtańskich podziałów w obrębie polskiego 

wychodźstwa16. 

Rada Narodowa RP pierwszej i drugiej kadencji działała w specyficznym 

okresie, naznaczonym doraźnością i tymczasowością. Funkcjonowanie polskiej 

uchodźczej państwowości w czasie II wojny światowej było silnie nacechowa-

ne myślą o rychłym powrocie, a wszystkie ważniejsze koncepcje prawno-

ustrojowe, jakie w tym czasie wypracowano, dotyczyły Polski powojennej, nie 

zaś przejściowego – jak mniemano – pobytu na obcej ziemi17. Rada Narodowa 

RP w latach 1939-1945 nie była więc – odwołując się do tematu artykułu – ani 

Sejmem na wygnaniu ani polityczną reprezentacją polskiego wychodźstwa. Do 

pełnienia pierwszej z wymienionych funkcji brakowało Radzie prerogatyw i 

symbolicznego choćby związku z przedwojennym parlamentem, druga z funk-

cji była w zasadzie niemożliwa w wojennych realiach. Pozostawała Radzie rola 

                                                      
13

 P. Gotowiecki, O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP 

(1942-1955), Warszawa 2012, s. 159-160; szerzej na temat powstania Rady Narodowej RP 

zob. E. Duraczyński, R. Turkowski, O Polsce na Uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypo-

spolitej Polskiej 1939-1945, Warszawa 1997, s. 11-20. 
14

 DzU, 1941, nr 5, cz. II. 
15

 DzU, 1945, nr 2, cz. I, poz. 3. 
16

 E. Duraczyński, R. Turkowski, op. cit., s. 201. 
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 Szerzej na ten temat zob. G. Kulka, op. cit., s. 13-77. 
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niezbyt reprezentatywnego organu opiniodawczego rządu i Prezydenta RP – i 

takie zadanie od strony formalnej, ale i chyba faktycznej Rada w czasie wojny 

spełniała. 

Wraz z zakończeniem II wojny światowej zmienił się status polskiego 

uchodźstwa wojennego. Z jednej strony cofnięcie uznania władzom polskim 

przez mocarstwa zachodnie i większość krajów świata pozbawiło kierownictwo 

polskiej emigracji podmiotowości na arenie międzynarodowej, z drugiej strony 

pojałtańskie „zwarcie szeregów” oraz przekonanie o tymczasowości sytuacji 

polityczno-militarnej na świecie skupiły znaczną część uchodźstwa, która nie 

akceptowała powojennego porządku politycznego, przy emigracyjnych wła-

dzach polskich w Londynie.  

Władze na uchodźstwie swój kierowniczy status legitymizowały tezą o 

ciągłości polskiej państwowości. Żeby jednak istniała państwowość, nawet w 

warunkach emigracyjnych, musiał istnieć suweren – społeczeństwo. Dlatego 

też od 1945 r. w wypowiedziach liderów emigracji politycznej pojawiało się 

pojęcie narodu polskiego na wygnaniu – wielomilionowego, stanowiącego sze-

roki przekrój społeczny, składającego się z przedwojennej emigracji zarobko-

wej, wojennej i wczesnopowojennej emigracji politycznej oraz żołnierzy PSZ 

na Zachodzie18. W sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się Polska, miał on do 

spełnienia określone zadania. Naród polski na obczyźnie – pisał w najważniej-

szej wykładni emigracyjnego legalizmu Jerzy August Gawenda – jest organem 

społeczno-politycznym działania narodu w kraju. Na nim spoczywa obok Pre-

zydenta RP i Rządu RP obowiązek akcji politycznej na rzecz wyzwolenia Polski 

i na nim spoczywa obowiązek zachowania całości i jedności państwowego po-

rządku prawnego19.  

Pozostawała kwestia przedstawicielstwa „narodu na wygnaniu”. 20 sierp-

nia 1948 r. prezydent Zaleski znowelizował dekret z 9 grudnia 1939 r.20, nato-

miast 31 maja 1949 r. wydał zarządzenie o powołaniu Rady Narodowej RP21. 

„Wskrzeszona” Rada została określona jako powołany na czas wyjątkowych 

okoliczności, wywołanych wojną, organ opiniodawczy Prezydenta RP i rządu, 

nie nadano jej natomiast prerogatyw organu formalno-prawnego polskiego pań-

stwa na uchodźstwie22. Kadencja Rady miała trwać 2 lata (z możliwością skró-

cenia w dowolnym momencie przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów), natomiast liczba jej członków mieścić się miała w przedziale 30-65 

osób. Zmienił się sposób mianowania członków Rady przez Prezydenta RP, 

gdyż w znowelizowanym dekrecie zabrakło stwierdzenia, że mianowanie na-

                                                      
18

 Szerzej na ten temat zob: A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 29-

31. 
19

 J. A. Gawenda, Legalizm polski w świetle prawa publicznego, Londyn 1959, s. 116. 
20

 DzU 1948, nr 3, cz. I, poz. 4. 
21

 DzU 1949, nr 2, cz. II. 
22

 DzU 1949, nr 3, cz. I, poz. 3; J. A. Gawenda, op. cit., s. 102. 
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stępuje na wniosek premiera23. Był to niuans, ale dość istotny z punktu widze-

nia zmiany formuły Rady w kierunku przedstawicielstwa społeczności emigra-

cyjnej.  

Nadzieje związane z Radą i jej przedstawicielskim charakterem można 

wyczytać w przemówieniach politycznych decydentów z tego okresu. Prezy-

dent August Zaleski, przemawiając na sesji Rady, mówił: Rząd zdaje sobie 

sprawę, że Rada Narodowa na uchodźstwie nie może sobie rościć prawa do 

reprezentacji całości narodu, która może być wyłoniona jedynie przez po-

wszechne wybory w Polsce, ale pragnie choć w części zaradzić temu brakowi 

przez utworzenie Rady Narodowej, składającej się w przeważającej części ze 

stronnictw politycznych, a w części z działaczy wyłonionych z uchodźstwa w 

drodze wyborów24. Z kolei premier Tadeusz Tomaszewski, definiując zadania 

stojące przed Radą, widział ją jako przedstawicielstwo, możliwie ściśle od-

zwierciedlające opinię publiczną, będące rzeczywistym organem kontroli pu-

blicznej nad działalnością rządu25. 

W III Radzie Narodowej RP znalazło się miejsce dla reprezentantów 

trzech partii politycznych: Komitetu Zagranicznego Stronnictwa Pracy (jedne-

go z odłamów emigracyjnego Stronnictwa Pracy), Stronnictwa Ludowego 

„Wolność” (powstałego z antyjałtańsko zorientowanych działaczy Stronnictwa 

Ludowego) i piłsudczykowskiej Ligi Niepodległości Polski. W składzie oso-

bowym Rady znaleźli się także przedstawiciele Kościołów, organizacji itd. Już 

po ukonstytuowaniu się Rady pięciu jej członków utworzyło Niezależną Grupę 

Społeczną, zaś czterech Klub Ziem Wschodnich – nowe byty na emigracyjnej 

scenie politycznej26. 

Nie jest tematem niniejszego artykułu śledzenie zmian politycznych za-

chodzących w „polskim Londynie”, natomiast istotną jest analiza, jak określone 

procesy zachodzące w obrębie społeczności emigracyjnej wpływały na kształt 

emigracyjnego parlamentaryzmu. Przy okazji powołania III Rady Narodowej 

RP można zaobserwować dwa tego typu procesy – pozostające zresztą ze sobą 

w interakcji. Pierwszym z nich była stabilizacja emigracyjnego systemu partyj-

nego, drugim zaś powstawanie alternatywnych w stosunku do partii politycz-

nych form życia zbiorowego polskiego wychodźstwa. 

Partie polityczne od początku odgrywały wiodącą rolę w emigracyjnej po-

lityce, zaś kolejne gabinety „wojenne” były rządami koalicyjnymi. Po wyzwo-

leniu Europy Zachodniej spod okupacji hitlerowskiej oraz przetasowaniach 

                                                      
23

 DzU 1949, nr 3, cz. I, poz. 5; DzU, nr 1, cz. I, poz. 1. 
24

 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IMPS), A.5.97, Przemówienie 

prez. A. Zaleskiego zamykające 1 sesję RN, 18 października 1950. 
25

 Ibidem, Exposé premiera T. Tomaszewskiego wygłoszone na posiedzeniu Rady Naro-

dowej RP, 6 czerwca 1949. 
26

 R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945-1972, Warszawa 2001, s. 54-

60; A. Friszke, op. cit., s. 109-111. 
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pojałtańskich w obrębie wychodźstwa, istniejące stronnictwa zreorganizowały 

swoje struktury, przenosząc – do końca lat 40. – całą swą działalność statutową 

na obczyznę. Powstawały również nowe ugrupowania, często przez podziały w 

stronnictwach już istniejących (SL „Wolność”) lub sformalizowanie określone-

go kierunku ideowego (LNP). Jakkolwiek największe partie – zwłaszcza Stron-

nictwo Narodowe, następnie Polska Partia Socjalistyczna – dysponowały za-

pleczem sięgającym kilkuset czy kilku tysięcy członków, swój mandat do 

sprawowania przywództwa emigracji wywodziły nie tylko z poparcia wśród 

społeczności emigracyjnej, ale także, a może przede wszystkim, z przedwojen-

nej roli i znaczenia w życiu politycznym Polski. Przekonane o swej znaczącej 

roli w życiu politycznym emigracji, stronnictwa polityczne stworzyły kilka 

międzypartyjnych porozumień. Najbardziej trwałe z nich – powstała w 1949 r. 

Rada Polityczna – wykazywała cechy quasi-parlamentu i była polityczną kon-

kurencją dla Rady Narodowej27. 

Równolegle jednak ze stabilizacją emigracyjnego systemu partyjnego do-

szło do konsolidacji organizacji społeczno-politycznych, które bazując na 

wspólnocie celów i interesów innej niż ideowo-polityczna, też chciały mieć 

swoich reprezentantów w emigracyjnych organach władzy. Specyfika polskie-

go wychodźstwa, z nadreprezentacją takich środowisk jak kombatanckie czy 

regionalno-kresowe, sprzyjała konstytuowaniu się środowisk alternatywnych 

bądź równoległych w stosunku do tradycyjnych partii politycznych. Środowi-

ska te charakteryzowała – w przeciwieństwie do partii – rezygnacja z formuło-

wania przyszłościowych koncepcji ustrojowych na rzecz aktywnego działania 

„tu i teraz”. Wyżej wspomniana Niezależna Grupa Społeczna powstała jako 

formacja aktywnych działaczy społecznych, chcących realizować program nie-

podległościowy bez oglądania się na barwy partyjne28. Z kolei Klub Ziem 

Wschodnich stworzyli zasiadający w Radzie Narodowej RP członkowie ponad-

partyjnego Związku Ziem Północno-Wschodnich, powstałego jako społeczno-

polityczna reprezentacja przebywających na uchodźstwie Kresowian29. 

Emigracyjny system polityczny był współkształtowany przez dwa wspo-

mniane, zachodzące w życiu wychodźstwa procesy. Mając świadomość, że 

legalizm ma rację bytu dopóty, dopóki jest akceptowany przez społeczność 

emigracyjną, ośrodek prezydencki wychodził naprzeciw oczekiwaniom wy-

chodźstwa, „uspołeczniając” quasi-parlament. Powołana zarządzeniem Prezy-

denta RP z 20 listopada 1951 r. IV Rada Narodowa znacznie zwiększyła swój 
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 R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945-1972…, s. 103-107; A. 

Friszke, op. cit., s. 130-135. 
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 Zob. W. Choroszewski, Niezależna Grupa Społeczna [w:] Kierownictwo Obozu Niepod-

ległościowego na obczyźnie, red. A. Szkuta, Londyn 1996, s. 411-437. 
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 Zob. P. Gotowiecki, op. cit., s. 231-234. 
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stan osobowy (formalnie mogło w niej zasiadać 120 osób), jednak bez zmiany 

sposobu mianowania członków30.  

Radykalne zmiany w tym względzie nastąpiły na drodze przygotowań do 

zjednoczenia skłóconych ze sobą, konkurencyjnych ośrodków emigracyjnych 

(prezydenckiego i Rady Politycznej). Jakkolwiek, opierając się na Konstytucji 

kwietniowej, ośrodek legalistyczny nie mógł nadać Radzie Narodowej preroga-

tyw parlamentu, nowelizacja dekretu Prezydenta RP o powołaniu Rady Naro-

dowej z 9 grudnia 1953 r. wraz z Dekretem Prezydenta RP z 11 grudnia 1953 r. 

o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej, w znacz-

nym stopniu przekształcała Radę w polityczne przedstawicielstwo wychodź-

stwa31. 

Rada Rzeczpospolitej Polskiej (taką nazwę miała nosić dotychczasowa 

Rada Narodowa), powoływana na 3-letnią kadencję, liczyć sobie miała od 48 

do 176 członków. Zapis mówiący, iż przynajmniej 4 członków Rady przebywa-

jących poza krajem, w którym Rada ma swoją siedzibę, może utworzyć zespół 

strefowy Rady, rządzący się swoim regulaminem, wychodził naprzeciw zjawi-

sku migracji wychodźstwa i sprzyjał zachowaniu przez liczne rzesze osiedlają-

cych się na całej zachodniej półkuli emigrantów więzi z obozem legalistycz-

nym32. Równie duże znaczenie miał dekret Prezydenta RP z 11 grudnia 1953 r. 

o sposobie powoływania członków Rady RP. Po raz pierwszy sprecyzowane 

zostały kryteria wyboru członków emigracyjnego quasi-parlamentu. Dekret 

dzielił przyszłych „parlamentarzystów” na trzy grupy: 1) nominowanych przez 

Prezydenta RP (ad personam, w porozumieniu z prawnymi reprezentacjami 

wyznań i spośród przedstawicieli zorganizowanego życia społecznego), 2) wy-

znaczonych w drodze porozumienia przez stronnictwa i ugrupowania politycz-

ne, 3) wybranych w drodze wyborów powszechnych, równych, tajnych i bez-

pośrednich (dekret dodatkowo wyszczególniał 8 stref wyborczych i przynależ-

ne im mandaty). Proporcje członków Rady przynależnych do wymienionych 

kategorii wynosić miały 26:60:90, co – w założeniu – oznaczać miało duży 

krok ku demokratyzacji emigracyjnego „parlamentu”. Warto przy tym nadmie-

nić, że członkami Rady nie mogły zostać osoby, które przebywając w wolnym 

świecie uznały uchwały powzięte na konferencji w Jałcie, względnie współ-

działały w wykonywaniu tych uchwał przez sprawowanie wybitnych stanowisk 

politycznych w administracji krajowej, a także osoby uzależnione od obcych 

rządów i instytucji, będących organami lub narzędziami tych rządów, przez 

pobieranie od nich świadczeń pieniężnych z tytułu swojej działalności lub pozy-

cji politycznej33.  
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 DzU 1951, nr 4, cz. II; DzU 1951, nr 2, cz. I, poz. 2. 
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 DzU 1953 nr 3, cz. I, poz. 6; DzU 1953, nr 3, cz. I, poz. 7. 
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 DzU 1953 nr 3, cz. I, poz. 6 
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 Ibidem, poz. 7. 
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Choć wyżej wzmiankowane uregulowania prawne miały wejść w życie po 

zjednoczeniu emigracji politycznej, kryzys konstytucyjny 1954 r. sprawił, że 

przyszło je realizować – w ograniczonym wymiarze – pozbawionemu szersze-

go zaplecza społecznego i nieuznawanemu przez większość emigracyjnych 

partii politycznych proprezydenckiemu rządowi Stanisława Cata-

Mackiewicza34. Mimo ostracyzmu szerokich kół emigracji politycznej Mac-

kiewiczowi udało się przeprowadzić wybory do Rady RP – pierwsze na obcej 

ziemi. Jakkolwiek liczba 4661 głosujących była wynikiem raczej mizernym, a 

samo głosowanie – pomimo zgłoszenia kilku list – wypada uznać przede 

wszystkim za plebiscyt poparcia dla emigracyjnej głowy państwa, już samo 

przeprowadzenie wyborów, w arcytrudnych warunkach politycznych, było suk-

cesem Mackiewicza i jego ekipy. W sytuacji, gdy zakończyła się najostrzejsza 

faza zimnej wojny, pobyt na uchodźstwie przedłużał się, a wszelkie koncepcje 

na przyszłość sprowadzać się musiały do trwania na obczyźnie i czekania na 

lepszą międzynarodową koniunkturę, emigracyjny legalizm potrzebował nie 

tylko podłoża ideowego, ale także procedur autoregulacji. Do takich procedur 

zaliczały się właśnie wybory. 

Zagadnienie powyższe wydaje się szczególnie istotne w kontekście proce-

sów społecznych w obrębie społeczności emigracyjnej. Od początku lat 50. 

można było zaobserwować – zwraca uwagę Rafał Habielski – kształtowanie się 

swoistej lower middle class, która z wolna zaczęła tracić cechy emigracji poli-

tycznej, przejmując cechy właściwe wychodźstwu zarobkowemu35. Przywiąza-

nie tych ludzi do idei państwa na wychodźstwie w dużej mierze zależało od 

kilku czynników, w tym jak się wydaje od stopnia demokratyzacji tego pań-

stwa. W sytuacji, gdy urząd Prezydenta RP był przekazywany w obrębie wą-

skiego kręgu elity politycznej „polskiego Londynu” (a w czasach prezydentury 

Augusta Zaleskiego stał się w zasadzie urzędem dożywotnym), łączność mię-

dzy przywództwem emigracji a emigracyjną społecznością mogła zapewnić 

partycypacja tej drugiej w sprawowaniu władzy poprzez wybory. Niezależny 

Ruch Społeczny, czyli ugrupowanie, które uzyskało w wyborach 1954 r. naj-

więcej mandatów36, zwracał uwagę, że: konsekwencją wyborów do Rady RP 

winno być przejęcie wpływu na kierownictwo polskiego obozu niepodległo-

ściowego przez tych, którym wyborca okazał zaufanie37. Była to symptoma-

tyczna próba odwołania się do woli społeczności emigracyjnej celem przeła-

mania monopolu środowisk niezmiennie sprawujących kierownictwo obozu 

niepodległościowego na bazie określonej tradycji ustrojowej. Tym bardziej 
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 Szerzej na temat kryzysu konstytucyjnego 1954 r. zob. A. Friszke, op. cit., s. 187-195. 
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 R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999, s. 222. 
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zasługująca na wzmiankę, że o ile NRS (powstały w wyniku rozłamu w Nieza-

leżnej Grupie Społecznej), niewątpliwie reprezentował jakieś kręgi społeczne, 

to nie do końca można to samo powiedzieć o wszystkich ugrupowaniach, które 

rozdzieliły między siebie mandaty zarezerwowane dla stronnictw w I Radzie 

RP, a więc: Stronnictwie Ludowym „Wolność”, Stronnictwie Pracy, Związku 

Polskich Socjalistów, Lidze Niepodległości Polski „Kraj i Prawo”, Konwencie 

Walki o Niepodległość, Klubie Ziem Wschodnich38. 

Niestety, uwiąd ośrodka prezydenckiego i spadek jego znaczenia wśród 

społeczności emigracyjnej, doprowadził na przełomie lat 50. i 60. do swoistego 

celebrowania legalizmu kosztem próby oddziaływania na wychodźstwo. II Ra-

da RP została powołana już na 5-letnią kadencję, zaś liczba członków została 

zmniejszona do przedziału 40-12039. Co istotne, dekretem Prezydenta RP z dnia 

20 grudnia 1957 r. przedłużono mandaty członkom Rady RP wybranym w wy-

borach 1954 r.40 Udało się natomiast wybrać łącznie 11 członków Rady ze stref 

wyborczych: Stanów Zjednoczonych, kanadyjskiej i włoskiej (prezydent wy-

znaczał ustaloną dekretem o sposobie powoływania członków Rady RP liczbę 

członków Rady dla każdej ze stref spośród większej liczby kandydatów zgło-

szonych przez polonijne organizacje społeczne z danej strefy)41. 

Przeprowadzenie wyborów, jak się miało okazać, było stałą bolączką 

ośrodka prezydenckiego. Choć kolejne dekrety o sposobie powoływania człon-

ków Rady RP przewidywały, że członkowie Rady z wyboru stanowić będą 

51% (1954 r.) i 50% (1957 r., 1963 r., 1968 r.)42, nigdy nie udało się przepro-

wadzić wyborów we wszystkich strefach wyborczych. Było to pochodną rozbi-

cia politycznego wychodźstwa niepodległościowego, ale chyba także zbyt op-

tymistycznych oczekiwań legalistów z Zamku. Obszar wyborczy (obszar, na 

którym żyli w większych skupieniach obywatele polscy na obczyźnie) dzielono 

na 8 (1954 r.), 12 (1957 r., 1963 r.), 2 (1968 r.) strefy wyborcze, dodatkowo 

strefę wielkobrytyjską dzielono na okręgi wyborcze43. Zgłaszanie list wybor-

czych przez określoną liczbę uprawnionych obywateli zbliżało system wybor-
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czy ośrodka prezydenckiego do przedwojennych sanacyjnych koncepcji ustro-

jowych. Od 1963 r. prawo wyborcze powiązano z płatnością na Skarb Narodo-

wy, potraktowaną jako wyznacznik akceptacji zasad emigracyjnego legali-

zmu44.  

Interesującą regulacją zawartą w dekrecie Prezydenta RP z 18 grudnia 

1957 r. o sposobie powoływania członków Rady RP było wprowadzenie do 

Rady – obok członków pochodzących z wyboru – członków desygnowanych 

przez partie polityczne i organizacje społeczne oraz członków mianowanych 

przez Prezydenta RP – wirylistów. Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyź-

nie oraz prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie członkami 

Rady RP mieli zostawać z urzędu. Poza tym członkami mieli zostać wszyscy 

posłowie i senatorowie RP z lat 1919-1939, o ile zachowali obywatelstwo pol-

skie, zamieszkiwali w jednym z krajów „wolnego świata" i byli gotowi złożyć 

oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady RP45. 

Myślę, że można w tym przypadku mówić o próbie podwójnej legitymiza-

cji Rady RP. Po pierwsze – rozszerzając ten organ o prezesurę emigracyjnych 

ośrodków naukowych oraz byłych parlamentarzystów zamierzano skupić przy 

ośrodku prezydenckim maksymalną liczbę reprezentatywnych przedstawicieli 

emigracyjnych elit politycznych. Po drugie – byli parlamentarzyści zasiadający 

w Radzie z urzędu w jakiś sposób stawali się łącznikami między coraz mocniej 

żyjącym wewnątrzemigracyjnymi sprawami uchodźczym parlamentem, a 

przedwojenną legislatywą. Oczywiście o próbie zbudowania szerszej reprezen-

tacji byłych posłów i senatorów w warunkach podziałów emigracyjnych i roz-

proszenia tychże po świecie nie było mowy – zaledwie sześciu członków II 

Rady RP zasiadło w niej z racji statusu byłego posła lub senatora46.  

Dekret Prezydenta RP z 31 stycznia 1963 r. o sposobie powoływania 

członków Rady RP rozszerzał wyżej omawianą kategorię członków Rady. 

Oprócz przedwojennych posłów i senatorów w skład III Rady RP mogli wejść 

także byli premierzy i ministrowie z lat 1919-1962, jak również – co warte jest 

szczególnego podkreślenia – byli członkowie Rady RP pochodzący z wybo-

rów47. To zrównanie w jednym artykule dekretu przedwojennych parlamenta-

rzystów i członków Rady RP, która parlamentem sensu stricto mimo wszystko 

nie była, znamionowało krok ku uznaniu Rady za kontynuację przedwojennego 

Sejmu. 

W latach 1954-1972 także ośrodek polityczny, składający się ze zwolenni-

ków Aktu Zjednoczenia, odwoływał się do zasad legalizmu, przeprowadzając 

jednak własną jego wykładnię. Zgodnie z nią fotel Prezydenta RP został w 
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1954 r. opróżniony (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Augusta Zaleskiego, 

który miał przekazać swój urząd po 7 latach prezydentury), a „regencję” objęła 

kolegialna Rada Trzech. Analogicznie „radą ministrów” tego ośrodka została 

Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego, zaś „parlamentem” Tymczasowa Rada 

Jedności Narodowej, składająca się z przedstawicielstw emigracyjnych partii 

politycznych48.  

Jakkolwiek ośrodek Zjednoczenia, wsparty autorytetem gen. Andersa i 

przychylnością „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, powoływał się 

na gremialne poparcie mas emigracyjnych, dopiero w 1962 r. udało mu się, 

wzorem Zamku, przeprowadzić wybory do Rady Jedności Narodowej (z udzia-

łem 13 tysięcy głosujących). Po upływie pięcioletniej kadencji Rady ponow-

nych wyborów nie udało się już Zjednoczeniu przeprowadzić – na przeszkodzie 

stanął narastający konflikt między stanowiącymi trzon RJN narodowcami i 

socjalistami49. 

Problemem Zjednoczenia – niezależnie od dość szerokiego poparcia wśród 

wychodźstwa – było oparcie systemu politycznego tego obozu na rzekomym 

mandacie partii politycznych do sprawowania władzy nad emigracyjną spo-

łecznością. Teza ta, jeżeli dała się obronić w latach 40., była trudna do wybro-

nienia 20 lat później. Jakkolwiek Zjednoczeniu udało się uniknąć pączkowania 

partii politycznych do postaci kanapowych efemeryd w rodzaju zamkowych: 

Konwentu Walki o Niepodległość czy Ruchu Odrodzenia Narodowego, mandat 

partyjny, niepoparty demokratyczną ordynacją wyborczą, był coraz bardziej 

dwuznaczny. Jeżeli „Zamek” dysponował atutem – choćby mocno nadwątlo-

nym – w postaci politycznego mitu legalizmu i symbolizującego ten mit urzędu 

prezydenta Rzeczypospolitej, „Zjednoczenie” musiało podpierać się znanymi 

nazwiskami, które przydawały ośrodkowi znaczenia na uchodźstwie i rozpo-

znawalność w kraju. Tymczasem kolejne odejścia koryfeuszy emigracyjnego 

państwa na wychodźstwie – Tomasza Arciszewskiego, Tadeusza Bora-

Komorowskiego czy zwłaszcza Władysława Andersa – stawiały pod znakiem 

zapytania autorytet tego coraz bardziej niespójnego wewnętrznie ośrodka poli-

tycznego. Taka była niestety cena braku wypracowanych mechanizmów natu-

ralnego uzupełniania kierowniczych gremiów emigracji. 

Zadanie autorekrutacji elit stanęło przed emigracją polityczną po śmierci 

prezydenta Augusta Zaleskiego (1972 r.) Doszło wówczas do sondowanego już 

kilka lat wcześniej zjednoczenia dwóch konkurencyjnych ośrodków odwołują-

cych się do koncepcji państwa na wychodźstwie. Przed scaloną emigracją nie-

podległościową stanęło wówczas kilka palących problemów, w tym zahamo-

wanie odpływu grup i środowisk politycznych od legalizmu (na taką opcję zde-

cydowało się w 1972 r. m in. Stronnictwo Narodowe, tworząc własny ośrodek 

                                                      
48

 R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945-1972, s. 145-162;  
49

 Ibidem, s. 182-189, 204-209. 



 
236 

polityczny) i zapobieżenie rezygnacji młodszych pokoleń polskiej emigracji z 

udziału w zbiorowym życiu wychodźstwa. Jednym z instrumentów miało być 

powołanie scalonej Rady Narodowej RP (zdecydowano się na powrót do na-

zewnictwa sprzed rozłamu 1954 r.) i nadanie jej takich ram prawnych, które 

odpowiadałyby wyzwaniom wychodźstwa wchodzącego w czwarte dziesięcio-

lecie pobytu poza krajem50. 

Nowo nadany statut Rady Narodowej RP przewidywał, że powołana na 

czas aż do odzyskania przez Polskę niepodległości Rada sprawuje kontrolę nad 

działalnością rządu oraz podejmuje uchwały w sprawach wynikających z obo-

wiązków ciążących na emigracji w okresie, w którym naród polski nie może 

wybrać swobodnie swego przedstawicielstwa51. Był to w historii polskiego qua-

si-parlamentu zapis idący najdalej w kierunku przyznania Radzie Narodowej 

kompetencji niezwołanego (pomijając oczywiście PRL) od ponad 30 lat Sejmu. 

Warto zwrócić uwagę, że przytoczony artykuł statutu bardzo wyraźnie wiązał 

misję emigracji i działalność Rady Narodowej ze sprawami kraju oraz wskazy-

wał Radzie Narodowej rolę zastępczego parlamentu52. 

Członkiem Rady Narodowej mógł zostać obywatel polski lub osoba, która 

zachowała prawa obywatela polskiego (czyli, zgodnie z dekretem Prezydenta 

RP z 5 marca 1973 r., osoba, która po 1 września 1939 r. przyjęła obywatelstwo 

obce lub urodzony na uchodźstwie potomek obywatela polskiego lub osoby, 

która była obywatelem polskim, lecz przyjęła obywatelstwo obce) i miała 

ukończone 21 lat. Analogicznie obywatelom polskim lub osobom, które za-

chowały prawa obywatela polskiego i skończyły 18 lat, przysługiwało czynne 

prawo wyborcze. Prawo zgłaszania listy przysługiwało 30 wyborcom, zamiesz-

kałym w danym okręgu wyborczym53. 

Niewątpliwie powyższe rozszerzenie osób mających czynne i bierne pra-

wo wyborcze było daleko idącym kompromisem ze strony zwolenników naj-

bardziej ortodoksyjnej wykładni legalizmu, lecz jednocześnie kompromisem 

otwierającym wrota ośrodka legalistycznego dla emigracyjnej młodzieży, a 

nawet średniego pokolenia wychodźstwa54. Jednocześnie zmiana formuły emi-

gracyjnego „parlamentu” i oddanie prawa wyborczego osobom już wrosłym – 

także od strony prawnej – w kraje osiedlenia (a często urodzenia) była, jak się 

wydaje, jedyną szansą na uchronienie koncepcji państwa na wychodźstwie 

przed ewolucją w kierunku zakonu niezłomnych epigonów przedwojennej Pol-

ski.  

Kadencja Rady Narodowej RP miała trwać 5 lat. W krajach ważnych z 

punktu widzenia polityki międzynarodowej lub rozmieszczenia uchodźstwa 
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polskiego Rada mogła mieć swoje oddziały, złożone z członków Rady. V Rada 

Narodowa RP miała mieć rekordową liczbę członków – aż 23855. 

Interesujący był sposób powoływania członków Rady. Szczegółowo został 

sprecyzowany przydział mandatów w Radzie. Ustalenia dotyczyły zarówno 122 

członków Rady pochodzących z wyboru (wyliczono po ilu członków Rady 

miało być wybieranych w Etiopii, Danii czy Wenezueli), 63 członków Rady 

delegowanych przez 9 stronnictw politycznych, jak i 33 członków delegowa-

nych przez Kościoły i organizacje społeczne, społeczno-polityczne, naukowe (z 

wyszczególnieniem, która konkretna organizacja ilu członków wyznacza). 

Pewną swobodę miał Prezydent RP, który mógł nominować 20 członków Rady 

ad personam (ale tylko 10 z obszaru Wielkiej Brytanii). Zrezygnowano nato-

miast z automatycznego włączenia w skład Rady byłych parlamentarzystów, 

ministrów i byłych członków Rady RP z wyboru56. 

Przydzielenie konkretnej liczby mandatów poszczególnym partiom poli-

tycznym i – co istotniejsze – organizacjom emigracyjnym (w tej kategorii zna-

lazły się m. in. ZHP, Koło Lwowian, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 

czy aż 8 różnych organizacji kombatanckich), świadczyło o okrzepnięciu zor-

ganizowanego życia zbiorowego polskiego wychodźstwa. Pokazywało także 

zasięg wpływów poszczególnych środowisk w ośrodku legalistycznym. Z dru-

giej strony, przydzielanie z góry mandatów organizacjom, z których wiele z 

samego założenia skupiało emigrantów średniego i starszego pokolenia (np. 

organizacje kresowe czy kombatanckie), służyć mogło raczej potwierdzeniu 

status quo wewnątrzemigracyjnych stosunków, niż budowie reprezentatywnego 

przedstawicielstwa uchodźczej społeczności. I chyba niewiele w tym względzie 

zmieniało przyznanie kilku mandatów harcerzom czy studentom. Jak się miało 

okazać, zaistniała też praktyczna trudność w desygnowaniu przez poszczególne 

organizacje swoich przedstawicieli i wiele mandatów z puli przeznaczonej dla 

organizacji pozostało w V Radzie Narodowej nieobsadzonych. Jeszcze gorzej 

sytuacja wyglądała w przypadku wyborów, których do końca kadencji nie uda-

ło się mimo ambitnych zamierzeń przeprowadzić57.  

Uregulowania w zakresie powoływania członków do VI Rady Narodowej 

charakteryzowały się uproszczeniem i dostosowaniem nie tylko do oczekiwań, 

ale i realiów. Przede wszystkim znacznie zmniejszono skład Rady – do 110 

osób. Zrezygnowano ze szczegółowego podziału mandatów między partie i 

organizacje, ograniczając się do wyodrębnienia 45 mandatów do podziału dla 

partii politycznych i 23 dla organizacji społecznych, kombatanckich, nauko-

wych, kulturalno-oświatowych i młodzieżowych (wyjątkiem były cztery wy-

szczególnione związki wyznaniowe, z których każdy otrzymał po jednym man-

dacie). 8 radnych powoływał Prezydent RP ad personam, natomiast 30 miało 

                                                      
55

 Ibidem. 
56

 DzU 1973, nr 3, cz. I, poz. 4; DzU 1973 nr 4, cz. I, poz. 6; DzU 1974 nr 3, cz. I, poz. 3. 
57

 R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991, Warszawa 2002, s. 38. 



 
238 

zostać wybranych w wybranych w wyborach powszechnych w Wielkiej Bryta-

nii (12 członków) i przez delegatów na Ogólny Zjazd Polaków w Wielkiej Bry-

tanii (18 członków)58. Rozwiązanie to, choć formalnie ograniczało reprezenta-

cję rozsianych po świecie środowisk polskiego wychodźstwa, zracjonalizowało 

dotychczasowe regulacje – ambitne, lecz pozostające na papierze.  

Ważnym rozwiązaniem było pozostawienie możliwości tworzenia poza-

brytyjskich oddziałów Rady Narodowej RP59. Podczas pięcioletniej kadencji VI 

Rady Narodowej RP utworzono dwa takie Oddziały – w Republice Federalnej 

Niemiec i w Kanadzie. Co istotne – oddziały takie były powoływane osobnymi 

dekretami Prezydenta RP, które umożliwiały elastyczność np. w określaniu 

liczby członków oddziału i sposobu ich wyłaniania (np. oddział zachodnionie-

miecki składał się z 24 członków, w połowie wyznaczonych przez stronnictwa 

polityczne, w połowie powołanych przez Prezydenta RP spośród organizacji 

społecznych, kombatanckich, kulturalnych bądź ad personam). Jak się wydaje 

takie rozwiązanie dawało lepsze perspektywy uczynienia Rady Narodowej cia-

łem przedstawicielskim społeczności emigracyjnej60. 

W 1983 r. udało się utworzyć liczący aż 66 osób Oddział Rady Narodowej 

w Stanach Zjednoczonych61. W późniejszym okresie, w dużej mierze dzięki 

emigracji solidarnościowej, udało się rozszerzyć działalność Rady Narodowej 

także na Skandynawię, Benelux, Austrię, Szwajcarię i Włochy. Specjalnie dla 

emigracji w tych krajach stworzono definicję „organizacji niepodległościowej” 

– członkowie takich organizacji w wymienionych krajach mogli, zgodnie z 

ordynacją z 1989 r., wybierać łącznie 11 członków rady Narodowej RP62. Spo-

sób wyboru dla oddziałów w USA, RFN i Kanadzie niezmiennie regulowały 

osobne dekrety Prezydenta RP. 

W 1989 r. odbyły się wybory do VIII Rady Narodowej RP. Na terenie 

Wielkiej Brytanii wzięło w nich udział 10,5 tys. osób. Łącznie w 123-osobowej 

Radzie 1/3 członków pochodziła z wyboru63. Inauguracyjne posiedzenie Rady 

przypadło 4 czerwca 1989 r. Była to data znamienna – dzień wyborów „czerw-

cowych” w kraju. Swą działalność Rada zakończyła w roku 199164. Dopiero 

wówczas zniknęła ostatnia przesłanka misji emigracyjnego quasi-parlamentu – 

społeczeństwo w kraju mogło w wolnych i demokratycznych wyborach wybrać 

swoje przedstawicielstwo. 
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64

 R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991…, s. 80-111; idem, 

Ostatnia Rada Narodowa RP na Uchodźstwie [w:] Zakończenie działalności władz RP na 

Uchodźstwie 1990, red. Z. Błażyński, R. Zakrzewski, s. 73-115.  
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Odwołując się do tematu artykułu należy spróbować podsumować działal-

ność emigracyjnej Rady Narodowej. Zapewne nikomu z pomysłodawców tego 

doraźnego, doradczego, niereprezentatywnego ciała utworzonego u zarania II 

wojny światowej, nie przyszło do głowy, że z krótkimi przerwami przyjdzie 

Radzie Narodowej pełnić niełatwą misję pół wieku. Misję, która – co należy 

podkreślić – zmieniała się, wraz ze zmieniającym się statusem i zadaniami pol-

skiego uchodźstwa niepodległościowego. Misję, która wpisała się w trudne, 

burzliwe dzieje „polskiego Londynu”. 

Rada Narodowa nie była organem stabilnym – w zasadzie z każdą kaden-

cją zmieniał się statut Rady, liczba jej członków, sposób wyboru. Było to po-

chodną tyleż niezależnych okoliczności, ile zróżnicowanych pomysłów na qua-

si-parlament. Pomysłów niekiedy znacznie się od siebie różniących – od cele-

bracji zastygłych form legalizmu, po próbę zbudowania demokratycznego 

przedstawicielstwa Polaków mieszkających na Zachodzie. Była wreszcie stałą 

rywalizacją między dwiema, jeszcze przedwojennymi koncepcjami parlamentu 

– sanacyjną, odwołującą się do reprezentacji grup społecznych i koncepcją 

przedwrześniowej opozycji, opowiadającej się za demokracją parlamentarną z 

silną rolą partii politycznych. 

W tytule artykułu zostało postawione pytanie czy Rada Narodowa RP była 

Sejmem na wygnaniu czy polityczną reprezentacją Polaków na Zachodzie? W 

zasadzie nie była stricte ani jednym, ani drugim, a jednocześnie miała pier-

wiastki i Sejmu wygnańczego i parlamentu Polonii. Sformalizowany charakter 

Rady, udział partii politycznych w rozdziale mandatów, przejściowa obecność 

z urzędu byłych parlamentarzystów, wreszcie aksjologia odwołująca się do 

spraw polskich nie polonijnych nadaje Radzie Narodowej cechy Sejmu pol-

skiego na wygnaniu. Z drugiej strony odwoływanie się do idei powszechnych 

wyborów i rozciągnięcie tych wyborów na inne kraje i kontynenty oraz osoby 

już nie posiadające albo nigdy nie posiadające polskiego obywatelstwa, wresz-

cie stopniowa demokratyzacja Rady i zwiększanie jej kompetencji, świadczy-

łyby o próbie zbudowania przedstawicielstwa Polaków i osób polskiego pocho-

dzenia w „wolnym” świecie.  

Myślę, że żaden z tych modeli nie był dominujący i oba zrodziły się tak 

naprawdę w latach 50., kiedy upadła nadzieja na rychły powrót, a następnie 

wzajemnie się przenikały i uzupełniały. Podobnie jak przenikały się kierunki 

działania polskiej emigracji niepodległościowej – z jednej strony będąc depozy-

tariuszką polskiej państwowości, z drugiej strony wzrastała w kraje osiedlenia. 

Aż na końcu swej misji, zdawszy pieczołowicie pół wieku chronione imponde-

rabilia, sama dała początek kolejnym pokoleniom Polonii na Zachodzie.  
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Grzegorz Kulka 

Sąd Honorowy Rady Narodowej RP w latach 
1939-1991 jako symboliczno-tradycyjna  

instytucja polskiego parlamentaryzmu  
międzywojennego 

Sąd Honorowy (Marszałkowski) w parlamencie II RP 

  

Honor w okresie międzywojennym stanowił jedną z najważniejszych war-

tości społeczno-zawodowych społeczeństwa polskiego. Dowodem tego było 

istnienie w tym właśnie czasie aż 9 kodeksów honorowych1 zbudowanych na 

prawie zwyczajowym. Na ich podstawie rozwiązywano w najróżniejszy sposób 

konflikty interpersonalne. Do takich metod zaliczano m. in. wykorzystywanie 

instytucji sądu honorowego, których organizację dopuszczały wszystkie wspo-

mniane kodeksy. Rola tego organu nie była w nich jednakowoż tożsama. An-

drzej Tarczyński zauważa, że znaczenie sądów honorowych nabierało większe-

go znaczenia w sytuacji całkowitego odrzucenia pojedynku pomiędzy zwaśnio-

nymi stronami. W innym przypadku ich funkcjonowanie ograniczano do nastę-

pujących zagadnień: 1) stwierdzania honorowości (zdolności honorowej) stron, 

2) rozstrzygania różnic zdań i wyjaśnienia wątpliwości co do poszczególnych 

przepisów kodeksowych2, 3) stwierdzania zasadności spisania protokołu jedno-

stronnego, który sporządzano przeciwko stronie utrudniającej lub uniemożli-

wiającej przeprowadzenie postępowania honorowego3. 

Na tle tych „kodeksowych” sądów honorowych niezwykle specyficznie 

prezentował się jego odpowiednik w polskim parlamencie. Ową wyjątkowość 

Sądowi Honorowemu, funkcjonującemu w Sejmie i Senacie w latach 1923-

1939 (od 1935 r. działał pod nazwą Sądu Marszałkowskiego), zapewniały prze-

de wszystkim dwa aspekty. Po pierwsze, jego organizację i kompetencje ujęto 

w parlamentarnych aktach wewnętrznych – regulaminach Sejmu i Senatu. 

Oznaczało to, że w przeciwieństwie do obowiązujących ówcześnie kodeksów 

honorowych, bazujących na zwyczajowej praktyce, sąd ten w obu izbach opie-

                                                      
1
 Zazwyczaj były one powszechne, aczkolwiek nieliczne ukierunkowane były na określoną 

grupę społeczną (np. środowiska harcerskiego, akademickiego); zob. A. Tarczyński, Ko-

deks i pistolet. O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce, Bydgoszcz 

1997, s. 39-46. 
2
 W tym przypadku sąd honorowy określano mianem sądu rozjemczego. 

3
 Szerzej zob. A. Tarczyński, op. cit., s. 69-70. 
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rał swoją działalność na prawie stanowionym4. Ponadto taki regulamin był je-

den, wobec czego parlamentarzysta nie posiadał żadnej alternatywy5, jak to 

miało miejsce w życiu zwykłej osoby, która decydowała, na jakim kodeksie 

honorowym chce rozstrzygnąć swoją sprawę. Po drugie, jurysdykcją podmio-

tową obejmował bardzo wąską grupę społeczną, czyli osoby posiadające man-

dat posła lub senatora. Stronami zatem postępowania przed nim byli tylko par-

lamentarzyści, których od 1919 r. obejmował tzw. immunitet6. 

Na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego w regulaminach sej-

mowych (senackich) przewidywano powołanie stosownej instytucji rozstrzyga-

jącej sprawy honorowe, do jakich dochodziło pomiędzy parlamentarzystami. W 

latach 1923-1935, w świetle art. 90-99 Regulaminu Sejmowego uchwalonego 

16 lutego 1923 r., zakładano zorganizowanie ad hoc Sądu Honorowego, który 

rozpatrywał zakwestionowaną godność poselską przez innego posła. W jego 

skład wchodzili superarbiter i 2 arbitrów, którymi zostawali: wicemarszałek, 

jako superarbiter (mógł to być również poseł wskazany przez zwaśnione stro-

ny) oraz po jednym arbitrze wyznaczanym corocznie na tę funkcję przez każdy 

klub parlamentarny7. Sąd Honorowy po ukonstytuowaniu się8 przeprowadzał 

cały proces, a następnie wydawał wyrok (w Regulaminie nie opisano żadnych z 

jego form). Z kolei w następnych kadencjach, w czasie, gdy już obowiązywała 

                                                      
4
 O doniosłości regulaminu parlamentarnego świadczy to, że bardzo często określano go 

mianem „wewnętrznej ustawy” izby, choć – jak podkreślał Wacław Komarnicki – nie było 

to ujęcie w pełni „ścisłe”; zob. W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (Geneza i system), 

Warszawa 2008, s. 444-445 [reprint wydania z 1922 r.]   
5
 Zdarzały się sporadycznie wyjątki, kiedy posłowie decydowali się na rozwiązywanie 

sprawy honorowej powstałej pomiędzy nimi w oparciu o kodeks honorowy (najczęściej 

najpopularniejszy ówcześnie tzw. Kodeks Boziewicza). Zazwyczaj chodziło wtedy o roz-

strzygnięcie honorowe w drodze pojedynku; zob. D. Malczewska-Pawelec, Bogusław Mie-

dziński (1891-1972). Polityk i publicysta, Łódź 2002, s. 115-117. Do 1923 r., czyli do mo-

mentu usankcjonowania istnienia instytucji Sądu Honorowego, w regulaminach parlamen-

tarnych częściej dochodziło do przypadków pojedynkowania się pomiędzy posłami; zob. 

W. Miklaszewski, Sejmowładztwo. Sejm Ustawodawczy (1919-1922), Warszawa 1931, s. 

845; J. Rawicz, Do pierwszej krwi, Warszawa 1974, s. 63; A. Adamczyk, Bogusław Mie-

dziński (1891-1972). Biografia polityczna, Toruń 2000, s. 72-73. 
6
 Zob. Dekret w przedmiocie nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego, Dziennik 

Praw Państwa Polskiego [dalej: DzPPP] 1919, nr 14, poz. 178; Ustawa z dn. 8 kwietnia 

1919 o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego, DzPPP 1919, nr 31, poz. 263. 

Więcej o immunitecie poselskim (senatorskim) w okresie międzywojennym; zob. W. Ko-

marnicki, Polskie prawo…, s. 72-78 i 452-461; idem, Ustrój państwowy Polski współcze-

snej. Geneza i system, Kraków 2006, s. 312-318 [reprint z 1937]. 
7
 Zob. art. 92 Regulaminu obrad Sejmu uchwalonego 16 lutego 1923, Warszawa 1923, s. 

45. 
8
 Wykreowanie się składu orzekającego następowało w myśl art. 94 lub 95; zob. ibidem, s. 

45-46. 
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Konstytucja kwietniowa, Sąd Honorowy9 zastąpiono Sądem Marszałkowskim, 

który według art. 99 Regulaminu Sejmu z 1935 r.10 zwoływano w sprawach o 

czyny nie licujące z honorem i godnością posła11. Organ ten składał się z preze-

sa i wiceprezesów, wybranych przez Sejm oraz sędziów, wyłonionych spośród 

posłów przez skonfliktowane strony (art. 100). Ponadto powoływano rzecznika 

Sądu Marszałkowskiego (oraz jego zastępcę)12, który przeprowadzał wstępne 

dochodzenie, o ile sprawa tego wymagała. Jeżeli tego dokonał, wówczas obli-

gatoryjnie stawał się oskarżycielem (art. 101 pkt. 2). Poseł natomiast, któremu 

postawiono zarzuty, mógł powołać obrońcę spośród posłów.  

Postępowanie rozpoczynał Marszałek Sejmu na wniosek: 1) rzecznika Są-

du Marszałkowskiego; 2) posła stawiającego zarzut; 3) posła, któremu czyn 

niehonorowy postawiono. Sąd Marszałkowski orzekał w składzie 3-osobowym: 

przewodniczący (czyli Prezes lub wyznaczony jego zastępca – art. 104 pkt. 2) i 

dwóch sędziów13. Po zapoznaniu się z dowodami (także w postaci zeznań 

świadków) wydawał stosowne orzeczenie. Jeżeli uznał winę posła, mógł wy-

mierzyć mu jedną z kar przewidzianą w art. 108 Regulaminu Sejmu: a) wy-

tknąć winnemu niewłaściwość postępowania, b) udzielić nagany, c) udzielić 

nagany, połączonej z zakazem uczestniczenia w pracach Sejmu na określony 

przeciąg czasu14, d) orzec, że winny nie jest godzien piastowania mandatu po-

selskiego15. Ostatni rodzaj sankcji nie oznaczał pozbawienia mandatu, ponie-

waż – jak słusznie zwrócił uwagę Wacław Komarnicki – konstrukcja sądu na-

daje mu charakter sądu dyscyplinarnego, jednakowoż nie jest władny on po-

zbawić posła (senatora) mandatu, opierającego się na Konstytucji i ustawie o 

ordynacji wyborczej, a więc hierarchicznie wyższych od uchwały organu jednej 

izby16. Wniosek, jaki się nasuwa, jest bardzo czytelny – posłowie posiadali peł-

ną zdolność honorową, jeżeli doszło pomiędzy nimi do sporu o naruszenie czci. 

Ponadto instytucje zasądzające, jak Sąd Honorowy17 czy późniejszy Sąd Mar-

                                                      
9
 Niejednokrotnie w prasie zamiast nazwy Sądu Honorowego mylnie stosowano termin 

Sądu Marszałkowskiego; zob. Wyrok Sądu Marszałkowskiego w sprawie honorowej po-

między ppłk. B. Miedzińskim a Nawrockim – Sprawa obrazy honoru ppłk. Miedzińskiego, 

„Polska Zbrojna”, 27 lutego 1924, nr 57, s. 2. 
10

 Analogiczna konstrukcja Sądu Marszałkowskiego istniała w Senacie; zob. Tymczasowy 

Regulamin Senatu uchwalony dnia 5 X 1935 r., Warszawa 1935, s. 40-45 (art. 94-105).  
11

 Regulamin Sejmu uchwalony dn. 5 X 1935 r., Warszawa 1935, s. 44. 
12

 Prezesa, wiceprezesów oraz rzecznika wybierano analogicznie jak wicemarszałków Sej-

mu – art. 102; zob. ibidem. 
13

 Art. 104, pkt. 1; zob. ibidem. 
14

 Ten rodzaj kary nie istniał w Regulaminie Senatu (art. 103); zob. W. Komarnicki, Ustrój 

państwowy..., s. 315. 
15

 Art. 108; Regulamin Sejmu uchwalony dn. 5 X 1935 r… s. 48. 
16

 W. Komarnicki, Ustrój państwowy..., s. 315. 
17

 Zob. Wyrok Sądu Marszałkowskiego…; W. Miklaszewski, op. cit., s. 946-947.  
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szałkowski nie były organami martwymi, ale jak się okazało, wielce pomocny-

mi w rozładowywaniu napiętej sytuacji interpersonalnej.  

 

Sąd Honorowy Rady Narodowej RP (Rady RP) na emigracji –  

powstanie i organizacja. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. h Konstytucji kwietniowej z 1935 r., Prezy-

dent RP Władysław Raczkiewicz18 wydał 2 listopada 1939 r. dekret na mocy 

którego rozwiązał Sejm i Senat wybrany w 1938 r.19 (pomimo dotarcia do 

Francji grupy polskich parlamentarzystów przed wydaniem tego aktu prawne-

go). Samo istnienie parlamentu wydawało się zbędne, gdyż prezydent posiadał 

uprawnienia do wydawania dekretów bez upoważnienia izb ustawodawczych w 

czasie trwania wojny. Powołanie do życia nowej instytucji państwowej, przy-

pominającej swoimi uprawnieniami parlament, stanowiło przedmiot kilkakrot-

nej dyskusji na listopadowych posiedzeniach Rady Ministrów. W czasie trwa-

nia tych debat wyłonił się projekt utworzenia Rady Narodowej20. Ostatecznie 

prezydent Raczkiewicz zdecydował się wydać 9 grudnia 1939 r. dekret o utwo-

rzeniu Rady Narodowej21. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, Rada składa-

jąca się z najmniej 12, a najwyżej 24 członków, posiadała możliwość wydawa-

nia opinii we wszystkich wniesionych sprawach przez rząd, w szczególności w 

zakresie ustalania budżetu państwowego22. Po ustaleniu składu personalnego 

Rady Narodowej23, jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się 23 stycznia 1940 

r.24 Od początku lutego 1940 r. członkowie Rady Narodowej (oraz Prezydium 

                                                      
18

 Władysław Raczkiewicz został Prezydentem RP po ustąpieniu z tej funkcji Ignacego 

Mościckiego; zob. Zarządzenie prezydenta PR z 17 września 1939 o wyznaczeniu następcy 

Prezydenta Rzeczypospolitej, „Monitor Polski” (dalej: MP) 1939, nr 214-217. 
19

 Zob. Zarządzenie prezydenta RP z 2 listopada 1939 o rozwiązaniu Sejmu i Senatu RP, 

MP, 1939, nr 245-251. 
20

 Szerzej zob. S. Stroński, Polityka rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939-1942, 

Nowy Sącz 2007, t. I, s. 257-263; Porządek obrad z posiedzenia Rady Ministrów z dn. 23 

IX 1939 r., [w:] Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów RP, t. 1: wrzesień 1939-czerwiec 

1940, red. M. Zgórniak, oprac. W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 1994, s. 91-94; R. Turkow-

ski, Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Władze RP na obczyźnie podczas II 

wojny światowej, red. Z. Błażyński, Londyn 1994, s. 387-389. 
21

 Dekret o powołaniu RN RP, DzU 1940, nr 104, poz. 1008. 
22

 Szerzej zob. A. Pragier, Czas przeszły dokonany, Londyn 1966, s. 575; E. Duraczyński, 

R. Turkowski, O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939-

1945, Warszawa 1997, s. 13. 
23

 Zob. Protokoły Rady Ministrów z 2 XII 1939 r. i 17 I 1940 r. [w:] Protokoły z posiedzeń 

Rady Ministrów RP...,s. 120-122 i 176-178; Mianowanie członków RN RP, MP, 1939, nr 

289-292; Mianowania członków RN RP, MP, 1940, nr 8-16, poz. 7,8,9. 
24

 Datę pierwszego posiedzenia RN RP wyznaczono prezydenckim zarządzeniem z 19 

stycznia 1940; zob. MP, 1940, nr 8-16, poz. 10; zob. także Dzienniki czynności Prezydenta 
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Rady Ministrów25) dyskutowali nad ustaleniem swojego regulaminu obrad, 

który 7 lutego 1940 r. udało im się uchwalić. Kontrowersje budziły niektóre 

zapisy, np. procedura składania wniosków, jawności i tajności obrad26. Regu-

lamin został opublikowany w „Monitorze Polskim” jako załącznik do zarzą-

dzenia o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Pol-

skiej27. Cały regulamin ujęto w 104 artykułach rozpisanych w 5 częściach. W 

pierwszej z nich przedstawiono schemat ukonstytuowania się Rady. W kolejnej 

wymieniono jej organy (wraz z kompetencjami), do których zaliczano (art. 5): 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, prezydium, komisje 

oraz Sąd Honorowy.  

Temu ostatniemu poświecono piątą część regulaminu. Skład Sądu Hono-

rowego tworzyli prezes, wiceprezes oraz sędziowie wyłaniani przez Radę spo-

śród swych członków. Jej priorytetowymi zadaniami było orzekanie w spra-

wach o (art. 93): 1) czyny nie licujące z honorem i godnością członka Rady; 2) 

działalność niezgodną z przyrzeczeniem złożonym prezydentowi Rzeczypospo-

litej. 

Oprócz składu sędziowskiego, przewodniczący Rady Narodowej posiadał 

uprawnienie do wyznaczenia każdorazowo rzecznika Sądu Honorowego, który 

przeprowadzał wstępne dochodzenie, by następnie przed obliczem Sądu wystą-

pić w charakterze oskarżyciela (art. 95). 

Członek Rady, któremu postawiono zarzuty, bronił się osobiście lub wy-

znaczał do tego celu obrońcę spośród przedstawicieli Rady. Postępowanie 

przed Sądem Honorowym wszczynano na wniosek: rzecznika, członka Rady, 

którego zarzut dotyczy lub stawiającego oskarżenie.  

Sąd Honorowy orzekał w trzyosobowym gronie (przewodniczący – był 

nim prezes Sądu lub wiceprezes oraz dwóch sędziów – powoływanych przez 

strony na wezwanie przewodniczącego Sądu). Przed przystąpieniem do roz-

prawy można było wykluczyć sędziego na wniosek strony, jeżeli posiadał zbyt 

mocne powiązanie z jedną ze stron, co podważało w pewien sposób obiektyw-

ność wyrokowania. Ponadto Sąd zapoznawał się z całą dokumentacją sprawy 

otrzymanej od stron, by ustalić zarzuty oskarżenia, a także sprawdzić dowody 

przyczyniające się do ustalenia stanu rzeczywistego będącego przedmiotem 

                                                                                                                                       
RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947, Wrocław 2004, t. 1, s. 86-87 (wpis z dnia 23 

stycznia 1940). 
25

 Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Ministrów w dniu 1 II 1940 r. [w:] Protokoły z 

posiedzeń Rady Ministrów…, s. 198-199. 
26

 Dyskusje nad uchwaleniem regulaminu Rady opisali szeroko: E. Duraczyński i R. Tur-

kowski, op. cit., s. 27-28. W celu zredagowania Regulaminu Rady powołano tzw. Komisję 

Regulaminową; zob. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: 

IPMS), A.5/12, Posiedzenie Komisji Regulaminowej z 2 i 3 lutego 1940.  
27

 Zob. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 21 lutego 1940 o zatwierdzeniu regulaminu RN 

RP, MP, 1940, nr 44-50, poz. 17. 
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rozprawy (art. 100). Sąd ten przed ogłoszeniem orzeczenia wysłuchiwał obie 

strony, jeżeli stawiły się na rozprawę. Ustalenie orzeczenia odbywało się wśród 

sędziów poprzez głosowanie zwykłą większością bez możliwości wstrzymania 

się od głosu. Treść podjętego wyroku motywowano, a następnie w ciągu tygo-

dnia od wydania orzeczenia przedkładano przewodniczącemu Rady. 

W świetle rozpatrzonych dokumentów Sąd Honorowy, uznając zarzuty za 

udowodnione, posiadał uprawnienia (art. 102): 1) wytknięcia winnemu niewła-

ściwości postępowania; 2) udzielenia nagany; 3) udzielenia nagany połączonej 

z zakazem uczestniczenia w pracach Rady przez określony czas, powodującej 

jednocześnie utratę miesięcznego wynagrodzenia, tytułem pokrycia wydatków 

związanych ze sprawowaniem funkcji członka Rady, w rozmiarze określonym 

przez Sąd; 4) orzeczenia, że winny nie jest godzien piastowania mandatu 

członka Rady. W tym ostatnim przypadku orzeczenie takie podlegało zatwier-

dzeniu przez Radę większością trzech czwartych głosów. Uzyskanie otrzyma-

nej większości powodowało, iż informowano o tym Prezydenta RP za pośred-

nictwem premiera, który przedstawiał wniosek o odwołanie danego członka 

Rady. 

Przewodniczący Rady miał prawo wznowienia postępowania w tej samej 

sprawie na wniosek rzecznika Sądu Honorowego, jeżeli nowy materiał dowo-

dowy zebrany przez tego ostatniego wykazywał, iż wydane orzeczenie zostało 

oparte na podstawach nieodpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy (art. 

103). Koszty postępowania ponosiła strona uznana za winną, wykładała zaś je 

strona, na żądanie której dokonywana była czynność powodująca koszty (art. 

104)28. 

Przyjęcie Regulaminu Rady Narodowej wymusiło w pewnych kwestiach 

skorygowanie prezydenckiego dekretu o Radzie Narodowej z 1939 r., które 

polegało m. in. na jego suplementacji. 27 marca 1940 r. w Dzienniku Ustaw RP 

(nr 7, poz. 18) opublikowano zmiany tegoż dekretu29. Jedna z nich bezpośred-

nio nawiązywała do art. 102 pkt. d) Regulaminu Rady Narodowej RP. Po no-

welizacji bowiem dekretu Prezydenta RP o powołaniu Rady Narodowej RP w 

art. 6 enumeratywnie wyliczono przypadki pozbawiania mandatu członka tego 

organu. Pośród nich znalazł się również przepis, iż Prezydent RP mógł zwolnić 

członka Rady Narodowej RP na mocy orzeczenia Sądu Honorowego Rady, 

zatwierdzonego przez Radę, mocą którego członek Rady uznany został za nie-

godnego piastowania tego stanowiska”30. 

Przez cały okres funkcjonowania Rady Narodowej RP (oraz Rady RP ist-

niejącej w latach 1954-1970 zamiast Rady Narodowej RP), aż do samego koń-

                                                      
28

 Regulamin Rady Narodowej RP, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 4, passim; E. Duraczyń-

ski, R. Turkowski, op. cit., s. 232.  
29

 Zmianie uległa nazwa Rady Narodowej – na Radę Narodową RP. 
30

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 10 kwietnia 1940 w sprawie ogłoszenia jedno-

litego tekstu Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o RN RP, DzU, 1940, nr 8, poz. 22.   
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ca, czyli 1991 r., dochodziło do systematycznych prób nowelizacji aktów 

prawnych z nią związanych, w tym także jej Regulaminu. Sporadycznie doty-

czyło to również kwestii dotyczących Sądu Honorowego Rady Narodowej RP 

(Rady RP). Nigdy nie zdecydowano się na całościowe wykreślenie rozdziałów 

jemu poświęconych, co świadczyło o wielkim przywiązaniu (by nie powiedzieć 

– tradycji) do tego organu przez emigracyjnych polityków. Niejednokrotnie 

natomiast zamierzano zmienić przepisy regulujące organizację czy działalność 

honorowej jurysdykcji quasi-parlamentu. Takich propozycji zgłoszono niewie-

le, aczkolwiek część z nich znalazła swoje odzwierciedlenie w odpowiednich 

aktach prawnych. Wszystkie one, niezależnie od końcowego efektu w postaci 

ujęcia ich w konkretnym przepisie, wystąpiły wyłącznie w okresie powojen-

nym. Najczęściej wchodziły w skład „pakietowych” modyfikacji, jakie co pe-

wien czas przechodziły obowiązujące ówcześnie normy prawne.  

Pierwsze nowelizacje przeprowadzono w 1949 r. przy „odświeżaniu” re-

gulaminu III Rady Narodowej RP. Wtedy też dostrzeżono możliwość wykorzy-

stywania organu Sądu Honorowego jako narzędzia rozgrywek politycznych. 

Aby tego uniknąć, najpierw zredagowano31, a później przyjęto odpowiedni 

przepis uniemożliwiający pociągnięcie do odpowiedzialności honorowej człon-

ka Rady Narodowej RP za działalność polityczną prowadzoną w majestacie 

prawa32. Ponadto, oprócz kilku kosmetycznych korekt tekstowych, ważną mo-

dyfikacją, którą należy wskazać, była zmiana art. 102 pkt. d). Wykreślono bo-

wiem z niego drugą część ostatniego zdania, w świetle którego o zatwierdzo-

nym przez Radę Narodową RP orzeczeniu Sądu Honorowego, uznającym 

członka Rady Narodowej za niegodnego piastowania tego stanowiska, infor-

mowano Prezydenta RP za pośrednictwem premiera. Skrócenie zatem tego 

artykułu (a zarazem i procedury usunięcia członka z gremium Rady), tylko do 

potwierdzenia takiego wyroku Sądu Honorowego za pomocą głosowania więk-

szością kwalifikowaną (3/4) w Radzie, podkreślało jej samodzielność oraz w 

pewnym stopniu wykluczało ingerencję prezydenta czy premiera w usuwanie 

osoby z grona członków quasi-parlamentu. 

Trzy lata później, już za kadencji kolejnej Rady Narodowej RP, Sąd Ho-

norowy wyposażono w kolejną prerogatywę33. Członkowie Rady Narodowej, 

                                                      
31

 IPMS, A.5/105, Sprawozdanie Komisji Regulaminowej o projekcie zmian Regulaminu 

RN RP z 18 czerwca 1949, s. 1. 
32

 Szerzej zob. IPMS, A.5/101, Protokół 8 posiedzenia RN z 20 lipca 1949. Zdarzało się 

nawet, że w skomplikowanych sprawach członek Sądu Honorowego Rady Narodowej RP 

konsultował się („weryfikował decyzję”) z Komisją Regulaminową; zob. IPMS, A.5/147, 

Pismo Wiceprezesa Sądu Honorowego gen. Z. Podhorskiego do Prezesa Klubu Chrześci-

jańsko-Demokratycznego A. Marskiego z 16 marca 1951.  
33

 Nastąpiło to 6 grudnia 1952 r.; zob. IPMS, A.5/121, Sprawozdanie Komisji Regulami-

nowej o zmianach Regulaminu RN RP z 6 grudnia 1952; IPMS, A.5/123, Diariusz Rady 

Narodowej, 6 grudnia 1952, nr 5, s. 63-64. 
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likwidując luki prawne, których istnienie „zakłócało” prawidłowe i bezkonflik-

towe funkcjonowanie instytucji, postanowili nadać Sądowi Honorowemu, obok 

dwóch już przypisanych mu kompetencji34, prawo ujawnienia treści obrad taj-

nych posiedzeń Rady lub Komisji, w całości lub części35. W 1959 r. doszło do 

jednej jeszcze nowelizacji związanej z Sądem Honorowym. Członkowie II Ra-

dy RP, określając prawne zasady działania emigracyjnego quasi-parlamentu na 

kolejną kadencję, wykreślili z prezydenckiego dekretu o powołaniu Rady z 

1939 r. normę mówiącą o pozbawieniu mandatu na podstawie orzeczenia Sądu 

Honorowego zatwierdzonego przez Radę RP. Przesłanką tego kroku był – jak 

donosił prasowy organ obozu „zamkowego” – brak możliwości ustanowienia 

procedury odwoławczej dla „usuniętego” członka36. Po roku zaś przeredago-

wano tylko stylistycznie stosowny artykuł w Regulaminie, gdyż orzeczenie o 

wykluczeniu członka z grona Rady nadal pozostawało w ramach zadań wyko-

nywanych przez Sąd Honorowy37.  

W latach 60. pojawiło się kilka postulatów „udoskonalających” funkcjo-

nowanie honorowego sądownictwa Rady RP, które, jak się później okazało, nie 

spotkały się z aprobatą członków emigracyjnego quasi-parlamentu. M. in. 15 

maja 1965 r., na posiedzeniu III Rady RP, Bronisław Wanke (wchodził on do 

Rady jako były poseł na Sejm sprzed 1939 r.) przedstawił całościową noweli-

zację niektórych artykułów Regulaminu Rady RP. Wśród nich znalazł się art. 

98 – Wanke proponował uzupełnienie go, aby uściślić moment rozpoczęcia 

postępowania przez Sąd Honorowy38. Najwięcej zmian (do X części Regulami-

nu Rady RP) przedstawił, w maju 1969 r., w imieniu Sądu Honorowego Rady 

RP, jego prezes – Mieczysław Słowikowski (wchodził do Rady z listy Ruchu 

Niezależnej Polityki Polskiej). Wniosek swój motywował podniesieniem god-

ności, powagi i znaczenia Sądu Honorowego Rady RP w naszym życiu społecz-

no-politycznym, gdyż zapomina się o tem, że człowiek honoru nie narusza ho-

noru drugiego człowieka39. Nie omieszkał również wspomnieć o mylnej inter-

pretacji niektórych przepisów formalno-organizacyjnych Sądu Honorowego np. 

                                                      
34

 Na mocy art. 89 Regulaminu Rady Narodowej RP, Sąd Honorowy orzekał w sprawach o: 

1) czyny nie licujące z honorem i godnością członka Rady; 2) działalność niezgodną z przy-

rzeczeniem złożonym Prezydentowi RP. 
35

 IPMS, A.5/121, Projekt Uchwały RN RP w sprawie zmian regulaminu RN, s. 3. 
36

 Zob. Dekret o Radzie RP, „Rzeczpospolita Polska” (Londyn), 5 stycznia 1958, nr 1. 
37

 IPMS, A.5/165 lub A.5/178, Protokół 6 posiedzenia II sesji Rady RP z 24 stycznia 1959, 

s. 1; G. Kulka, Komisje prawno-ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji w latach 

1939-1991, Warszawa 2009, s. 191. 
38

 Nowy art. 98 Regulaminu Rady RP zaczynać się miał: Postępowanie przed Sądem Hono-

rowym wszczyna prezes sądu z chwilą przekazania sprawy przez prezesa Rady do Sądu 

Honorowego; IPMS, A.5/196, Proponowane „nowele” do Regulaminu uchwalonego przez 

Radę RP w dniu 24 stycznia 1959 r., zatwierdzonego przez Prezydenta RP zarządzeniem z 

dnia 17 marca 1959 r., s. 2. 
39

 IPMS, A.5/216, Protokół posiedzenia Rady RP z 10 maja 1969.    
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art. 9440. Podnoszone zmiany stanowiły zatem swoiste antidotum na niedopre-

cyzowane postępowanie przed tą instytucją. Polegały one głównie na nadaniu 

nowych brzmień niektórym artykułom (np. art. 95, 98-102), ich uzupełnieniu 

(art. 94, 97,104) czy wykreśleniu z nich „niepotrzebnych” zdań (art. 96)41. Cały 

projekt upadł po burzliwych obradach Komisji Prawno-Regulaminowej IV 

Rady RP w dniu 29 maja 1969 r.42.  

W następnych latach, aż do 1991 r., czyli końca istnienia Rady Narodowej 

RP, nie podejmowano już żadnych prób nowelizacyjnych Sądu Honorowego. 

Trudno się temu dziwić, ponieważ tempo zachodzących wówczas zmian we-

wnątrz środowiska emigracyjnego (np. negocjacje zjednoczeniowe w latach 

1970-197243) czy w PRL (np. powstanie niepodległościowej opozycji oraz „So-

lidarności”44) zepchnęło na dalszy plan wszelkie prace legislacyjne, tym bar-

dziej dotyczące marginalnej już wtedy działalności Sądu Honorowego. Nie 

zmienia to faktu, że organ ten trwał do samego rozwiązania ostatniej Rady Na-

rodowej, jako symbol międzywojennego parlamentu. 

 

Praktyka orzecznicza: okres wojenny 

 

Cały okres funkcjonowania Sądu Honorowego Rady Narodowej RP (Rady 

RP) można podzielić na trzy okresy: lata wojenne (1940-1945), rozbicia emi-

gracyjnego (1949-1970), pozjednoczeniowy (1973-1991). Należy w tym miej-

scu wspomnieć, że zachowany materiał nie pozwala na pełną charakterystykę 

praktycznej strony jego działalności. W archiwach bowiem bardzo często po-

jawiają się sprawy, których zakończenie nie jest wiadome. Stąd autor prezentu-

je syntetyczne ujęcie tejże problematyki, podkreślając jej prawne aspekty. 

W czasie istnienia I i II Rady Narodowej RP spraw honorowych pojawiło 

się zaledwie kilka, ale żadna z nich nie zakończyła się wyrokiem. Pierwsza z 

nich, stanowiąca precedens, odbyła się na początku 1941 r. i była wytoczona 

przeciwko Stanisławowi Catowi-Mackiewiczowi. Postępowanie w niej zostało 

przerwane (nieoficjalnie umorzone), gdyż I Rada Narodowa uległa rozwiąza-

                                                      
40

 IPMS, A.5/216, Wniosek M. Słowikowskiego przedstawiony na posiedzeniu Rady RP w 

dniu 10 maja 1969, s. 1. 
41

 Szerzej zob. ibidem, s. 2-3. 
42

 IPMS, A.5/222, Protokół z posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej Rady RP w 

dniu 29 maja 1969, s. 1-3. 
43

 Zob. np. R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945-1972, Warszawa 

2001, s. 257-260 i 267-277; M. Pestkowska, Doczekaliśmy niepodległej. Z dziejów powo-

jennej emigracji polskiej, Warszawa 2005, s. 249-251. 
44

 Szerzej zob. A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 399-408; R. Tur-

kowski, Rada Narodowa RP po zjednoczeniu emigracji 1972-1989 [w:] Kierownictwo 

obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990, red. A. Szkuta, Londyn 1996, s. 238-

278; M. Alberska, Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-

1981), Wrocław 2000, s. 179-214.  
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niu, a w następnej oskarżony już nie zasiadał45. W trakcie sprawy pojawiły się 

kontrowersje interpretacyjne wokół art. 98 Regulaminu Rady. Na ten przepis 

powołał się ówczesny przewodniczący Sądu Honorowego Rady Narodowej RP 

gen. Lucjan Żeligowski46, który ze względu na dawną znajomość z Catem-

Mackiewiczem (m. in. przed wojną publikował w wileńskim „Słowie” redago-

wanym przez oskarżonego47) postanowił zrzec się z prowadzenia tej sprawy, a 

swoje obowiązki scedować na zastępcę Sądu Honorowego Rady Narodowej RP 

– Zygmunta Nowakowskiego48. Tę dość nietypową kwestię prawniczą szybko 

wyjaśnił wiceprzewodniczący Rady Narodowej RP, doświadczony prawnik 

Herman Lieberman. Stwierdził on, że decyzja gen. Żeligowskiego nie może 

być odbierana (…) ani za rezygnację, ani za akt zgodny z regulaminem [Rady 

Narodowej RP – przyp. G. K.]. Rezygnacja bowiem – jak zaznaczył – jest zu-

pełnym porzuceniem czy opuszczeniem urzędu i nie może ona nastąpić dobro-

wolnie, ale dopiero za zgodą organu, który dokonał wcześniejszej obsady ta-

kiego stanowiska, czyli w tym wypadku Rady Narodowej RP49. W związku z 

zaistniałą sytuacją H. Lieberman zaapelował również do wszystkich funkcjona-

riuszy państwowych o rozdzielenie spraw urzędniczych od życia prywatnego – 

nie może być w pełnieniu funkcji urzędowej rozdziału między sprawami, które 

piastujący urząd publiczny chętnie załatwia, a tymi, od których chciałby się 

uchylić, bo sprawiają mu pewną przykrość. Pełniący urząd publiczny musi na 

mocy swojego obowiązku rozstrzygać wszystkie sprawy, których załatwienie 

(…) zostało mu nakazane, bez względu na to, czy mu są miłe, czy niemiłe, czy 

dzieli go od nich dystans obojętności, czy też pozostaje do nich w stosunku 

mniej lub więcej uczuciowym50. Apel ten wydawał się niezwykle istotny m. in. 

dla członków Sądu Honorowego Rady Narodowej RP, którzy stawali przed 

tego typu dylematami. 

W II Radzie Narodowej RP natomiast wszystkie (prawdopodobnie51) 

sprawy umarzano w gronie Prezydium Rady Narodowej RP, która w ramach 
                                                      
45

 Więcej o całej sprawie: K. Tarka, Germanofil, kapitulant i oszczerca? Stanisław Mac-

kiewicz przed Sądem Honorowym Rady Narodowej RP, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 

2005, z. 153, s. 61-78; E. Duraczyński, R. Turkowski, op. cit., s. 63. 
46

 Funkcję tę sprawował od 7 czerwca 1940 r.; zob. IPMS, A.5.1/13, Protokół 13 posiedze-

nia RN RP z 7 czerwca 1940 (Angers); zob. także G. Kulka, Generał Lucjan Żeligowski 

jako prezes Sądu Honorowego Rady Narodowej RP w czasie II wojny światowej [w:] Pol-

ska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Prof. Teresie 

Kulak, red. W. Wrzesiński, M. Masnyk, K. Kawalec, Toruń 2011, s. 335-346. 
47

 Zob. D. Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947). Działalność wojskowa i poli-

tyczna, Warszawa 2007, s. 228; J. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-

Londyn-Warszawa, Warszawa 1994, s. 65. 
48

 IPMS, A.5.1/34, Protokół z 34 posiedzenia RN RP z 24 marca 1941 w Londynie, s. 2. 
49

 Szerzej zob. ibidem. 
50

 Ibidem. 
51

 Brak materiałów nie pozwala na zbadanie sprawy honorowej Alojzego Adamczyka, 

dotyczącej jego ubezpieczenia w Komisji „Związku Marynarzy” wg najniższych stawek; 
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wykonywania art. 15 pkt. c) decydowała o przekazywaniu sprawy do Sądu Ho-

norowego Rady Narodowej RP. Tak stało się m. in. ze sprawą Józefa Beloń-

skiego52 czy gen. Lucjana Żeligowskiego. Szczególnie interesująca wydaje się 

ta ostatnia, gdyż dotyczyło to wtedy samego przewodniczącego Sądu Honoro-

wego, którego zamierzano rozliczyć za panslawistyczną odezwę skierowaną do 

rodaków w Kraju w 1944 r.53. Ostatecznie Prezydium Rady Narodowej RP, po 

zakwestionowaniu treści tego apelu Żeligowskiego, postanowiło (…) sprawy 

nie oddawać na razie do Sądu Honorowego i nie komunikować odezwy Radzie 

Narodowej54. 

 

Praktyka orzecznicza: okres rozbicia emigracyjnego 
 

Czasookres rozbicia emigracyjnego najlepiej charakteryzuje wypowiedź 

Prezesa Sądu Honorowego IV Rady RP Mieczysława Słowikowskiego. W swo-

im raporcie, który wygłosił na forum Rady RP 7 listopada 1970 r., po ustąpie-

niu ze stanowiska prezesa (19 października 1970 r.55), powiedział: W Wysokiej 

Izbie składającej się z wielce honorowych przedstawicieli społeczeństwa stoją-

cego na gruncie legalizmu, nie może być żadnych honorowych spraw, wszyscy 

bowiem choć może różnimy się w szczegółach, zasadniczo pracujemy dla jed-

nego celu przywrócenia pełnej i całkowitej niepodległości naszemu krajowi, a 

ponadto – jak dodał – każdy człowiek szanujący swój honor, szanuje honor 

również drugiego, a przecież Rada RP składa się z wielce honorowych człon-

ków56. Tymczasem sprawy honorowe trafiały do Sądu Honorowego, a ten wy-

dawał jedynie umotywowane orzeczenia, które miały na celu łagodzenie i li-

kwidowanie sprawy. Stanowiło to drogę pośrednią rozwiązywania sporów ho-

norowych, gdyż – jak twierdził Słowikowski – wyroki sądowe mogą mieć bo-

wiem tylko dwie możliwości, albo uznanie winy i wymierzenie kary, lub unie-

winnienie. Sąd Honorowy nie wybrał tej drogi, nikogo nie ukarał57.  

Wypowiedzi tej nie należy generalizować, gdyż we wcześniejszych latach, 

tj. 1949-1969, (zwłaszcza w latach 60.), Sąd Honorowy emigracyjnego quasi-

                                                                                                                                       
zob. IPMS, A.5.5/9, Protokół posiedzenia Prezydium RN RP z 24 października 1942, k. 2; 

IPMS, A.5.5/12, Protokół posiedzenia Prezydium RN RP z 2 stycznia 1943, k. 2-3 i 7.  
52

 Józefa Belońskiego (PPS) posądzono o nadużycie stanowiska dla osobistych korzyści; 

zob. IPMS, A.5.5/12, Protokół posiedzenia Prezydium RN RP z 2 stycznia 1943, k. 2-3 i 6.  
53

 Cały tekst odezwy zob. E. Duraczyński, R. Turkowski, op. cit., s. 372-373. 
54

 IPMS, A.5.5/26, Protokół posiedzenia Prezydium RN RP z 10 maja 1944, k. 35. 
55

 D. Górecki, Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939-1990, 

Warszawa 2002, s. 127. 
56

 IPMS, A.5/225, Przemówienie prezesa Sądu Honorowego M. Słowikowskiego na posie-

dzeniu Rady RP w dniu 7 listopada 1970, s. 1. 
57

 Ibidem, s. 3. 
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parlamentu działał bardzo prężnie i wydawał wyroki58. W zdecydowanej więk-

szości przypadków starał się być w swych orzeczeniach „salomonowy”, co 

sprawiało, że sprawy bardzo często kończyły się umorzeniem59, polubownym 

rozwiązaniem60 czy też nierozpatrywaniem z przyczyn formalnych61. Obierając 

taki sposób prowadzenia spraw, najczęściej dokonywał tego nieformalnie na 

tzw. posiedzeniach roboczych62 czy gospodarczych (określano je mianem roz-

praw rozpoznawczych)63, które odbywały się w londyńskim lokalu przy 43 

Eaton Place64. Dokonywano więc tego, co sam podkreślił M. Słowikowski, 

wbrew Regulaminowi Sądu Honorowego Rady RP nie stosując odpowiednich 

artykułów (…). Załatwiano (…) sprawy przez wydanie orzeczeń wyjaśniających 

samą istotę sprawy, bez dopatrzenia się obrazy honoru”65. Przyczynę takiego 

rozwiązywania sporów66 honorowych można łączyć z niemożliwością egzeku-

cji ewentualnego wyroku, gdyż przyjęcie orzeczenia Sądu Honorowego zależy 

tylko od dobrej woli osoby winnej67. Unikanie więc wydawania wyroków ska-

zujących mogło być świadomym zabiegiem, aby nie podważać reputacji, a na-

wet sensu dalszego funkcjonowania instytucji Sądu Honorowego Rady Naro-

dowej RP (Rady RP). 

Takie jednak działanie przez dłuższy okres czasu w końcu okazało się 

zgubne. 8 października 1970 r. Sąd Honorowy pod przewodnictwem M. Słowi-

kowskiego wydał wyrok, w którym uznał Bronisława Łokaja za niegodnego 

piastowania funkcji członka Rady RP, tym samym uruchamiając procedurę 

jego wykluczenia ze składu quasi-parlamentu. Przyczyną takiej decyzji była 

odmowa wykonania przez Łokaja poprzedniego orzeczenia nakładającego na 

                                                      
58

 IPMS, A.5/147, Orzeczenie z 5 grudnia 1956 w sprawie wszczętej na wniosek Rzecznika 

Sądu Honorowego Rady RP przeciwko członkowi Rady RP Janowi Matłachowskiemu.  
59

 Zob. IPMS, A.5/199, Sprawa honorowa B. Wanke – W. Trippenbach z 1965. 
60

 IPMS, A.5/205, Sprawa honorowa p. Szagrzak – L. Salwik z lat 1965-1967. 
61

 IPMS, A.5/215, Sprawa honorowa J. Wnuk – A. Brochwicz-Lewiński z 1965. 
62

 IPMS, A.5/205, Protokół z posiedzenia roboczego Sądu Honorowego Rady w dniu 31 

stycznia 1967 w sprawie przeciwko A. Wierzbickiemu o obrazę. 
63

 Por. IPMS, A.5/205, Orzeczenie Sądu Honorowego Rady RP z 6 kwietnia 1967 w spra-

wie przeciw B. Łokajowi; a także: IPMS, A.5/205, Protokół z posiedzenia gospodarczego 

Sądu Honorowego Rady RP w dniu 18 kwietnia 1967 w sprawie przeciw E. Turskiemu.  
64

 Tam też organizowano wszystkie posiedzenia Sądu Honorowego, choć zdarzały się wy-

jątki. Czasami obrady przeprowadzano w mieszkaniach prywatnych, np. u prezesa Sądu 

Honorowego; zob. IPMS, A.5/199, Protokół z posiedzenia Sądu Honorowego w sprawie S. 

Karalus – S. Oyrzyński z 24 lutego 1965.   
65

 IPMS, A.5/225, Przemówienie prezesa Sądu Honorowego M. Słowikowskiego na posie-

dzeniu Rady RP w dniu 7 listopada 1970, s. 1. 
66

 Niekiedy były to zwykłe sprawy rehabilitacyjne, polegające na samooczyszczeniu się z 

zarzutów (np. stawianych w prasie); IPMS, A.5/199, List E. Turskiego do Prezesa Sądu 

Honorowego Rady RP J. W. Aleksandrowicza z 11 lipca 1965.  
67

 Ibidem. 
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niego przeprosiny obrażonego (tj. A. W. Makohońskiego)68. Po zatwierdzeniu 

tego wyroku przez Prezydium Rady RP (8 października)69 i odczytaniu go na 

forum Rady RP (10 października) natychmiast zareagowali jej członkowie70. 

Wywołało to wśród nich na tyle duże emocje, że bardzo ostro zainterweniowali 

na następnym posiedzeniu (17 października 1970 r.), doprowadzając do niespo-

tykanego dotąd kryzysu instytucji Sądu Honorowego.  

Podczas tych obrad przemawiało (często używając słownictwa „nieparla-

mentarnego”) wiele osób, w tym gen. Stanisław Lubodziecki (minister spra-

wiedliwości na uchodźstwie od 15 kwietnia 1957 do 11 kwietnia 197071) oraz 

Bronisław Wanke. Pierwszy z nich najpierw przypomniał, iż nikogo w historii 

polskiego parlamentaryzmu II RP nie pozbawiono mandatu posła czy senatora, 

a następnie bardzo merytorycznie wytknął rażące błędy proceduralne podczas 

badania sprawy Łokaja za niewykonanie przez tego ostatniego wcześniejszego 

orzeczenia. Wymienił on m. in. brak udziału w postępowaniu sędziego wyzna-

czonego przez oskarżonego (lub ewentualnie w jego imieniu przez przewodni-

czącego Sądu Honorowego), nieprzesłuchanie stron, uniemożliwienie obwinio-

nemu obrony (osobiście lub przez obrońcę)72. Lubodziecki zauważył również 

„nieprawidłowości” przy sporządzeniu wyroku. Uważał przy tym, jako do-

świadczony znawca międzywojennego prawa wojskowego73, że orzeczenie nie 

zostało umotywowane zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Statucie Oficer-

skich Sądów Honorowych74, czyli jedynym międzywojennym (oraz obowiązu-

jącym podczas II wojny światowej, aż do likwidacji Polskich Sił Zbrojnych) 

aktem prawa stanowionego dotyczącym honoru i godności. To wszystko spra-

wiło, że złożył wniosek o uznanie wyroku w sprawie Łokaja za nie posiadający 

                                                      
68

 IPMS, A.5/223, Orzeczenie Sądu Honorowego Rady RP z 8 października 1970. 
69

 Zob. IPMS, A.5/223, Rezygnacja M. Słowikowskiego ze stanowiska Przewodniczącego 

Sądu Honorowego Rady RP z 19 października 1970. 
70

 IPMS, A.5/225, Protokół z 1 posiedzenia 5 sesji Rady RP z 10 października 1970. 
71

 Był nim dwukrotnie w rządzie Antoniego Pająka oraz w rządzie Aleksandra Zawiszy; 

zob. K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie, 

Warszawa 2003, s. 284-285. 
72

 IPMS, A.5/225, Wniosek członka Rady RP S. Lubodzieckiego, złożony na posiedzeniu 

Rady RP w dniu 17 października 1970. 
73

 Był on wieloletnim redaktorem „Wojskowego Przeglądu Prawniczego”, wychodzącego 

od 1928 r., sędzią w Oficerskich Sądach Honorowych, a także współautorem (wraz z gen. 

Emilem Mecnarowskim i płk. Marianem Buszyńskim) komentarza do Statutu Oficerskich 

Sądów Honorowych (wyd. 1935 r.)  
74

 IPMS, A.5/225, Wniosek członka Rady RP S. Lubodzieckiego, złożony na posiedzeniu 

Rady RP w dniu 17 października 1970. Chodziło tu dokładnie o § 96, który zawierał 7 

enumeratywnie wymienionych obligatoryjnych elementów wchodzących w skład orzecze-

nia. Było to m. in. wymienienie składu sędziowskiego, obwinionego oraz czy rozprawa 

odbyła się w jego obecności; umotywowane uzasadnienie orzeczenia; termin i miejsce 

odbycia rozprawy i wydania orzeczenia; zob. Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8 sierp-

nia 1927 w sprawie statutu oficerskich sądów honorowych, DzU 1927, nr 32, poz. 256. 
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ustawowych cech orzeczenia Sądu Honorowego75. Drugi z mówców – B. Wan-

ke – postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec członków Sądu Honorowego i 

przedłożył wotum nieufności dla całego zespołu Sądu Honorowego Rady RP76. 

Te głosy sprzeciwu spowodowały kontrreakcję drugiej strony – Jana 

Woźniaka (wiceprezesa Rady RP i rzecznika Sądu Honorowego), który w liście 

do Prezesa Rady RP, napisanym tego samego dnia, odrzucił stawiane zarzuty o 

nieprzepisowe postępowanie w sprawie Łokaja i zarazem poprosił o postawie-

nie kilkoro radnych (m. in. byłego premiera Aleksandra Zawiszę oraz wspo-

mnianych wyżej: Lubodzieckiego i Wankego) przed Sądem Honorowym za 

jego obrazę. Twierdził on, że Sąd Honorowy w świetle Regulaminu Rady nie 

jest organem zależnym od Rady w swych czynnościach, nie jest krępowany in-

strukcjami Rady, wobec czego jest Sądem niezależnym. Jako taki wydaje orze-

czenia, których Rada nie ma prawa krytykować ani unieważniać. Krytykowanie 

Sądu i napaści na jego skład powinny być potępione77. Kryzys w IV Radzie RP 

i jej Sądzie Honorowym stał się faktem.  

Głosowanie nad wotum nieufności dla członków Sądu Honorowego Rady 

RP nie odbyło się, ponieważ osoby wchodzące w jego skład sukcesywnie 

przedkładały do Prezydium Rady RP swoje rezygnacje: Stefan Bogusławski – 

12 października, Jan Woźniak – 14 października i Mieczysław Słowikowski – 

19 października78. Ten ostatni napisał w swej rezygnacji (co także podkreślił w 

raporcie wygłoszonym 7 listopada 1970 r. w Radzie RP), że cała zaistniała sy-

tuacja była dla niego dowodem: braku zrozumienia istoty spraw honorowych, 

krępowania niezależności pracy i nie szanowania orzeczeń Sądu Honorowe-

go79. Oprócz złożenia rezygnacji członków Sądu Honorowego, kryzys nie miał 

więcej następstw. Wszystko za sprawą prezydenckiego zarządzenia z 7 listopa-

da 1970 r., na mocy którego rozwiązano Radę RP w obliczu zbliżających się 

rozmów scaleniowych obu emigracyjnych ośrodków władzy – „Zamku” i 

„Zjednoczenia”80. Wydarzenie to zatem przerwało procedurę głosowania nad 

przyjęciem wniesionych rezygnacji oraz uniemożliwiło przeanalizowanie na-

stępstw pokryzysowych w jurysdykcji honorowej uchodźczego quasi-

parlamentu (np. w postaci dalszego orzecznictwa).  

 

 

                                                      
75

 Tym samym sprawa miała pozostać jako „niezałatwiona”; IPMS, A.5/225, Wniosek 

członka Rady RP S. Lubodzieckiego, złożony na posiedzeniu Rady RP w dniu 17 paździer-

nika 1970, s. 3. 
76

 IPMS, A.5/225, Wniosek inż. B. Wankego o wotum nieufności dla całego zespołu Sądu 

Honorowego Rady RP z 17 października 1970. 
77

 IPMS, A.5/223, Pismo J. Woźniaka do Prezesa Rady RP z 17 października 1970. 
78

 Zob. D. Górecki, op. cit., s. 127. 
79

 IPMS, A.5/225, Przemówienie prezesa Sądu Honorowego M. Słowikowskiego na posie-

dzeniu Rady RP w dniu 7 listopada 1970, s. 1. 
80

 IPMS, A.5/225, Protokół 3 posiedzenia 5 sesji Rady RP z 7 listopada1970, (zał. nr 4). 
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Praktyka orzecznicza: okres pozjednoczeniowy 
 

W latach 1973-1991 Sąd Honorowy nadal występował jako jeden z na-

czelnych organów Rady Narodowej RP. Z zachowanych materiałów wynika, że 

jeszcze w latach 70. wybuchały sprawy honorowe pomiędzy członkami Rady 

Narodowej RP81. Najczęściej jednak kończyły się one na: 1) etapie planowania 

złożenia odpowiedniego wniosku uruchamiającego postępowanie przed Sądem 

Honorowym82 lub 2) likwidacji zarzewia konfliktu na poziomie Prezydium 

Rady Narodowej RP.  

W tym ostatnim przypadku za przykład może służyć sprawa honorowa 

pomiędzy Kazimierzem Sabbatem a Stanisławem Wiszniewskim, który 23 paź-

dziernika 1976 r. na posiedzeniu Rady Narodowej publicznie oskarżył tego 

pierwszego o oszustwo i podszywanie się pod stopień magistra praw83. K. Sab-

bat oficjalnie zażądał od Prezesa Rady Narodowej RP Franciszka Wilka skie-

rowania sprawy na drogą sądowo-honorową. Ten ostatni, chcąc zażegnać po-

wstały konflikt, napisał list do Wiszniewskiego, w którym zaoferował swoją 

pomoc: Wydaje mi się, że sprawę można zlikwidować jakimś Twoim oświad-

czeniem na piśmie, do odczytania na Radzie, aby uniknąć rozprawy Sądu Ho-

norowego (…). Jeśli mogę w tym być pomocny (w zlikwidowaniu sprawy) je-

stem do dyspozycji84.  

Nieznane są dalsze dzieje tejże sprawy. Wiadomo jedynie, że K. Sabbat 

obalił zarzuty podważające jego wykształcenie prawnicze poprzez pokazanie na 

forum Rady Narodowej RP indeksu z lat przedwojennych85. Jak natomiast za-

kończyła się ta sprawa i czy F. Wilk pomógł w jej zakończeniu w fazie przed-

procesowej do dziś pozostaje tajemnicą. Dość skąpe archiwalia nie pozwalają 

na pełne zaprezentowanie orzeczniczej praktyki Sądu Honorowego „pozjedno-

                                                      
81

 Autor nie dotarł do żadnych spraw honorowych z lat 80 XX w. 
82

 Zob. R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991, Warszawa 2002, 

s. 36. 
83

 Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy Naczelnym Komitecie Wykonaw-

czym PSL w Warszawie (dalej: AZHRL), Archiwum Franciszka Wilka (dalej: AFW, mate-

riał nieuporządkowany), List K. Sabbata do F. Wilka z 23 października 1976. 
84

 W liście tym podał również skład Sądu Honorowego w jego sprawie, byli to: Witold 

Czerwiński (przewodniczący), Zdzisław Stahl, Bohdan Wendorff i Maksymilian Lorenz; 

szerzej zob. AZHRL, AFW, List F. Wilka do S. Wiszniewskiego z 25 października 1976. 

Rzecznikiem Wiszniewskiego w tej sprawie miał być Mieczysław Sas-Skowroński; zob. 

AZHRL, AFW, List F. Wilka do M. Sas-Skowrońskiego z 27 października 1976. 
85

 R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991…, s. 30; R. Witalec, 

Franciszek Wilk 1914-1990. Biografia ludowca niezłomnego, Rzeszów-Warszawa 2015, s. 

293. 
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czeniowej” Rady Narodowej, choć przez wszystkie kadencje do 1991 r. wyła-

niano jego członków86. 

 

Zakończenie 

 

Bezsprzecznie Sąd Honorowy Rady Narodowej RP (Rady RP) stanowił 

odpowiednik działającego w polskim parlamencie okresu międzywojnia Sądu 

Marszałkowskiego. Skład, kompetencje i inne elementy tworzące obie instytu-

cje niczym od siebie nie odbiegały. Istniała jednak jedna różnica pomiędzy 

nimi, będąca poza sferą organizacyjno-orzeczniczą, ale wpływająca na postrze-

ganie tej instytucji w danym czasie. O ile ewentualny jego wyrok skazujący 

przed II wojną światową mógł wywołać kary poboczne, niekiedy zdecydowanie 

bardziej doniosłe w życiu polityczno-prywatnym np. wyalienowanie skazanego 

z określonego kręgu towarzysko-zawodowego, to w przypadku orzeczenia wy-

danego w czasie wojny, a także po jej zakończeniu, nie było już takiego oddzia-

ływania. Priorytetem bowiem w uczestniczeniu w emigracyjnej polityce było 

dążenie do uzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, toteż wyklucze-

nie jakiejkolwiek osoby ze środowiska uchodźczego (zwłaszcza na podstawie 

wyroku Sądu Honorowego) stanowiło niepowetowaną stratę. Tym bardziej, że 

liczba Polaków biorących czynny udział w walce o wolność ojczyzny perma-

nentnie się kurczyła. To z kolei sprawiało, że Sąd Honorowy emigracyjnego 

quasi-parlamentu nabierał z upływem lat charakteru symbolu polskiego mię-

dzywojennego parlamentaryzmu, a jego wyroki lub sprawy, które się przed nim 

toczyły, stawały się mało znaczącymi kwestiami dla potencjalnego oskarżone-

go.  

 

 

                                                      
86

 Zob. Posiedzenie Prezydium Rady Narodowej RP z 21 października 1989 r. [w:] Ibidem, 

s. 205. 
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Artur Patek 

Polska emigracja niepodległościowa  
w Palestynie i jej nekropolie  

w Jerozolimie i Jafie 

Kontekst 

 

W okresie II wojny światowej Palestyna była jednym z najważniejszych 

ośrodków polskiej emigracji niepodległościowej. Polakom-uchodźcom udało 

się tam stworzyć namiastkę życia narodowego, swego rodzaju „Polskę w Pale-

stynie”. Kraj ten znajdował się wtedy pod zarządem sojuszniczej Wielkiej Bry-

tanii jako terytorium mandatowe, administrowane w imieniu Ligi Narodów. 

Polscy uchodźcy wojenni przybyli do Palestyny w dwóch etapach – najpierw 

przez Bałkany, a następnie ze Związku Radzieckiego poprzez Iran. Pierwszym 

napłynęli uciekinierzy z Polski zajętej przez III Rzeszę i ZSRR. Drugim – byli 

zesłańcy i więźniowie sowieckich łagrów, którzy w 1942 r. wydostali się z 

ZSRR z armią gen. Władysława Andersa.  

Pod koniec 1941 r. w Palestynie przebywało około 2 200 polskich uchodź-

ców cywilnych. W styczniu 1944 r. już dwa razy więcej (4 655 osób), a pół 

roku później, w sierpniu, prawie 6 tys. (5 912)1. Wśród posiadaczy polskiego 

paszportu byli także uchodźcy pochodzenia żydowskiego, którzy również 

wnieśli swój wkład w rozwój życia polskiego w Palestynie. Na tułaczym szlaku 

znalazło się wiele osób z przedwojennych elit, gdyż to one w pierwszym rzę-

dzie, w poczuciu zagrożenia, udawały się na uchodźstwo po upadku Polski. 

Według raportu delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Kazimierza 

Jaroszewskiego, pod koniec grudnia 1944 r. wśród polskich uchodźców w Pa-

lestynie było m.in. 161 nauczycieli, 147 przemysłowców i handlowców, 129 

urzędników ministerstw, 104 inżynierów, 86 adwokatów i aplikantów, 86 lite-

ratów, dziennikarzy i artystów, 84 lekarzy i farmaceutów, 31 techników, 30 

sędziów i prokuratorów oraz 30 bankowców2. 

                                                      
1
 J. Draus, Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950, Lublin 

1993, s. 19, 25; J. Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny 

światowej. Ośrodki. Instytucje. Organizacje, Łódź 2012, s. 59-60. 
2
 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej IPMS), A.49/90, Kon-

sulat Generalny RP w Tel Awiwie (dalej KGTA), Raport Kazimierza Jaroszewskiego do 

Konsulatu Generalnego RP w Tel Awiwie, 27 stycznia 1945. 
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Dla wielu Polaków Ziemia Święta, a szczególnie europejski z ducha Tel 

Awiw, wydawały się swojskie. W kraju tym mieszkało ponad 150 tys. Żydów z 

Polski, wielu z nich mówiło po polsku, na ulicach można było zobaczyć polskie 

szyldy i ogłoszenia. Ale ziemia, do której Polacy przybywali, nie była ziemią 

spokojną (konflikt arabsko-żydowski). 

Równocześnie z uchodźcami cywilnymi przybywali także polscy żołnie-

rze. Po kapitulacji Francji do Palestyny, z francuskiego mandatu w Syrii, zosta-

ła przeniesiona Brygada Strzelców Karpackich (od 12 stycznia 1941 r. Samo-

dzielna Brygada Strzelców Karpackich). Na jej bazie, w maju 1942 r., po połą-

czeniu z jednostkami piechoty ewakuowanymi z ZSRR, powstała 3 Dywizja 

Strzelców Karpackich, wkrótce przeniesiona do Iraku, gdzie weszła w skład 

formowanej Armii Polskiej na Wschodzie (APW)3. W sierpniu i wrześniu 1943 

r. z Iraku przegrupowano do południowej Palestyny wyodrębniony z APW 2. 

Korpus Polski gen. W. Andersa w sile, według stanu na dzień 1 października 

1943 r., 52 688 ludzi. Polskie wojsko rozmieszczono między Tel Awiwem a 

granicą z Egiptem i operacyjnie podporządkowano Brytyjczykom. Pod koniec 

1943 r. żołnierze 2. Korpusu zostali skierowani do Egiptu, a następnie na front 

włoski. Na miejscu pozostały jednostki pomocnicze, przemianowane w 1944 r. 

w Jednostki Wojskowe na Środkowym Wschodzie4. 

Najwięcej uchodźców cywilnych osiadło w Tel Awiwie i Jerozolimie, ale 

mniejsze skupiska istniały także w innych miejscowościach, np. w Hajfie, Na-

zaret, Betlejem i w Ain Karem w rejonie Jerozolimy. Wśród palestyńskich Po-

laków znaczący odsetek stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, przed-

stawiciele przedwojennych elit. Przykładowo w Tel Awiwie prawie jedna trze-

cia uchodźców wykonywała wolne zawody5. Ta specyficzna struktura polskie-

go środowiska umożliwiła niezwykle bogatą aktywność społeczno-kulturalną i 

oświatową. Mobilizowały do tego tęsknota za krajem i swego rodzaju głód 

polskiego słowa, zrozumiały w warunkach uchodźstwa, ale również, powodo-

wana troską przed wynarodowieniem, potrzeba zapewnienia wykształcenia 

dzieciom i młodzieży. Fenomen tej aktywności staje się zrozumiały, jeśli weź-

miemy pod uwagę, że przez Palestynę przewinęło się w latach wojny wiele 

znaczących postaci ze świata nauki, kultury i polityki. Byli wśród nich m.in. 

Cezaria Baudouin de Courtenay-Jędrzejewiczowa, Roman Brandstaetter, Wła-

dysław Broniewski, Jerzy Giedroyc, Marian Hemar, Beata Obertyńska, Hanka 

                                                      
3
 Szerzej zob. M. Młotek, Krótki zarys historii Brygady Strzelców Karpackich 1940-1942, 

Londyn 1985; wspomnienia dowódcy: S. Kopański, Wspomnienia wojenne 1939-1946, 

Warszawa 1990, s. 110-128. 
4
 Zob. B. Wroński, Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie [w:] Polskie Siły Zbrojne w 

drugiej wojnie światowej. T. 2: Kampanie na obczyźnie, cz. 2, Londyn 1975, s. 299-344; P. 

Żaroń, Armia Andersa, Toruń 2000, s. 214-235; W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. 

Wspomnienia z lat 1939-1946, Londyn 1959, s. 143-182. 
5
 IPMS, A.49/90, KGTA, Sprawozdanie Konsulatu Generalnego RP w Tel Awiwie na 

dzień 2 stycznia 1944, k. 1. 
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Ordonówna, Melchior Wańkowicz, politycy i wojskowi: generałowie Włady-

sław Anders i Stanisław Kopański, byli premierzy: Janusz Jędrzejewicz i Sła-

woj Felicjan Składkowski i inni.  

Podstawową opiekę nad uchodźcami przejął Rząd RP. Początkowo spra-

wował ją za pośrednictwem Konsulatu Generalnego, a gdy liczba uchodźców 

zwiększyła się, opieka była wykonywana poprzez Delegaturę Ministerstwa 

Pracy i Opieki Społecznej z siedzibą w Jerozolimie i jej Ekspozyturę w Tel 

Awiwie6. 

Aktywność polskich środowisk koordynowały powstałe w 1941 r. Komite-

ty Uchodźców Polskich w Tel Awiwie i Jerozolimie. Przy Komitetach organi-

zowano świetlice, biblioteki, kursy zawodowe, urządzano uroczystości patrio-

tyczne. W październiku 1945 r. utworzono Radę Naczelną Uchodźstwa Pol-

skiego w Palestynie, która miała reprezentować interesy polskie. Jej prezesem 

został były poseł na Sejm RP Antoni Pająk, późniejszy premier Rządu RP na 

uchodźstwie (w latach 1955-1965)7.  

Powstał szereg organizacji. Swoje stowarzyszenia mieli dziennikarze, in-

żynierowie, lekarze, nauczyciele, prawnicy i in. Działały przedstawicielstwa 

Polskiego Czerwonego Krzyża i Związku Harcerstwa Polskiego. Istniały pla-

cówki badawcze, jak Biuro Studiów Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz 

powstały na jego bazie w 1945 r. Polski Humanistyczny Instytut Naukowy, oba 

z siedzibą w Jerozolimie8. Potrzeby duchowe zapewniało Katolickie Duszpa-

sterstwo Polskie w Palestynie9. 

Ukazywały się liczne tytuły prasy, zarówno cywilnej jak i wojskowej. By-

ły wśród nich pisma informacyjne, naukowe, literackie, religijne, sygnowane 

przez stowarzyszenia zawodowe i partie polityczne. W sumie do 1948 r., łącz-

nie z efemerycznymi, można się doliczyć około 150 tytułów. Najpopularniejsza 

była wydawana w Jerozolimie, od lipca 1941 do marca 1948 r., „Gazeta Pol-

ska. Dziennik Informacyjny Polaków na Bliskim Wschodzie”. W tamtejszych 

oficynach, cywilnych i wojskowych, wydano po polsku setki książek, od prze-

                                                      
6
 Dwulecie działalności Ekspozytury M.O.S. Wywiad z Kons. Gener. Lechowskim, „Przez 

lądy i morza” (Tel Awiw), maj 1943, z. 5, s. 31-34. 
7
 IPMS, KGTA, A.49/29, Komitet Uchodźców Polskich w Tel Awiwie: dokumenty z lat 

1943-1945; IPMS, A.11E/1230, MSZ, Sytuacja Polaków w Palestynie (16 lutego 1948), k. 

4; J. Pietrzak, op. cit., s. 425-433.   
8
 J. Pietrzak, op. cit., s. 434-446; J. Draus, Polskie ośrodki naukowe w Palestynie w latach 

1941-1947, [w:] Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność, perspektywy, red. M. 

Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2001, s. 29-39; L. Kliszewicz, Związek Harcerstwa Polskiego 

na Wschodzie 1940-1948, Londyn 1992, s. 62-74.  
9
 Dokumenty dotyczące działalności Katolickiego Duszpasterstwa Polskiego znajdują się w 

zbiorach IPMS, zespół: Katolickie Duszpasterstwo Polskie w Palestynie (A.77/1-8); R. Nir, 

Szkice z dziejów Polonii, Orchard Lake 1990, s. 442-458; Z. Werra, Działalność duszpa-

sterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 

1941-1947, Warszawa 2009, s. 103-164.  
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druków klasyki, poprzez utwory powstałe na uchodźstwie, po wydawnictwa 

religijne i podręczniki szkolne. Trafiały one do polskich żołnierzy i uchodźców 

na całym Bliskim Wschodzie10.  

Za jeden z priorytetów uznano zapewnienie dzieciom i młodzieży odpo-

wiednich warunków do nauki i wychowania. Wybuch wojny przerwał eduka-

cję, a zesłanie w głąb ZSRR pogłębiło braki w wykształceniu. Toteż ważną rolę 

w programach nauczania zajmowały treści patriotyczne, a także dbałość o roz-

wój fizyczny. W Tel Awiwie i Ain Karem pod Jerozolimą stworzono duże 

ośrodki szkolne, które obejmowały szkołę powszechną, gimnazjum i liceum11. 

Swoją sieć szkół (tzw. szkoły junackie) powołało także wojsko. Znajdowały się 

one m.in. w Nazarecie, Rechowot, Sarafand oraz w miejscach postoju wojsk. W 

sumie uczyło się w nich około 4 tys. dziewcząt i chłopców12. 

Te niewątpliwe blaski, jakimi była aktywność polskich środowisk, nie 

mogły jednak przysłonić problemów. Chociaż linie frontu ominęły Palestynę, 

wojna miała swoje reperkusje także tutaj. Rosły ceny, pogarszała się aprowiza-

cja. Kwota zasiłku wypłacanego przez Delegaturę Ministerstwa Pracy i Opieki 

Społecznej nie zaspokajała wszystkich potrzeb. Sytuację pogarszał fakt, że 

wśród uchodźczej społeczności było wiele osób starszych, kobiet z małymi 

dziećmi oraz chorych i wynędzniałych po dramatycznych przeżyciach w so-

wieckich łagrach, którzy nie mogli podjąć regularnej pracy zarobkowej13. Da-

wały znać o sobie gorące dyskusje polityczne. Na uchodźstwie znaleźli się lu-

dzie związani zarówno z byłym, jak i aktualnym obozem rządzącym (piłsud-

czycy i „antysanatorzy”). Emocje prowadziły do intryg, a linie podziału bywały 

bardzo mocne.  

Po zakończeniu wojny dalszy pobyt uchodźców w Palestynie tracił rację 

bytu. Większość, nieufna wobec prosowieckich władz w Warszawie, wybrała 

emigrację. Do Polski, według oficjalnych danych, w latach 1946-1948 powróci-

ło zaledwie 1 378 osób14. Żołnierze i członkowie ich rodzin oraz młodzież ju-
                                                      
10

 J. Kowalik, Czasopiśmiennictwo [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940-1960, red. T. 

Terlecki, t. 2, Londyn 1965, s. 434-440; M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emi-

gracyjnej, Paryż 1978, s. 102-112; S. Pazyra, Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej 

wojny światowej, Warszawa 1970, s. 324-333. 
11

 Ain Karem. Ośrodek polskich dziewcząt. Palestyna 1942-1947, oprac. I. Stypułkowska 

przy współpracy C. Pichety i K. Kindlein, Londyn 1988; J. Draus, Szkoły polskie w Tel-

Awiwie 1940-1947, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” (Kraków), 1987, t. 39, s. 

113-126. 
12

 Księga Pamiątkowa Junackiej Szkoły Kadetów 1942-1948, red. A. Czeremski, J. Ko-

złowski, Londyn 2000 (zbiór relacji); Od Buzułuku do Chicago. Monografia Junackich 

Szkół Mechanicznych. Praca zbiorowa, red. W. Czepiel et al., Birmingham 1985, (część III: 

Życie w junackich szkołach na Śr. Wschodzie, s. 105-208). 
13

 Budżet samotnego uchodźcy, „Kurjerek codzienny” (Tel Awiw), 25 kwietnia 1941, nr 40, 

s. 6; J. Pietrzak, op. cit., s. 160, 164. 
14

 K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, 

Wrocław 1974, s. 240-241. 
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nacka zostali ewakuowani do Wielkiej Brytanii15. Inni osiedlili się w różnych 

krajach na Zachodzie. Na miejscu pozostali nieliczni – głównie ci, którzy zało-

żyli w Palestynie rodziny. W grudniu 1949 r. liczbę Polaków w całej Ziemi 

Świętej, głównie w Jerozolimie, szacowano na 115-130 osób16.  

Dłuższemu pobytowi Polaków nie sprzyjała także sytuacja polityczna w 

Palestynie. Pod koniec 1947 r., po uchwaleniu rezolucji Zgromadzenia Ogólne-

go ONZ, która postulowała podział kraju na dwa państwa, arabskie i żydow-

skie, w Palestynie nasilił się chaos. Walki między Arabami a Żydami przybrały 

formę wojny domowej. Zdarzało się, że Polaków podejrzewano o sprzyjanie 

już to Arabom, już to Żydom. Jako winnych tej antypolskiej agitacji wskazy-

wano wywiad sowiecki oraz powiązane z Moskwą środowiska komunistyczne, 

w interesie których leżało wyalienowanie „ludzi Andersa” i skłócenie ich za-

równo z Żydami, jak i Arabami. Polscy uchodźcy, wśród których było wielu 

wrogo usposobionych wobec komunizmu dawnych więźniów sowieckich ła-

grów, istotnie mogli stanowić zagrożenie dla interesów ZSRR na Bliskim 

Wschodzie17.  

Śladem po uchodźcach są polskie groby na cmentarzach w Ziemi Świętej. 

Mogiły cywilne i żołnierskie. Tych ostatnich – według obliczeń Krzysztofa 

Dawida Majusa – jest 351 na terenie 10 nekropolii. Najwięcej na cmentarzach 

Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w Ramli (272 groby), Gazie (36) i Hajfie (6) 

oraz na cywilnych cmentarzach chrześcijańskich (w Jerozolimie, Jafie i Tybe-

riadzie – łącznie 24) i żydowskich (w Rechowot, Tel Awiwie i Jerozolimie – 

łącznie 13)18. Uchodźcy cywilni miejsce spoczynku znaleźli m.in. w Jerozoli-

mie, Jafie i Hajfie. Pochowano ich w osobnych kwaterach. Największe znajdują 

się na cmentarzach katolickich w Jerozolimie i Jafie. Warto przybliżyć je, po-

nieważ stanowią ważną część narodowej pamięci.  

                                                      
15

 Zarządzenie Władz Brytyjskich w sprawie ewakuacji JWSW do Wielkiej Brytanii, „Gazeta 

Polska” (Jerozolima), 22 sierpnia 1947, s. 2. 
16

 Biblioteka Polska POSK w Londynie (dalej: BP), 1608, Polacy w Ziemi Świętej, „Sprawy 

Bliskiego i Środkowego Wschodu” (Bejrut), t. II, 20 grudnia 1949, nr 12 (26), s. 269 (kry-

tyczna edycja: A. Patek, Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2013, t. 140, z. 4, s. 379-386). 
17

 BP, 1608, Sytuacja Polaków w Palestynie, „Sprawy Bliskiego i Środkowego Wschodu”, 

16 stycznia 1948, nr 4, s. 1; Polacy w Palestynie – w sytuacji coraz gorszej wskutek pogłę-

biającego się zamętu i rosnących zaburzeń; „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: 

DPDŻ, Londyn), 21 stycznia 1948, s. 1; Polacy w Palestynie, „Kultura” (Paryż) 1948, nr 5, 

s. 147-151.  
18

 K. D. Majus, Polskie groby żołnierskie w Izraelu, 

http://2korpus.itgo.com/Cmentarze/Cmentarze _index.html, dostęp z dnia 23 lipca 2014. 

Według „Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej” w 

Izraelu znajduje się 337 grobów na terenie 9 obiektów cmentarnych; zob. Księga pochowa-

nych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. III: Żołnierze Polskich Sił 

Zbrojnych, red. E. Pawłowski, Pruszków 1994, s. 17. 
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Jerozolima 

 

Cmentarz katolicki w Jerozolimie położony jest na południowym zboczu 

góry Syjon, niedaleko murów Starego Miasta. Syjon to nie tylko symbol tęsk-

noty Żydów za Ziemią Obiecaną, ale również miejsce bardzo ważne dla chrze-

ścijan. Tu, niedaleko (symbolicznego?) grobu króla Dawida, znajduje się Wie-

czernik, gdzie według tradycji Chrystus spożywał Ostatnią Wieczerzę. Na Sy-

jonie swoje nekropolie mają również chrześcijanie innych obrządków – prote-

stanci, prawosławni Grecy i Ormianie. 

Cmentarz katolicki składa się z dwu części. Starsza, z XIX w., została 

zniszczona w czasie walk arabsko-żydowskich w 1948 r. Nowa zlokalizowana 

jest tuż obok, w odległości kilkunastu metrów. Nekropolia należy do parafii 

katolickiej w Jerozolimie, a jej opiekunami są ojcowie franciszkanie z Kustodii 

Ziemi Świętej19.  

Cmentarz ma układ tarasowy. Taras górny znajduje się bliżej bramy wej-

ściowej. Na niższy poziom prowadzi kamienna klatka schodowa. Po obydwu 

jej stronach zbudowano ścianę grzebalną. Tu pochowano zmarłych w ostatnich 

dwudziestu-, trzydziestu latach, a wśród nich duchownych z katolickich zgro-

madzeń zakonnych w Jerozolimie. Na cmentarzu najwięcej jest grobów arab-

skich, ale pogrzebani są tu również: Ormianie, Czesi, Polacy, Niemcy, Francu-

zi, osoby urodzone na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Bry-

tyjskich. W 1974 r. spoczął na cmentarzu, zgodnie ze swoją ostatnią wolą, 

Oskar Schindler (1908-1974), niemiecki przemysłowiec, który uratował przed 

deportacją do obozów zagłady około 1 200 żydowskich pracowników fabryki 

emalii w okupowanym Krakowie20. Jego postać stała się szerzej znana dzięki 

filmowi Stevena Spielberga „Lista Schindlera” („Schindler’s List”, 1993).  

Polska część cmentarza ma uporządkowany układ przestrzenny i zajmuje 

około jedną szóstą powierzchni nekropolii. Na jej terenie znajdują się groby 82 

uchodźców oraz 4 osób pochowanych w latach późniejszych21. Groby uchodź-

ców pochodzą z lat 1941-1948. Są wśród nich żołnierze Samodzielnej Brygady 

Strzelców Karpackich i 2. Korpusu Polskiego. 

                                                      
19

 A. Patek, Polski cmentarz w Jerozolimie. Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na 

górze Syjon, Kraków 2009, s. 24.  
20

 A. Pawlikowska, Oskar Schindler, „Nowiny Kurier” (Tel Awiw), 7 maja 2009, s. 8-9; 

szerzej zob. A. B. Skotnicki, Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakow-

skich Żydów, Kraków 2007.  
21

 W literaturze przedmiotu można znaleźć także inne dane. Aleksander Klugman (Polonica 

w Ziemi Świętej, Kraków 1994, s. 85) i Bronisław Troński (Smak Ziemi Obiecanej, Poznań 

1990, s. 150) piszą o 77 polskich grobach. W opracowaniu Ain Karem… (s. 385) znajduje-

my informację o 87 pochowanych tu Polakach, Encyklopedia Katolicka (t. VII, Lublin 

1997, kol. 1194) ustala ich ilość na „ponad 70”.  
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„Cmentarz polski na Syjonie”, jak utarło się mówić w środowisku uchodź-

ców22, powstał dzięki staraniom ks. kanonika Stefana Pietruszki-Jabłonow-

skiego, duszpasterza wojsk polskich w Palestynie i opiekuna polskich uchodź-

ców w Ziemi Świętej. Pierwszą pochowaną osobą był por. Władysław Podha-

jecki, żołnierz SBSK, zmarły 20 czerwca 1941 r. Tak się złożyło, że również 

pięciu kolejnych Polaków, których tutaj pogrzebano, także było wojskowymi23. 

Początkowo zatem, do sierpnia 1942 r., miejsce to miało charakter kwatery 

żołnierskiej. W sumie pochowano tutaj 21 żołnierzy: 19 Polaków i 2 Cze-

chów24, którzy o wolność swojej ojczyzny walczyli u boku wojsk polskich. 

Ważną cezurą w historii nekropolii była pierwsza wojna arabsko-izraelska 

(maj 1948-styczeń 1949). Niemal kompletnemu zniszczeniu uległ stary cmen-

tarz katolicki. Po wojnie Jerozolima została podzielona. Wschodnia część mia-

sta (z otoczoną murami obronnymi starówką) przypadła Jordańczykom, a za-

chodnie dzielnice weszły w skład Izraela. Teren cmentarza znalazł się na obsza-

rze tzw. ziemi niczyjej, w strefie zdemilitaryzowanej25. Ten stan rzeczy utrzy-

mał się do 1967 r., gdy po wojnie sześciodniowej (5-10 czerwca 1967 r.) Izrael 

zajął wschodnią Jerozolimę. W czasie podziału miasta (1949-1967) teren cmen-

tarza i jego sąsiedztwo były obserwowane przez żołnierzy obu zwaśnionych 

stron. 

Ponowny pogrzeb w polskiej kwaterze miał miejsce dopiero w 1973 r. Po-

chowano wówczas ks. Stefana Pietruszkę-Jabłonowskiego26. Potem odbyły się 

jeszcze tylko trzy pochówki, w większości osób duchownych. 

Warto wspomnieć, że kilku polskich uchodźców pochowano także na sta-

rym cmentarzu katolickim. Spoczywał tu m.in. dr Apolinary Tarnawski (1851-

1943), twórca znanego przed wojną zakładu przyrodoleczniczego w Kosowie 

                                                      
22

 IPMS, A. 76/19, Rada Naczelna Uchodźstwa Polskiego w Palestynie (dalej: RNUP), 

Komunikat Komitetu Uchodźców Polskich w Jerozolimie z 23 października 1945; nekrolog 

Aleksego Wdziękońskiego w jerozolimskiej „Gazecie Polskiej” (31 stycznia 1946, s. 1).  
23

 Kpt. Edward Długosiewicz (zm. 13 lipca 1941), chor. Franciszek Czubiński (zm. 22 lipca 

1941), st. sierż. Stanisław Domosud (zm. 30 lipca 1941), mjr Stefan Kałęcki (zm. 19 marca 

1942) i kpr. Henryk Wiktor Woźnicki (zm. 29 czerwca 1942). 
24

 W kwaterze polskich uchodźców pochowano w sumie trzech Czechów. A. Patek, Češi 

pohřbení v polském oddělení katolického hřbitova v Jeruzalémě, „Slovenský přehled. 

Review for Central, Eastern and Southeastern European History” (Praha) 2011, č. 1-2, s. 

137-145; w języku polskim: Czesi pochowani w polskiej kwaterze cmentarza katolickiego 

w Jerozolimie, „Studia Historyczne” (Kraków) 2013, z. 1, s. 49-58. 
25

 M. Gilbert, The Routledge Historical Atlas of Jerusalem, 4
th

 ed., London-New York 

2008, mapy 95 i 97. 
26

 Drugi człon nazwiska przyjął już w Jerozolimie, w nawiązaniu do rodzinnej tradycji; zob. 

A. J. Szteinke, Pietruszka (Pietruszka-Jabłonowski) Stefan (1898-1973), Polski Słownik 

Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981, s. 185-186; Z. A. Judycki, Polscy duchowni w świecie. 

Słownik biograficzny, t. 1, Kielce 2008, s. 313; nekrolog: „Duszpasterz Polski Zagranicą” 

(Rzym) 1974, nr 2 (111), s. 215. 
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na Huculszczyźnie, a także zmarły w 1930 r. ks. kanonik Marcin Pinciurek, 

założyciel (starego) Domu Polskiego w Jerozolimie. Niestety, po wojnie 1948 

r. ich groby nie zachowały się, ocalały tylko trzy tablice nagrobne (w tym Tar-

nawskiego)27.  

Polska kwatera położona jest w najniższej, południowej części cmentarza. 

Jej teren łagodnie obniża się ku dolinie Gehenny (hebr. Gehinnom). Na obsza-

rze działki znajduje się 86 grobów oraz granitowy pomnik zwieńczony stylizo-

wanym wojskowym wizerunkiem orła. Nagrobki ułożone są tyłem do bramy 

cmentarza, tarasowo po obydwu stronach głównej alejki. Po jej prawej stronie 

(patrząc od bramy wejściowej) znajduje się 59 grobów, po lewej zaś 27. Osob-

no, niedaleko pomnika, po obydwu stronach głównej alejki zlokalizowane są 

groby dzieci (jest ich 12). W obrębie pustych działek, niedaleko grobów dzie-

cięcych, usytuowane były dwa nieoznaczone kamienne krzyże. Istniały jeszcze 

w 2006 r., gdy na cmentarzu prowadzono prace konserwacyjne28. Trzy lata 

później piszącemu te słowa już nie udało się ich odnaleźć. Niewykluczone, że 

mogły one oznaczać miejsce mogił, które z czasem popadły w zapomnienie. 

Jak się wydaje, współczesny układ przestrzenny niewiele się zmienił od 

tego, jaki istniał pod koniec lat 40. XX w.  

 

Plan 1. Orientacyjny plan cmentarza katolickiego w Jerozolimie29 

 

 
        ____________________________________________            N↓ 

                                      

POLSKA KWATERA 

 

dolny                              taras 

                                                              

     ŚCIANA   GRZEBALNA                              ŚCIANA   GRZEBALNA 

 

                                                                                                    górny taras 

 

________________ wejście   ______________ 

                                                                                                              

                                                                                         Stare Miasto ↓ 

 

                                                      
27

 Ambasada RP w Tel Awiwie, K. Malkiewicz, Inwentaryzacja i projekt renowacji cmen-

tarza polskiego w Jerozolimie, część: Ocalałe tablice grobowe na starym, zniszczonym 

cmentarzu; A. Patek, Polski cmentarz w Jerozolimie…, s. 48, 91-93; nekrolog A. Tarnaw-

skiego: „Gazeta Polska” (Jerozolima), 4 kwietnia 1943, s. 2. 
28

 Ambasada RP w Tel Awiwie, Prace remontowe i konserwacyjne cmentarza polskiego w 

Jerozolimie, s. 1. 
29

 Opracowanie autora. 
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Jafa 

 

Jafa od 1950 r. jest dzielnicą Tel Awiwu. Cmentarz katolicki znajduje się 

na południowych peryferiach, niedaleko granicy z miastem Bat Jam. Należy do 

parafii katolickiej w Jafie pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Opie-

kują się nim ojcowie franciszkanie. Nekropolia znana jest pod łacińską nazwą 

Coemeterium Terrae Sanctae i została założona w 1924/25 r.30  

Zaraz po wejściu na cmentarz wyraźnie można dostrzec jego wielonaro-

dowościowy charakter31. Rzucają się w oczy inskrypcje nagrobne wykonane w 

różnych językach i alfabetach (łacińskim, arabskim, hebrajskim, a także rosyj-

skim). Na lewo od głównej osi nekropolii, w południowo-zachodnim kwartale, 

przeważają groby arabskie. Dalej znajduje się ogrodzona kamiennym murkiem 

działka polska. Najrozleglejsza jest parcela na prawo od głównej osi cmentarza. 

Nie ma ona wyraźnego charakteru etnicznego, gdyż pochowano tu osoby różnej 

narodowości, w tym dwudziestu kilku Polaków. Gdy teren nekropolii stopnio-

wo zapełniał się nagrobkami, od 1979 r. zmarłych chowano w ścianie grzebal-

nej, zlokalizowanej na przeciwległym krańcu cmentarzu (idąc od bramy wej-

ściowej).  

Polska działka składa się z dwóch części – kwatery uchodźców wojennych 

oraz parceli z grobami prywatnymi. Są w niej pochowani głównie polscy 

współmałżonkowie z rodzin mieszanych, polsko-izraelskich32. 

Na cmentarzu najwięcej jest grobów polskich i arabskich. Pogrzebani są tu 

również: Czesi, Niemcy, Węgrzy, Włosi, osoby urodzone w Ghanie, Indiach i 

innych krajach. Trudno powiedzieć, ilu dokładnie Polaków pochowano, ponie-

waż część nagrobków jest zniszczona. Niekiedy napis na płycie nagrobnej nie 

                                                      
30

 L’Archivio storico della Custodia di Terra Santa, Gerusalemme, Amministrazione del 

nuovo cimitero latino di Giaffa (księga pt. Case religiose. Giaffa. San Pietro. Contabilita 

speciali 1). Na odręcznym szkicu fragmentu kwatery, wykonanym przez b. premiera II RP 

gen. Sławoja F. Składkowskiego (1946 lub 1947 r.), czytamy: Coemeterium Terrae Sanctae 

1924 Jaffa, Archiwum Emigracji w Toruniu (dalej: AE), FSS/I/1, Archiwum Felicjana 

Sławoja Składkowskiego, Materjały do Biografii Petit Grosse. Może data ta figurowała na 

bramie wejściowej?    
31

 M. Smykowski, Polski cmentarz w Jaffie, „Miasteczko Poznań. Żydowskie pismo o ma-

łych ojczyznach”, 2012, nr 2 (11), s. 136. Autor myli się jednak pisząc, że na cmentarzu 

pochowani są także muzułmanie i żydzi.  
32

 Znajduje się tam m.in. symboliczny grób Teresy Lipkowskiej (1908-1991), szwagierki 

gen. Kazimierza Sosnkowskiego. W Palestynie przebywała od 1942 r. Pracowała m.in. w 

tajnym Biurze Dokumentów 2. Korpusu Polskiego. Później współpracowała z Irgunem. Po 

utworzeniu Izraela pozostała w tym kraju; zob. E. Nejman, Rękopis znaleziony w Jafie, 

„Polityka” (Warszawa) z 18 kwietnia 1992, s. 13; idem, Polka, która obrała Izrael za swoją 

drugą ojczyznę, „Trybuna” (Warszawa) 1995, nr 48, s. 12; T. Lipkowska, Dlaczego pozo-

stałam w Izraelu [w:] K. Zamorski, Dwa tajne biura 2 Korpusu, Londyn 1990, s. 124-137; 

eadem, Fragment wspomnień, „Akcenty”, z. 2, Tel Awiw 1991, s. 95-97.  
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pozwala na jednoznaczne określenie narodowości. Do dnia dzisiejszego za-

chowało się około 220 polskich mogił, w różnych częściach cmentarza33. 

Kwatera wojenna ma kształt czworoboka i z trzech stron jest ogrodzona 

kamiennym murkiem. Jej przedłużeniem jest parcela z grobami prywatnymi, od 

której częściowo oddziela ją betonowy krawężnik. Na terenie kwatery wojennej 

zachowało się 59 grobów z lat 1941-1947, w uporządkowanym układzie prze-

strzennym. Podobnie jak w Jerozolimie większość nagrobków jest do siebie 

bardzo podobna. Nagrobki ułożone są rzędowo po obydwu stronach głównej 

alejki. Na jej końcu usytuowany jest wysoki granitowy obelisk z wykutym w 

kamieniu wojskowym orłem na szczycie. Osobno, w południowo-wschodniej 

części, znajdują się groby dzieci (jest ich 15)34. Między rzędami mogił przebie-

gają ścieżki wysypane drobnym żwirem, częściowo zarosłe chwastami.  

Współczesny układ przestrzenny różni się od pierwotnego. Ponieważ po 

wyjeździe polskich uchodźców z Palestyny spora część działki, na której znaj-

dowały się groby dzieci, pozostała pusta, w późniejszych latach (1977-1978) 

pochowano tutaj osiem osób. W większości były to Polki, które wyszły za mąż 

za Żydów i pozostały przy wierze katolickiej. Jedną z pochowanych była Anie-

la Krzysztonek (1884-1978), za ratowanie Żydów w czasie wojny wyróżniona 

w 1969 r. medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”35.  

Z kolei po 1997 r. w różnych częściach kwatery pogrzebano siedem osób 

innej narodowości, w większości zmarłych zaraz po urodzeniu. Ponieważ na 

nagrobku poza imieniem i nazwiskiem oraz datami życia brak innych informa-

cji, trudno określić pochodzenie zmarłych. Być może część wywodziła się z 

rodzin filipińskich lub latynoskich, na co wskazywałoby brzmienie nazwisk. 

Jak się wydaje, o ich pochowaniu tutaj mogły zadecydować względy praktycz-

ne – wolna przestrzeń między sąsiednimi polskimi grobami, gdzie bez proble-

mu mógł się zmieścić niewielki nagrobek dziecka. Ponadto na terenie kwatery 

znajdują się dwa dalsze nagrobki nawiązujące kształtem i rozmiarami do 

wspomnianych grobów osób innej narodowości. Obydwa są bezimienne.  

                                                      
33

 Aleksander Klugman (Polonica w Ziemi Świętej…, s. 91) oraz Beata Roman (Ślady kul-

tury i historii polskiej w Izraelu, DPDŻ, 7 lutego 2002, s. 5) piszą o około 200 polskich 

grobach. W opracowaniu Ain Karem… (s. 385) znajdujemy informację o 143 grobach osób 

cywilnych.  
34

 A. Patek, Kwatera polskich uchodźców wojennych na cmentarzu katolickim w Jafie, [w:] 

Polska. Europa Środkowa. Europa Zjednoczona, red. A. Kozera et al., Kraków 2014, s. 

123. 
35

 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. 

Polska, vol. 1-2, red. nacz. I. Gutman, red. współprowadzący S. Bender, S. Krakowski, 

Kraków 2009, s. 361; BP, Archiwum Osobowe Emigracji, rej. 365/78; nekrologi: „Nowiny 

Kurier” (Tel Awiw), 18 kwietnia i 23 kwietnia 1978. Na cmentarzu katolickim w Jafie 

pochowano w sumie cztery osoby wyróżnione medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata” – poza Krzysztonek także: Emilię Gerson z Towarnickich (1921-1961), Reginę 

Kapłan (pierwotnie Wanda Pisula, 1907-1985) i Henryka Rolirada (1909-1984). 
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Plan 2. Orientacyjny plan cmentarza katolickiego w Jafie36 

 
← centrum Jafy                                                                                                  ← N 

_____________________________________________________ 
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          DZIAŁKA  POLSKA 

          

         groby            kwatera 

         prywatne       uchodźców                                              

 

                                                                        DZIAŁKA MIESZANA 

                                                                                         

         DZIAŁKA  ARABSKA 

 

_______________________  wejście   ______________________ 

 

 

Okiem historyka 

 

Na terenie obydwu kwater, w Jerozolimie i Jafie, są pochowani uchodźcy 

z różnych środowisk, ale znaczący odsetek stanowiła inteligencja. Taka była 

specyfika uchodźstwa wojennego. Na tułaczym szlaku znalazło się wielu pa-

triotów, ludzi wykształconych. Swój nagrobek w Jerozolimie mają m.in. dy-

plomaci (konsulowie generalni Rzeczypospolitej Witold Hulanicki i Aleksy 

Wdziękoński), kierownik telawiwskiej Ekspozytury Delegatury Ministerstwa 

Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP (Jerzy Lechowski, były konsul RP w 

Szczecinie i Strasburgu), rektor Polskiej Misji Katolickiej w Ziemi Świętej (ks. 

Stefan Pietruszka-Jabłonowski), współtwórca legendy 1. Brygady Legionów 

(Karol Lilienfeld-Krzewski), prezes Związku Dziennikarzy RP Sekcja Bliskie-

go Wschodu (Stefan Arnold), przedwojenny starosta powiatowy (Konstanty 

Pomian-Dziembowski), urzędnicy państwowi, weterani walk o niepodległość. 

W Jafie zostali pochowani m.in. senator II RP (Marcin Szarski), przedwojenny 

dyrektor Biura Personalnego w Prezydium Rady Ministrów (Jerzy Jagiełło), 

kawalerowie Orderu Virtuti Militari (ppor. Ludwika Kepisz-Kulikowska, mjr 

                                                      
36

 Oprac. autora. Poglądowy plan cmentarza: Cmentarz katolicki. Tel Awiw-Jaffa, oprac. K. 

D. Majus (http://2korpus.itgo.com/Cmentarze/Tel%20Awiw%20Jaffa/Tel%20Awiw-

Jaffa_CC_j.html), dostęp z dnia 23 lipca 2014.  
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Gustaw Sroczyński), małżonka ostatniego premiera II RP (Germaine Skład-

kowska), żołnierze gen. Andersa, nauczyciele37. 

Uwagę zwraca znaczna liczba zmarłych w dzieciństwie. Co czwarty po-

chowany w Jafie i co siódmy w Jerozolimie nie osiągnął wieku dojrzałego. 

Smutna konstatacja nasuwa się również, gdy porównamy długość życia doro-

słych uchodźców. Okazuje się, że prawie połowa spośród tych, którzy odeszli 

do końca 1947 r., i których wiek w chwili zgonu znamy (58 osób na 123 łącz-

nie w obydwu kwaterach, w Jerozolimie i Jafie), zmarła nie ukończywszy 45 

lat. 

Na tak dużą śmiertelność wpłynęło wiele czynników. Znaczna część 

uchodźców to dawni zesłańcy i więźniowie sowieckich łagrów. Niedożywienie 

i praca ponad siły w obozach i na zesłaniu osłabiły organizm, który stawał się 

bardziej podatny na choroby. Nie bez znaczenia były również warunki życia w 

Palestynie, przede wszystkim klimat, niełatwy do przystosowania dla wynędz-

niałych uchodźców. Upalne lata zwiększały ryzyko udaru słonecznego oraz 

odwodnienia organizmu.  

 

Tab. 1. Uchodźcy według długości życia38 

 

Wiek Liczba pochowanych: 

Jerozolima 

Liczba pochowanych: 

Jafa 

zmarli w dzieciństwie                                                    12 16 

19-30 lat                                                                                 5 7 

31-40 lat                                                                               11 8 

41-50 lat                                                                               22 15 

51-60 lat                                                                               19 6 

61-70 lat                                                                                7 3 

powyżej 70 lat                                                                       6 4 

 

                                                      
37

 Wykaz pochowanych w polskiej kwaterze cmentarza w Jerozolimie: zob. A. Patek, Pol-

ski cmentarz w Jerozolimie…, s. 94-96; spis polskich grobów w kwaterze uchodźców w 

Jafie: H. Drzewiecki, Cmentarz Polski w Jaffie, http://bogun.blog.onet.pl/Cmentarz-Polski-

w-Jaffie,2,ID388670, dostęp z dnia 1 maja 2015. Zaktualizowany wykaz Polaków pocho-

wanych na cmentarzu w Jafie znajdzie się w przygotowywanej przez piszącego te słowa 

monografii polskiej części cmentarza katolickiego w Tel Awiwie-Jafie. 
38

 Opracowanie autora. Zestawienie obejmuje pochowanych w latach 1941-1948, których 

groby zachowały się. 
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Ze względu na klimat zmarłych grzebano na ogół już następnego dnia po 

zgonie, a niekiedy nawet jeszcze tej samej doby, jak w przypadku zmarłej 9 

października 1945 r. i pochowanej w Jafie małżonki b. premiera Sławoja F. 

Składkowskiego39.  

Uroczystości pogrzebowe, szczególnie postaci znaczących, gromadziły 

wiele osób i były swego rodzaju manifestacją uczuć patriotycznych. Zdarzało 

się, że zmarłych żegnali, poza rodziną i znajomymi, także przedstawiciele pol-

skich władz w Palestynie oraz organizacji uchodźczych. Z zachowanych prze-

kazów wynika, że na miejsce wiecznego spoczynku na górze Syjon w Jerozo-

limie tłumnie odprowadzano m.in. Karola Krzewskiego (zm. 29 kwietnia 1944 

r.)40, Helenę Krzysztoniową (zm. 22 lutego 1945 r.)41, Stefana Strzembosza 

(zm. 14 czerwca 1945 r.)42 Na pogrzeb Aleksego Wdziękońskiego (zm. 30 

stycznia 1946 r.), ostatniego urzędującego konsula emigracyjnego Rządu RP na 

placówce w Jerozolimie, żałobny wieniec przesłał m.in. Rząd RP na uchodź-

stwie43. W pogrzebie pochowanego w Jafie Jerzego Jagiełły (zm. 19 sierpnia 

1941 r.) wziął udział Konsul Generalny RP w Tel Awiwie Henryk Rosmarin 

oraz całe miejscowe polskie duchowieństwo44. W ostatniej drodze generałowej 

Składkowskiej (zm. 9 października 1945 r.) towarzyszyli m.in. kierownik tela-

wiwskiej Ekspozytury Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 

Rządu RP Jerzy Lechowski, naczelny lekarz Ośrodka Zdrowia dla Polskich 

Wychodźców w Tel Awiwie ppłk Mieczysław Kaplicki (przed wojną prezydent 

Krakowa), a także prezes Komitetu Uchodźców Polskich w Tel Awiwie dr Le-

                                                      
39

 AE, FSS/I/2, Metryka zgonu wystawiona przez Duszpasterstwo Dowództwa Rejonu 

Terytorialnego Palestyna, 15 października 1945. 
40

 Poza licznym gronem przyjaciół, znajomych i uchodźców ostatnią posługę oddali przed-

stawiciele naszych władz cywilnych na czele z p. Konsulem Generalnym A. Wdziękońskim 

oraz przedstawiciele władz wojskowych Garnizonu w Jerozolimie; cyt. za: IPMS, A.76/18, 

RNUP, Komunikat Komitetu Uchodźców Polskich w Jerozolimie z 1 maja 1944. Karol 

Krzewski był jedną z najbarwniejszych postaci obozu piłsudczykowskiego. Zasłynął jako 

autor satyryczno-politycznej książki o losach 1. Brygady pt. Kapral Szczapa (1916), która 

popularyzowała ducha Legionów i kreowała mit brygady; zob. K. Czekaj, Karol Lilienfeld-

Krzewski (1893-1944). Biografia, Warszawa 2008. 
41

 Żona Wilhelma Krzysztonia, jednego z liderów polskiej społeczności uchodźczej w Pale-

stynie, w latach 1938-1939 posła na Sejm RP; IPMS, A. 76/19, RNUP, Komunikat Komite-

tu Uchodźców Polskich w Jerozolimie z 22 lutego 1945. 
42

 Przed wojną sędzia sądu okręgowego w Stanisławowie; Śp. Stefan Strzębosz (sic!), „Ga-

zeta Polska” (Jerozolima), 15 czerwca 1945, s. 2. 
43

 Pogrzeb ś.p. Aleksego Wdziękońskiego Konsula Generalnego R.P. w Jerozolimie, „Gaze-

ta Polska” (Jerozolima), 3 lutego 1946, s. 2; Pogrzeb ś.p. Wdziękońskiego, DPDŻ, 9 lutego 

1946, s. 4. 
44

 Pogrzeb śp. Jerzego Jagiełły, „Gazeta Polska” (Jerozolima), 24 sierpnia 1941, s. 4. 
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on Barysz (przed wojną dyrektor naczelny Banku Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie) oraz płk Ludwik Bociański (były wojewoda poznański)45.  

Dużym echem odbiła się śmierć Witolda Hulanickiego, byłego Konsula 

Generalnego II RP w Jerozolimie (w latach 1937-1939) oraz dziennikarza Ste-

fana Arnolda46. Obydwaj zginęli z ręki żydowskich ekstremistów z Lehi, 26 

lutego 1948 r. Ugrupowanie to (zwane także od nazwiska przywódcy grupą 

Sterna) było najbardziej radykalną z podziemnych organizacji żydowskich. Za 

głównego przeciwnika uważało Wielką Brytanię i domagało się zakończenia 

brytyjskiego mandatu i utworzenia niepodległego państwa żydowskiego47. 

Przyznając się do zabójstwa, sternowcy oświadczyli, że Polacy zostali straceni 

za „współpracę z nieprzyjacielem”. W rzeczywistości za zabójstwem prawdo-

podobnie stali komuniści, a ich celem było zniszczenie na terenie Palestyny 

polskich ośrodków niepodległościowych48. Hulanicki i Arnold, jako wpływowi 

i prominentni antykomuniści, mogli stanowić zagrożenie dla interesów ZSRR 

na Bliskim Wschodzie. Za konkluzją, że za śmiercią Polaków mogli stać agenci 

Moskwy, opowiadają się także izraelscy badacze, Isabella Ginor i Gideon Re-

mez49.  

 Polskie groby miały znaczenie dla zbiorowej świadomości uchodźców, 

toteż o rodakach pochowanych w Jerozolimie i Jafie pamiętano przy okazji dni 

Wszystkich Świętych i Zadusznego. Groby dekorowano wieńcami, zapalano 

lampki, odprawiano nabożeństwa za dusze zmarłych. Religijna strona uroczy-

stości spoczywała w gestii Katolickiego Duszpasterstwa Polskiego w Palesty-

nie50. W Jerozolimie przyozdabianiem grobów zajmował się m.in. Związek 

                                                      
45

 AE, FSS/I/1, Relacja z pogrzebu Germaine Składkowskiej. 
46

 Polish Officials Found Killed, „The Palestine Post” (Jerusalem), 29 lutego 1948, s. 3; 

Pogrzeb Polaków zamordowanych w Palestynie, DPDŻ, 11 marca 1948, s. 1; Przyczyny 

zamordowania St. Arnolda. Zemsta komunistów na polskim dziennikarzu?, DPDŻ, 4 marca 

1948, s. 4.  
47

 Grupa była znana również pod hebrajską nazwą Lohamei Herut Israel (Bojownicy o 

Wolność Izraela, w skrócie Lehi); szerzej zob. J. Heller, The Stern Gang. Ideology, Politics 

and Terror, 1940-1949, London 1995.  
48

 IPMS, A.11E/1230, MSZ, Witold Hulanicki i Stefan Arnold (przebieg i tło zbrodni) [15 

marca 1948?]; krytyczna edycja w: A. Patek, Okoliczności śmierci Witolda Hulanickiego i 

Stefana Arnolda w świetle dokumentów ze zbiorów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum 

im. gen. Sikorskiego w Londynie, „Niepodległość” (Warszawa), 2013, t. LXII, s. 287-303. 
49

 I. Ginor, G. Remez, A Cold War Casualty in Jerusalem, 1948: The Assassination of 

Witold Hulanicki, “The Israel Journal of Foreign Affairs” (Jerusalem), Vol. IV: 2010, No. 

3, s. 135-156 (wersja elektroniczna: http://israelcfr.com/documents/4-3/4-3-8-IsabellaGino-

randGideonRemez.pdf, dostęp z dnia 23 lipca 2014). 
50

 W Dzień Zaduszny nabożeństwa za zmarłych, „Gazeta Polska” (Jerozolima), 31 paździer-

nika 1941, s. 4; ibidem, 31 października 1947, s. 2 (notatka w dziale „Kronika”); IPMS, 

A.76/19, RNUP, Komunikaty Komitetu Uchodźców Polskich w Jerozolimie z 23 paździer-

nika i 3 listopada 1945; IPMS, A.76/42, Komunikat Komitetu Uchodźców Polskich w Jero-

zolimie (przed 31 października 1944). 
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byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, których współ-

towarzysze broni („Karpatczycy”) byli tu pochowani51.  

Przez kilkadziesiąt lat czas, a może i ręka ludzka nie oszczędzały grobów. 

Wiele krzyży było połamanych, a płyty nagrobne popękały do tego stopnia, że 

nie zawsze dawało się już odczytać napisy. Według przeprowadzonej w maju 

1998 r. inwentaryzacji, w kwaterze na cmentarzu w Jerozolimie 29 płyt na-

grobnych było w różnym stopniu popękanych, a 17 całkowicie zniszczonych. 

Na pięciu grobach brakowało krzyży52. Jeszcze gorszy stan stwierdzono w Ja-

fie, gdzie zniszczeniu uległo aż 31 krzyży i 25 płyt nagrobnych53, a inskrypcje 

na siedmiu nagrobkach były już całkowicie nieczytelne54. Destrukcję w jakimś 

stopniu mógł przyspieszać lichy materiał, z jakiego na skutek wojennego ubó-

stwa wykonano nagrobki. 

Mimo zniszczeń zdecydowana większość grobów jednak zachowała się i 

po latach można je było poddać renowacji. Niestety, kilka mogił uległo całko-

witemu zatarciu i nie pozostał po nich żaden ślad. Z dokumentów Katolickiego 

Duszpasterstwa Polskiego w Palestynie wynika, że w Jafie w kwaterze uchodź-

ców pochowano cztery dalsze osoby, a w Jerozolimie przynajmniej jedną, któ-

rych grób nie zachował się55. Być może nie zdążono im wystawić murowanego 

nagrobka, gdyż albo były samotne i nie było komu dopilnować tych spraw albo 

rodzina opuściła Palestynę niedługo po ich śmierci którymś z transportów ewa-

kuacyjnych. Pozbawiona opieki ziemna mogiła z czasem mogła ulec zapo-

mnieniu. Skądinąd osoby o których mowa, rzeczywiście odeszły w okresie, gdy 

polska społeczność w Palestynie już zanikała56, a przynajmniej dwoje umarło 

będąc stanu wolnego. 

                                                      
51

 IPMS, A. 76/40, RNUP, Komunikat Zarządu Związku byłych Żołnierzy Samodzielnej 

Brygady Strzelców Karpackich, oddział w Jerozolimie (przed 2 kwietnia 1944). 
 52

 Za: K. Malkiewicz, Inwentaryzacja i projekt renowacji cmentarza polskiego w Jerozoli-

mie, Jerozolima 1998, część III: Plan polskiej kwatery cmentarza w Jerozolimie – inwenta-

ryzacja (materiał niepublikowany, oryginał w posiadaniu Wydziału Konsularnego Amba-

sady RP w Tel Awiwie). 
53

 Za: K. Malkiewicz, Inwentaryzacja i projekt renowacji cmentarza polskiego w Jaffie. 

Inwestor: Konsulat Polski w Tel Awiwie, Jerozolima, maj 1998, s. 1 (materiał niepubliko-

wany, oryginał w posiadaniu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tel Awiwie). 
54

 Ibidem. Świadczy o tym również zamieszczona w internecie w sierpniu 2004 r., na blogu 

Henryka Drzewieckiego, lista Polaków pochowanych w kwaterze uchodźców. Jej autor nie 

był już w stanie odczytać inskrypcji na siedmiu nagrobkach, a na dalszych czterech kilku 

fragmentów tekstu. Cmentarz Polski w Jaffie, http://bogun.blog.onet.pl/Cmentarz-Polski-w-

Jaffie,2,ID3886701,n, dostęp z dnia 23 lipca 2014. 
55

 Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Materiały Katolickiego Duszpasterstwa Pol-

skiego w Palestynie, List of Christian Poles burried in Jaffa, Roman Catholic Cemetery, 3 

maja 1950. 
56

 Aleksandra Duszek (wg „Liber defunctorum” parafii św. Antoniego w Jafie – Aleksander 

Duszak, zm. 4 lipca 1947), Franciszek Cholewa (zm. 25 listopada 1947), Jan Narkiewicz 

(zm. 13 stycznia 1949), Władysława Zuberbier (zm. 29 stycznia 1948, pochowana w Jero-
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Grobami uchodźców nie interesowały się władze PRL, ponieważ nie 

przywiązywały wagi do miejsca spoczynku ludzi ideowo obcych. Po drugie – 

po wojnie sześciodniowej, 12 czerwca 1967 r. Polska zerwała stosunki dyplo-

matyczne z Izraelem, które zostały przywrócone dopiero 27 lutego 1990 r.57 W 

miarę możliwości grobami opiekowali się polscy duchowni (głównie francisz-

kanie) i nieliczna miejscowa Polonia, a w Jerozolimie także siostry elżbietanki 

ze Starego i Nowego Domu Polskiego58. 

Po przywróceniu stosunków między Polską a Izraelem w opiekę na gro-

bami włączyła się Ambasada RP w Tel Awiwie. Przykładowo, przed Zadusz-

kami w 2003 r. z inicjatywy polskiego konsulatu uporządkowano kwaterę w 

Jafie, a mogiły przyozdobiono kwiatami59. W uroczystościach zaduszkowych 

brali udział polscy duchowni oraz przedstawiciele ambasady60. Nabożeństwa 

żałobne za dusze pochowanych w Jafie odprawiali m.in. duszpasterze Polaków 

i hebrajskojęzycznych katolików ks. infułat Grzegorz Pawłowski i o. Apolinary 

Szwed OFM, a w Jerozolimie rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Tadeusz 

Nosal61. 

Niestety, stan nagrobków z każdym rokiem był coraz gorszy i obydwie 

kwatery, w Jerozolimie i Jafie, wymagały pilnej renowacji. Na przeszkodzie 

stał brak środków. Udało się je pozyskać dzięki zaangażowaniu kierownika 

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tel Awiwie Edwarda Dobrowolskie-

                                                                                                                                       
zolimie) i Antoni Pietruszczak (zm. jesienią 1949). Warto zauważyć, że w Jafie wszystkie 

cztery osoby pochowano wprawdzie w obrębie kwatery uchodźców, ale w oddaleniu od 

istniejących już grobów. Może nie pozostało to bez wpływu na zapomnienie i w efekcie 

zanik tych mogił?; Ibidem.  
57

 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strate-

gicznego partnerstwa, Warszawa 2010, s. 27, 46. 
58

 Polskie siostry elżbietanki pełnią w Jerozolimie posługę od 1931 r., opiekując się Starym 

(założony w 1908 r. przez ks. Marcina Pinciurka), a następnie również Nowym Domem 

Polskim (oddany do użytku w 1943 r.) Po wojnie sześciodniowej zorganizowały sierociniec 

dla dzieci arabskich, zwany Domem Pokoju (Home of Peace). Jego siedziba mieści się na 

zboczu Góry Oliwnej w Jerozolimie; zob. S. Galińska, Działalność sióstr elżbietanek w 

Ziemi Świętej, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Pol-

sce”, t. 55, Kraków 1981, s. 405-431. 
59

 Izrael: polskie Zaduszki w Jaffie, depesza Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI) z 3 

listopada 2003 

http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=328091, dostęp z 

dnia 23 lipca 2014. 
60

 Przykładowo w 2003 r. udział w uroczystościach zaduszkowych wzięła konsul Dominika 

Moser oraz korespondent KAI w Izraelu red. Ryszard Montusiewicz. Rok później kwiaty 

na polskich grobach złożyli ambasador RP Jan Wojciech Piekarski wraz z pracownikami 

konsulatu; Ziemia Święta: ceremonie zaduszkowe na polskich grobach, depesza KAI z 1 

listopada 2004 (tekst depeszy uzyskany dzięki uprzejmości p. Marcina Przeciszewskiego, 

redaktora naczelnego KAI). 
61

 Ibidem; relacja o. Jerzego Kraja OFM z 11 września 2009, w zbiorach autora. 
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go62. W maju 1998 r. została opracowana inwentaryzacja obydwu kwater oraz 

projekt ich renowacji. Dokumentację przygotowała architekt Krystyna Malkie-

wicz z Wrocławia. Zawierała ona dokładny plan kwatery, wykaz wszystkich 

grobów i zachowanych inskrypcji oraz projekt pomnika, jaki zamierzano po-

stawić na obydwu cmentarzach63. W projekcie uczestniczyła Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy, a pomocą doradczą służyli także 

izraelski architekt Zeev Baran (konsul honorowy RP w Jerozolimie) oraz ks. 

Grzegorz Pawłowski. Mimo podjętych starań, nie udało się jednak odczytać 

nazwisk na siedmiu nagrobkach w Jafie.  

W Jerozolimie groby odnowiono w 2006 r., a w Jafie rok później. W oby-

dwu kwaterach, w centralnej części, na końcu głównej alejki, ustawiono po-

mnik – wysoki granitowy obelisk zwieńczony wykutym w kamieniu wizerun-

kiem orła. Tekst na obydwu pomnikach jest taki sam. Informuje on, po polsku i 

po angielsku, że wystawiono go w hołdzie Polakom spoczywającym na tym 

cmentarzu, osobom cywilnym i żołnierzom II Korpusu Polskiego gen. Włady-

sława Andersa, byłym jeńcom i więźniom sowieckich łagrów, zmarłym w dro-

dze do Ojczyzny w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Napis koń-

czy sentencja: Polska o Was pamięta! Pod tymi obeliskami w kolejnych latach, 

przy okazji uroczystości zaduszkowych, zwyczajowo składano wieńce64. Po-

mnik w Jerozolimie został uroczyście odsłonięty dnia 10 września 2006 r. przez 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przebywającego z oficjalną państwową wizy-

tą w Izraelu65. 

      

Groby uchodźców dzisiaj 

 

Obydwie kwatery, w Jerozolimie i Jafie, po przeprowadzonym remoncie 

sprawiają korzystne wrażenie, szczególnie w porównaniu z sąsiednimi dział-

kami. Odnowione nagrobki, utwardzone alejki, widoczny z daleka pamiątkowy 

obelisk – dzięki temu odwiedzający cmentarze dowiadują się, że leżą tam po-

chowani Polacy. Renowacja w pewnym stopniu ujednoliciła architektoniczną 

                                                      
62

 Informacja p. Janusza Połowniaka, kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w 

Izraelu (fax z 23 listopada 2009). 
63

 K. Malkiewicz, Inwentaryzacja i projekt renowacji cmentarza polskiego w Jerozoli-

mie…; eadem, Inwentaryzacja i projekt renowacji cmentarza polskiego w Jaffie…  
64

 Przykładowo, w uroczystości Wszystkich Świętych w 2006 r. w Jerozolimie, udział 

wzięli także żołnierze z polskiego kontyngentu stacjonującego w ramach sił pokojowych 

ONZ na Wzgórzach Golan; zob. fot. [w:] A. Patek, Polski cmentarz w Jerozolimie… (fot. 

na wklejce). 
65

 Lech Kaczyński na Bliskim Wschodzie, „Dziennik Polski” (Kraków), 11 września 2006, s. 

6; Lech Kaczyński w Jerozolimie, „Gazeta Wyborcza” (Warszawa), 11 września 2006, s. 6. 

W uroczystości Prezydentowi towarzyszyli m.in. Aleksander Szczygło (szef Kancelarii 

Prezydenta) oraz Andrzej Krawczyk (podsekretarz stanu w Kancelarii). 
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stylistykę grobów, szczególnie w Jafie, gdzie niektóre najstarsze nagrobki 

pierwotnie wyglądały nieco inaczej66.  

W Jerozolimie miejsca pochówków w większości mają niewysoki ka-

mienny fundament. Przykryte są płytą z lokalnego piaskowca z wyrytym napi-

sem o zmarłym; płytę wieńczy osadzony pionowo prosty krzyż. Podobny typ 

nagrobka występuje także na większości mogił w Jafie. Wyjątek stanowią naj-

starsze groby. Na ogół mają one wysoką podstawę, którą przykrywa gładko 

oszlifowana kamienna płyta z wyrytą inskrypcją. W górnej części płyty, powy-

żej napisu, znajduje się ustawiony poziomo krzyż, w większości przypadków 

wykonany z kamienia o innym odcieniu. Od tych szablonów odbiegają trzy 

nagrobki uchodźców w Jafie i tylko jeden w Jerozolimie. Zwyczajowo mniej-

sze rozmiary mają groby dzieci. 

Duży walor dokumentacyjny mają inskrypcje nagrobne informujące o ży-

ciu zmarłych. Są one bardzo ważnym świadectwem kultury. Regułą w obydwu 

kwaterach jest podawanie skrajnych dat życia, w tym dokładnej (dzień, mie-

siąc, rok) zgonu. Daty urodzin brakuje tylko (nie licząc mogił bezimiennych) 

na ośmiu nagrobkach w Jafie i jednym w Jerozolimie. Mniej lub bardziej 

szczegółowe informacje biograficzne (o zawodzie zmarłego, pełnionych funk-

cjach, uzyskanych odznaczeniach etc.) znajdujemy na 35 nagrobkach uchodź-

ców w Jerozolimie i 11 w Jafie67. W wielu przypadkach pomogły one piszące-

mu te słowa w dalszych kwerendach archiwalnych i prasowych. 

Wprawdzie w 2006 i 2007 r. kwatery uchodźców poddano gruntownej re-

nowacji, to jednak nie oparły się upływowi czasu. Gdy w maju 2014 r. miałem 

okazję odwiedzić obydwie nekropolie, krzyże na sześciu nagrobkach w Jafie i 

dziewięciu w Jerozolimie były zniszczone. W kilku przypadkach nastąpiło 

przebarwienie napisów. Na obelisku w Jafie, w wyniku odbarwienia, napis stał 

się słabo czytelny.  

Polskie groby w Jerozolimie i Jafie są na pewno ważną częścią narodowej 

pamięci. Pokazują przeszłość, często dramatyczną, a równocześnie odsłaniają 

losy poszczególnych uchodźców. Szkoda, że prawie wcale nie zaglądają tu 

pielgrzymujący do Ziemi Świętej nasi rodacy.  
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 Na podstawie fotografii kwatery z września 2007 r., wykonanych przez Krzysztofa Da-

wida Majusa z Izraela (w posiadaniu autora). 
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 Chodzi o osoby zmarłe w latach 1941-1947 (1948). 
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Fot. 7. Polska kwatera na cmentarzu katolickim w Jerozolimie (zbiory A. Patka) 

 

 

 

Fot. 8. Nagrobek Aleksego Wdziękońskiego w Jerozolimie (zbiory A. Patka) 
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Fot. 9. Polska kwatera na cmentarzu katolickim w Jafie (zbiory A. Patka) 

 

 

 

Fot. 10. Nagrobek Ludwiki Kepisz Kulikowskiej w Jafie (zbiory A. Patka) 
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Elżbieta Muciek  

Emigracja niepodległościowa w Szwecji  

Uwagi wstępne 

 

Mianem emigracji niepodległościowej w Szwecji określa się na ogół wy-

chodźstwo wojenne okresu II wojny światowej, związane z rządem londyńskim 

i tworzące w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu własne struktury organiza-

cyjne. Warto w tym miejscu zauważyć, że tradycje poszukiwania wolności na 

terenie Szwecji sięgają insurekcji kościuszkowskiej oraz powstań narodowo-

wyzwoleńczych (głównie listopadowego i styczniowego), a więc XX-wieczna 

emigracja niepodległościowa ma swoich poprzedników już w wieku XVIII i 

XIX. W tej sytuacji uzasadnione jest określenie XIX-wiecznej emigracji poli-

tycznej mianem „pierwszej emigracji niepodległościowej”, a wychodźstwa 

politycznego będącego przedmiotem tego artykułu – „drugiej emigracji niepod-

ległościowej”. Obie emigracje różnią się skalą i znaczeniem, jak również spo-

sobem zorganizowania. O obecności insurgentów kościuszkowskich historia 

zaledwie napomyka przy okazji przejazdu przez Szwecję Tadeusza Kościuszki, 

udającego się na emigrację do Stanów Zjednoczonych1. Wiadomo też, że po 

upadku powstania listopadowego 1830 r. niewielka grupa powstańców pojawiła 

się w szwedzkim królestwie. O wiele więcej natomiast wiadomo o osiadłych tu 

powstańcach styczniowych. 

 

Pierwsza emigracja niepodległościowa 

 

Szwedzka prasa i literatura pamiętnikarska okresu powstania listopadowe-

go 1830 r. dowodzi zainteresowania polskim zrywem niepodległościowym, w 

którym nawet wzięli udział Szwedzi. W Szwecji krótko działali emisariusze 

powstańczy, jak hr. Karol Załuski i Karol Wodziński, zanim władze szwedzkie 

zadecydowały o ich wydaleniu2. O przychylnym nastawieniu szwedzkiego spo-

                                                      
1
 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, t. 2, Warszawa 1957, s. 208; E. Muciek, 

Geneza skupisk polskich w Szwecji, „Facta Simonidis” (Zamość) 2012, nr 1, s. 7-29. 
2
 T. Cieślak, Szwecja. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1969. Autor wskazuje na pobyt 

Napoleona Czapskiego w Szwecji przed 1830 r. w celu uzyskania poparcia dla sprawy 

polskiej. Podaje też nazwiska walczących w powstaniu: Svena Jonasa Stille, Zachariasa 

Stenkuli, Gustawa Frederika Bergha, majora Augusta Maksymiliana Myberga i Ernesta 

Leopolda Shantza. Zwraca uwagę na cenne archiwalia szwedzkie, zwłaszcza: Bernadotte 

Familien Arkiv, E.4701, 5716 I, E.4701, 5716 I, znajdujące się w Riksarivet Stockholm. 



 
278 

łeczeństwa, a negatywnym władz pisali m. in. Tadeusz Cieślak3 i Marian Wal-

czak4, powołując się na prace Stanisława Wędkiewicza5 i Bo G. Nillsona6. Bra-

kuje jednak informacji ilu powstańców, spośród ponad 9 tysięcy osób, które 

opuściły Polskę powstaniu listopadowym, osiedliło się w Szwecji. Prawdopo-

dobnie byli nieliczni, wiadomo jednak, że się tacy pojawili. Władze szwedzkie 

starały się ich nie dostrzegać, głównie ze względu na swoją politykę wobec 

Rosji7. Powstanie listopadowe 1830 r. w Polsce – jak pisze Jan Szymański – 

było wydarzeniem, które dostarczyło wielu trwałych dowodów sympatii i po-

parcia, głównie liberalnej części społeczeństwa szwedzkiego dla polskich aspi-

racji narodowych. Szymański przywołuje całą kampanię Larsa Johana Hierty 

na łamach wydawanego przez niego dziennika „Aftonbladet”, gdzie w samym 

tylko roku 1831 ukazało się ponad 150 artykułów i notatek, twórczość dzienni-

karza i poety Orvara Odda, czy żarliwe poparcie sprawy polskiej przez repre-

zentanta szwedzkiego romantyzmu Esaiasa Tegnéra8. 

Podobne nastawienie, zarówno społeczeństwa, jak i dziennikarzy, wyrażo-

ne na łamach ogólnokrajowych czasopism, towarzyszyło planom powstańczym 

w przededniu powstania styczniowego. W latach 1862-1863 w Szwecji prze-

bywali agenci Hotelu Lambert: Zygmunt Jordan, Konstanty Czartoryski i Wale-

rian Kalinka, którzy podjęli działalność na rzecz planowanego powstania naro-

dowego9.  

W stosunku do działalności agenturalnej Polaków na rzecz powstania 

styczniowego władze szwedzkie wykazały się przychylnością – przeciwnie niż 

miało to miejsce w przededniu powstania listopadowego, kiedy wydalono K. 

Załuskiego i K. Wodzińskiego. Zmiana nastawienia wiązała się z rozpoczyna-

jącym się okresem skandynawizmu i wzmożeniem nastrojów antyrosyjskich.10 

                                                      
3
 T. Cieślak, op. cit., s. 27-31; zob. także: S. J. Stille, Podróż do Polski, Warszawa 1985, s. 

41-42. 
4
 Obszernie o pozytywnym nastawieniu społeczeństwa szwedzkiego oraz o zdecydowanie 

negatywnym władz szwedzkich pisze: M. Walczak, Emigracja zarobkowa i polityczna w 

Szwecji w XIX i XX wieku, Jarocin 1993, s. 33-54. 
5
 S. Wędkiewicz, La Suède et la Pologne. Essai d'une bibliographie des publications sue-

doises concernant la Pologne, Stockholm 1918. 
6
 B. G. Nillson, Diversion i Finland. Anteckningar från det polska novemberupprorets år 

1830-31, "Folkets historia" 1983 nr 4, s. 13-26. 
7
 Więcej na ten temat: M. Walczak, op. cit., s. 22-29. 

8
 J. Szymański, Polska-Szwecja. W cieniu wydarzeń europejskich XIX i XX wieku, [w:] 

Szwecja-Polska: lata rywalizacji i przyjaźni, red. K. A. Abrahamson, J. Nicklasson-

Młynarska, Sztokholm 1999, s. 53-54. 
9
 Stosunkowi społeczeństwa i władz szwedzkich do powstania styczniowego poświęcone są 

prace: L. Kowalska-Postén, Den polska emigranternas agentverksamhet i Sverige 1862-

1963, Lund 1975 i J. Wróblewska, Szwecja wobec powstania styczniowego, Wrocław 1986. 
10

 I tym razem w oddziałach powstańczych walczyli ochotnicy ze Szwecji. Byli to: porucz-

nik Julius Mankell, weterynarz Hedlund, studenci: John Erikson, Gabriel Jacobson i Wil-

helm Ossian Unmen; T. Cieślak, op. cit., s. 40. 



 

 

 
279 

Dzięki temu możliwa stała się w Szwecji w latach 1861-1863 działalność płk. 

Zygmunta Jordana, Ludwika Wołowskiego oraz Waleriana Kalinki. 16 stycznia 

1862 Biuro do Spraw Polskich Hotelu Lambert utworzyło specjalną szwedzką 

komisję, która miała kierować działalnością Polaków w Szwecji. W Sztokhol-

mie działali agenci Rządu Narodowego: Józef Demontowicz i Władysław Mic-

kiewicz. Głośna w tym czasie była wyprawa Demontowicza i płk. Teofila Ła-

pińskiego przez wyspę Gottland na Żmudź z pomocą powstaniu, która zakoń-

czyła się niepowodzeniem (podobnie jak następna, organizowana przez Łapiń-

skiego). Demontowicz, działając w opozycji do Czartoryskiego, pozostał w 

Szwecji jako agent Organizacji Generalnej Ludwika Mierosławskiego11, 

a następnie jako komisarz Rządu Narodowego na Szwecję, Norwegię i Danię 

z nominacji Jana Kurzyny. Swoimi zabiegami (troska o losy ochotników z wy-

prawy Łapińskiego, kupno i sprzedaż broni, planowanie nowej wyprawy zbroj-

nej na Żmudź) zyskał sobie rozgłos i sympatię króla i wielu wysokich urzędni-

ków szwedzkich. Po upadku powstania osiadł na stałe w Sztokholmie, gdzie 

prowadził firmę handlową „I. Chigneau"12. 

Spośród powstańców styczniowych, którzy na stałe osiedlili się w Szwecji 

najbardziej znana, ale przede wszystkim wiele znacząca dla polsko-szwedzkich 

związków kulturalnych, jest osoba Henryka Bukowskiego. Jego nazwisko żyje 

po dzień dzisiejszy i jest symbolem wkładu cudzoziemca w rozwój szwedzkiej 

kultury, nauki i sztuki. Do Szwecji przedostał się na pokładzie angielskiego 

statku z Rygi, do której trafił po zaleczeniu powstańczej rany w potyczce pod 

Popielanami. W nowym, nieznanym kraju nie przyjął pomocy króla Karola 

XV, który wspomagał polskich uchodźców powstańczych, natomiast rozpoczął 

pracę u królewskiego jubilera i antykwariusza Christiana Hammera. Stopniowo 

wypracował sobie pozycję cenionego antykwariusza. Prowadził własne zakłady 

antykwaryczne, opracowywał zabytki według najnowszych metod naukowych. 

Wydał 127 katalogów dzieł sztuki. Dorobił się znacznej fortuny, którą przezna-

czył na cele narodowe i społeczne. W roku 1875 uzyskał obywatelstwo 

szwedzkie. Wraz z Arturem Hazeliusem był współfundatorem „Nordiska Mus-

seet". Jego zasługi dla szwedzkiej historii i nauki są ogromne, czemu dało wy-

raz społeczeństwo szwedzkie, król Karol XV i świat naukowy tego kraju.  

Pomimo zmiany obywatelstwa Bukowski nie zerwał więzów z krajem. 

Wspierał hojnie bibliotekę Akademii Umiejętności, Bibliotekę Jagiellońską 

i Muzeum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu i 

inne. Był członkiem Towarzystwa Archeologicznego w Krakowie i jednym z 

fundatorów „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych" oraz członkiem 

                                                      
11

 Organizacja Generalna Sił Zewnętrznych – w latach 1863-64 kierownictwo kadr po-

wstańczych poza Polską z siedzibą w Paryżu, na czele którego stał L. Mierosławski, a na-

stępnie Feliks Breański. 
12

 Więcej na ten temat: A. Lewak, Demontowicz Błażej [w:] Polski Słownik Biograficzny 

(dalej: PSB), t. 6, s. 106-108. 
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honorowym Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności. Dzięki niemu do 

Polski wróciły liczne polskie dzieła sztuki wywiezione na teren Skandynawii 

podczas „potopu" szwedzkiego. Bukowski wspomagał materialnie studentów, 

artystów i naukowców. Był inicjatorem monografii Kościuszki, autorstwa Ta-

deusza Korzona oraz pierwszego przekładu na szwedzki „Pana Tadeusza", 

dokonanego przez Alfreda Jensena w roku 1898. Od 1875 roku wchodził w 

skład zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Po śmierci 

Władysława Platera został wiceprzewodniczącym Rady Muzealnej, a od roku 

1896 kustoszem zbiorów. Jego zasługą jest utworzenie zbioru starodruków i 

bogata kolekcja dokumentów polsko-szwedzkich, sztychów Jeremiasza Falcka, 

Daniela Chodowieckiego, pamiątek kościuszkowskich i mickiewiczowskich. 

Bukowski, który zmarł w Sztokholmie w 1900 r., został pochowany w Szwaj-

carii, nieopodal zamku Rapperswil, natomiast jego potomkowie spoczywają na 

cmentarzu Haga Norra w Sztokholmie13.  

Wśród emigrantów powstania styczniowego w Szwecji znaleźli się jeszcze 

m.in.: Adam Stefan Aleksander Dzwonkowski (1815-1885) znany wydawca, 

popularyzator kultury skandynawskiej, związany na stałe z Norwegią14, Niko-

dem Biernacki (1826-1892), wybitny skrzypek i kompozytor, który w Sztok-

holmie pracował na stanowisku koncertmistrza orkiestry królewskiej króla Ka-

rola XV15, przedsiębiorca Jan Ławski (1842-1913), którego synowie zdobyli 

wykształcenie i wysokie pozycje zawodowe16, Ludwik Szaciński h. Rawicz, 

fotograf króla Karola XV, pod koniec życia związany z Norwegią17 oraz wielu 

innych, znanych niekiedy tylko z nazwiska18. Przyjmuje się, że po powstaniu 

styczniowym osiedliło się w Szwecji od 50 do 300 Polaków19. Do emigrantów 

po powstaniu styczniowym należą na stałe osiadłe w Szwecji rody Pomian-

Hajdukiewiczów i Michałowskich. Z pierwszego z nich wywodzi się znany 

                                                      
13

 Więcej o Bukowskim: Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej. Słownik 

biograficzny, red. K. Kwaśniewski, L. Trzeciakowski, Poznań 1981, s. 68-69; M. Walczak, 

op. cit., s. 48-52; M. Haykowski, Namnet lever kvar, Stockholm 1990; zob. także: Z Fole-

jewski, Henryk Bukowski, "Svio-Polonica" 1944-45, t. 6-7, s. 27; Z. Ciesielski, Zbliżenia 

skandynawsko-polskie, Gdańsk 1972, s. 236-240. 
14

 W. Dzwonkowski, A. Dzwonkowski, PSB, t. 5, s. 186-187. 
15

 Polacy w historii…, s. 49-50. 
16

 Leksykon emigracji polskiej w Szwecji. Do 2012 r., red. T. Nowakowski, Sztokholm 

2013, s. 129-130. 
17

 K. Hosar, Ludwig Szacinski – dødsdømt polsk flykting som ble norsk hoffotograf, Norsk 

fotohistorisk Årbok 1981-82, Bjørkelangen 1982. 
18

 J. Wypart TChr., Polacy w Szwecji do 1939. Praca magisterska napisana na kursie zwy-

czajnym Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem 

ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego, Lublin 1989, s. 12-15; zob. także: M. Walczak, op. 

cit., s. 53. 
19

 E. L. Fellenius, Polska frågan år 1863, Stockholm 1936, s. 28 i n.; zob. także: E. Later-

Chodyłowa, Liczebność i rozmieszczenie Polaków w Szwecji do 1939 r., [w:] Liczebność i 

rozmieszczenie Polaków w świecie, red. W. Wrzesiński, cz. 1, Wrocław 1981, s. 384. 
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działacz, patriota Alfons (Alf) Pomian-Hajdukiewicz, syn emigranta i powstań-

ca Józefa Alfonsa Pomian-Hajdukiewicza, późniejszy konsul II Rzeczypospoli-

tej20.  

Do przedstawicieli pierwszej emigracji niepodległościowej zaliczyć by na-

leżało jeszcze romanistę Stanisława Wędkiewicza, który został wysłany do 

Sztokholmu przez Naczelny Komitet Narodowy w końcowym okresie I wojny 

światowej dla pozyskania poparcia Szwedów dla polskich dążeń niepodle-

głościowych21. Warto wspomnieć, że w czasie I wojny światowej działalność 

duszpasterską i oświatową, jak również na rzecz Polski, w Szwecji i pozosta-

łych krajach skandynawskich prowadziła siostra Julia Ledóchowska22. W prze-

dedniu odzyskania niepodległości działały: Szwedzko-Polski Komitet dla Cier-

piących Nędzę w Polsce utworzony w 1915 r.23, Komitet Ratunkowy24 oraz 

przedstawicielstwo Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu25. 

Odzyskanie państwowości przez Polskę zaowocowało nawiązaniem sto-

sunków politycznych, gospodarczych i handlowych ze Szwecją. W 1919 r. 

utworzono Konsulat Honorowy, a następnie Poselstwo RP26. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że przybyli do Szwecji na początku XX w. robotnicy sezo-

nowi, których przed powrotem do domu zatrzymał wybuch I wojny światowej, 

po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w większości wrócili do kraju. 

Przez Szwecję wracali do ojczyzny żołnierze polscy i wygnańcy wojenni z Ro-

sji w latach 1918-191927. Wokół Poselstwa koncentrowało się środowisko nie-

licznej Polonii sztokholmskiej, natomiast na południu Szwecji pierwsze próby 

zorganizowania się Polaków podjęto dopiero w 1935 r.  

                                                      
20

 A. Fiber, Alfons (Alf) Karol Pomian-Hajdukiewicz, PSB, t. 16, s. 381-382. 
21

 M. Biskup, Z badań naukowych w Szwecji, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” 1965, s. 

10. 
22

 Julia Urszula Ledóchowska, święta Kościoła katolickiego, podczas swojej działalności 

duszpasterskiej wygłosiła ponad 80 odczytów z historii i kultury polskiej, a w roku 1917 

wydała w trzech językach skandynawskich książkę pt. „Polonica”. Więcej na temat J. Le-

dóchowskiej: J. Ledóchowska, Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Poznań 

1975. 
23

 Komitet powstały na wniosek J. U. Ledóchowskiej nawiązywał do idei szwajcarskiego 

Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, kierowanego przez Henryka 

Sienkiewicza. 
24

 Polski Komitet Ratunkowy utworzony został w 1916 r. z polskiego oddziału Rosyjskiego 

Komitetu Pomocy; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), 38, Centralna Agencja Polska w 

Lozannie (1906) 1915-1919, pudło 14, s. 150. 
25

 Działało do 1919 r. Na czele stał Alf Pomian-Hajdukiewicz, agent prasowy przedstawi-

cielstwa KNP w Londynie. 
26

 Po utworzeniu Poselstwa RP z Wydziałem Konsularnym, który obejmował całą Szwecję, 

powołano jeszcze trzy konsulaty honorowe: w Sztokholmie, Malmö i Goteborgu; „Biuletyn 

Urzędu Emigracyjnego” 1928, nr 11, s. 11. 
27

 AAN, 64, Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej, s. 24-25. 
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Wybuch II wojny światowej sprawił, że znów Szwecja stała się miejscem 

schronienia dla uchodźców wojennych: uciekinierów z kraju w początkowym 

okresie wojny oraz więźniów z obozów hitlerowskich w końcu wojny i po jej 

zakończeniu. Wojna i oddanie Polski pod radziecką strefę wpływów wskutek 

ustaleń w Jałcie i Poczdamie spowodowało powstanie drugiej emigracji niepod-

ległościowej, związanej z władzami Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.  

 

Druga emigracja niepodległościowa  

 

Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r. Szwecja wzmożo-

nymi wysiłkami dyplomatycznymi starała się utrzymać swoją neutralność. Po-

mimo tego nie przestały działać polskie placówki dyplomatyczne, które podpo-

rządkowane zostały rządowi Władysława Sikorskiego we Francji (a od połowy 

1940 r. w Wielkiej Brytanii). Kilkusetosobowa Polonia szwedzka, składająca 

się w dużej mierze ze starej emigracji zarobkowej na południu i niewielkiej 

liczebnie kolonii sztokholmskiej, szybko zaczęła się powiększać. Najwcześniej 

o załogę i 150 uczniów szkolnego żaglowca „Dar Pomorza", który wojna za-

skoczyła w Szwecji. Następnie o załogi uszkodzonych okrętów Rzeczypospoli-

tej: „Sęp", „Ryś" i „Żbik" (razem 171 osób). ORP „Sęp" przypłynął na wyspę 

Gotland już 5 września. „Ryś" początkowo skierował się ku wyspie Oland, a 

następnie zdecydował się na internowanie 18 września. „Żbik" pojawił się na 

szwedzkich wodach terytorialnych 25 września. Wszystkie okręty umieszczone 

zostały na czas wojny w porcie Vaxholm, niedaleko Sztokholmu, a załogi w 

Läggesta, koło Mariefred. Część marynarzy znalazła zatrudnienie głównie przy 

pracach leśnych i w rolnictwie28. Niektórym udało się wyjechać do Anglii do 

polskiej floty w alianckich siłach zbrojnych. Większość została w Szwecji do 

końca wojny. Część marynarzy przeniesiono do obozu w Falun. Kilkunastu 

ożeniło się ze Szwedkami29. Z 15 oficerów, którzy przypłynęli do Szwecji w 

1939 r., jeden – komandor Władysław Salomon – wrócił do Polski, a z daw-

nych załóg 40 osób pozostało na stałe w Szwecji30. Okręty podwodne i „Dar 

Pomorza" wróciły do Polski w 1945 r. razem z grupą repatriantów i maryna-

rzy31. Statki handlowe, które cumowały w Sztokholmie, Luleå i Göteborgu, 

przedostały się do Anglii. Ze znajdujących się w porcie göteborskim załóg s/s 

„Kromań", s/s „Narocz", s/s „Robur IV", s/s „Chorzów" i s/s „Wilno" 35 osób 

                                                      
28

 J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1987, s. 118-120; por. A. N. Uggla, Przyjazdy 

Polaków do Szwecji w latach II wojny światowej, Sztokholm 1993, s. 9-11. 
29

 Wg „Expressen" z 20 października 1945 ożeniło się 15 marynarzy. 
30

 Mot Gdynia och Polen efter sex års väntan (Do Gdyni i Polski po 6 latach oczekiwania), 

„Svenska Dagbladet", 21 października 1945. 
31

 Polska krigsfartygen hem (Polskie okręty wojenne wracają do domu), „Expressen", 20 

października 1945; zob. także: J. Pański, Wachta lewej burty, Gdynia 1956, s. 178-180. 
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poprosiło o azyl32. Prasa szwedzka odnotowywała ucieczki Polaków 

z okupowanego kraju drogą powietrzną lub morską. W celu wydostania się 

z kraju wykorzystywano szwedzkie statki handlowe. Uciekali też Polacy wcie-

leni do Wehrmachtu w czasie niemieckiego najazdu na Norwegię33. 

Po ataku Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. do Szwecji 

zaczęli napływać uchodźcy ze wschodniej Polski, najpierw przez Kowno, po-

tem przez Rygę. Przeważnie przedostawali się do Polskich Sił Zbrojnych. Tą 

drogą przybyła do Sztokholmu Aleksandra Piłsudska z córkami Jadwigą i 

Wandą, hr. Anna Tyszkiewiczowa z trojgiem dzieci, hr. Gabriella Potocka i 

wiele innych osób cywilnych oraz internowani wojskowi34. Inna droga wiodła 

przez Finlandię, skąd po rozpoczęciu działań wojennych radziecko-fińskich 

przybyli m.in.: lektor języka polskiego, późniejszy profesor języków słowiań-

skich w Uppsali Józef Trypućko z rodziną oraz attaché prasowy Norbert Żaba i 

attaché wojskowy płk Władysław Łoś35. W pierwszym okresie wojny z krajów 

zajmowanych przez Niemcy przybywali do Szwecji dyplomaci i wojskowi. Z 

Danii przedostał się pracownik poselstwa, późniejszy działacz organizacji pol-

skich Jarosław Pieniężny36. Polacy uciekali z Norwegii, z obozów Organizacji 

Todt, która wykorzystywała więźniów z krajów okupowanych. Przez góry na 

granicy z Norwegią przedostało się kilkuset Polaków, którzy zostali w więk-

szości przerzuceni do Francji, a następnie do Anglii37. Szwecja stała się w cza-

sie wojny i po jej zakończeniu miejscem pobytu polskich Habsburgów z Żyw-

ca38.  

Uciekinierzy w neutralnym, oddalonym od wojny kraju zyskiwali szybką 

pomoc i opiekę, także od sprawnie działającego polskiego poselstwa: Poselstwo 

polskie nie tylko nie likwidowało się, ale działało bardzo sprawnie. Attaché 

wojskowy, major Brzeskwiński, był nam rad. Nie chcieliśmy przycupnąć na 

dłużej w neutralnej Szwecji, spieszno nam było do Francji. Wiadomość, że zo-

staniemy już za cztery dni wysłani na koszt ambasady samolotem do Amsterda-

                                                      
32

 J. Pański, op. cit., s. 54 i n. 
33

 A. N. Uggla, Przyjazdy…, s. 16-18. 
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 Więcej na ten temat: Ibidem, s. 19 i n. 
35

 Ibidem, s. 21. 
36

 Polacy w Szwecji. Słownik biograficzny emigracji polskiej w Szwecji, oprac. T. Nowa-

kowski, Sztokholm 1992 s. 126. 
37

 Relacja Wiesława Patka, zbiory własne autorki. Nie wszystkim chętnym udało się prze-

dostać do PSZ na Zachodzie do końca wojny, ponieważ koszty przerzutu pokrywało Posel-

stwo RP, a miało dość ograniczone środki. Wszystkie operacje tego typu musiały być prze-

prowadzone dyskretnie w stosunku do szwedzkich władz. Koszt przerzutu 20 pasażerów 

wyczarterowaną, internowaną w Szwecji amerykańską „latającą fortecą" wynosił 5 tys. 

koron. 
38

 M. K. Habsburg, O polskich Habsburgach fragmenty opowieści rodzinnej, 

http://www.muzeum-zywiec.pl/zmarla-arcyksiezna-maria-krystyna-habsburg,1,70,akt.htm, 

dostęp z 1 dnia sierpnia 2014. 
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mu, a stamtąd pociągiem do Paryża, przyjąłem z niedowierzaniem. Zbyt dobre, 

żeby było prawdziwe. Lepiej od razu kombinować na lewo. Postanowiliśmy 

jednak poczekać. Cztery dni to ostatecznie nie tak wiele. Zwłaszcza że wypłaco-

ne nam w poselstwie niewielkie diety pozwoliły na oglądanie miasta. W Sztok-

holmie spotkałem znajomego z Warszawy, pana Weytko, sekretarza naszej am-

basady, żonatego ze Szwedką. W ich gościnnym domu zetknęliśmy się przy ko-

lacji z kilku Szwedami. Wypytywali o przebieg kampanii wrześniowej. Słuchali 

życzliwie i uważnie naszych niebohaterskich i mocno goryczą przepojonych 

wrześniowych relacji. Dziwili się. Żałowali nas. I to chyba było najprzykrzej-

sze. Trudno nam było przebywać w pięknym Sztokholmie wśród neonów, świet-

nie ubranych ludzi i oszałamiających dostatkiem wystaw sklepowych, gdzie 

uprzejmy policjant czuwał równie obojętnie przed ambasadą polską, jak i nie-

miecką39.  

Pomimo tego, że większość uciekinierów traktowała pobyt w Szwecji jako 

przejściowy, Poselstwo RP aż do powołania Delegatury Polskiej Opieki Spo-

łecznej Rządu Rzeczypospolitej na Skandynawię w 1943 r. sprawowało nad 

nimi opiekę. Trudno ocenić, jaka była skala tej pomocy. Natomiast Delegatura, 

która zorganizowała się w 1944 r. wydatkowała dużo, bo po 100 tys. koron 

miesięcznie w samym roku 1945, wypłacając niepracującym zasiłki w wysoko-

ści 130 koron mieszkającym w Sztokholmie, a 120 koron osobom spoza stoli-

cy40. POS wypłacała poza tym dodatkowo zasiłki w wysokości 10 koron oso-

bom przebywającym w obozach. Jednorazowo zasiłki były też wypłacane z 

okazji zawarcia związku małżeńskiego i urodzin dziecka – odpowiednio 50 i 

100 koron. Jak ocenia A. N. Uggla, największą rolę Polska Opieka Społeczna 

odegrała w stosunku do przybyłych w ramach akcji hr. Folke Bernadotte i 

Szwedzkiego Czerwonego Krzyża w 1945 r. kilkunastu tysięcy byłych więź-

niów obozów koncentracyjnych oraz podczas akcji repatriacyjnej, kiedy to po-

mocą objęto ponad 5 tys. Polaków41.  

Z chwilą uznania przez Szwecję rządu w Warszawie 8 lipca 1945 r., Po-

selstwo RP zostało zmuszone do zaprzestania swojej działalności, chociaż w 

Sztokholmie pozostała jego obsada. Wówczas to pieczę nad przebywającymi tu 

Polakami przejęła Polska Opieka Społeczna i świadczyła ją do 31 stycznia 

1946 r.42 POS oprócz bezpośredniej opieki nad uchodźcami utrzymywała Do-

my Polskie (w Traneberg, Fiskeboda, Flosberg, Rosöga), gdzie opłacała wyży-

                                                      
39

 S. Jankowski (Agaton), Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie, t. 2. Warsza-

wa 1996, s. 20 i n. 
40

 Zasiłków nie wypłacano osobom przebywającym w obozach lub Domach Polskich; A. N. 

Uggla, Polacy w latach II wojny światowej, Gdańsk 1996, s. 90. 
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 A. N. Uggla, Polacy w Szwecji…, s. 89-91. 
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 Sprawy Poselstwa, a następnie Polskiej Opieki Społecznej, przejęło Interim Treasury 
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wienie i administrację. Ponadto organizowała uroczystości narodowe i religijne, 

prowadziła spisy uchodźców43, opłacała druk pisma „Polak”44.  

Cofnięcie przez Szwecję uznania rządowi londyńskiemu i przyjęcie przed-

stawicielstwa rządu warszawskiego sprawiło, że z jednej strony działał w tym 

kraju Komitet Likwidacyjny Ministerstwa Opieki Społecznej rządu w Londy-

nie, a z drugiej – rozpoczął swoją działalność Państwowy Urząd Repatriacyjny, 

będący reprezentantem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W tej swo-

istej „walce o dusze”, jaką prowadziły wśród uchodźców przedstawicielstwa 

Londynu i Warszawy, decyzję o powrocie do Polski podjęło nieco ponad 40% z 

nich. Pozostali zdecydowali o pozostaniu w Szwecji lub wyjeździe do innych 

krajów45.  

Działania Polskiej Misji Repatriacyjnej, poprzedzone założeniem przez Je-

rzego Pańskiego Związku Patriotów Polskich w Szwecji, a następnie działal-

ność Wydziału Konsularnego nowego Poselstwa RP w Sztokholmie, rozpoczę-

ły polaryzację środowiska emigracyjnego. Tuż po zakończeniu II wojny świa-

towej swoje struktury zaczął tworzyć nurt niepodległościowy w łonie polskiej 

emigracji w Szwecji. W procesie kształtowania się nurtu niepodległościowego 

można wyróżnić kilka etapów: I etap obejmuje okres od 1939 r. do 1956 r. i 

wiąże się z organizacjami założonymi przez uchodźców II wojny światowej, 

wydawaną prasą oraz różnorodnymi formami aktywności w tym okresie po-

dejmowanymi przez najaktywniejszych przedstawicieli emigracji niepodległo-

ściowej; II etap wiąże się z przybyciem emigracji „marcowej” po 1968 r. w 

charakterze uchodźców politycznych; III etap łączy się z emigracją solidarno-

ściową i wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Emigranci lat 60. i 80. w 

niewielkim stopniu zasilili szeregi istniejących organizacji i wytworzyli własne. 

 

Struktury emigracji niepodległościowej 

 

Z uwagi na to, że większość uciekinierów traktowała Szwecję jako kraj 

tranzytowy, trudno ustalić z całą pewnością liczbę Polaków przebywających 

tam w latach wojny. Według danych Polskiego Komitetu Pomocy ze stycznia 

1940 r. kolonia sztokholmska liczyła l50 dorosłych osób i 32 dzieci w wieku 

szkolnym. W okresie od października 1942 r. do końca września 1943 r. 

w Szwecji mieszkało 400 Polaków. Natomiast we wrześniu 1944 r. znajdowało 
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 A. N. Uggla, Polacy w Szwecji...., s. 89-91. 
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 A. Kłonczyński, My w Szwecji nie porastamy mchem… Emigranci z Polski w Szwecji w 
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się tam 1 tys. Polaków46, co w stosunku do łącznej liczby 61 tysięcy uchodź-

ców, jacy schronili się w Szwecji, nie jest liczbą zbyt dużą. Sytuacja ta uległa 

zmianie z chwilą podjęcia akcji przez hr. Folke Bernadotte i Szwedzki Czerwo-

ny Krzyż, zmierzającej do uwolnienia z niemieckich obozów koncentracyjnych 

i przewiezienia do Szwecji obywateli krajów skandynawskich47. Wśród urato-

wanych byli także obywatele polscy, głównie Polki i Żydówki, spora grupa 

dzieci i najmniej liczna grupa mężczyzn. Pomimo tego, że znaczna część z ura-

towanych powróciła następnie do Polski, wielu z tych, którzy zdecydowali się 

nie wracać, zaangażowało się w działalność organizacyjną nurtu niepodległo-

ściowego, któremu patronował „polski Londyn”.  

 

Polski Komitet Pomocy 

 

Już 8 września 1939 r., m. in. z grona pracowników Poselstwa RP, powo-

łano do życia Polski Komitet Pomocy, który miał za zadanie (…) roztaczanie 

opieki moralnej i doraźnej nad Polakami w Szwecji oraz wedle możliwości nie-

sienie pomocy ofiarom wojny w Polsce48.  

W siedzibie PKP przy Jungfrugatan noszącej nazwę „Ognisko", biuro or-

ganizacji prowadzili kolejno: Franciszek Stefaniak, Janina Rudnicka, Jarosław 

Pieniężny. Odbywały się tu: wspólna wigilia, wielkanocne „święcone", a także 

odczyty, pogadanki, wieczorki. 

W latach 50., w ramach działającej przez kilka lat szkółki sobotniej, zaję-

cia dla dzieci prowadziły m. in.: Wanda Madlerowa, Irena Młynarska i p. Ra-

tomska. Lokal PKP służył innym organizacjom. Urzędowały tu Delegatury: 

Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz angielskiego Interim Treasury 

Committee (w latach 1945-1947), który pośredniczył w emigracji Polaków na 

drugą półkulę. „Ognisko" służyło też Radzie Uchodźstwa Polskiego i Polskie-

mu Związkowi byłych Więźniów Politycznych. Od 1947 r. PKP przejął ciężar 

opieki nad polskim środowiskiem emigracyjnym. Do połowy lat 60. jednym 

z podstawowych działań było udzielanie pożyczek na zagospodarowanie się 

będącym w trudnej sytuacji finansowej, a pozostającym w Szwecji rodakom, 

jak również Polakom udającym się na dalszą emigrację. Pożyczki udzielane 

były także studentom. Przy Komitecie utworzono Komisję Stypendialną, w 

której skład wchodzili: konsul Alf Pomian-Hajdukiewicz, prof. Zbigniew Fole-

                                                      
46
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jewski, prof. Józef Trypućko i każdorazowy przewodniczący Zrzeszenia Stu-

dentów. Fundusz ten jednak szybko się wyczerpał. Z uwagi na to że Komitet 

nie doczekał się zwrotu większości pożyczek i zostały mu cofnięte subsydia 

zagraniczne, jego kondycja finansowa znacznie się pogorszyła pod koniec lat 

60. Na działalność i wydatki związane z utrzymaniem lokalu pozostawały je-

dynie składki członkowskie i ofiarność społeczeństwa. W r. 1969 dom przy 

Jungrrugatan zakupił „Riksteater" i jego dyrekcja wymówiła lokal PKP. Zarząd 

organizacji skutkiem różnych zabiegów uzyskał odszkodowanie i tymczasowe 

lokum. Rozpoczęto zbiórkę na nowy lokal, który zakupiono 29 listopada 1971 

r. i nadano mu nazwę Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych 

(OPON). Jednakże PKP nie zabezpieczył swojego udziału finansowego w za-

kupie nowego lokalu, co w następstwie sporów wewnątrz emigracji pozbawiło 

go możliwości uzyskania w nim siedziby.  

Oprócz pomocy materialnej Polski Komitet Pomocy współorganizował 

coniedzielne msze św. w języku polskim, zwykle w kaplicach przy Villagatan i 

Bergsgatan. Odprawiali je przyjezdni duchowni, przede wszystkim salezjanin 

ks. rektor Herman Burczyk. Co roku w Sztokholmie odbywały się rekolekcje, 

które wygłaszał rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. prałat Czesław Chmielew-

ski z Malmö. Tuż po zakończeniu wojny PKP wydał „Mały Modlitewnik Pol-

ski", przeznaczony dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Dla nich 

również starał się o pracę, wyszukiwał miejsca zatrudnienia. Zajmował się po-

średniczeniem w przyznawaniu azylu, zezwoleń na pobyt i pracę u władz 

szwedzkich, zanim tę funkcję przejęła Rada Uchodźstwa Polskiego.  

PKP organizował równolegle pomoc dla kraju. Utworzono specjalny refe-

rat odzieżowy, którym kierowały kolejno: Janina Rudnicka, Wanda Madlero-

wa, Janina Spychaj-Kurowska i Teodozja Rogowska. Wysyłano kilka ton 

odzieży rocznie. W związku z tym, że przesyłki poważnie wyczerpały zasoby 

finansowe Komitetu, utworzono specjalny „Fundusz wysyłki paczek". Kierow-

nictwo Funduszu zbierało pieniądze na ten cel i wysyłano paczki do Polski. 

Trafiały one pod prywatne adresy, ale zorganizowano też większe transporty 

dla instytucji charytatywnych i przytułków. PKP również obecnie organizuje 

wysyłkę lekarstw i pomaga Polakom leczącym się poza krajem.  

Inną formą działalności, jaką PKP systematycznie się zajmuje od początku 

istnienia, jest opieka nad grobami zmarłych Polaków. W 1953 r. utworzono 

„Fundusz Opieki nad Grobami im. Tadeusza Pilcha". Co roku jesienią Komitet 

przeprowadza zbiórkę wśród szwedzkiej Polonii. Pieniądze przeznaczone są na 

koszt utrzymania i konserwacji grobów, zakup świec i kwiatów. Od 1962 PKP 

rozpoczął wymianę drewnianych krzyży na kamienne płyty nagrobkowe, stara-

jąc się w ten sposób chronić polskie groby przed zniszczeniem lub likwidacją, a 

polskie losy na ziemi szwedzkiej przed zapomnieniem.  

Od początku istnienia prezesami Polskiego Komitetu Pomocy byli: Mag-

dalena Potworowska, Alf Pomian-Hajdukiewicz, Wiesław Patek, Jerzy Urbań-
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ski, Marek Teleszewski, Seweryn Palicki, Kazimierz T. Matuszak, Bohumir 

Smejkal. Szczególne zasługi dla tej organizacji mają: Eugenia Albrechtowa, 

Barbara Barcińska, Jadwiga Jaculewicz, Halina Kałużyńska, konsul Stanisław 

Kocan, prof. Helena Kostułowska, Przemysław Kowalewski, dr Michał Lisiń-

ski, płk dypl. Władysław Łoś, prof. Wanda Madlerowa, Teresa Trojanowska-

Matuszakowa, Franciszek Mejor, Irena Młynarska, (?) Pamer, min. Wiesław 

Patek, inż. Kazimierz Rogowski, Teodozja Rogowska. dyr. Stanisław Sierszyń-

ski, Janina Smejkalowa, Zofia Stadfors, kmdr por. Marian Wolbek, radca Józef 

Weytko, red. Norbert Żaba oraz honorowi członkowie: konsul Harry Wen-

nerlund, Janina Palmen, Maria Ramstedt, Stefania Żelechowska49. 

 

Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

 

W związku z przybyciem blisko 14-tysięcznej grupy byłych więźniów 

niemieckich obozów koncentracyjnych, doszło do powstania nowych stowarzy-

szeń. Już w 1945 r. narodziła się idea powołania organizacji pod nazwą Polski 

Związek byłych Więźniów Politycznych50. Pomimo że potencjalna liczba 

członków związku powinna równać się ilości byłych więźniów, gdyż dla nich 

ta organizacja była utworzona, nie wszyscy do niej wstąpili. Przyczyn było 

kilka, przede wszystkim: stan zdrowia i konieczność leczenia, podjęcie decyzji 

o dalszej emigracji do Kanady i USA, akcja repatriacyjna prowadzona przez 

władze polskie i szwedzkie. Rząd szwedzki czynił naciski mające na celu skło-

nienie byłych więźniów – obywateli polskich do powrotu do kraju. W tej sytua-

cji wiele osób powstrzymywało się od deklaracji przynależności do związku, 

która mogła wskazywać na chęć pozostania w Szwecji. Ostatecznie zadeklaro-

wało przynależność do PZbWP 700 osób. W styczniu l946 r. związek liczył 

ponad 20 kół.  

Wiosną 14 i 15 kwietnia 1946 r. w Lund odbył się Walny Zjazd założy-

cielski. Michał Lisiński jeden ze współtwórców i założycieli związku, tak rela-

cjonuje tamte wydarzenia: Przyjechało na niego około 300 delegatów z całej 

Szwecji, przeważnie na własny koszt i te wychudłe głodomory rozpoczęły obra-

dy, które trwały dwa dni: skończyły się założeniem związku i wybraniem zarzą-

du, w skład którego weszli: inżynier Edward Huszczo, który później wyemigro-

wał ze Szwecji, jako prezes, Michał Pluciński jako wiceprezes, Wanda Madle-

rowa, Bożysław Kurowski, Michał Lisiński i Jan Bramski, jako członkowie. 
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Komitet Pomocy, [w:] Polacy w Szwecji po II wojnie światowej, Sztokholm 1992, s. 15-21. 

Wielu ze znanych działaczy PKP spoczywa na cmentarzu Haga Norra w Sztokholmie; B. 

Smejkal, Haga Norra – cmentarz katolicki w protestanckiej Szwecji, Lublin 2000. 
50

 Relacja Michała Lisińskiego, zbiory własne autorki; zob. także: M. Lisiński, Organizacje 

polskie w Szwecji 1945-1970, [w:] Polacy w Szwecji po II wojnie światowej, op. cit., s. 23-

29. 



 

 

 
289 

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano, między innymi Adama Szczypiorskiego. 

Związek liczył ponad 600 członków51.  

Zdecydowano, że siedzibą będzie Sztokholm. Postanowiono, że Związek 

będzie organizacją apolityczną, natomiast będą doń przyjmowane osoby bez 

względu na to, jak długo zamierzają pozostać w Szwecji. Dokładne warunki 

przynależności określał statut: Zwyczajnym członkiem związku może być każdy 

obywatel polski i szwedzki, niezależnie od narodowości i każdy Polak, niezależ-

nie od obywatelstwa, który był więziony po 1-szym września 1939 roku przez 

władze okupacyjne lub przebywał w obozie koncentracyjnym z powodu: a) poli-

tycznej lub wojskowej działalności przeciw władzom okupacyjnym, b) wyznania 

lub narodowości, c) represji stosowanej przez te władze wobec ludności oku-

powanych krajów. Nie może być członkiem Związku, kto przebywał w więzie-

niach lub obozach koncentracyjnych za przestępstwa kryminalne52.  

Do końca lat 40. Związek utrzymał pierwotny stan liczebny, który jednak 

minimalnie zmniejszał się. Spowodowane to było praktyczną, doraźną stroną 

działalności, która polegała na pośredniczeniu w przyznawaniu odszkodowań 

byłym więźniom. Zwykle po uzyskaniu takiego odszkodowania zainteresowane 

osoby nie wykazywały już aktywności w pracach związku, co doprowadziło do 

powolnego zamierania jego działalności. Datą przełomową w historii PZbWP, 

a także wielu innych organizacji imigracyjnych był rok 1956. Zmiana sytuacji 

politycznej w Polsce, a przede wszystkim zaistnienie możliwości wyjazdów do 

kraju przyczyniły się do tego, że wiele organizacji zaczęło wygaszać działal-

ność. PZbWP nie organizował już zebrań. Prezesem była w tym okresie Wanda 

Madlerowa, wybrana w r. 1950. W pierwszej połowie lat 60. działalność zupeł-

nie ustała, chociaż do rozwiązania związku nie doszło53.  

Po śmierci Wandy Madlerowej w 1969 r. nowego prezesa już nie powoła-

no, chociaż organizacja podjęła próbę wznowienia działalności. Zgłosiło się 

ponownie ok. 350 osób, z dawnych członków – byłych więźniów. Na dobre 

organizacja wznowiła działalność w roku 1973. Na zebraniu 26 lutego 1973 r. 

powołano komitet PZbWP w składzie: przewodniczący – Jerzy Urbański, 

członkowie – Kazimiera Lenkszewicz i Seweryn Palicki. Walne Zebranie zwo-

łano na 19 maja 1973 r., kiedy to dokonano wyboru nowych władz. Prezesem 

Związku został Jerzy Urbański, funkcję wiceprezesa objęła Kazimiera 

Lenkszewicz.  

PZbWP wydawał swoje pismo pt. „Jedność", redagowane przez Ludomira 

Garczyńskiego-Gąssowskiego. Kwartalnik, którego pierwszy numer ukazał się 

w listopadzie 1974 r., wydawany był początkowo w nakładzie 550 egzempla-

rzy. Ostatni, 35. okolicznościowy numer pisma, wydany został z okazji jubile-

uszu 40-lecia przybycia do Szwecji polskich więźniów politycznych z niemiec-
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kich obozów koncentracyjnych. W miejsce „Jedności" powstało pismo pt. 

„Arka", które ukazywało się do 1987 r.  

Mimo, iż w myśl statutu członkiem związku mogła być każda osoba prze-

śladowana politycznie, a przybysze z kolejnych fal emigracyjnych takich repre-

sji starali się dowieść (głównie władzom szwedzkim), liczba członków nie po-

większała się. W roku 1975 pod egidą związku utworzono Stowarzyszenie Pol-

skiej Młodzieży, którym kierował Piotr Sadowski54. PZbWP ponadto do statutu 

dołączył deklarację przyjętą na Walnym Zebraniu 27 kwietnia 1957 r., którą 

następnie uznano za jego integralną część na Walnym Zebraniu 25 maja 1977 

r., określającą aktualne, polityczne stanowisko organizacji wynikające z panu-

jącej sytuacji politycznej: Polski Związek b. Więźniów Politycznych (Szwecji) 

stoi na stanowisku suwerenności Polski. Żadne obce państwo nie ma prawa 

ingerencji w sprawy wewnętrzne Polski. Naród Polski powinien mieć zapew-

nioną wolność w wyborze takiego systemu politycznego w jakim chce żyć. Tylko 

rząd i władze powołane przez wybrany w wolnych wyborach parlament mogą 

być uznane za legalne55.  

W latach 70. Związek współpracował z opozycją polityczną w Polsce, w 

tym z KOR-em, współorganizując ośrodek informacyjny i propagandowy na 

obszarze Szwecji. Spektakularną akcją współorganizowaną przez Związek była 

demonstracja polityczna przed Ambasadą Polską w Sztokholmie podczas wizy-

ty Edwarda Gierka w czerwcu 1975 r. Była to największa manifestacja Pola-

ków w Szwecji do czasu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i urządzonej 

w jego następstwie demonstracji w 1981 r. Polski Związek b. Więźniów Poli-

tycznych działa do dziś. Mieści się w dzielnicy Spånga. Prowadzi archiwum, 

bibliotekę i biuro56 . Z inicjatywy PZbWP w 1992 r. powstało Archiwum Emi-

gracji Polskiej przy Kongresie Polaków, stawiające sobie za cel gromadzenie 

dokumentów związanych z historią i działalnością polskiego wychodźstwa w 

Szwecji.  

 

Harcerstwo polskie 

 

Działania mające na celu utworzenie harcerstwa polskiego na terenie 

Szwecji podjęto w lutym 1945 r. Sekretariat Sekcji Oświatowej Polskiego Ko-

mitetu Pomocy ogłosił w „Wiadomościach Polskich" apel do wszystkich by-

łych członków ZHP o zarejestrowanie się. 14 kwietnia 1945 r. druh Maksymi-

lian Wilczek i druhna Maria Patkówna, upoważnieni przez naczelne władze 

ZHP na emigracji do utworzenia harcerstwa polskiego na terenie Szwecji, zwo-

łali pierwsze zebranie w lokalu „Ogniska". W zorganizowanym w końcu lipca 
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1946 r. Międzynarodowym Zlocie skautowskim na wyspie Gräsö w Szwecji 

wzięła udział 40-osobowa grupa polskich harcerzy. Wkrótce na terenie Szwecji 

zaczęły powstawać inne drużyny harcerskie: w Malmö, Göteborgu i Trellebor-

gu. Jedną z najaktywniejszych postaci w polskim ruchu harcerskim w tym 

okresie był Feliks Tomczak, działający w harcerstwie podczas okupacji w Pol-

sce, który do Szwecji przybył jako więzień obozów koncentracyjnych w Ora-

nienburgu-Sachsenhausen i Gusen. Niedługo po zakończeniu wojny zaczął 

redagować biuletyn harcerski pt. „Czuwaj"57. W okresie powojennym działało 

jeszcze kilka kręgów starszoharcerskich58.  

Polskie harcerstwo na terenie Szwecji nigdy nie było organizacją nazbyt 

liczną i prawdopodobnie zamarło już w latach 50. W Sztokholmie, w połowie 

lat 80., podjęto próby zorganizowania drużyn harcerskich wśród dość licznej 

młodzieży z polskich rodzin, która praktycznie pozostawała poza oddziaływa-

niem polonijnych organizacji. W maju 1986 r., przy Ośrodku Polskich Organi-

zacji Niepodległościowych, powołany został Związek Harcerstwa Polskiego 

poza granicami Kraju – Okręg Szwecja, który podlegał Kwaterze Głównej ZHP 

na Uchodźstwie w Londynie. Drużynę harcerek objęła Krystyna Gronowska, 

drużynę harcerzy Jan Potrykus. Miejscem zbiórek był Ośrodek Polskich Orga-

nizacji Niepodległościowych. Opiekę nad hufcem sprawował Roman Koba – 

przewodniczący Kongresu Polaków w Szwecji59.  

W czerwcu 1986 r., niedaleko Sztokholmu, odbył się pierwszy obóz har-

cerski, w którym wzięło udział 80 osób. Wkrótce potem doszło do nieporozu-

mień wśród kadry instruktorskiej (w kwestii sposobu działania oraz przywódz-

twa), co doprowadziło do rozbicia organizacji harcerskiej. W 1991 r. z inicja-

tywy J. Potrykusa powołany został Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego 

„LS-Kaszuby”, który działa do dziś60. Na początku lat 90. w stolicy Szwecji 

działały trzy niezależne od siebie hufce, które zrzeszały ok. 200 harcerzy. Jeden 

z nich, noszący nazwę Krąg Harcerski Orlego Szponu, prowadził Wojciech 

Mizgalewicz wraz dwoma instruktorami. Hufiec (a raczej korpus-kår według 

szwedzkiego podziału organizacyjnego) był częścią szwedzkiego skautingu – 

Svenska Scoutförbund61. Jednakże był to czysto polski związek, który używał 

polskich mundurów, systemu sprawności, odznaczeń, krzyża harcerskiego, oraz 

statutu harcerstwa polskiego. Krąg Harcerski Orlego Szponu co dwa lata odna-

wiał uzyskane pozwolenie na stosowanie polskiej symboliki na zjeździe skau-

tów szwedzkich. Główną ideą działania hufca było objęcie opieką młodych 
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Polaków, najczęściej z drugiej generacji, urodzonych w Szwecji, i nauczenie 

ich języka polskiego, wiedzy o Polsce, polskich tradycji, wspólnej zabawy, a 

także zaszczepienie idei harcerstwa. Krąg Orlego Szponu zrzeszał ok. 40 osób. 

Od 1989 r. korzystał z lokalu Polskiego Towarzystwa „Ogniwo". Wydawał 

własną 4-stronicową gazetkę pt. „Skaucik", redagowaną przez harcerzy. Gazet-

ka docierała do harcerzy na terenie Sztokholmu i ukazywała się 1-2 razy do 

roku. Hufiec organizował zbiórki, bal karnawałowy, dyskoteki, wycieczki, bi-

waki, obozy letnie, kursy różnego rodzaju. Brał udział w imprezach organizo-

wanych przez polskie stowarzyszenia. Hufiec organizował straż harcerską na 

terenie Sztokholmu podczas wyborów w Polsce w 1991 r.62  

 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 

 

Rok 1946 zapisał się ważnymi wydarzeniami w życiu polskiej emigracji. 

Narodziła się wtedy idea założenia Związku Wolnych Polaków w Västerås, 

ukonstytuował się wspomniany wcześniej Polski Związek byłych Więźniów 

Politycznych, powstała Rada Uchodźstwa Polskiego i Stowarzyszenie Polskich 

Kombatantów w Szwecji. Szwedzkie SPK utworzono według wskazówek 

władz z Londynu w listopadzie 1946 r.63 Założycielami było 5 osób, w tym 

ppłk dypl. Feliks Brzeskwiński, ostatni attaché RP w Sztokholmie. Utworzono 

koła terenowe, w tym sztokholmskie, którego pierwsze zebranie organizacyjne 

odbyło się 11 marca 1947 r. Pierwsze walne zebranie delegatów kół odbyło się 

na początku 1947 r. Prezesem Szwedzkiego SPK został kpt. Edmund Banasi-

kowski z Malmö 64, w związku z tym siedzibą Oddziału zostało to miasto. W 

drugim zjeździe SPK w r. 1948 wzięli udział członkowie 8 kół terenowych i 

kilku samodzielnych sekcji. Liczba członków związku wynosiła w tym czasie 

1 000 osób65.  

Szwedzkie SPK prowadziło ożywioną działalność. Przede wszystkim or-

ganizowało pomoc dla uchodźców. Prowadzone były również kursy gimnazjal-

ne, które kończyły się maturą uznawaną przez szwedzkie władze. Dla ubogich 

dzieci uchodźców polskich z Niemiec organizowane były trzymiesięczne obozy 

wakacyjne. W ramach SPK działały szkółki sobotnie dla dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów sprawowało patronat nad harcerstwem 

polskim. Liczebność stowarzyszenia, podobnie jak innych organizacji komba-

tanckich, stopniowo się zmniejszała. Zmieniała się również struktura polskiej 
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imigracji, napływały nowe fale emigrantów. W tej sytuacji dokonano zmiany w 

statucie i dopuszczono do członkostwa wszystkich tych, którzy biorą udział w 

walce emigracyjnej o niepodległość Polski (rozdz. II art. III 2b Statutu Federa-

cji Światowej SPK). Ożywiło to działalność stowarzyszenia. W r. 1972 SPK 

było współfundatorem Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych 

(OPON) przy Östermalmsgatan 75 w Sztokholmie. W roku 1975 z inicjatywy 

SPK na dziedzińcu OPON-u stanął Pomnik Katyński, poświęcony przez ks. 

Władysława Rubina, ówczesnego biskupa d/s emigracji, w 35. rocznicę zbrod-

ni. W latach 70. istniały 3 koła SPK: w Sztokholmie, Jönköping i Västerås. 

Siedzibą Oddziału był Sztokholm. W latach 80. Działały: 4 koła terenowe w 

Sztokholmie, Göteborgu, Malmö i Jönköpingu 66. Na początku lat 90. uległy 

likwidacji koła w Malmö i Jönköpingu, natomiast reaktywowało swoją działal-

ność koło w Västerås i powstało nowe w Finspångu67. Na prezesa Oddziału 

SPK w Szwecji wybrano w 1989 r. Michała Bieniasza. Na przełomie lat 80. 

i 90. organizacja miała ok. 130 członków. 

 

Związek Wolnych Polaków w Västerås 

 

Związek został założony 9 grudnia 1946 r. W jego skład weszli Polacy 

tworzący niewielkie skupiska w Västerås, głównie pracownicy dużych zakła-

dów elektrycznych ASEA. Do pierwszych założycieli należeli: Aleksander 

Kądziela, Hanna Szer-Koba oraz Józef i Roman Koba. W pierwszym roku dzia-

łalności związek liczył 26 członków. Funkcję prezesa sprawował Józef Koba, a 

od 1964 r. pełnił ją Roman Koba. W początkowym okresie działalności założo-

no własną bibliotekę, dzięki pomocy finansowej zakładów ASEA. Nawiązano 

kontakty ze Związkiem Polaków w Lund, z którym wspólnie prowadzono akcję 

charytatywną dla najuboższych w kraju. W pierwszych latach działalności zor-

ganizowano niewielki zespół tańców ludowych i chór. Powstała sobotnia 

szkółka języka polskiego. Związek Wolnych Polaków, zgodnie ze statutem, 

pielęgnował tradycje niepodległej Polski. W ostatnich latach jego działalność 

koncentrowała się na pomocy medycznej dla Polski, doraźnej pomocy polskim 

rodzinom w kraju, a także rodakom na Wschodzie. Związek prowadzi działal-

ność odczytową, organizuje wieczory artystyczne – muzyki i poezji oraz ob-

chody rocznic narodowych. Jeszcze w połowie lat 90. zrzeszał ok. 100 osób68.  
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Jak podaje T. Nowakowski w cytowanym uprzednio „Słowniku biogra-

ficznym emigracji polskiej w Szwecji”69, w okresie powojennym działało Zjed-

noczenie Polskie, jedna z najliczniejszych i najprężniejszych organizacji, która 

posiadała 14 kół lokalnych. Działały one w dużych skupiskach polskich oraz w 

miejscowościach: Surhammar, Långhyttan, Landskrona, Hofors, Bruk, Bam-

broo, Örebro i Halstahammar. Działalność kół lokalnych zamarła po kilku la-

tach. Obecnie istnieje Zjednoczenie Polskie w Jönköping. 

 

Rada Uchodźstwa Polskiego 

 

Idea utworzenia Rady narodziła się wskutek cofnięcia uznania przez 

Szwecję dotychczasowym władzom polskim na uchodźstwie, obsadzeniu po-

selstwa polskiego przez przedstawicieli Polski Ludowej (28-31 lipca 1945) oraz 

likwidacji Polskiej Opieki Społecznej (na początku 1946 r.) Brakowało koor-

dynatora wszelkich działań organizacyjnych, politycznych i społecznych, jakim 

do tej pory było Poselstwo RP. Rada Uchodźstwa Polskiego miała przejąć tę 

funkcję, jako organ społeczny. Miało być to stowarzyszenie grupujące wszyst-

kie polskie organizacje, a nawet poszczególne osoby, które nie uznawały no-

wych rządów w Polsce, natomiast respektowały władze polskie w Londynie. W 

tym okresie nie było jeszcze ze strony szwedzkiej żadnej pomocy dla organiza-

cji. Rada miała reprezentować polskie wychodźstwo wobec władz szwedzkich, 

świadczyć pomoc i być płaszczyzną porozumienia polskiej imigracji. Z projek-

tem powołania tego społecznego organu koordynującego wystąpił Tadeusz 

Pilch, pracownik dawnego poselstwa i szef Interim Tressury Committee for 

Polish Questions. Znalazł on poparcie w osobach Łukasza Winiarskiego, Mi-

chała Plucińskiego i Michała Lisińskiego70. Zwołano zjazd założycielski, który 

odbył się 29-30 sierpnia 1946 r. Przedstawiciele istniejących w Szwecji pol-

skich organizacji uchwalili powołanie Rady Uchodźstwa Polskiego i wybrali 

zarząd, w skład którego weszli: prezes – Henryk Sokolnicki (były Poseł RP w 

Szwecji), członkowie – M. Pluciński, Ł. Winiarski i M. Lisiński.   

Do rady przystąpili przedstawiciele: Polskiego Komitetu Pomocy w Szwe-

cji (działającego na południu kraju), Związek Kobiet Pracujących Zawodowo, 

Zrzeszenie Studentów Polskich oraz przedstawiciel Kościoła katolickiego – ks. 

Czesław Chmielewski. Pod koniec 1946 r. dołączyły do Rady: Stowarzyszenie 

Polskich Kombatantów, Koło Lwowian, Związek Harcerstwa Polskiego i Pol-

ski Związek Byłych Więźniów Politycznych. W r. 1947 w skład Rady wchodzi-

ło 16 przedstawicieli Polskich organizacji działających w Szwecji: Oprócz 
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wcześniej wymienionych reprezentowane były: Polski Instytut Źródłowy w 

Lund i Związek Polaków w Szwecji71.  

Rada przejęła część zadań, jakie spełniał Polski Komitet Pomocy (np. uzy-

skiwanie zezwoleń na pobyt i pracę, uprawnień do azylu). Korzystała z siedzi-

by PKP, w którym posiadała własne biuro. Wkrótce przejęła wydawanie „Wia-

domości Polskich" (red. Łukasz Winiarski), pisma drukowanego wcześniej 

przez Polski Komitet Pomocy w miejsce wojennego „Informatora Polskie-

go"72. Była pierwszą organizacją ogólnokrajową reprezentującą polską mniej-

szość w Szwecji. Do połowy lat 60. spełniała tę funkcję, będąc organizacją 

otwartą na różne środowiska polskie, chociaż stopniowo jej rola i liczebność 

malała73.  

Z chwilą pojawienia się „fali marcowej" w Radzie nastąpił przełom. W ro-

ku 1969 zmieniono statut, w obawie przed zdominowaniem organizacji przez 

nowych imigrantów, których przekonań politycznych nie znano. Te obawy 

okazały się bezzasadne, bo emigranci „marcowi” tylko w niewielkim stopniu 

wykazali zainteresowanie działalnością organizacyjną w starych strukturach. 

Nie wytworzyli też własnych organizacji. Zmiana statutu Rady oraz utworzenie 

specjalnej komisji weryfikacyjnej przyniosły w efekcie jej upadek. Organizacje, 

które wystąpiły z RUP, utworzyły nową organizację, również o charakterze 

ogólnokrajowym – Federację Uchodźstwa Polskiego. Mimo sporów wewnętrz-

nych, w których dużą wagę odegrała sprawa nowego lokalu – siedziby polskich 

organizacji, Rada Uchodźstwa Polskiego nie zakończyła swojej działalności. 

Istnieje do dziś. Jest faktycznym właścicielem lokalu organizacji nurtu niepod-

ległościowego – Polskiego Ośrodka Organizacji Niepodległościowych. 

W czterdziestokilkuletniej działalności RUP funkcję przewodniczącego spra-

wowali: Henryk Sokolnicki, Zdzisław Przyjałkowski, Marek Teleszewski, Ta-

deusz Głowacki, Jakub Święcicki, Henryk Malinowski, Zygmunt Kraczkowski, 

Zygmunt Stankiewicz, Wiesław Smoleński. Obecnie, od 1991 r. prezesem Ra-

dy jest Jolanta Halkiewicz74.  

 

Federacja Uchodźstwa Polskiego 

 

Wskutek kryzysu w Radzie Uchodźstwa Polskiego, nasilającego się w po-

łowie lat 70., doszło do zwołania zjazdu 7 organizacji, które z niej wystąpiły. 

Były to: Polski Związek byłych Więźniów Politycznych, Polski Komitet Po-

                                                      
71

 Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji z 27 sierpnia i 2 

września 1947, zbiory własne autorki; por. Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, Statut 

RUP. 
72

 Relacja L. Garczyńskiego-Gąssowskiego, zbiory własne autorki. 
73

 Po 1956 r. wiele osób opuściło szeregi organizacji niepodległościowych, by nie zamykać 

sobie drogi do kraju w związku z możliwością wyjazdów i kontaktów z Polską. 
74

 Polacy w Szwecji. Słownik... s. 14. 
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mocy, Samodzielne Koło Byłych Żołnierzy AK, Koło Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów z Västerås, Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży (działające przy 

PZBWP), Polska Grupa Młodzieżowa (działająca przy PKP) i Polsko-

Skandynawski Komitet Opieki i Pomocy. 10 lutego 1978 r. doszło do powoła-

nia nowej organizacji przedstawicielskiej – Federacji Uchodźstwa Polskiego. 

Prezesem został Jerzy Urbański (wieloletni, zasłużony prezes Polskiego Związ-

ku b. Więźniów Politycznych), wiceprzewodniczącym – Tadeusz Welz (sekre-

tarz PKP), sekretarzem – Stanisław P. Sadowski (prezes Stowarzyszenia Pol-

skiej Młodzieży). Poza Federacją pozostały: Stowarzyszenie Polskich Komba-

tantów i szwedzki oddział PPS. Uchwalony statut, którego autorem był Marek 

Teleszewski, nie przewidywał działalności finansowej ani gospodarczej, tylko 

reprezentacyjną. Brak skarbnika i komisji rewizyjnej szybko dał się we znaki, 

w r. 1981 zmieniono statut, wybrano skarbnika i powołano komisję rewizyjną.  

Federacja została powołana w miejsce niesprawnej Rady Uchodźstwa Pol-

skiego, jednakże w praktyce obie organizacje działały równolegle. Federacja 

istniała do 1985 r., kiedy na nadzwyczajnym zebraniu delegatów doszło do jej 

rozwiązania, a organizacjom zrzeszonym zalecono wstąpienie do Kongresu 

Polaków w Szwecji75. Wskutek regresu w działalności Rady i Federacji wyod-

rębniła się w tym okresie jeszcze jedna organizacja – Związek Polaków w 

Szwecji, która pozostała poza głównymi strukturami (tj. Kongresem i CZOP-

em). Niekiedy uważana jest za przedstawiciela trzeciego nurtu w życiu 

szwedzkiej Polonii76. 

 

Kongres Polaków w Szwecji 

 

Potrzeba jednej, silnej organizacji, która zjednoczyłaby podzielony, pełen 

wzajemnych animozji nurt stowarzyszeń niepodległościowych, stała się paląca 

w obliczu wydarzeń politycznych w Polsce w 1980 r. Idea powołania organiza-

cji na wzór licznie powstających w innych krajach pod nazwą „Solidarność" nie 

powiodła się. Dopiero wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 

1981 r. zmobilizowało polskie środowisko niepodległościowe do utworzenia 

Kongresu Polaków. Weszły do niego, na równych prawach, Rada Uchodźstwa 

Polskiego i Federacja Uchodźstwa Polskiego, a wraz z nimi zrzeszone organi-

zacje członkowskie i nowopowstałe ugrupowania „solidarnościowe". Utworze-

nie Kongresu podyktowane było ponadto koniecznością posiadania przez Pola-

ków jednego uprawnionego reprezentanta do kontaktów z władzami szwedzki-

mi.  

                                                      
75

 Relacja L. Garczyńskiego-Gąssowskiego; relacja Janusza Sławomirskiego, zbiory własne 

autorki. 
76

 Związek Polaków w Szwecji zajmował się głównie działalnością kulturalną. Do 1999 r. 

prowadził Polski Klub „Piwnica” na Starym Mieście w Sztokholmie. 
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10 stycznia 1982 r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. Miało ono 

miejsce w auli Vasagymnasium w Sztokholmie. Wzięło w nim udział kilkaset 

osób. Z uwagi na to, że pierwsze zebranie nie rozstrzygnęło wielu spraw, ty-

dzień później (17 stycznia) odbyło się następne, na którym zaproponowano 

nazwę organizacji. Początkowo miał to być Kongres Polaków „Solidarność", 

ale ponieważ tworząca się organizacja nie należała do struktur „Solidarności", 

przyjęto nazwę Kongres Polaków w Szwecji. Organizacja wyrażała pełne ofi-

cjalne poparcie dla „Solidarności", co zadeklarowała wobec władz szwedzkich, 

jako jedno z naczelnych zadań. Po przyjęciu statutu (na którego kształt miał 

duży wpływ Związek Wolnych Polaków w Västerås) i wybraniu zarządu oraz 

akceptacji Kongresu jako organu przedstawicielskiego przez władze szwedzkie 

rozpoczęto działalność.  

Jako pierwsza zaistniała potrzeba pomocy rodzinom internowanych w kra-

ju (Kongres otrzymał listę internowanych wraz z adresami ich rodzin). Dzięki 

temu, że udało się uzyskać zwolnienie od opłat pocztowych, Kongres mógł 

świadczyć pomoc materialną, wysyłając przez 9 miesięcy pod podane adresy 

paczki z odzieżą i żywnością77. Na pomoc dla Polski w stanie wojennym prze-

znaczone były składki członkowskie, dochody z organizowanych imprez. Adre-

sy internowanych zostały przekazane zainteresowanym rodzinom szwedzkim, 

które podjęły opiekę nad Polakami78.  

W początkowym okresie istnienia Kongres zrzeszał ok. 1 200 osób. Stop-

niowo zwiększała się liczba organizacji członkowskich i ilość członków. 

Pierwszym prezesem został Jan Zuchowski, natomiast od 1984 r. do 2001 r. 

funkcję tę pełnił Roman Koba. Kongres wydaje własne pismo pt. „Słowo Kon-

gresu". Jest jedną z dwu ogólnokrajowych organizacji ogólnokrajowych w 

Szwecji, skupiających znaczną część polskiej emigracji. Na początku XXI wie-

ku Kongres tworzyły następujące organizacje członkowskie: Stowarzyszenie 

Polskie w Göteborgu, Zjednoczenie Polskie w Jönköping, Polski Komitet Po-

mocy, Rada Uchodźstwa Polskiego, Grupa Polska w Uppsali, Stowarzyszenie 

Polskich Kombatantów – Oddział Szwecja, Stowarzyszenie Polaków w Skara-

borgs Län, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Związek Żołnierzy 

AK, Związek Wolnych Polaków w Västerås, Związek Polaków w Helsingborg, 

Związek Polskich Katolików w Göteborgu, QUIZ (czyli Komitet Wsparcia 

Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych w Polsce), Koło Przyjaciół Fundacji 

Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Lund, Towa-

rzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Malmö, Towarzystwo Przyjaciół 

Fundacji Jana Pawła II w Sztokholmie, Komitet Wschodni SOS, Stowarzysze-

nie Polek w Szwecji, Stowarzyszenie Starszyzny Harcerskiej w Szwecji, Towa-

                                                      
77

 Relacja R. Koby, zbiory własne autorki. 
78

 Kongres był jedną z wielu organizacji świadczących pomoc Polsce w stanie wojennym. 

Zupełnie odrębnego opracowania wymaga ogromna, spontaniczna i masowa pomoc społe-

czeństwa szwedzkiego polskiemu społeczeństwu w tym okresie. 
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rzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Szwecji, Związek Polaków „Polonia” 

w Nörköping79 

 

Powstanie i rozwój organizacji solidarnościowych:  

Biuro informacyjne „Solidarności" 

 

Już w latach 70. funkcjonowała w Sztokholmie grupa osób zaangażowa-

nych w pomoc opozycji w Polsce. Była to nieformalna Grupa Kontaktowa z 

KOR-em (później Grupa Kontaktowa Polskiego Ruchu Demokratycznego), w 

której znaczącą rolę odegrali: Maria Borowska, Elżbieta Święcicka i Jakub 

Święcicki. Głównym celem grupy było informowanie szwedzkich elit politycz-

nych, głównie socjaldemokracji, o sytuacji w Polsce i działalności opozycji 

demokratycznej oraz wpływanie na opinię publiczną za pomocą wydawnictw, 

artykułów prasowych i książek80. Kontakty z prasą szwedzką, partią socjalde-

mokratyczną i związkami zawodowymi, które spowodowały w następstwie 

wyjazdy szwedzkich dziennikarzy, polityków i działaczy związkowych do Pol-

ski, niewątpliwie przygotowały grunt do zaangażowania się Szwedów w spra-

wy polskie w latach 80. Biuro Informacyjne „Solidarność" powstało jako jedno 

z pierwszych, tuż po wiadomości o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. 

Utworzenie biura zainicjowały osoby z Grupy Kontaktowej z Polskim Ruchem 

Demokratycznym, po porozumieniu się ze szwedzką centralą związków zawo-

dowych (Landsorganisation, LO). Początkowo zorganizowano je w domu Ja-

kuba Święcickiego, a następnie w siedzibie centrali szwedzkich związków za-

wodowych w Sztokholmie, które udostępniły oddzielny lokal. Zgodnie z wy-

mogami prawa szwedzkiego zawiązano stowarzyszenie pod nazwą Biuro In-

formacyjne „Solidarności", które nadało mu osobowość prawną. Utworzenie 

organizacji miało jedynie charakter formalny, gdyż tylko w ten sposób można 

było założyć konta bankowe i pocztowe oraz działać legalnie. Jako organizacja 

(w myśl szwedzkiego prawa) Biuro posiadało statut, który określał główny cel 

działania – pomoc związkowi zawodowemu „Solidarność" w Polsce81. Z uwagi 

na to, że szwedzkie związki zawodowe postawiły warunek, że na czele Biura 

musi stać członek „Solidarności" i obywatel polski, Jakub Święcicki ustąpił. 

Kierownictwo objął Stefan Trzciński – pracownik Biura Zagranicznego Regio-

nu Mazowsze.  

                                                      
79

 Wg danych zamieszczonych w „Słowie Kongresu” z sierpnia 2002. 
80

 Relacja Marii Borowskiej, zbiory własne autorki. Skutkiem działalności tej grupy, na 

Zachodzie ukazał się pierwszy artykuł poświęcony możliwościom przejścia od komunizmu 

do demokracji w Polsce na drodze reform autorstwa Stena Johanssona w socjaldemokra-

tycznym periodyku „Tyden" w roku 1976. 
81

 Statut, jak też cała dokumentacja Biura Informacyjnego „Solidarności” w Sztokholmie, 

po jego likwidacji zostały wysłane do Biura Zagranicznego NSZZ „Solidarność" w Gdań-

sku. 
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W tym czasie powstała szwedzka organizacja pod nazwą Polen Solidarität 

składająca się ze Szwedów i Polaków, współpracująca z Biurem i wspomaga-

jąca jego działalność. Biuro Informacyjne „Solidarności" właściwą pomoc 

związkowi zawodowemu „Solidarność" zaczęło świadczyć od momentu, kiedy 

stało się jego kadrową strukturą82. Miało więc niejako podwójną osobowość 

prawną. W początkowym okresie istnienia Biura jego działalność polegała na 

urządzaniu demonstracji, wymianie informacji i organizowaniu pomocy dla 

kraju. W Biurze stale działało od 7 do 10 osób (w tym dwie osoby zatrudnione 

etatowo). Organizacja finansowana była przez szwedzkie związki zawodowe. 

Środki finansowe były przyznawane na działalność dwojakiego rodzaju: na 

utrzymanie Biura i działalność w Szwecji oraz pomoc Polsce. 

Zakrojona na szeroką skalę pomoc Polsce (przerzuty i systematyczne 

transporty) pochłaniała większość środków finansowych. Działalność w Szwe-

cji, wykorzystująca proporcjonalnie niewielką część pieniędzy, koncentrowała 

się na urządzaniu demonstracji i wydawaniu biuletynu, który był redagowany 

na podstawie prasy podziemnej z Polski. „Biuletyn Sztokholmski” wydawany 

był do jesieni 1982 r., tj. do powstania centralnego biuletynu, wydawanego w 

Paryżu, który następnie kolportowano również w Szwecji. Organizowano po-

nadto seminaria, wyjazdy, spotkania – głównie dla środowisk szwedzkich. W 

roku 1983 kierownictwo Biura przejął Marek Michalski. Biuro Informacyjne 

„Solidarności" w Sztokholmie zakończyło działalność w 1989 r.83  

W latach 80., niezależnie od siebie, zaczęło powstawać wiele organizacji 

„solidarnościowych", grupujących działaczy związku, których stan wojenny 

zastał w Szwecji, sympatyków tego ruchu lub osoby zaangażowane w działal-

ność polityczną i pomoc Polsce, a także emigrantów postsolidarnościowych. 

Najwcześniej, w różnych częściach Szwecji potworzyły się niewielkie liczebnie 

komitety poparcia „Solidarności". Były to zarejestrowane organizacje miesza-

ne, posiadające statuty i zarządy, niejednokrotnie angażujące więcej Szwedów 

niż Polaków. Żywot komitetów i innych organizacji powstałych na fali „soli-

darnościowej" był dość krótki. Te nieliczne, które przetrwały do lat 90. zmieni-

ły formy działania i cele. 

 

 

 

 

                                                      
82

 Biuro Informacyjne stało się strukturą kadrową NSZZ „Solidarność" po utworzeniu 

Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w kraju, po uruchomieniu Biura Informacyjnego 

„Solidarności" Za Granicą z siedzibą w Brukseli oraz kiedy odbyło się pierwsze zebranie 

biur zagranicznych i grup poparcia „Solidarności". Ustalono wtedy, że biura zagraniczne 

wchodzą w skład struktury kadrowej związku i odpowiadają tylko przed TKK, a nie przed 

swoimi zarządami. 
83

 Relacja Marka Michalskiego; relacja Katarzyny Sławskiej, zbiory własne autorki. 
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Szwedzki Komitet Poparcia Solidarności  

(Svenska Stödkommittee för Solidaritet) 

 

Organizacja powstała na południu Szwecji po 13 grudnia 1981 r. z inicja-

tywy osób zaangażowanych w pomoc opozycji demokratycznej w Polsce. W 

początkach działalności spełniała podobną funkcję jak Biuro Informacyjne „So-

lidarności" w Sztokholmie. Największy udział w rozwoju organizacji mieli: 

Józef Lebenbaum, Jan Axel Stoltz, Mirosław Ancypo, Grzegorz Gauden, Bo-

żena Wyszomirska i Marian Dąbrowski. Działalność polegała na szerokiej 

kampanii na rzecz poparcia „Solidarności", przekazywaniu informacji świato-

wym agencjom prasowym, Radiu Wolna Europa i in. Komitet utrzymywał kon-

takt z Biurem Informacyjnym „Solidarności" w Brukseli, rządem londyńskim, 

RWE, paryską „Kulturą" oraz Komisją Krajową „Solidarności", Regionami: 

Szczecin, Gdańsk i Kraków, a także z Konfederacją Polski Niepodległej i "So-

lidarnością Walczącą". Współpracował z „Tygodnikiem Mazowsze" i „Spotka-

niami". Do maja 1989 r. organizacja posiadała lokal w centrum Lund, na po-

czątku czynny całą dobę, przez który w skali roku przewijały się setki osób. W 

tym czasie, oprócz informowania o sytuacji w Polsce i wpływania na szwedzką 

i światową opinię publiczną, komitet świadczył doraźną pomoc Polakom, któ-

rzy po 1981 r. znaleźli się w Szwecji. Duże znaczenie miały rozmowy na 

szczeblu rządowym – z ministrem spraw zagranicznych Danii i wicepremierem 

rządu szwedzkiego oraz z przedstawicielami szwedzkich partii politycznych i 

związków zawodowych. Po interwencji Komitetu w Ministerstwie d/s Imigran-

tów 1 800 osób otrzymało prawo pobytu w Szwecji. Organizacja spełniała też 

funkcję „stacji przesiadkowej" dla jadących do i z Polski. Od 1983 r. Komitet 

był częścią Conference of Solidarity Support Organisation. Po 1989 Komitet 

praktycznie zaprzestał działalności, chociaż formalnie nie rozwiązał się.  

Działem Komitetu była Niezależna Agencja Polska – Independent Polish 

Agency (IPA), wyspecjalizowana jednostka dokumentująca wydarzenia w kraju 

i na świecie związane z opozycją demokratyczną w Polsce, która zgromadziła 

największe na świecie archiwum związane z ruchem „Solidarności". IPA pro-

wadziła dokumentację historyczno-fotograficzną wydarzeń, gromadziła książki, 

pisma, filmy robione w podziemiu. Jej materiały zasiliły większość bibliotek na 

świecie. Udostępniano je odpłatnie, a uzyskane środki przekazywano do kra-

ju84.  

 

Komitet Wsparcia Solidarności w Södertälje 

 

Organizacja powstała z inicjatywy Mieczysława Nycza w grudniu 1981 r. i 

skupiała niewielką grupę Polaków, m.in. członków wcześniej istniejącego Sto-

warzyszenia Polaków w Södertälje, organizacji członkowskiej Centralnego 

                                                      
84

 Relacja Józefa Lebenbauma, zbiory własne autorki. 
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Związku Organizacji Polonijnych (CZOP). W tym samym czasie grupa mło-

dych Szwedów zawiązała prosolidarnościowy komitet o podobnym charakte-

rze. Oba komitety połączyły się w jedną organizację – Komitet Wsparcia Soli-

darności (Kommitten för Polen-Solidaritet), liczący 41 osób, z czego większość 

stanowili Szwedzi. Był to jeden z 30 komitetów wsparcia „Solidarności", jakie 

spontanicznie powstały w Szwecji po wprowadzeniu stanu wojennego w Pol-

sce. Najaktywniejszą grupę komitetu stanowili: Mieczysław Nycz, Ingrid Nycz, 

Kazimierz Szyporyn, Barbara Szyporyn, Apolonia Högestätt, Tadeusz Piekar-

ski, Annika Berg-Grundemark, Lasse Nykvist, Wacław Tuciński, Monika Tu-

cińska, Barbara Wolska, Ola Jordan, Jan Wolski, Irena Fredriksson. Działal-

ność komitetu polegała na popieraniu „Solidarności" w Polsce przez urządzenie 

demonstracji, tworzenie list protestujących, organizowanie wieców i zbiórek 

pieniędzy, przekazywanych do kraju za pośrednictwem Biura Informacyjnego 

„Solidarności" w Sztokholmie. Organizowano ponadto: spotkania z przedsta-

wicielami szwedzkich partii politycznych, spotkania z czołowymi przedstawi-

cielami „Solidarności”, wystawy ilustrujące działalność związku (biblioteka 

miejska w Södertälje), wernisaż prac malarskich artystów tworzących w Södert

älje, połączony ze sprzedażą, z której dochód przeznaczono do Polski. 

Gromadzono środki finansowe, urządzając imprezy kulturalne (najczęściej 

koncerty, którym towarzyszyła sprzedaż losów loteryjnych), wystawy polskie-

go rękodzieła, sztuki ludowej itp. Komitet co roku zajmował się oczyszczaniem 

terenów gminy Södertälje za opłatą, którą następnie przekazywał do kraju. 

Dzięki ofiarności szwedzkiego społeczeństwa organizował wiele transportów z 

żywnością, odzieżą, obuwiem, lekarstwami, sprzętem i aparaturą szpitalną, 

specjalistycznym sprzętem dla inwalidów. Dla udokumentowania i propagandy 

własnej działalności Komitet Wsparcia Solidarności w Södertälje wydawał 

biuletyn informacyjny pt. „Razem". W 1991 r. organizacja zmieniła nazwę na 

Komitet Solidarności z Polską i jako jedna z nielicznych (z trzydziestu podob-

nych komitetów do 1989 r. rozwiązało się 25) działała dalej85.  

W latach 80. istniały ponadto: Związek Byłych Internowanych (skupiający 

działaczy „Solidarności", działający w Oxelösund w latach 1982-1984), Konfe-

deracja Wolnych Polaków w Finspång (działająca od 1985 r., zrzeszająca m. in. 

byłych internowanych działaczy związkowych), Stowarzyszenie Wolnych Po-

laków w Szwecji (działające w Sztokholmie w latach 1977-80 i 1985-1991)86.  

W marcu 1981 r., z inicjatywy Andrzeja Wojarskiego, powstało działające 

do dziś Polskie Stowarzyszenie w Göteborgu, którego prezesem od początku 

istnienia był Zbigniew Frank Skalenius. W pierwszym roku działalności sku-

piało 150 osób, w kolejnym – 250. W początkowym okresie istnienia działal-

ność organizacji koncentrowała się na urządzaniu demonstracji, akcjach propa-
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 Relacja Mieczysława Nycza, zbiory własne autorki. 
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 Por. Polacy w Szwecji. Słownik… s. 16; relacja Edwarda Czerneszewicza, zbiory własne 

autorki. 



 
302 

gandowych i organizowaniu pomocy materialnej dla Polski. W 1982 r. stowa-

rzyszenie urządziło wielki koncert w filharmonii w Göteborgu, w podziękowa-

niu społeczeństwu szwedzkiemu za pomoc Polsce. Stowarzyszenie zmieniło 

charakter działalności po 1989 r. i do 2007 r. koncentrowało się na aktywizo-

waniu polskiego środowiska poprzez działalność kulturalną oraz brało udział w 

akcjach pomocy Polsce w zakresie ochrony środowiska i opieki medycznej87. 

Obok nurtu niepodległościowego istnieje w Szwecji drugi nurt organizacji, 

skupionych wokół Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji (ZOP), ogól-

nokrajowej struktury, która powstała w miejsce Centralnego Związku Organi-

zacji Polonijnych w Szwecji. Organizacje tego nurtu swój rodowód mają w 

latach 60. XX w., kiedy z inicjatywy polskiego konsulatu w Sztokholmie roz-

poczęta została akcja zbiórki pod nazwą „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa 

Polskiego”. Do lat 90. XX w. powstało kilkanaście organizacji polonijnych, 

tworzących się w różnych częściach Szwecji wokół komitetów zbiórki. 

Organizacje z przymiotnikiem „polonijny” w nazwie, dla odróżnienia od 

politycznej emigracji niepodległościowej, deklarowały swoją apolityczność.  

 

Zakończenie 

 

Przekazanie insygniów władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie przez 

ostatnią głowę państwa na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego 22 grudnia 

1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie formalnie kończy etap istnienia 

drugiego niepodległościowego wychodźstwa politycznego. Na emigracji, także 

w Szwecji, pozostały jego struktury, które stanowią kontynuację nurtu niepod-

ległościowego. Obok Kongresu Polaków w Szwecji wraz z jego organizacjami 

członkowskimi, czasopismami takimi jak: „Polak”, „Wiadomości Polskie”, 

„Jedność”, „Arka” czy „Słowo Kongresu”, jest to przede wszystkim ruch har-

cerski oraz inicjatywy, jakie pojawiły się za sprawą osób zaangażowanych w 

działalność organizacyjną nurtu niepodległościowego. Są to m. in.: Archiwum 

Emigracji Polskiej w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych i 

pomnik katyński, usytuowany na nowo przy Katedrze św. Jana w Sztokholmie. 

Twarzą tego nurtu są wybitni działacze związani z Poselstwem RP, władzami 

emigracyjnymi w Londynie oraz organizacjami członkowskimi i zarządem 

Kongresu Polaków w Szwecji. Ostatnim delegatem rządu londyńskiego na te-

renie Szwecji była Zofia Stadfors, działaczka m.in. SPK i RUP, zmarła w 2007 

roku. To wydarzenie, jak również śmierć ostatniego prezesa Kongresu Michała 

Bieniasza w 25 lutego 2014 r. (który został członkiem Rady Narodowej w Lon-

dynie w wyborach przeprowadzonych w 1989 r.), kończą pewien istotny etap w 

dziejach polskiej emigracji niepodległościowej w Szwecji. 
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 Relacja Franka Skaleniusa, zbiory własne autorki. 
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