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Mateusz Pazgan
 1
 

Urząd starosty w Polsce Ludowej 

1. Wprowadzenie 

W powstającej Polsce po 123 latach zaborów urząd starosty ustanowiła w dniu 30 

października 1918 r. Rada Regencyjna dekretem „o utworzeniu władz pierwszej 

instancji” dla obszaru Kongresówki (Królestwa Polskiego). Na terenach zaboru 

pruskiego i austriackiego, urząd starosty wprowadzono już XIX w. Ostatecznie, 

częściowo nowa organizacja urzędu starościańskiego i zakres zadań starostów 

ujednolicony został w rozporządzeniu z mocą ustawy prezydenta RP z dnia 19 stycznia 

1928 r. „o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej”. W myśl tegoż 

aktu, starosta był na obszarze powiatu: „a) przedstawicielem Rządu, sprawującym 

z tego tytułu funkcje, przekazane mu rozporządzeniem niniejszem lub specjalnie 

zlecone przez Rząd, b) szefem administracji ogólnej, tj. administracji spraw 

wewnętrznych oraz innych działów administracji, bezpośrednio zespolonych (we 

władzach administracji ogólnej)”
2
. 

W takiej niezmienionej formule urząd starosty przetrwał w Polsce do 30 września 

1950 r., łącznie z okresem okupacji na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, z tym, 

że obowiązywało prawo niemieckie, a nie rozporządzenie prezydenta z mocą ustawy 

ze stycznia 1928 roku
3
. Celem artykułu będzie przybliżenie podstaw prawnych urzędu 

starosty i jego struktury wewnętrznej (aparatu pomocniczego) w pierwszym okresie 

Polski Ludowej, formalnie jeszcze nazywaną Rzeczpospolitą Polską, jak kontynuacji 

„starej” przedwojennej tradycji funkcji starosty, w przeciwieństwie do „nowego” 

i „postępowego” według komunistów administracji rad narodowych.  

2. Podstawy prawne urzędu starosty w latach 1944-1950 

Po utworzeniu 21 lipca 1944 r. w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego a następnie zainstalowaniu się komunistycznego „rządu” na ul.Spokojnej 

w Lublinie, w ostatnich dniach lipca 1944 roku
4
. W dniu 21 sierpnia 1944 r. PKWN 

ogłosił dekret „o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji”
5
. 

                                                                   
1 mpazgan3@wp.pl, Fundacja Oświata Oświe©ona. 
2 Mierzwa J., Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Wyd. Historia Iagiellonica, Kraków 

2012, s. 35; Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, Wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 176-177. 
3 Mączyński M., Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku 

publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945. Ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa 

jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, Wyd. PROMO, Kraków 2012, s. 172-173. 
4 Z 31 grudnia 1944 r. na 1 stycznia 1945 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przekształcił się 
w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej.  
5 Dz. U. 1928, Nr 2, poz. 8, art. 1; Kaczmarek, R., Historia Polski …, s. 482-483. 
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Jego tekst był bardzo zwięzły i krótki, składał się tylko z 13 artykułów, w tym 

pierwsze 6 obejmowało sprawy dotyczące wojewody, artykuły 7, 8 i 9 dotyczyły 

starosty, a ostatnie cztery uzupełniały wprowadzane przepisy. Przede wszystkim 

ważny był art. 11 który stanowił: „Uchyla się podział administracyjny, wprowadzony 

przez okupanta.” Przywracano więc moc obowiązującą podziału administracyjnego 

państwa polskiego sprzed 1 września 1939 r. 

Odtąd, działanie starosty określały dwa akty prawne: dekret PKWN z 21 sierpnia 

1944 r. oraz rozporządzenie prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. „o organizacji 

i zakresie działania władz administracji ogólnej”. W rzeczywistości jednak dekret 

PKWN był ważniejszy od przedwojennego rozporządzenia prezydenckiego
6
. 

W dekrecie tym, utrzymano zawiązywanie stosunku pracy starosty przez miano-

wanie, jednak nie dokonywał tego minister spraw wewnętrznych, tylko minister 

administracji publicznej na podstawie wniosku wojewody i opinii Powiatowej Rady 

Narodowej. Inaczej sprawa się miała na terenach poniemieckich, gdzie trzeba było 

stworzyć administrację polską od podstaw. Istniał tam tymczasowy zarząd państwowy 

(TZP) z okręgowymi i obwodowymi pełnomocnikami rządu. 

Dopiero po powołaniu w listopadzie 1945 r. Ministerstwa Ziem Odzyskanych 

(MZO), 6 kwietnia 1946 r. Władysław Gomułka, minister ziem odzyskanych, wydał 

rozporządzenie o ustaniu tymczasowego zarządu państwowego i powołaniu admini-

stracji ogólnej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. W tym czasie wcześniej 

powołani obwodowi pełnomocnicy rządowi z mocy prawa stali się starostami
7
. 

Nowym przepisem wobec rozporządzenia prezydenta ze stycznia 1928 roku, był 

art. 8,. który stanowił: „Starostę odwołuje Kierownik Resortu Administracji Publicznej 

[dla ziem zachodnich Ministerstwo Ziem Odzyskanych – przyp. M.P.]. Powiatowa 

Rada Narodowa ma prawo żądać ustąpienia starosty umotywowaną uchwałą, 

występując z własnej inicjatywy, bądź też z inicjatywy jednej z Rad Gminnych danego 

powiatu […].” Następne zdanie mówiło. „[…] Kontrolę społeczną nad działalnością 

starosty wykonuje Prezydium Powiatowej Rady Narodowej”. Starosta był też 

zobowiązany składać jawne sprawozdania miesięczne, a od 1949 r. poufne sprawoz-

dania kwartalne do Powiatowej Rady Narodowej z ogólnej sytuacji w powiecie oraz 

wykonywanych przez siebie czynności. Z przytoczonych przepisów prawa wynika, że 

urząd starosty został w znacznym zakresie poddany nadzorowi powiatowym radom 

narodowym
8
. 

Starosta w myśl rozporządzenia z 1928 r. pełnił w powiecie nadal podwójną rolę: 

jako organ administracji rządowej I instancji reprezentował rząd w terenie i był szefem 

administracji ogólnej. Jednakże zadania reprezentanta rządowego zostały ograniczone 

                                                                   
6 Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 58-59. 
7 Dz. U. 1945, Nr 51, poz. 295, art. 6-7. 
8 Kozyra W., Ustrój administracji państwowej w Polsce Ludowej w latach 1944-1950, Czasopismo Prawno-

Historyczne, t. 53, z. 1 (2011), s. 186. 
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do niezbędnego minimum. Zachowano okolicznościowe przemowy starosty z okazji 

świąt państwowych i mowy okolicznościowe, w tym podczas Święta Pracy 1 Maja. 

Jako szef administracji ogólnej starosta kierował podległym mu urzędem, dbał 

o porządek publiczny i ład społeczny w powiecie, przy czym wyłączono z jego kompe-

tencji nadzór nad policją, po wojnie przemianowaną na Milicję Obywatelską, która 

stała się strukturą administracji niezespolonej, podległą bezpośrednio Ministerstwu 

Bezpieczeństwa Publicznego. Szef administracji powiatowej wykonywał zalecenia 

i okólniki wojewody, mógł zarządzać, orzekać, stawiać wnioski wszystkim podległym 

mu organom oraz przewodniczył wszystkim komisjom. W jego zastępstwie funkcję tę 

mógł pełnić wicestarosta.  

Starosta zobowiązany był dostarczać wojewodzie co miesiąc, a od 1949 roku co 

kwartał raporty sytuacyjne: polityczne i statystyczno–sytuacyjne powiatu. Składał 

również roczne sprawozdanie z działalności starostwa powiatowego na plenarnych 

zebraniach PRN.  

Ważnym zadaniem starosty była organizacja tzw. roków urzędowych, czyli 

doroczne spotkania z mieszkańcami gmin powiatu, z każdą gromadą. Najczęściej takie 

spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich, względnie w remizach strażackich, na 

przełomie lutego i marca, a były poświęcone sprawom mieszkańców, którzy wówczas 

mogli osobiście zwrócić się do starosty z prośbą, zażaleniem czy uwagą.  

Ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej 

art. 33 znosiła urząd starosty i wicestarosty. Jego miejsce w pewnym zakresie zajął 

Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej
9
. 

3. Struktura starostwa (aparat pomocniczy urzędu) 

Struktura starostwa została zorganizowana według przepisów przedwojennych, 

a w szczególności rozporządzenia prezydenta RP z 1928 r., oraz rozporządzenie 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 roku
10

.  

Starostwo składało się z kancelarii i merytorycznych referatów. Całością urzędu 

starościńskiego kierował starosta, a w jego zastępstwie – wicestarosta. Na mocy 

ustawy o państwowej służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. starosta zawiązywał 

z urzędem powiatowym stosunek pracy poprzez mianowanie jako urzędnik cywilny 

i funkcjonariusz państwowy, z tym, że starosta i jego bezpośredni zastępca z założenia 

pełnili funkcje polityczne, pozostali zaś pracownicy urzędu – funkcje cywilne. 

W 1948 r. został wprowadzony dekret nowelizujący ustawę z 1922 r. o pracownikach 

cywilnych w administracji, który znosił odrębności prawne między urzędnikami 

cywilnymi a funkcjonariuszami państwowymi, pozostawiając z formalnego punktu 

widzenia tylko cenzusy. Wszyscy pracownicy starostwa stali się pracownikami 

administracji rządowej
11

. 

                                                                   
9 Dz. U. 1950, Nr 14, poz. 130, art. 33. 
10 Dz. U. RP 1930, Nr 55, poz. 464, § 6-8. 
11 Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 449. 
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Organizacja poszczególnych starostw została wprowadzona na wniosek danego 

starosty w porozumieniu z wojewodą. Przybliżyć należy tutaj przykład z województwa 

wrocławskiego z lat 1945-1950. Jedną z pierwszych decyzji Pełnomocnika Okręgo-

wego Dolnego Śląska, Stanisława Piaskowskiego było wyznaczenie pełnomocników 

obwodowych, którzy mieli zorganizować tymczasową strukturę administracyjną 

w powiatach. W dniu 31 stycznia 1948 r. wojewoda wrocławski wydał okólnik 

w którym ustanowił jednolitą strukturę urzędu starosty dla wszystkich powiatów. 

Odtąd każde starostwo miało liczyć po 19 referatów, a większych miastach dodatkowo 

referat samochodowy. Były to referaty: 1) ogólno-organizacyjny, 2) społeczno-

polityczny, 3) administracyjno-prawny, 4) karno-administracyjny, 5) wojskowy, 6) 

aprowizacji, 7) opieki społecznej, 8) przemysłu i handlu, 9) budżetowo-gospodarczy, 

10) osiedleńczy, 11) odbudowy, 12) pomiarów, 13) ochrony przed pożarami, 14) 

zdrowia, 15) weterynaryjny, 16) kultury i sztuki, 17) rolnictwa i reform rolnych, 18) 

samorządowy, 19) Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego. 

Istniały również referaty samochodowe, który funkcjonowały tylko w czterech miasta 

województwa, tj. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. Referaty te, 

w pozostałych powiatach miały swoje ekspozytury. W powiatach, w których istniały 

uzdrowiska, np. w powiecie kłodzkim i bystrzyckim (dawne Hrabstwo Kłodzkie), 

istniały też referaty uzdrowiskowe
12

. 

3.1. Referat ogólno-organizacyjny 

Referat ogólno-organizacyjny dzielił się na dwie grupy spraw: a) ogólne i b) 

organizacyjne. Do pierwszej, zaliczano: przygotowywanie uroczystości państwowych 

i powiatowych, w tym przemówień starosty, przyjmowanie delegacji krajowych 

i zagranicznych, przyjmowanie wniosków o odznaczenia, przygotowanie przez starostę 

rocznego sprawozdania przedstawianego przed PRN, udział starosty w konferencjach, 

zebraniach wewnętrznych urzędu oraz zewnętrznych z innymi władzami powiatu (rady 

narodowe, samorząd terytorialny, administracja specjalna), ale również na szczeblach 

wyższych (spotkania starostów województwa pod przewodnictwem wojewody), 

delegacje służbowe dla starosty, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między 

władzami administracji ogólnej i samorządowej oraz sprawy, które były poruszane 

w prasie lub radiu w naświetleniu ujemnym dla starostwa.  

Do grupy drugiej (sprawy organizacyjne) należało: gromadzenie materiałów 

przedstawiających stan organizacji i zadań administracji rządowej w powiecie, sprawy 

wewnętrznej organizacji starosty, zmiany na stanowiskach w kancelarii i w referatach, 

godziny urzędowania starostwa, przyjmowanie interesantów, sprawy godła państwo-

wego i pieczęci urzędowych, przygotowanie pism urzędowych, nadzór nad nimi, 

aprobata spraw urzędowych i odpowiednie jej załatwienie, sporządzanie protokołów ze 

wszystkich zebrań w których uczestniczą pracownicy starostwa, organizacja roków 

                                                                   
12 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (dalej: APJG), Starostwo Powiatowe 

w Kamiennej Górze (dalej: SPKG), sygn. 109, s. 6-28. 
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urzędowych w gminach powiatu, sprawy podziału administracyjnego powiatu na 

gminy i jednostki pomocnicze (gromady) w konsultacji z wydziałem powiatowym 

i Powiatową Radą Narodową, zmiany siedziby urzędowania starosty, sprawy komuni-

kacji i transportu (w tym połączenia kolejowe, telefoniczne i pocztowe), zbieranie 

materiałów historycznych dotyczących dziejów miasta i powiatu oraz przygotowanie 

miesięcznych (od 1949 r. kwartalnych) sprawozdań statystycznych i sytuacyjnych
13

.  

3.2. Referat społeczno-polityczny 

Jedną z ważniejszych komórek starostwa był referat społeczno-polityczny. Jego 

pracą interesowały się takie instytucje jak: Powiatowa Rada Narodowa, Powiatowy 

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego czy Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej. 

W powiatach graniczych z Niemcami (de facto ze strefą okupacyjną Związku 

Sowieckiego) czy Czechosłowacją komórka ta współpracowała z jednostkami Wojsk 

Ochrony Pogranicza. 

Do zadań referatu należały wszelkie kwestie natury politycznej i społecznej, w tym 

działalność partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń i innych 

organizacji o charakterze społeczno-politycznym, organizacji podziemnych (polskich 

i niemieckich), głosowania ludowego, wyborów do Sejmu Ustawodawczego czy 

Apelem Sztokholmskim. Sprawy samorządowe (rad narodowych), nadzoru i kontroli 

nad prasą, publikacjami i widowiskami, drukarni i zakładami poligraficznymi. Następ-

nie, zagadnienia pomocy ekspatriantom, repolonizacja ziem przyznanych Polsce, 

stosunków między państwem a związkami religijnymi i Kościołami chrześcijańskimi 

ze szczególnym uwzględnieniem wyznania rzymskokatolickiego
14

.  

3.3. Referat administracyjno-prawny 

Referat administracyjno-prawny był komórką starostwa, wymagającą szczególnego 

przygotowania merytorycznego. Do zadań referatu należały wszelkie sprawy obywa-

telskie (uzyskanie, odzyskanie, nadanie, pozbawienie, poświadczenie i zwolnienia 

obywatelstwa polskiego), zmiany nazwisk i imion, repolonizacja nazwisk, ustalanie 

tożsamości osoby, sprawy zbiórek publicznych, przedsięwzięć natury rozrywkowej, 

sprawy w dziedzinie ochrony granic państwa, w tym wydawanie przepustek granicz-

nych, pobyt, wysiedlenie, nabywanie i zbywanie nieruchomości w pasie nadgra-

nicznym, sprawy porządku publicznego i ładu społecznego, sprawy odszkodowań 

wojennych, ogólny nadzór nad biurem ewidencji ruchu ludności, w tym wydawanie 

dowodów osobistych i świadectw tożsamości, sprawy wywłaszczeniowe oraz infra-

struktury wodnej i rzecznej, udzielanie porad prawnych przez organy wyższej instancji 

na potrzeby działania starostwa i wykonywanie zadań poruczonych przez urząd 

                                                                   
13 Tamże, sygn. 73, k. 6. 
14 Pazgan M., Referat społeczno-polityczny w starostwie powiatowym na przykładzie Kamiennej Góry 
w latach 1945-1950, [w:] Hańderek M., Kamiński Ł. (red.), III Zimowa Szkoła Historii Najnowszej, Wyd. 

IPN, Warszawa 2014, s. 16.  
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wojewódzki w urzędzie stanu cywilnego oraz wszystkie sprawy wynikające z rozpo-

rządzenia prezydenta RP z 1928 r. o postępowaniu administracyjnym a objęte 

problematyką niniejszego referatu
15

. 

3.4. Referat karno-administracyjny 

Do zadań referatu karno-administracyjnego należały sprawy postępowania karno-

administracyjnego, doraźnych nakazów karnych, aresztowań i wykroczeń obywateli 

zameldowanych w powiecie kamiennogórskim na terenie innych powiatów oraz 

rewizja rzeczy wywożonych. 

3.5. Referat wojskowy 

Do zadań pracowników referatu wojskowego należało: rejestracja wszystkich 

mężczyzn w wieku 17 lat, przeprowadzenie we współpracy z Wojskową Komisją 

Uzupełnień (WKU) przydziału kategorii wojskowych
16

 i pobór do wojska, rejestracja 

poborowych i doręczenie im kart poborowych, poszukiwanie osób uchylających się od 

powszechnej służby wojskowej, przekazywanie ewidencji poborowych innym wła-

dzom, sprawy zwolnień z powszechnej służby wojskowej ze względu na posiadanie 

obcego obywatelstwa oraz wstępowanie do obcych instytucji wojskowych, np. legii 

cudzoziemskiej, kwestia przeszkolenia rezerwistów, sprawy zasiłków dla rodziców 

mężczyzn pozostających w powszechnej służbie wojskowej oraz sprawy oświaty 

wojskowej, przejęte przez referat Powiatowego Inspektoratu Oświaty Rolniczej, 

utworzony w lipcu 1947 roku
17

. 

3.6. Referat aprowizacji 

Referat aprowizacji zajmował się zaopatrywaniem mieszkańców powiatu kamien-

nogórskiego we wszelkie artykuły reglamentowane (głównie żywność), a wśród nich 

ziemiopłody (zboże), produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso (drób, 

wołowina, wieprzowina), tłuszcze, jaja, mleko, żywność pochodzenia roślinnego itp. 

Nadzorował sklepy i miejsca rozdzielcze na terenie powiatu, głównie Powszechną 

Spółdzielnię Spożywców „Społem” i Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. 

Jego pracownicy wykonywali zalecenia kierowanej przez wicestarostę komisji 

kontrolno–kwalifikacyjnej zajmującej się m. in. produktami nienadającymi się do 

spożycia (zepsutymi). Referat aprowizacji prowadził zaopatrzenie ludności w regla-

mentowane artykuły przemysłowe, w szczególności we wszelkie wyroby tekstylne, 

obuwie, opał, materiały pędne (paliwo). 

                                                                   
15 APJG, SPKG, sygn. 73, k. 7-9. 
16 Por. Dz. U. RP 1938, Nr 25, poz. 220, art. 49; kategorie wojskowe w II RP: A – zdolny do czynnej służby 

wojskowej w czasie wojny i pokoju, B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie wojny 

i pokoju, C – zdolny do służby wojskowej w czasie wojny i pokoju z ograniczeniami (pospolite ruszenie), D – 

niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, E – trwale i całkowicie niezdolny do służby 
wojskowej w czasie wojny i pokoju. 
17 APJG, SPKG, sygn. 73, k. 14-15. 
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Referenci aprowizacji realizowali swoje cele poprzez wydawanie miesięcznych kart 

żywnościowych podzielonych na kategorie I, II, III, IR i IIR, do tego dochodziły 

dodatki D1, D2, D3 (dla dzieci do lat – odpowiednio – 3, 7 i 12), M (mieszkaniowy), C 

(dla ciężko pracujących) i Rol. (Rolniczy). Do innych ich zadań należało gospoda-

rowanie pustymi opakowaniami po darach UNRRA, wstępne rozpoznanie i przygoto-

wywanie mieszkańców powiatu do wymiany świadczeń rzeczowych, wydawanie kart 

żywnościowych oraz ich niszczenie w przypadku posiadania nadliczbowej wymaganej 

ilości, przekazywanie ich do biur zarządu gmin, prowadzenie danych statystycznych, 

przekazywanie informacji z działalności referatu do województwa
18

. 

3.7. Referat opieki społecznej 

Kolejną komórka organizacyjną starostwa był referat opieki społecznej. W jego 

gestii była opieka i nadzór nad publicznymi zakładami opiekuńczymi (żłobki 

dziecięce, domy dziecka, domy starców), opieka i nadzór nad instytucjami opieki 

dobrowolnej, jak PKOS (Powiatowy Komitet Opieki Społecznej), „Caritas”, sanatoria 

i lecznice, opieka i nadzór nad matką i dzieckiem do 3 roku życia, opieka nad 

młodzieżą (sieroty wojenne) do czasu uzyskania pełnoletniości, zapewnienie bursy, 

kwaterunku przy szkole podstawowej i średniej, wszelkie sprawy pomocy dla osób 

schorowanych oraz inwalidów wojennych, ewidencja fundacji, stowarzyszeń, daro-

wizn i majątków przeznaczanych na cele opieki społecznej, sprawy opiekunów 

społecznych, a także walka z alkoholizmem, żebractwem, włóczęgostwem, nierządem 

i „kontrola” zamtuzów (domów publicznych)
19

. 

3.8. Referat przemysłu i handlu 

Kolejny referat przemysłu i handlu, początkowo nazywany referatem przemysłu, 

gdyż handel wchodził w zakres uprawnień referatu aprowizacyjnego. Po reorganizacji, 

w myśl okólnika nr 13 wojewody wrocławskiego z dnia 3 września 1947 r. w sprawie 

reorganizacji starostw utworzono ostatecznie referat przemysłu i handlu. Zajmował się 

sprawami budżetowo-gospodarczymi, personalnymi, inspekcji handlowo-przemys-

łowej, przemysłu, kontroli i nadzoru nad przemysłem niekoncesjonowanym (handel 

okrężny, chałupnictwo, targi miejskie, wyroby rękodzielnicze i ludowe, przemysł 

wolny). Prowadzeniem rejestrów działalności niekoncesjonowanej, koncesjonowanej 

i okrężnej, sprawami wynikającymi ze współpracy z cechami rzemieślniczymi, 

wydawaniem kart rzemieślniczych i świadectw czeladniczych, zatwierdzaniem 

projektów wyglądu warsztatów rzemieślniczych oraz wykonywaniem zadań z zakresu 

upaństwowienia, dzierżawy i reprywatyzacji przedsiębiorstw. W zakresie spraw 

handlowych do referatu należało: wydawanie uprawnień handlowych, koncesji 

                                                                   
18 Pazgan M., Zagadnienia aprowizacji ludności województwa wrocławskiego z perspektywy starostwa 

kamiennogórskiego w latach 1945-1947, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F Historia, 
Vol. LXIX, 1-2 (2014), s. 76-77. 
19 APJG, SPKG, sygn. 73, k. 26-27. 
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i licencji dla działalność gospodarczej o charakterze prywatnym, spółdzielczym 

i państwowym, prowadzenie rejestrów handlowych, kontrola wszystkich miejsc handlu 

towarami i usługami w powiecie, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP), przestrzeganie dni bezmięsnych i bezciastkowych, prowadzenie ksiąg 

karnych za złamanie obowiązujących przepisów o działalności gospodarczej, zatwier-

dzanie terminów i miejsc przebiegu targów miejskich niskopowierzchniowych, 

wydawanie zezwoleń na wywóz artykułów przemysłowych z bieżącej produkcji 

z powiatu, współpraca z branżami zrzeszonymi w izbach przemysłowo-handlowych, 

powołanie i nadzór nad działalnością komisji cennikowej i komisji notowania cen, 

prowadzenie analiz rynku w zakresie popytu i podaży żywności, nadzór nad magazy-

nowaniem zbóż. W dalszej kolejności referat ten, zajmował się organizowaniem 

spędów bydła oraz obrotem wszelkimi towarami spożywczymi i przemysłowymi 

w powiecie
20

. 

3.9. Referat budżetowo-gospodarczy 

Nad całością finansów powiatu czuwał referat budżetowo-gospodarczy. Jego 

pracownicy załatwiali dla całego starostwa „w porozumieniu z zainteresowanymi 

referatami sprawy budżetowe, rachunkowo-kasowe, związane z wykonaniem budżetu 

państwowego” poprzez przekazanie subwencji dla powiatu, przygotowywanie 

preliminarzy budżetowych i zapotrzebowania na kredyty, likwidację poborów 

i rachunków z kredytów rzeczowych w budżetach ministerstw, prowadzenie ksiąg 

przewidzianych przepisami rachunkowo-kasowymi, opracowywanie wyciągów 

dochodów i wydatków budżetu powiatu. Dalej, sprawy inwentaryzacji biur starostwa, 

sprawy druków i materiałów piśmiennych dla starostwa, nadzór nad lokalami mieszka-

niowymi i użytkowymi (najem, remont, opał itp.), ewidencję samochodów służbowych 

i części do nich oraz paliwa
21

. 

3.10. Referat osiedleńczy 

Referat osiedleńczy zajmował się głównie rozmieszczeniem osadników w powie-
cie, przybywających na Ziemie Zachodnie. Ustalano przede wszystkim chłonność 
terenu, czyli maksymalną liczbę osadników mogących się tu osiedlić. Chłonność ta 
uzależniona była m.in. od liczby Niemców, którzy czekali na pozytywną weryfikację 
(tzw. autochtonów) czy też na zamknięcia spraw rodzinnych. Samym jednak nadzorem 
nad osadnictwem zajmowała się specjalnie powołana do tego władza w postaci 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ponadto do spraw referatu należało przygoto-
wywanie sprawozdań opisowych i statystycznych przedkładanych urzędowi woje-
wódzkiemu, prowadzenie akcji uwłaszczeniowej dotyczącej mienia rolniczego 
i nierolniczego, interweniowanie w sprawie ulg podatkowych dla nowo przybyłych 
osadników, pomoc w zaopatrzeniu w odzież, żywność i pieniądze w ramach 
otrzymanych kredytów, przerzut inwentarza rolnego ze Związku Samopomocy 
                                                                   
20 Tamże, k. 19-25. 
21 Tamże, sygn. 109, s. 8-9. 
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Chłopskiej lub z utraconego gospodarstwa, zbieranie danych dotyczących wolnych 
mieszkań, gospodarstw rolnych, warsztatów pracy na wsi i w miastach oraz sprawy ich 
przydziału, prowadzenie „sekretariatu Powiatowej Rady Społecznej Osadnictwa 
Spółdzielczo-Parcelacyjnego”. Następnie, przyjmowanie wniosków o nadanie praw 
własności nieruchomości, ogólny nadzór nad działalnością władz kwaterunkowych 
powiatu, inwentaryzacja obiektów i nieruchomości nierolniczych, powołanie i protoko-
łowanie Powiatowej Komisji Osadnictwa Nierolniczego (PKON) i Wojewódzkiej 
Komisji Kwalifikacyjno-Szacunkowej, współpraca z instytucjami kredytowymi 
odnośnie sporządzania umów z nabywcami oraz władzami sądowymi w ujawnianiu 
hipotek nieruchomości

22
. 

3.11. Referat odbudowy 

Do spraw referatu odbudowy należało: ustalanie planów inwestycyjnych powiatu, 
rozdział kredytów w porozumieniu z referatem budżetowo-gospodarczym, sprawy 
taboru budowniczego, propagowanie racjonalnego budownictwa, „kontrola oraz 
instruowanie organów samorządu terytorialnego w dziale wykonania prawa budowla-
nego w zakresie powierzonym przez wydział powiatowy i udzielania pozwoleń na 
wnoszenie budynków w strefie granicznej w porozumieniu z referatem administra-
cyjno-prawnym”. Realizował nadzór nad wykonywaniem zawodu inżyniera i bu-
downiczego, prowadził wszelkie sprawy budowlane (zabudowa miejsc użyteczności 
publicznej, budowa mieszkań, zagród poparcelacyjnych i wiejskich), rozdział 
materiałów budowlanych, ewidencję przedsiębiorstw budowlanych, zaopatrywanie 
przedsiębiorstw w sprzęt do pracy, ewidencję nieruchomości państwowych, przydział 
pomieszczeń dla urzędów i instytucji władz powiatu, konserwację i restaurację 
budynków, wyznaczenie opłat za mieszkania administrowane przez państwo i wszelkie 
sprawy grobownictwa wojennego (cmentarze komunalne, odnajdywanie masowych 
grobów, ekshumacje itp.)

23
. 

3.12. Referat pomiarów 

W starostwie powiatowym istniał referat pomiarów. Do zakresu jego zadań 
należały sprawy miernictwa, inwentaryzacja wież triangulacyjnych, aktualizacja 
planów wysokościowych, sporządzanie map gmin i powiatu, wykonywanie szkiców 
i obrysów map oraz planów, wprowadzanie zmian nazw miejscowości, granic powiatu, 
gmin i gromad, sprawy ksiąg wieczystych, inwentaryzacja gruntów państwowych, 
komunalnych i samorządowych oraz ich kwalifikacja, rekonstrukcja historycznych 
map i ksiąg, sprawy katastralne i zamówień mierniczych, ewidencja i utrzymanie 
znaków pomiarowych, tzw. wież triangulacyjnych, ogólna piecza nad archiwum 
starostwa, gromadzenie i inwentaryzacja druków, ksiąg, akt, map, planów itp. 

  

                                                                   
22 Tamże, sygn. 73, k. 12-13. 
23 Tamże, k. 27-28. 
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3.13. Referat ochrony przed pożarami 

Komórka ta miało swoją siedzibę w urzędzie starościńskim, jednakże meryto-
rycznie podporządkowana jej Straż Pożarna miała swoje posterunki w stolicy powiatu 
i ważniejszych miejscowościach. Pracownicy referatu ochrony przed pożarami 
zajmowali się: ustalaniem sieci straży pożarnych w powiecie, nadawanie im charakteru 
służby ochotniczej, zatwierdzaniem okręgowych pogotowi pożarniczych, opracowy-
waniem regulaminów wyboru lub mianowania naczelników straży, udzielaniem 
zezwoleń na użycie sprzętu w innym celu niż było to określone w ustawie z dnia 13 
marca 1934 r. „o ochronie przed pożarami i innymi klęskami”, funkcjonowaniem 
prawa nakazującego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, orzekaniem 
o odszkodowaniach, wymierzaniem kar za przestępstwa określone w ustawie z dnia 13 
marca 1934 r., budową remiz, zbiorników wodnych i ich konserwacją, kontrolą 
działania systemu alarmowego (świetlnego i dźwiękowego), gromadzeniem informacji 
o zagrożeniach pożarami, powodziami i innymi klęskami żywiołowymi

24
. 

3.14. Referat zdrowia 

Referat zdrowia merytorycznie nadzorował powiatowego lekarza, który swoją 
siedzibę miał w szpitalu (lecznicy) powiatowej. Obejmował on następujące kategorie 
spraw: ogólna koordynacja służby zdrowia w powiecie, badanie kandydatów do 
państwowej służby cywilnej, sprawowanie kontroli nad organizacjami społecznymi 
o celach zdrowotnych, sprawy przeglądów lekarskich i badań poborowych, ewidencja 
lekarzy, stomatologów, pracowników aptek, pielęgniarzy i pielęgniarek, położonych, 
techników dentystycznych oraz innych osób pracujących w służbie zdrowia, problemy 
ośrodków zdrowia i ich kontrola, chorób społecznych, opieka nad matką i dzieckiem 
oraz dziećmi w wieku szkolnym, kontrola higieny człowieka, kontrola zanieczyszczeń 
wody, ścieków, wodociągów i kanalizacji, sprawy lecznictwa zakładowego i uzdrowis-
kowego, sprawy pochówków, grzebania zwłok i ekshumacji, współdziałanie z refera-
tem odbudowy, sprawy epidemii, czystości miejsc pracy, sprawy aptek oraz deraty-
zacji, dezynfekcji i dezynsekcji miejsc użytkowania publicznego tudzież mieszkań

25
. 

3.15. Referat weterynaryjny 

Referat weterynaryjny pomieszczony był w starostwie, a podległy mu Powiatowy 
Lekarz Weterynaryjny miał swoja siedzibę poza nim. Do zadań referatu należał nadzór 
nad personelem weterynaryjnym (lekarze weterynarii, oglądacze, dezynfektorzy, 
trychinoskopiści), walka z chorobami zwierzęcymi, m.in. wścieklizną, pryszczycą, 
świerzbem zwierząt, różyczką świń czy pomorem świń, szczepienie zwierząt 
przeciwko chorobom oraz nadzór nad wytwarzaniem i obrotem szczepionek, sprawy 
transportu zwierząt, kontrola miejsc uboju zwierząt (rzeźnie i ubojnie), statystyka 
i ewidencja zwierząt w powiecie, sprawy hodowli zwierząt, w tym wydawanie licencji 
ogierów, klaczy itp., kontrola hodowców, stadnin oraz stacji kopulacyjnych, sprawy 
podkuwania zwierząt kopytnych, sprawy organizacji lecznictwa zwierząt i ubezpie-
czania zwierząt

26
. 

                                                                   
24 Tamże, sygn. 109, s. 10. 
25 Tamże, sygn. 73, k. 30-31. 
26 Tamże, sygn. 109, s. 30-31. 
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3.16. Referat kultury i sztuki 

Kolejny referat – kultury i sztuki – do zadań pracowników tej jednostki należały 

wszelkie sprawy ogólne, a dotyczące kultury i sztuki w powiecie, ponadto sprawy 

literackie, jak organizacja stowarzyszeń miejscowych miłośników literatury, ewidencja 

poetów, prozaików itp., zbieranie materiałów dotyczących zwyczajów i pieśni 

z Dolnego Śląska, współdziałanie z władzami cenzorskimi (kontroli prasy, publikacji 

i widowisk), sprawy teatralne, w tym ewidencja grup teatralnych, sal teatralnych oraz 

innych miejsc nadających się na wystawienie publiczne teatru (np. wystawianie 

w kościele jasełek). opiniowanie wniosków o urządzenie imprez okolicznościowych 

i cyrkowo-rewiowych. Kolejną kategorią zadań były sprawy muzyczne, ewidencja 

artystów i zespołów muzycznych ludowych i rozrywkowych, opinie do władz 

wojewódzkich o organizację chórów śpiewaczych i szkół muzycznych oraz nadzór nad 

ich działalnością, organizacja festynów, koncertów i innych imprez muzycznych, 

opiniowanie podań o przydzielenie instrumentów muzycznych oraz ich ewidencja. 

Następnie, przedmiotem zainteresowań referatu kultury i sztuki były sprawy: sztuk 

plastycznych i fotografii (ich rejestracja) tworzenie szkół artystycznych i opieka nad 

nimi, organizacja wystaw, konkursów fotograficznych i plastycznych, ochrona 

zabytków, muzeów i pomników przyrody, w tym zabezpieczenie zabytków przez 

kradzieżą, opieka nad muzeami oraz bibliotekami i ich zabezpieczenie, przedkładanie 

wniosków i projektów w sprawach budowy pomników oraz ochrona przyrody przy 

współdziałaniu państwowego delegata Rady Ochrony Przyrody
27

. 

3.17. Referat rolnictwa i reform rolnych 

W starostwie referat rolnictwa i reform rolnych powstał w 1947 r. w wyniku 

zespolenia dotychczasowego referatu rolnictwa z istniejącym od czasów międzywo-

jennych Państwowym Urzędem Ziemskim. Do podstawowego zakresu jego obowiąz-

ków należy zaliczyć: nadzór nad działalnością spółdzielni rolniczo-hodowlanej, 

kontrola działań parcelacyjno-osadniczych, kwestie mechanizacji rolnictwa, sprawy 

zasiłków rolniczych dla spółdzielni i zrzeszeń branżowych, akcje siewne i żniwne, 

planowanie zagospodarowania terenów powiatu, stosowanie zasad BHP w rolnictwie, 

kwestie płac i umów zbiorowych, przygotowanie rolnictwa do potrzeb obrony państwa 

we współdziałaniu z referatem wojskowym, sprawy produkcji roślinnej, wegetacji 

i hodowli roślin, licencjonowanie roślin, zwalczanie szkodników i chorób roślin, 

udzielanie pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, kwestie użytkowania terenów 

zielonych, łąk i pastwisk, nadzór nad właściwym stosowaniem nawozów. Do dziedzin 

jemu podlegających należały też sprawy łowieckie, w tym wyznaczanie terenów do 

polowania na zwierzynę, zwalczanie kłusownictwa, kontrola przestrzegania okresów 

ochronnych oraz współpraca z nadleśnictwem w dziedzinie hodowli zwierząt łownych, 

kwestia rybołówstwa, w tym ewidencja obwodów siedlisk ryb, zarybianie stawów 

                                                                   
27 Tamże, s. 21-22. 
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i rzek, wydawanie kart rybackich, ogłaszanie przetargów na tworzenie obwodów 

rybackich, wydawanie pozwoleń na połów ryb, walka z kłusownictwem, wyznaczanie 

okresów ochronnych i bezpołowowych. Referat rolnictwa i reform rolnych realizował 

również zadania wynikające ze statystyki rolnej, kontrolował zaopatrywanie rolników 

w inwentarz żywy i martwy, powoływanie w celach propagandowych komisji 

rozdzielczej i komisji specjalnej dla ochrony roślin i nawozów sztucznych, wszelkie 

sprawy związane z urządzeniami rolniczymi, a także kwalifikacyjno-szacunkowe, 

sądowo-hipoteczne, kwestie scalania ziem i regulacji płodów rolnych z parceli 

poniemieckich na potrzeby nowych osadników oraz zadania wynikające z racji 

powołanego na mocy ustawy z dnia 9 marca 1932 roku
28

. 

3.18. Referat samorządowy 

Podstawowe zadania referatu samorządowe nie określał okólnik nr 2 wojewody 

wrocławskiego z 31 stycznia 1948 r., mimo tego działalność w strukturze starostwa jest 

widoczna. Do kompetencji referenta należało: wykonywanie zadań poruczonych 

(zleconych) samorządowi terytorialnemu przez administrację rządową m.in. w postaci 

rozpisywania wyborów sołtysów, podsołtysów i ich zatwierdzania, zaprzysiężenie 

wójtów gmin wiejskich powiatu, lustracja związków samorządowych, w tym zarządów 

gmin z wójtem lub burmistrzem na czele, majątków należących do gmin powiatu. 

Następnie zapoznanie się ze sprawami inwestycyjnymi majątki gminnego takich jak 

remonty budynków, elewacji kamienic i innych urządzeń techniczno-inżynieryjnych 

gmin, sprawy budowy i uruchomienia wodociągów, kanalizacji i gazociągów, cegielni, 

piaskowni oraz obiektów wodnych na rzecz majątku gminy. A w powiatach granicz-

nych kontrola w strefie granicznej pozwoleń i użytkowania budynków należących do 

związku samorządowego gminy. Wszelkie sprawy związane z subwencjami (pozys-

kiwaniem środków pieniężnych od państwa) na rzecz gmin na ich rozwój, ewidencjo-

nowanie przejmowanych majątków poniemieckim przechodzących na rzecz Skarbu 

Państwa i samorządu gminnego oraz przygotowywanie pism z tytułu pracy w referacie 

samorządowym w postaci: aktów normatywnych – informacyjnych samorządu 

gminnego, zaleceń polustracyjnych gmin czy wykazywanie majątku związku 

gminnego
29

. 

3.19. Referat Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego 

i Wojskowego 

Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego w urzędzie 

starościńskim – na prawach referatu – został utworzony w lipcu 1947 r. W jego gestii 

były następujące kategorie spraw: organizacja szkół gminnych rolniczych oraz 

przysposobienia rolniczego i wojskowego, organizacja szkoły średniej przysposobienia 

rolniczego i wojskowego z siedzibą w stolicy powiatu, opracowanie kursów rolniczych 

                                                                   
28 Tamże, s. 24-29. 
29 Tamże, sygn. 54, s. 56-57.  
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i wojskowych dla nauczycieli, propagowanie oświaty rolniczej poprzez wycieczki do 

gospodarstw rolnych i na wystawy o tematyce rolniczej, wykonywanie uchwał Rady 

Powiatowej Oświaty Rolniczej, zaopatrywanie szkół w pomoce naukowe dla uczniów 

oraz w opał i środki świetlne, współpraca ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej, 

współdziałanie ze szkolnictwem powszechnym oraz dokształcanie młodzieży 

i dorosłych nieobjętych szkołą przysposobienia rolniczego i wojskowego
30

. 

3.20. Referat samochodowy 

Komórka ta, wykonywała zadania wynikające z przepisów ruchu drogowego, 

współpracowała z władzami drogowymi w kwestii ustawiania znaków, wyznaczenia 

miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze, wyznaczanie miejsc handlu ulicznego, 

targowisk, stacji benzynowych, publicznych parkingów, przystanków i wysepek 

drogowych, współdziałała z Milicją Obywatelską w zakresie kontroli pojazdów 

uczestniczących w ruchu drogowym (rowery, motocykle, auta itp.) oraz pieszych. 

Prowadziła ewidencję zgłoszonych pojazdów mechanicznych, ich rejestrację 

i wydawanie tablic rejestracyjnych (szczególnie ważne wydaje się prowadzenie 

ewidencji pojazdów wojskowych), współpracowała z okręgowymi stacjami kontroli 

pojazdów, miała uprawnienia do cofania pozwoleń na użytkowanie pojazdów 

mechanicznych i wydawania praw jazdy (wcześniej było to w kompetencjach referatu 

wojskowego) lub w ich zastępstwie zaświadczeń stałych i czasowych z pieczątką 

wojewody, opiniowała wnioski pozwalające na prowadzenie pojazdów mechanicz-

nych. Dalej, prowadziła rejestrację rowerów, sprawy przewozów publicznymi 

środkami transportu drogowego, przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie pozwoleń na 

przewozy niekoncesjonowane, nadzorowała na przewozami koncesjonowanymi, 

ewidencję firm przewozowych mających siedzibę na terenie powiatu, garaży i warszta-

tów samochodowych, współpracowała z Państwową Komunikacją Samochodową 

(PKS), opiniowała podania osób ubiegających się o prowadzenie autoserwisów 

i współpracowała w przedmiocie wykonywania przepisów o świadczeniach rzeczo-

wych w czasie pokoju
31

. 

4. Podsumowanie 

Pozycja starosty jako najniższego szczebla rządowej administracji zespolonej 

w okresie międzywojennym było bardzo istotna i ważna dla zapewnienia całości 

działań i funkcjonowania administracji publicznej. Sytuacja odwróciła się o 180 stopni, 

wraz z początkiem przejmowania przez komunistów władzy w Polsce po 1944 r. 

Urząd kojarzony z dawną tradycją, jeszcze średniowieczną, nie był w rozumieniu 

rządzących „postępowy” i na tyle „socjalistyczny” aby go utrzymywać w polskim 

prawodawstwie. Jednakże w okresie przejściowym pozostał, dla zapewnienia 

i usankcjonowania przejęcia władzy przez komunistów w Polsce. W taki sposób siła 

                                                                   
30 Tamże, sygn. 73, k. 36. 
31 Tamże, sygn. 109, s. 22-24. 
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urzędu starosty i co za tym idzie jego autorytet z miesiąca na miesiąc malała. Identycz-

ny proces w latach 1944-1950 odnosił się do jego aparatu pomocniczego i pracow-

ników poszczególnych referatów. 
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Urząd starosty w Polsce Ludowej 

Streszczenie 

Celem artykułu było ukazanie aspektu prawnego i struktury urzędu starosty, powołanego dekretem Rady 
Regencyjnej z dnia 30 października 1918 r., która obowiązywała ze zmianami do 30 września 1950 r. na 

mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej. Był to przedstawiciel 

rządowej administracji państwowej, który wykonywał zadania dwutorowo: jako reprezentant rządu w terenie 

oraz szef administracji ogólnej. Prawnohistoryczne funkcjonowanie starostwa w latach 1944-1950 opartego 
na międzywojennym i powojennym ustawodawstwie, a w szczególności: rozporządzeniu prezydenta RP 

z dnia 19 stycznia 1928 r., i dekretu PKWN z dnia 21 sierpnia 1944 r. Pewne odstępstwa od funkcjonowania 

starostwa istniały na Ziemiach Zachodnich i Północnych od maja 1945 r. do czerwca 1946 r., pod nazwą 

pełnomocnika obwodowego rządu. W drugiej części omówiono strukturę wewnętrzna starostw podzielona na 
19 referatów. 
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Utrwalanie władzy ludowej  

w nazewnictwie miejskim w 1989 r. 

1. Wprowadzenie 

Przestrzeń publiczna jest narzędziem wykorzystywanym do manifestowania 

własnych przekonań, idei, religii, poglądów politycznych, wyznawanych wartości, itp. 

Należy pamiętać, że wszelkie elementy, wprowadzane w przestrzeń oprócz fizycznej 

formy, mają również wymiar emocjonalno-ideowy tj. służą kształtowaniu pamięci 

narodowej (regionalnej i lokalnej), czczeniu przynależności, utrwalaniu tożsamości 

obywatelskiej oraz postaw lokalnej społeczności do swoich dziejów. 

Nazwy oraz język są jednymi z elementów współtworzących przestrzeń publiczną 

miast. Utrwalają poczucie terytorialności mieszkańców, pełniąc przy tym funkcje 

narzędzia komunikacji oraz orientacji w przestrzeni. Nazewnictwo miejskie może 

stanowić przedmiot propagandy i być wykorzystywane jako środek legitymizacji 

władzy państwowej, regionalnej i lokalnej. Przykładem jest okres Polski Rzeczpospo-

litej Ludowej, w której nazewnictwo miejskie było jednym z narzędzi służących 

kształtowaniu pamięci zbiorowej, indoktrynacji, socjalizacji oraz utrwalania władzy 

(Tyszka 1997).  

Obecnie toczący się dyskurs polityczny i społeczny na temat dekomunizacji 

przestrzeni publicznych wymaga podjęcia refleksji nad znaczeniem nazewnictwa 

miejskiego w utrwalaniu władzy ludowej w Polsce w latach 1945-1989. Poznanie 

motywów jakimi kierowały się gminne Rady Narodowe przy wprowadzaniu 

w przestrzeń publiczną symboli związanych z Polską Ludową, pozwoli częściowo 

zrozumieć skalę i charakter tego zjawiska. 

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej poruszone zostały zagadnienia 

związane z symbolami politycznymi, które kształtują przestrzeń kulturową miast oraz 

odpowiednią postawę obywatelską. W drugiej części przedstawione zostały wstępne 

wyniki, prowadzonej przez autora pracy badawczej poświęconej nasyceniu przestrzeni 

publicznych nazwami utrwalającymi władzę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

Zakres przedmiotowy badania odnosi się do nazw wybranych przestrzeni 

publicznych tj. ulic, placów, parków, skwerów, itp. (stan na 31 grudnia 1989 r.). Infor-

macje wykorzystane w artykule zostały pozyskane z uchwał Gminnych (Miejskich) 

Rad Narodowych, Dzienników Urzędowych byłych 49 województw (zgodnie 

z podziałem administracyjnym Polski z 1975 r.) oraz rejestru ULIC
2
 Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

                                                                   
1 michal.orleanski@gmail.com, Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii 
i Studiów Regionalnych, http://www.wgsr.uw.edu.pl/. 
2 Dostęp do rejestru: eteryt.stat.gov.pl 

mailto:michal.orleanski@gmail.com
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2. Polityka pamięci jako domena Państwa 

Polityka pamięci jest domeną Państwa służącą legitymizacji porządku społecznego, 

kształtowaniu pamięci (narodowej, regionalnej i lokalnej), czczeniu przynależności 

oraz utrwalaniu tożsamości obywatelskiej. W okresie wielkich „bloków politycznych” 

XX w. polityka pamięci miała charakter odgórnych regulacji, co prowadziło do 

narzucania, fałszowania, bądź nadinterpretowania określonej historii. Propaganda 

prowadzona w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oprócz postaw i zachowań w sferze 

polityki, życia społecznego, gospodarczego oraz kulturowego, dotyczyła również 

określonej pamięci zbiorowej. Jej celem było utrwalanie obywateli/odbiorców w duchu 

afirmacji systemu komunistycznego. Ważne było przy tym budowanie pozytywnego 

wizerunku krajów demokracji ludowej, a w szczególności Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich. 

Kształtowanie polityki pamięci w oparciu o przestrzeń publiczną i elementy ją 

budujące zapoczątkowane zostało zaraz po przejęciu władzy w Polsce przez komu-

nistów. Narzędziami propagandy służącej legitymizacji władzy stały się m.in urbanis-

tyka, architektura, polityka pomnikowa oraz nazewnictwo. Ich zaangażowanie miało 

związek z oczyszczaniem przestrzeni publicznych z symboli sprzecznych z główną 

linią ideologiczną partii, jak i wprowadzaniem nowych. W zakresie nazewnictwa 

propaganda objęła przede wszystkim nazwy ulic, placów, parków i innych repre-

zentacyjnych przestrzeni w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Patronami 

przestrzeni stały się osoby, organizacje, wydarzenia, miejsca, itp. mające pośredni lub 

bezpośredni związek z ideologią reprezentowaną przez partię komunistyczną. 

Jednocześnie z przestrzeni publicznej usunięto elementy, które były przeciw owej 

ideologii. 

3. Nazewnictwo przestrzeni publicznych 

Nazwy przestrzeni publicznych są historycznie ukształtowanymi elementami 

społecznej i kulturowej przestrzeni miasta, stanowiąc przy tym część codziennej 

pamięci społecznej. W przestrzeni nazewniczej wyróżniamy nazwy realnie motywo-

wane (np. nazwy związane z istniejącymi obiektami topograficznymi, np. Kościelna, 

Polna, Rzeczna) oraz nazwy symboliczne (pamiątkowe) – nadawane w celu 

upamiętniania wybitnych postaci, ważnych faktów w życiu danej społeczności lokalnej 

czy wydarzeń historycznych (Handke 1992). Nazwy pamiątkowe, będące szczególnym 

rodzajem znaku, odwołują się do obiektywnych elementów sytuacji, mogą wywoływać 

emocje jeśli odnoszą się do historii określonych grup społecznych (Edelman 1985). 

Jako element prowadzonej przez Państwo polityki symbolicznej mogą być nośnikiem 

historii upaństwowionej, ściśle określonych wartości, ideologicznego fundamentu 

porządku politycznego i środkiem wychowania obywatelskiego. Nazwy pamiątkowe 

służące upamiętnieniu wprowadzane były w przestrzeń miejską szczególnie na 

początku XX w. w związku z manifestacją tożsamości powstających państw 

narodowych (Hałas 2004). 

Przywilejem władz wybranych lub nominowanych przez społeczeństwo jest 

kształtowanie przestrzeni publicznej, a przez to kontrola nad domenami politycznymi. 
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Nazwy jako jeden z elementów budujących przestrzeń, oprócz funkcji orientacji 

w przestrzeni pełnią rolę podsystemu komunikacji miasta i mogą zostać wykorzystane 

jako narzędzie propagandy.  

Zmiany nazewnictwa ulic, placów, parków, itp. są miarą rewizji historycznej 

prowadzonej przez władze państwowe i lokalne. W okresie wielkich przemian ustrojo-

wych, dynamika oraz kierunki zmian w nazewnictwie miejskim wyrażają stosunek 

władz państwowych, regionalnych i lokalnych m.in. do byłych ustrojów politycznych, 

ich establishmentu i reprezentantów, lokalnych działaczy społecznych, bohaterów 

narodowych, wartościowania historii z nimi związanej i tworzenia nowej tożsamości 

obywatelskiej. Osądzeniu i negatywnej ocenie podlegają symbole, które nie wpisują się 

w nową narrację polityczną, bądź nie znajdują uznania w społeczeństwie
3
. Owe nazwy 

tracą możliwość reprezentowania określonych zbiorowości ludzkich, państwa, bądź 

narodu.  

Zachowanie określonych symboli w przestrzeni możliwe jest dopiero po ich 

akceptacji przez społeczności lokalne oraz władzę publiczną. Zmiany w nazewnictwie 

to osąd i ocena przeszłości. Jeżeli dane symbole charakteryzują wartości, reprezen-

tujące nową rzeczywistość polityczną i związaną z nią historię, z którymi identyfikują 

się użytkownicy przestrzeni, to uzyskują akceptację, powszechne uznanie i zostają 

zachowane. Nazwy w zależności od charakteru narracji prowadzonej przez władzy 

państwowe, regionalne i lokalne oddziałują na społeczności, stając się dla nich 

symbolami określonych zasad, idei i wartości, których zwolennikami byli inicjatorzy 

upamiętnienia. 

4. Nazewnictwo przestrzeni publicznych w Polsce Ludowej 

Nazewnictwo ulic oraz placów w Polsce Ludowej było jednym z elementów 

zinstytucjonalizowanej i zideologizowanej polityki historycznej. Oprócz funkcji 

orientacji w przestrzeni pełniło rolę: nośnika ideologicznego fundamentu porządku 

politycznego, kontrolowania społeczeństwa oraz jego wychowania (Hałas 2004), 

a także utrwalaniu władzy ludowej. 

Wprowadzanie przez komunistów nazw przestrzeni publicznych służących 

utrwalaniu władzy ludowej zapoczątkowane zostało pod koniec lat 40. XX w. i trwało 

przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli aż do 1989 r. Intensywność 

i kierunki zmian w nazewnictwie miały związek z aktualną sytuacją polityczną w kraju 

i na świecie oraz z poglądami reprezentowanymi przez Polską Zjednoczoną Partię 

Robotniczą. Zadania związane z nadawaniem, zmianą i usunięciem nazw przestrzeni 

publicznych w gminach realizowały Gminne (Miejskie) Rady Narodowe
4
, będące 

terenowymi organami władzy wykonawczej
5
. 

                                                                   
3 W przypadku systemów totalitarnych, powszechna akceptacja symboli nie jest warunkiem koniecznym – 

o ich lokalizacji w przestrzeni decydują jednostki, bądź określony grupy społeczne. 
4 Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. 
5 Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych. 



 

 

Michał Orleański 

 

24 

Po 1945 r. zmiany w nazewnictwie przestrzeni publicznych, służące utrwalaniu 

władz ludowej, objęły całą Polskę. Zjawisko w szczególności zaznaczyło się na 

Ziemiach Zachodnich i Północnych, które przed i w trakcie II wojny światowej 

podlegały silnej germanizacji (również w zakresie symboli i nazewnictwa miejskiego). 

W latach 1946-1950 większość poniemieckich nazw miejskich została częściowo 

zastąpiona nowymi nazwami, które pozostawały w ścisłym związku z Polską Ludową. 

Ustaleniem oficjalnego nazewnictwa na Ziemiach Odzyskanych zajęła się Komisja 

Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Urzędzie Rady 

Ministrów (Rzetelska-Feleszko 1970). 

Nowe pod względem jakościowym nazwy, wprowadzane w przestrzeń publiczną, 

nawiązywały do postaci, organizacji, wydarzeń i idei związanych z ruchami komunis-

tycznymi, rewolucją bolszewicką, II wojną światową oraz Polską Rzeczpospolitą 

Ludową. Ich obecność w przestrzeni publicznej oprócz upamiętnienia realizowała 

funkcję propagandową, utrwalając w pamięci zbiorowej symbole, które były związane 

politycznie i ideologiczni z ówczesną Polską Ludową. Za pomocą nazw ulic i placów 

podkreślano również ścisłe relacje Polski z Związkiem Socjalistycznych Republik 

Radzieckich. Dla osób urodzonych po II wojnie światowej, nieznających wcześniejszej 

historii Polski, nazwy miały spełniać funkcję edukacyjną, a w praktyce indoktry-

nacyjną. 

Zdaniem Tyszki (1997) działaniami wymierzonymi przeciw wartościom, którymi 

objęto również nazewnictwo miejskie w okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej były 

m.in. deformacja, rozmycie, odwracanie ich sensu. W szczególności było to zauwa-

żalne w formie zapisu określonych wartości związanych z Armią Radziecka, która 

w oficjalnym przekazie funkcjonowała jako wyzwoliciel Polski od faszystowskich 

Niemiec. Następowała podmiana wartości przez ich atrapy, zazwyczaj uwidoczniona w 

kulcie postaci ze świata polityki, kultury i sztuki, wojskowości. Bohaterzy narodowi, 

społeczni, religijni, kulturowi okresu II Rzeczpospolitej Polskiej oraz II wojny 

światowej byli zastępowani osobami o wątpliwym życiorysie, preferowanymi przez 

państwowy establishment – przodownikami pracy, generałami rosyjskimi, działaczami 

komunistycznymi, przedstawicielami ludu pracującego itp. Przechwytywane, zawłasz-

czane i reinterpretowane były postacie, wydarzenia, święta i symbole narodowe m.in. 

Tadeusz Kościuszko, Władysław Sikorski, Powstanie Warszawskie. Dewaluacji 

podlegały zaznaczające się również w nazewnictwie symbole rodziny, małżeństwa 

i rodzicielstwa, które zastępowane były etosem obywatelskim, społecznikowskim 

i pracowniczym. Z przestrzeni publicznych eliminowany był wymiar sakralny, w tym 

określone wartości związane z Kościołem Katolickim (przykładem mogą być nazwy 

świętych, patronów Kościoła, które były częściowo znoszone i zastępowane nazwami 

świeckimi – np. ul. świętej Agaty zmieniona na ul. Agaty).  
Wprowadzanie po II wojnie światowej, słusznych ideologicznie, nazw w przestrzeń 

publiczną oraz ich znoszenie wraz z załamaniem systemu komunistycznego Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej w drugiej połowie lat 80. wywoływało skrajne emocje. 
W 1989 r. Rady Narodowe podjęły 209 uchwał zmieniających ponad 1000 nazw 
przestrzeni publicznych. Część z nich miała ścisły związek z symbolami służącymi 
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utrwalaniu władzy ludowej. Na ich miejsce przywracano nazwy historyczne, bądź 
wprowadzano nowych patronów związanych z II Rzeczpospolitą Polską i Kościołem 
Katolickim. Zmiany w nazewnictwie odrzucające symbole komunistyczne inicjowane 
były głównie w miastach przez lokalne społeczność tj. organizacji patriotyczne, rady 
osiedlowe oraz lokalne kluby patriotyczne. 

5. Wybrane nazwy służące utrwalaniu władzy ludowej 

Przedmiotem analizy są wybrane nazw przestrzeni publicznych w 923 miastach 
Polski, (zgodnie z ich stanem na 31.12.1989 r.). W celu odtworzenia stanu nasycenia 
przestrzeni publicznych w miastach określonymi nazwami wykorzystano informacje 
przekazane przez Urzędy Miejskie oraz dane pochodzące z Wojewódzkich 
Dzienników Urzędowych (byłych 49 województw) i rejestru ULIC udostępnianego 
przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Na podstawie uzyskanych danych 
możliwym było określenie zbioru nazw przestrzeni publicznych z podziałem na 
miejsce występowania nazwy (zgodnie z obowiązującym podziałem administra-
cyjnym), rodzajem przestrzeni publicznej (ulica, plac, aleja, park, skwer, bulwar, itp.) 
oraz nowych nazw, datę dzienną, charakter zmiany (zmiana całkowita, zmiana 
częściowa, przywrócenie nazwy historycznej), numer uchwały wprowadzający zmianę 
nazwy (jeżeli dotyczy). 

Wybór konkretnych nazw do pogłębionej analizy podyktowany został liczbą ich 
zmian po 1989 r. W oparciu stworzoną przez autora bazę danych

6
 dotyczącą 

kształtowania nazewnictwa miejskiego III Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczono, że 
w latach 1989-2017 zmianie uległo ponad 10 tys. nazw ulic, placów, parków, skwerów 
oraz placów. Większość z nich miała i ma związek z zachodzącym procesem 
dekomunizacji przestrzeni publicznych. Ze zbioru wybrano 25 najczęściej znoszonych 
po 1989 r. nazw.  

W 1989 r. (stan na 1 stycznia) w miastach Polski występowało łącznie 4698 
przestrzeni publicznych, których patronami były ujęte w badaniu postacie, organizacje, 
wydarzenia , daty

7
 (tab.1). W 92,5% analizowanych przypadków owe urbanonimy 

dotyczyły ulic i alei, w 4,9% – placów, 1,7% – parków i skwerów. Pozostałymi 
rodzajami przestrzeni publicznych były osiedla, wybrzeża, wały, wzgórza, pasaże, 
szlaki, pomosty oraz ronda. Wybrane przestrzenie publiczne pełniły głównie funkcje 
reprezentacyjne (centralne place, główne ulice/aleje w miejsce, ważniejsze parki 
i skwery), na których odbywały się w ważniejsze uroczystości państwowe, wydarzenia 
kulturalne i społeczne. 

Analiza struktury kategorii semantycznych w puli nazw (tab. 1) związanych 
z Polską Rzeczpospolitą Ludową i wprowadzonych w okresie komunizmu, wskazuje 
że wszystkie nazwy pamiątkowe były nośnikami znaczeń historycznych i stanowiły 
element kształtujące pamięć zbiorową. W 17 przypadkach (74,4% ogólnej liczby 
analizowanych przestrzeni publicznych) patronami przestrzeni publicznych były osoby 

                                                                   
6 Baza danych stworzona została na potrzebna realizacji projektu badawczego Zmiany w nazewnictwie 
przestrzeni publicznych miast polskich w latach 1989-2017. 
7 W zbiorze ujęto zarówno nazwy zniesione po 1989 r. jak i nadal obowiązujące. 
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(Świerczewski K., Nowotko M., Waryński L., Sawicka H., Buczek M., Krasicki J. 
Marchlewski M., Dzierżyński F., Bolesław B., Zawadzki A., Fornalska M., Finder P., 
Kasprzak M., Wasilewska W., Pstrowski W., Lenin W., Luksemburg R.), w 4 nazwy 
nawiązywały do dat i rocznicy (22 Lipca, 1 Maja, 15 Grudnia oraz 30-lecia 
PRL).Pozostałe nazwy miały związek z organizacjami tj. Armia Czerwona, Gwardia 
Ludowa; wydarzeniami (Manifestu Lipcowego) oraz upamiętnieniem Bohaterów 
Stalingradu. 

Tabela 1. Pamiątkowe nazwy przestrzeni publicznych służące utrwalaniu władzy ludowej (ujęte w badaniu) 

Lp. Nazwa 

Liczba 

przestrzeni 

publicznych 

z nazwą 

Liczba przestrzeni 

publicznych objętych 

zmianą nazwy 

w 1989 r. 

Udział zmian 

nazwy* 

w ogólnej jej 

liczbie 

1. Karola Świerczewskiego 595 13 2,2 % 

2. Marcelego Nowotki 316 21 6,6 % 

3. Ludwika Waryńskiego 312 10 3,2 % 

4. Hanki Sawickiej 304 8 2,6 % 

5. 22 Lipca 261 10 3,8 % 

6. Mariana Buczka 258 10 3,9 % 

7. 1 Maja 250 7 2,8 % 

8. Janka Krasickiego 244 5 2,0 % 

9. Juliana Marchlewskiego 241 34 14,1 % 

10. Feliksa Dzierżyńskiego 233 85 36,5 % 

11. Armii Czerwonej 231 25 10,8 % 

12. Bolesława Bieruta 146 102 69,9 % 

13. Aleksandra Zawadzkiego 140 3 2,1 % 

14. Małgorzaty Fornalskiej 140 4 2,9 % 

15. Pawła Findera 127 2 1,6 % 

16. Gwardii Ludowej 111 2 1,8 % 

17. Bohaterów Stalingradu 110 18 16,4 % 

18. Marcina Kasprzaka 109 3 2,8 % 

19. Wandy Wasilewskiej 97 6 6,2 % 

20. 30-lecia PRL 93 1 1,1 % 

21. Wincentego Pstrowskiego 86 4 4,7 % 

22. Włodzimierza Lenina 80 8 10,0 % 

23. 15 Grudnia 76 0 0,0 % 

24. Manifestu Lipcowego 70 2 2,9 % 

25. Róży Luksemburg 68 3 4,4 % 

* Na podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Gminne i Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe. 
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Poszczególne nazw przestrzeni publicznych ujętych w badaniu możemy odnieść do 

historii kształtowania się ruchu komunistycznego w Polsce. Nazwy Marchlewskiego J., 

Waryńskiego L., 1 Maja, nawiązują do genezy ruchu komunistycznego i tworzą 

historyczne tło dla władzy ludowej. Do walki klas, rewolucji bolszewickiej, nawiązują 

m.in. Armii Czerwonej, Dzierżyńskiego F., Lenina W., Luksemburg R. Nazwami 

odwołującymi się bezpośrednio do kształtowania się Polski Rzeczpospolitej Ludowej 

oraz II są m.in. daty – 22 Lipca, Manifestu Lipcowego 15 Grudnia (powstanie Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej); działacze komunistyczni – Nowotko M., Sawicka 

H., Buczek M., Krasicki J., Bierut B. i in.; organizacje – Gwardia Ludowa. 

W 1989 r. w obrębie analizowanego zbioru podjęto łącznie 386 zmian nazw 

przestrzeni publicznych, co stanowiło 8,2% ich ogólnej liczby (tab. 1). Najliczniej 

znoszonymi nazwami były Bierut B., Dzierżyński F., Bohaterzy Stalingradu, 

Marchlewski J. oraz Armia Czerwona. Część z uchwał podejmujących zmianę nazwy 

motywowana była wnioskami lokalnych społeczności i miała związek z tzw. 

dekomunizacją. W efekcie pod koniec lat 80. i w pierwszej połowie 90. zniesiono 

większość nazw związanych z symbolami okresu Polski Ludowej, a w szczególności 

działaczami i wydarzeniami bezpośrednio związanymi z władzą. 

6. Podsumowanie 

Ciągle zmieniający się pejzaż miejski i pojawiające się w nim konteksty historyczne 

kształtowane są przez nieciągłość historii politycznej oraz różny język przestrzeni 

społeczno-kulturowej. Zmiany w establishmencie oprócz wymiaru politycznego 

dotyczą również sfery symbolicznej, w tym nazewniczej.  

Jednym z elementów miasta tworzonym pod dyktando ideologii jest nazewnictwo 

miejskie, które oprócz funkcji orientacji w przestrzeni, jest elementem budującym 

pamięć zbiorową oraz porządek społeczno-polityczny. W Polsce Ludowej nazwy ulic, 

parków, itp. były dość często wykorzystywane w celach propagandowych oraz 

utrwalaniu władzy. W szczególności było to zauważane pod koniec lat 40. i 80. XX w. 

Nazwy wprowadzane w miejską przestrzeń publiczną kraju charakteryzowało 

odwołanie do ściśle określonego katalogu nazewniczego – postaci, organizacji, 

wydarzeń, dat. 

Nowe pod względem jakościowym, nazwy narzucane przez organy władzy 

(państwowej i lokalnej) odzwierciedlały priorytety upamiętniające i prowadziły do 

homogenizacji przestrzeni. Zmiany nazw przestrzeni publicznych zapoczątkowane 

w Polsce po 1945 r. były długotrwałym procesem, który trwał rzez cały okres istnienia 

Polski Ludowej i wiązał się z kolejnymi etapami rządów w Polsce. Nazwy wprowa-

dzane w przestrzeń publiczną, ulegały ciągłej modyfikacji w zależności od zmienia-

jących się uwarunkowań politycznych (np. w przestrzeni nazewniczej Polskiej Rzecz-

pospolitej Ludowej nie zachował się patron Józef Stalin). W Polsce badanego okresu 

również nie było miejsca dla symboli związanych z II Rzeczpospolitą Polską, 

bohaterami antykomunistycznymi okresu II wojny światowej oraz Kościołem 

Katolickim. 
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Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie lat 80., gdzie wraz z upadkiem systemu 

komunistycznego, zaczęto znosić nazwy wiązane z owym systemem. W samym 

analizowanym roku 1989 r. zmianie uległo 286 nazw, które ściśle wiązały się z Polską 

Rzeczpospolitą Ludową. Uchwały podejmowane początkowo przez Rady Narodowe 

znosiły głównych patronów związanych bezpośrednio z utrwalaniem ideologii 

komunistycznej oraz zwalczających wrogów ludu. Kolejna fala zmian nazewnictwa 

miejskiego, związana już III Rzeczpospolitą Polską zapoczątkowana w 1989 r., do 1 

stycznia 2017 r. objęła ponad 10 tys. nazw w 923 miastach. 
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Streszczenie 

Przestrzeń publiczna jest narzędziem wykorzystywanym do manifestowania własnych przekonań, idei, religii, 
poglądów politycznych, wyznawanych wartości, itp. Należy pamiętać, że wszelkie elementy, wprowadzane 

w przestrzeń oprócz fizycznej formy, mają również wymiar emocjonalno-psychiczny i/lub ideowy. Służą 

kształtowaniu pamięci (narodowej, regionalnej i lokalnej), czczeniu przynależności, utrwalaniu tożsamości 

obywatelskiej oraz postaw lokalnej społeczności do swoich dziejów. 
Nazwy oraz język są jednymi z elementów budujących przestrzeń publiczną. Utrwalają one poczucie 

terytorialności mieszkańców, pełniąc przy tym funkcje narzędzia komunikacji oraz orientacji w przestrzeni. 

Jak pokazują doświadczenia okresu Polski Rzeczpospolitej Ludowej w kontekście nazewnictwa miejskiego 

mogą stanowić również środek legitymizacji władzy (państwowej i lokalnej). 
Artykuł podejmie refleksję nad znaczeniem nazewnictwa miejskiego w utrwalaniu władzy ludowej w Polsce. 

Jego celem jest określenie stanu nasycenia przestrzeni publicznych określonymi nazwami-symbolami 

gloryfikującymi m.in postacie, organizacje, wydarzenia, służące legitymizacji władzy politycznej w 1989 r. 

W wystąpieniu przedstawiono wstępne wyniki pracy badawczej poświęconej kształtowaniu nazw przestrzeni 
publicznych w obecnych 923 polskich miastach. Zakres przedmiotowy badania odnosi się do nazw 

wybranych przestrzeni publicznych tj. ulic, placów, parków, skwerów, itp. Podstawę artykułu stanowią dane 

pozyskane z Urzędów Miejskich, Wojewódzkich Dzienników Urzędowych oraz rejestru ULIC Głównego 

Urzędu Statystycznego.  
Słowa kluczowe: nazwy, przestrzeń publiczna, domeny polityczne, dekomunizacja 
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Judyta Rebizant
1
  

Agitacja lubaczowskiego Urzędu Informacji 

i Propagandy (1945-1947) 

1. Wstęp 

Zmiany jakie zaszły po drugiej Wojnie Światowej na ziemiach polskich doprowa-

dziły do przekształcenia ustroju politycznego państwa. Rozpoczął się nowy okres 

w dziejach Polski. Zapoczątkowane jeszcze w okresie okupacji przeobrażenia, 

przeprowadzane były etapowo. Kluczową rolę odgrywała w nich powstała w 1942 r. 

Polska Partia Robotnicza, odpowiedzialna za monopolizację rządów. Liderzy PPR na 

przełomie 1943/1944 r. utworzyli Krajową Radę Narodową, mającą stanowić 

reprezentację polityczną narodu polskiego
2
. Organem wykonawczym KRN został 

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, obejmujący władzę w wyzwolonej części 

Polski
3
. Podstawę funkcjonowania KRN i PKWN stanowiła Konstytucja z 17 marca 

1921 r., która miała obowiązywać do czasu wyborów do Sejmu Ustawodawczego
4
. 

Odtąd działania administracji i służb porządkowych było uregulowane poprzez 

wydawane przez PKWN dekrety.  

Przy pomocy Armii Czerwonej udało się komunistom przejąć rządy i wdrążyć 

preferowany przez nich system władzy. W procesie przemian niezbędna stała się 

rozbudowana administracja. Powstające urzędy stały się narzędziami władzy umożli-

wiającymi przejęcie i utrzymanie rządów. Rozbudowano aparat represji mający 

wzbudzać strach i zniechęcać do wszelkich prób oporu. Równocześnie starano się 

pozyskać aprobatę ludności poprzez propagowanie i wpajanie idei głoszonych przez 

działaczy obejmujących kierownictwo w państwie.  

Komuniści zdawali sobie sprawę z nastrojów panujących w społeczeństwie 

i słabego poparcia jakim w nim dysponowali. W ramach utworzonego przez siebie 

PKWN, wyodrębnili Resort Informacji i Propagandy
5
. Pierwsza placówka resortu 

powstała 3 sierpnia 1944 r. w Lublinie jako Wydział Propagandy Miejskiej Rady 

Narodowej
6
. Resort rozbudowywał swoje struktury terenowe na inne obszary. 

                                                                   
1 rebizant.judyta@vip.onet.pl, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski, 
http://www.ur.edu.pl.  
2 Szaflik J., Historia Polski 1939-1947, Wyd. WSiP, Warszawa 1987, s. 94. 
3 Bukała M., Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie rzeszowskim 1945-1947. Geneza i działalność, 
Wydawcy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 
Rzeszów – Warszawa 2015, s. 68.  
4 Bonusiak W., Historia Polski (1944-1989), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 
s. 65.  
5 Krawczyk A., Ministerstwo Informacji i Propagandy 1944-1947, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 25/2 
(1986), s. 66.  
6 Tenże, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-
1947, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994, s. 12. 
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W Rzeszowie 18 sierpnia 1944 r. na zebraniu Wojewódzkiej Rady Narodowej został 

powołany Wydział Informacji i Propagandy pod kierownictwem Juliana Przybosia
7
. 

Dnia 7 września 1944 r. ukazał się dekret o zakresie działania i organizacji Resortu 

Informacji i Propagandy. Według wytycznych resort został podzielony na 7 wydzia-

łów: ogólny, prasowo-informacyjny, radiowy, filmowy, wydawnictw, propagandy 

masowej w kraju, propagandy zagranicznej
8
.  

Celem przekazania dalszych zaleceń jednostkom terenowym, pod koniec grudnia 

1944 r. przeprowadzono ogólnopolską konferencję kierowników Informacji 

i Propagandy pełniących funkcje na terenie województw czy powiatów. Wzięło w niej 

udział 71 osób. Sprecyzowano założenia na najbliższy czas, informując zebranych 

o celach i dążeniach Resortu. Jako główną metodę oddziaływania wymieniono propa-

gandę masową. Oddziaływanie w miejscach publicznych poprzez środki wizualne: 

plakaty, afisze, slogany, ulotki i zebrania publiczne jak wiece czy manifestacje. Tak 

aby propaganda dotarła do każdego bezpłatnie, w lokalu publicznym czy na ulicy. 

Dodatkowo nakazano jednostkom terenowym informować władzę zwierzchnią 

o sytuacji w terenie i panujących tam nastrojach społecznych
9
.  

Po przekształceniu PKWN w Rząd Tymczasowy RP, resort został przeobrażony 

w Ministerstwo Informacji i Propagandy, któro rozpoczęło pracę 18 lutego 1945 r. 

w Warszawie
10

. Pracownicy ministerstwa dzieli się na trzy grupy: osoby zatrudnione 

w centrali, pracownicy urzędów wojewódzkich, a także personel zatrudniony 

w placówkach powiatowych i miejskich
11

. 1 marca 1945 r. opublikowano rozporzą-

dzenie powołujące terenowe organy wykonawcze ministerstwa, na terenie woje-

wództw: wojewódzkie oddziały informacji i propagandy, a na terenie powiatów: 

powiatowe oddziały informacji i propagandy
12

. Do przełomu kwietnia i maja 1945 r. 

zorganizowano 15 wojewódzkich urzędów Informacji i Propagandy i 306 powia-

towych. Podtrzymywano wcześniejszą koncepcje propagandy, czyli oddziaływanie na 

społeczeństwo wszystkimi dostępnymi metodami bez ograniczeń. Działania propa-

gandowe miały być podejmowane poprzez prasę, ulotki, afisze, plakaty, wiece, 

manifestacje, działalność świetlicową, wydawanie czasopism oraz przy użyciu metod 

nieformalnych jak rozpowszechnianie plotek politycznych.  

  

                                                                   
7 Sokół Z., Prasa Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Rzeszowie (1944-1947): „Kwartalnik 
Historii Prasy Polskiej” 29/3-4 (1990), s. 57.  
8 Dz.U. 1944 nr 4 poz. 20, Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. 
o zakresie działania i organizacji Resortu Informacji i Propagandy. 
9 Krawczyk A., Pierwsza próba indoktrynacji…, s. 15.  
10 Joniec G., Struktura organizacyjna centrali Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1945-1947 
w: pod red. Górak A., Latawiec K., Magier D., Dzieje biurokracji t. IV, Libra, Lublin – Siedlce 2011, s. 765.  
11 Krawczyk A, Pierwsza próba indoktrynacji… ,s. 22.  
12Joniec G., Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Lublinie w latach 1945-1947. Struktura 
organizacyjna i obsada personalna w: pod. red. Górak A., Magier D., Dzieje biurokracji na ziemiach 
polskich, t. II., Libra 2009, s. 280.  
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2. Charakterystyka powiatu lubaczowskiego  

Ministerstwo Informacji i Propagandy nie było jedyną, a nawet kluczową instytucją 

propagandową. Komórki propagandowe posiadały PPR, Polska Partia Socjalistyczna
13

, 

opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe i wojsko. Istnienie ministerstwa Informacji 

i Propagandy miało stwarzać wrażenie, że propaganda jest prowadzona w interesie 

państwowym, a nie partyjnym
14

. Ponadto Resort powstał z myślą o działalności w tych 

miejscach, do których nie docierała propaganda partyjna
15

. Z takim problemem borykał 

się powiat lubaczowski, w którym sytuacja polityczna przedstawiała się odmiennie niż 

w sąsiednich powiatach. Przede wszystkim brak było komórek PPR, zalążki tej partii 

powstały stosunkowo późno bo dopiero w listopadzie 1946 r. Dlatego instytucja 

propagandy jaką stanowił powiatowy Urząd Informacji i Propagandy odgrywała 

szczególną rolę agitacyjną.  

Specyfiką powiatu lubaczowskiego była różnorodność narodowa jego miesz-

kańców. Powiat był zamieszkiwany przez Polaków i Ukraińców. Dominowała na nim 

ludność ukraińska. Według danych z 1944 r. powiat zamieszkiwało 48 tys., stano-

wiących 65,5 % ogółu ludności. Ukształtowanie terenu, duże zalesienie, obfitujące 

w liczne kryjówki wpłynęły na koncentrację ukraińskich oddziałów partyzanckich 

operujących pod dowództwem Iwana Szpontaka „Zalizniaka”
16

. Działalność Ukra-

ińskiej Powstańczej Armii wzmagała się szczególnie w okresie przesiedleń ludności 

ukraińskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Przeprowadzano je 

w 4 etapach, począwszy od końca 1944 r. do czerwca 1946 r.
17

.  
Trwający konflikt polsko-ukraiński prowadził do destabilizacji życia społecznego. 

Nieustanne niepokoje spowodowane działalnością UPA wywoływały w mieszkańcach 
strach i ciągłe poczucie zagrożenia. Codziennością stały się grabieże, rabunki, 
zabójstwa, sabotaże, podpalenia

18
. Ludność z zagrożonych terenów (obejmujących 

południowo-wschodnią część powiatu) w obawie o swoje życie przenosiła się do 
Lubaczowa, w którym szukała schronienia

19
. UPA skutecznie zakłócała warunki 

komunikacyjne, kontrolując drogi kołowe i wielokrotnie zrywając połączenia 
kolejowe

20
. Wpłynęło to na ograniczoną łączność powiatu z władzami wojewódzkim 

znajdującymi się w Rzeszowie. O południowej Polsce, rejonie zmagań z Ukraińcami 

                                                                   
13 Krawczyk A., Ministerstwo Informacji i Propagandy…, s. 68-70.  
14 Kamiński Ł., Struktury propagandy PRL w: pod. red Siemkowa P., Propaganda PRL wybrane problemy, 
Gdańsk 2004, s. 10.  
15 Krawczyk A., Ministerstwo Informacji i Propagandy…, s. 68.  
16 Pisuliński J., Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947, Libra, Rzeszów 
2017, s. 197.  
17 Tamże, s. 254.  
18 APRz, UWRz, sygn. 222, Sprawozdanie z inspekcji Starostwa powiatowego w Lubaczowie kwiecień 1946 
r., k.16. 
19 Archiwum Państwowe w Przemyślu [dalej: APP], Starostwo Powiatowe Lubaczowie [dalej: SP], 1, 
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie do Administracji Publicznej w Warszawie, k. 27-28.  
20 APP, Powiatowa Rada Narodowa w Lubaczowie [dalej: PRN], 6, Sprawozdanie PRN lipiec 1945 r. k. 27-28.  
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mówiono „nowy Meksyk”
21

. Taki stan utrzymujący się w powiecie ułatwiał działania 
polskiemu podziemiu niepodległościowemu, którego członkowie objęli kluczowe 
stanowiska przed wszystkim w milicji i administracji. Ich działania paraliżowały 
rozwój PUBP. W pierwszym okresie istnienia tego urzędu zdarzały się sytuację 
likwidacji kierowników bezpieki przez siły polskiego podziemia, które również 
nawiązywały współpracę z poszczególnych zwierzchnikami. Istniejąca sytuacja 
doprowadziła do bezładu w funkcjonowaniu tego urzędu. Ponadto nieustanne napięcia 
wywoływane działalnością UPA, zmuszały funkcjonariuszy PUBP skierowanie swoich 
działań przeciwko podziemiu ukraińskiemu

22
.  

Pomimo braku w powiecie partii komunistycznej, działalność polityczna nie została 
zaniechana. Skupiła się wokół powstałego PSL, które utworzyło koła prawie w każdej 
gminie liczące ponad 2 tys. osób. PSL cieszyło się silnym poparciem społecznym, co 
wiązało się z rolniczym charakterem powiatu (90 % mieszkańców utrzymywało się 
z rolnictwa). Po za PSL, w powiecie powstało Stronnictwa Pracy. Obydwa grupo-
wania nie wykazywały żywej działalności. Ludność powiatu w małym stopniu brała 
udział w życiu politycznym z powodu ciągłych niepokojów spowodowanych przez 
działalność UPA

23
. Biernością polityczną wykazywali się również pracownicy 

lubaczowskiego Urzędu Informacji i Propagandy, którzy wraz z kierownikiem 
Adamem Dawidowiczem, nie przynależeli do żadnej partii

24
. Cały personel składał się 

z 5 osób
25

. Liczba pracowników urzędu w Lubaczowie była porównywalna z innymi 
urzędami powiatowymi, których przeciętna liczba wynosiła 6 osób

26
.  

3. Działalność lubaczowskiego Urzędu Informacji i Propagandy  

Urząd funkcjonował przez dwa lata, na podstawie instrukcji wydawanych przez 
jego wojewódzki odpowiednik. Działalność Urzędu koncentrowała się głównie na 
organizacji wieców, manifestacji oraz prowadzeniu świetlic. Z powodu niewielkiej 
liczby odbiorników radiowych jakimi dysponowali mieszkańcy lub całkowitego ich 
braku, wiece stanowiły źródło informacji o wydarzeniach w kraju i zagranicą

27
. 

Działania urzędu skierowane były do społeczności, celem propagowania idei 
głoszonych przez komunistów. Treści przepełnione były pochlebstwami w stosunku do 
Stalina i Armii Czerwonej, podkreślano ich zasługi w wyzwalaniu ziem polskich spod 
okupacji niemieckiej, jak również działania władzy zmierzające do budowy 
„demokracji”. Zaszczytnie i z wielkim entuzjazmem odnoszono się do zmian teryto-

                                                                   
21 Zaremba M., Wielka trwoga. Polska: 1944-1947: Ludowa reakcja na kryzys, Znak, Kraków 2012, s. 392.  
22 Iwaneczko D., Ogniwo strach: Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944-1956, IPN Oddział 
w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s. 38-40.  
23 Archiwum Państwowe w Rzeszowie [dalej: APRz], Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy 
w Rzeszowie [dalej: WUIiP], 112., Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy 
w Lubaczowie marzec 1946 r., k. 67.  
24 Tamże, Sprawozdania z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie maj 1946 r., k. 141. 
 25 Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie styczeń 1947 r., 
k. 181.  
26 Krawczyk A., Ministerstwo Informacji i Propagandy…, s. 70.  
27Dobosz S., Przemiany polityczno-społeczne w Małopolsce środkowej w latach 1944-1950, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1990 , s 201.  
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rialnych jakie zaszły po wojnie na ziemiach polskich. Aby podkreślić doniosłość tych 
przemian, w Lubaczowie 6 kwietnia 1945 r. zorganizowano wiec manifestacyjny pod 
hasłem – „Gdańsk wrócił do Polski”. Wiec ten jak każdy inny, odbywał się według 
utartego schematu. Początkiem tego wydarzenia była Msza w kościele, po której 
ludność Lubaczowa i okolicznych miejscowości gromadziła się na rynku, aby jak to 
określono w sprawozdaniu: „ukazać swą radość z powrotu Gdańska do Polski i okazać 
swą wdzięczność marszałkowi Stalinowi, Armii Czerwonej i Tymczasowemu Rządowi 
Narodowemu z Bierutem i Osóbką-Morawskim na czele oraz Armii Polskiej i jej 
wodzowi Roli-Żymierskiemu”. Po czym jeden z mieszkańców Jan Kaczmarski 
wypowiedział się o znaczeniu morza i Gdańska dla Polski, kończąc wypowiedź 
zaintonował hymn Polski, który wszyscy odśpiewali. W wiece zaangażowana była 
również młodzież szkolna, która recytowała wiersze m.in. pt. „Polskie Morze”, jak 
również śpiewała pieśni pt. „Choć burza huczy wokół nas”

 28
.  

Powrót Gdańska i Pomorza do Polski był niewątpliwie wydarzeniem entuzjas-
tycznie odbieranym przez Polaków i mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Dla 
komunistów była to doskonała okazja dla podkreślenia rangi tego wydarzenia. 
Stanowiło to okazje do przedstawienia wkładu i zaangażowania Armii Czerwonej 
w wyzwalanie ziem polskich spod okupacji niemieckiej.  

Powodem organizacji kolejnych wieców były ówczesne wydarzenia polityczne. 
Szczególnie świętowano zakończenie działań wojennych w Europie. Z tej okazji 9 
maja 1945 r. ogłoszono dniem wolny od zajęć, jako Święto Pokoju. Miasto udeko-
rowano flagami. O godzinie 12 w południe społeczeństwo, Milicja i władze sowieckie, 
znajdujące się na terenie miasta zebrały się na rynku, przemawiał przedstawiciel 
starostwa powiadamiając zebranych o kapitulacji Niemiec, a milicja oddała salwę 
honorową. Komendant powiatowy Milicji Władysław Koś w swoim przemówieniu 
omówił odwieczną walkę Polaków w obronie własnego kraju przed germańskim 
najeźdźcą oraz zwycięstwo nad nimi dzięki pomocy Związkowi Radzieckiemu. 
Kolejno przemawiał przedstawiciel Związku Radzieckiego, wznosząc na zakończenie 
okrzyki niech żyje pokój i wolność, następnie odśpiewano Rotę. Na zakończenie po 
raz drugi wystąpił Koś zapowiadając uczczenie poległych w wojnie żołnierzy Armii 
Czerwonej i Wojska Polskiego w walce o wyzwolenie Polski półminutowym 
milczeniem. Po czym odśpiewano hymn Polski i na tym manifestację zakończono. 
Zebranych było około 3500 mieszkańców powiatu

29
. Na wiecach zgromadzeni byli 

zarówno przedstawiciele polskiej administracji jak i radzieckiej wraz z służbami 
porządkowymi. Zakończenie działań wojennych było informacją, na którą wszyscy 
z niecierpliwością czekali i je świętowali. Późniejsze wiece czy akademie odbywały się 
z okazji m.in. „Bitwy pod Lenino”, „Święta MO”, „Święta Sojusznika”, „Święta 
Poległych”, również uroczyście obchodzono rocznicę powstania ZSRR

30
.  

                                                                   
28 APRz, WUIiP, 112, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie kwiecień 

1945 r. k. 17- 18.  
29 Tamże, k. 22.  
30 Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie październik 1945 r., 

k. 33.  
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4. Sprzedaż czasopism  

Kolejnym elementem propagandy, którą urząd miał do zrealizowania było rozpow-

szechnianie prasy. Jednak te działania napotykały na pewne trudności, związane 

z pozyskaniem czasopism. Zamawiano następujące tytuły pism: „Dziennik Zachodni”, 

„Dziennik Ludowy”, „Kurier Codzienny”, „Głos Ludu”, „Robotnik”, „Wolność”, 

„Dziennik Polski”, „Naprzód”, „Piast”, „Gazeta Ludowa”, „Tygodnik Powszechny”, 

„Chłopski Sztandar”, „Jutro”, „Dziś i jutro”, „Odrodzenie”, „Sport”, „Radio i Świat”, 

„Kuźnica”, „Żołnierz Polski”, „Przekrój”, „Repatriant”, „Szpilki”, „Świetlica 

Krakowska”, „Świerszczyk”, „Przyjaciel”
31

. Urząd wysyłał do Spółdzielni „Czytelnik” 

zapotrzebowanie na 130 sztuk pism dziennie, ale zamówienia nie zawsze były 

realizowane. Często się zdarzało, że przesyłano mniejszą ilość (100 sztuk) 

i nieaktualne numery (np. dzienniki sprzed 20 dni, czego egzemplifikacją był periodyk 

„Wolność”), które były niemożliwe do rozprzedania
32

, w związku z tym, trafiały na 

makulaturę. Trudności w dostarczaniu poczty spowodowane były problemami 

komunikacyjnymi związanymi z działalnością UPA. Zerwanie komunikacji kolejowej 

m.in. w marcu 1946 r. skutkowało niemożliwością w dostarczaniu prasy. Mieszkańcy 

powiatu w kiosku „Czytelnik” kupowali następujące czasopisma: „Dziennik 

Zachodni”, „Kurier Codzienny”, Głos ludu, „Robotnik”, „Naprzód”, „Tygodnik 

Powszechny”, „Jutro”, „Dziś i Jutro”, „Odrodzenie”, „Sport”, „Świerszczyk”, 

„Szpilki”, „Przekrój”. Najpopularniejszymi, rozchodzące się w największej liczbie 

egzemplarzy były - „Wolność”, „Dziennik Polski”, „Dziennik Ludowy”
33

.  

5. Prowadzenie świetlic  

Do obowiązków personelu lubaczowskiego Urząd Informacji i Propagandy należała 

również organizacja świetlic. Według założeń świetlice miały gromadzić mieszkańców 

powiatu szczególnie wieczorami. Stanowiły alternatywę dla osób spędzających wolny 

czas w karczmie. Działalność świetlicowa sprawdzała się głównie w długie jesienne 

i zimowe wieczory. Aby świetlica sprawnie funkcjonowała należało powołać właściwą 

osobą na stanowisko kierownika, który potrafił by zachęcić młodzież i dorosłych do 

uczęszczania na nią. Do obowiązku kierownika należało koordynowanie porządkiem 

prac, urządzanie uroczystości, obchodów, kursów, wycieczek. Oprócz kierownika 

personel świetlicy tworzyli jego zastępca, sekretarz, skarbnik, bibliotekarz, gospodarz, 

kierownik zespołu teatralnego i oświatowego. Skarbnik miał za zadanie zbierać 

składki, układać budżet. Bibliotekarz prowadził bibliotekę i czytelnię gazet. Do zadań 

                                                                   
31 Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie luty 1946 r. k. 54. 
32 Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie kwiecień 1945 r., 

k. 20.  
33Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie kwiecień 1946 r., 

k. 75.  



 

 

Agitacja lubaczowskiego Urzędu Informacji i Propagandy (1945-1947) 

 

35 

gospodarza należało urządzenie i ozdobienie świetlicy, a także utrzymanie jej 

w czystości
34

. 

Praca kierowników nie ograniczała się jedynie do czynności odbywających się 

w budynku świetlicy. Wraz z nadejściem wiosny i związanymi z nią pracami w polach, 

kierownicy świetlic otrzymywali polecenie od powiatowego Urzędu Informacji 

i Propagandy, organizacji grup roboczych składających się z dzieci i młodzieży, które 

miały za zadanie pomagać rolnikom potrzebującym wsparcia w pracach polowych. 

Według wskazań urzędu, wyjście młodzieży w pole miało być uroczyste z muzyką 

i śpiewami, poprzedzone przemówieniem na temat reformy rolnej
35

.  

Sprawa reformy rolnej była jednym z priorytetów kształtującej się władzy. Urzędy 

Informacji i Propagandy były zobowiązane do popularyzowania znaczenia tej reformy. 

W tym celu powiatowy Urząd Informacji i Propagandy wykorzystywał każde zebranie 

gromadzkie czy sesje wójtów. Działania takie podejmowano pomimo wstrzymania 

czynności w przeprowadzeniu reformy rolnej. Wynikłej rozporządzeniem podjętym 

przez Wojewódzki Urząd Ziemski. Powodem podjęcia takiej decyzji była ewakuacji 

ludności ukraińskiej do ZSRR. Przesiedlenia powodowały, że zapas ziemi do 

upełnorolnienia ulegał stale zmianie. Ponadto działalność oddziałów UPA zagrażała 

bezpieczeństwu mieszkańców, ludność polska wobec pożarów, morderstw, rabunków, 

wyemigrowała ze wsi do miasteczek
36

. 

Okres poprzedzający Święta Wielkanocne, nałożył na kierowników świetlic kolejny 

obowiązek pobierania od chłopów datków w naturze lub gotówce, które przygoto-

wywane były dla wojska i ubogich. Gmina podawała kierownikowi świetlicy spis 

gospodarzy, którzy mieli złożyć te daniny. Kierownik świetlicy miał za zadanie powo-

łać sekcje dla zorganizowania tzw. „święconego”. W tym celu powoływano delegatki 

z koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli ze związków politycznych i społecznych, 

koła nauczycielskiego, a także delegatów młodzieży szkolnej
37

.  

Według sprawozdań kierownika Urzędu zainteresowanie społeczeństwa działal-

nością świetlicową było znikome
38

. W głównej mierze związane było z niepokojami 

wywoływanymi działalnością UPA. Ludność zajmowała się ochroną własnego życia 

i mienia
39

, stając się bierna na sprawy polityczne. Oddziały wojskowe skierowane na 

teren powiatu celem przeprowadzenia przesiedleń również dopuszczały się występ-

ków
40

. Przekładowo świetlica w Narolu była przez 2 tygodnie zajęta przez jednostki 

wojskowe, a przebywający w niej żołnierze dokonali jej dewastacji, niszcząc drzwi, 

ławki, okna oraz rekwirując lampy. Praca świetlicowa nie zawsze dawała upragnione 

rezultaty, z powodu braku odpowiednich ludzi. W dodatku żadna z świetlic na terenie 
                                                                   
34Tamże, 115, Sprawozdanie o stanie świetlic i ich pracy w terenie, k. 28-29.  
35Tamże, k. 38.  
36Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie marzec 1946 r., k. 67. 
37Tamże, 115, Sprawozdanie o stanie świetlic i ich pracy w terenie, k. 38.  
38Tamże, 112, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie maj 1946 r. k. 83.  
39Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie listopad 1945 r. k. 40.  
40Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie maj 1946 r. k. 80.  
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powiatu nie posiada radia co dodatkowo zniechęcało ludność do jej odwiedzania
41

. 

Ponadto szereg innych czynników utrudniał pracę. W miesiącach zimowych trudności 

spowodowane były brakiem opału, światła oraz były wynikiem przestrzegania godziny 

policyjnej, która rozpoczynała się o zmroku
42

. Jednak brak zainteresowania działal-

nością świetlicową odczuwalny był szczególnie w porach roku, gdy mieszkańcy zajęci 

byli pracą w polu. Wraz z nadejściem wiosny praca świetlicowa ulegała zahamowaniu. 

Niektóre świetlice jak w Rudzie Różanieckiej (z powodu wyjazdu kierowniczki) 

i Dzikowie Starym (z powodu ustąpienia kierowniczki), nie urządzały wieczorów 

świetlicowych. Świetlica w Wielkich Oczach wiosną 1946 r. prowadziła odczyty na 

następujące tematy: „Pogadanki o chorobach zakaźnych”, „O pierwszej sesji ONZ”, 

„Nasi dowódcy”, „Szlak bojowy odrodzonego WP”, „Jaka jest i będzie wieś 

w demokratycznej Polsce”. W świetlicy w Narolu poruszano następują zagadnienia 

„Niemcy po wojnie”, „Robotnik w demokratycznej Polsce”, „Polska w obliczu 

wyborów”. W Oleszycach: „Walka z alkoholem”, „Życie Tadeusza Kościuszki”, 

„Życiorys Adama Mickiewicza”, „Do czego dąży demokracja?”
 43

.  

6. Agitacja poprzedzająca Referendum i Wybory  

Powojenny losy Polski były omawiane na konferencji w Jałcie. Według postano-

wień „Wielkiej Trójki”, Tymczasowy Rząd w Polsce zobowiązany był do jak najszyb-

szego przeprowadzenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Niepewne nastroje 

społeczne, silne poparcie jakim cieszyło się PSL doprowadziło do przesunięcia terminu 

wyborów. Wygodną metodą umożliwiającą przełożenie wyborów, było Głosowanie 

Ludowe. W ten sposób PPR chciała uzyskać więcej czasu na pozyskanie zaufania 

społeczeństwa jak również sprawdzić swoje możliwości przedwyborcze. Dla 

podbudowy swoich szeregów PPR utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych do 

którego weszły: Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo 

Demokratyczne i PPR
44

. W powiecie lubaczowskim nie zostały zorganizowane koła 

partii należących do Bloku. Jedynymi funkcjonującymi partiami było PSL 

i Stronnictwo Pracy
45

.  

W okresie poprzedzającym Referendum, lubaczowski Urząd Informacji i Propa-

gandy zajmował się rozwieszaniem plakatów i afiszów, które zawisły w całym 

powiecie, najwięcej w Lubaczowie. Pozostałe materiały agitacyjne jak: ulotki, bro-

szury i gazety rozpowszechniane i rozrzucane były m.in. przed mszami świętami 

odbywającymi się w kościele. Takie zdarzenie miało miejsce 29 czerwca 1946 r., 

podczas odpustu w Lubaczowie. Prace urzędu nie zakończyły się na tych działaniach. 

Zajmowano się sporządzaniem szablonów, które zawisły na ulicach. Przygotowano je 
                                                                   
41Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie kwiecień 1946 r. k. 76.  
42Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie grudzień 1945 r. k. 43.  
43Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie kwiecień 1946 r. k. 76.  
44 A. Daszkiewicz, Międzypartyjne stosunki polityczne w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-1947, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1987, s. 159.  
45 APP, PRN, 6, Sprawozdanie PRN marzec 1946 r., k. 48. 
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o następującej treści: „3 razy tak”, „Polaka znak 3 razy tak”, „3 razy to praworządność 

i odbudowa demokratycznej Polski”, „Wszyscy maszerują dziś do urn”, „Nikogo nie 

zabraknie przy naszych urnach”.  

Ludność w dalszym ciągu była biernie ustosunkowana do wydarzeń krajowych. 

Wraz ze zbliżającym się terminem głosowania, urząd zaobserwował większe zaintere-

sowanie, spowodowane zakrojoną na szeroką skalę akcją propagandową pochodzącą 

ze strony urzędu i ze strony wojskowego oddziału Polityczno-Wychowawczego. Nie 

zauważono negatywnych działań przeciwnych agitacji urzędu, plakaty propagandowe 

rozwieszone w powiecie nie były niszczone, ani zrywane
46

.  

Agitacja Urzędu Informacji i Propagandy nie obejmowała terenu całego powiatu, ze 

względu na zagrożenie wywołane działalnością UPA, poszczególne miejscowości były 

odcięte od władz i urzędów. Były to: Werchrata, Prusie, Dziewięcierz, Brusno Nowe, 

Brusno Stare, Borowa Góra, Sieniawka, Sucha Wola, Nowiny Horynieckie. Miejsco-

wości te położone były przeważnie na wzgórzach Roztocza obfitowały w liczne 

kryjówki i łatwy teren do obrony, wobec czego stanowiły skupisko oddziałów 

ukraińskich
47

.  

Po odbytym Referendum działalność propagandowa osłabła. Pod koniec 1946 r. 

zmieniła się ogólna sytuacja polityczna w kraju. W końcu listopada zawarte zostało 

porozumienie o współpracy pomiędzy PPR i PPS, więc częściowo zbędna stawała się 

instytucja ministerstwa. W kolejnych zarządzeniach i ogólnikach ministerstwo 

nakazywało placówkom terenowym współpracę z władzami
48

 oraz komitetami PPR. 

Rola urzędów propagandy ograniczać się miała jedynie do niesienia pomocy fachowej 

i materiałowej organizatorom imprez. Na terenie wsi głównym organizatorem akcji 

propagandowej miał być Związek Samopomocy Chłopskiej
49

. Rozbudowywano 

gromadzenie informacji o sytuacji w terenie. Nakazywano dodatkowo badanie 

nastrojów ludności, kontrolę miejsc publicznych, obserwację niektórych grup ludności 

np. nauczycielstwa, harcerstwa, duchowieństwa, a także aparatu bezpieczeństwa.  

Dla przekazania nowych wytycznych 17 listopada 1946 r. do Warszawy zwołano 

naradę kierowników urzędów wojewódzkich. Najważniejszym zadaniem nadal było 

pozyskanie społeczeństwa dla nowej władzy. Na wsi głównym zadaniem miało być 

popularyzowanie i ułatwianie działalności Związkowi Samopomocy Chłopskiej. 

Przełom roku 1946/1947 upłynął placówką pod znakiem działalności propagandowej 

związanej z wyborami. Specjalną akcją w tej dziedzinie, do której przywiązywano 

duże znaczenie była popularyzacja planu odbudowy gospodarczej
50

.  

                                                                   
46 APRz, WUIiP, 112, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie czerwiec 
1946r., k. 90. 
47 APRz, WUIiP, sygn. 112, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie 

marzec 1946 r., k. 66.  
48 Krawczyk A., Pierwsza próba indoktrynacji …, s. 19-20.  
49 Tenże, Ministerstwo Informacji i Propagandy …, s. 70.  
50 Tenże, Pierwsza próba indoktrynacji …, s. 20-21.  
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Okres od lipca 1946 r. do stycznia 1947 r. charakteryzował się stanowczą walką 

komunistów z PSL. Zdecydowaną siłą wspierającą te zmagania były funkcjonujące 

Urzędy Bezpieczeństwa
51

. Podejmowano szereg czynności mających na celu rozbicie 

tego ugrupowania politycznego. W powiecie lubaczowskim zbliżające się wybory stały 

się impulsem do zorganizowania pierwszej komórki PPR. Zadanie tego podjęli się 

w porozumieniu z Komitetem Wojewódzkim funkcjonariusze UB. Pierwsze zebranie 

partyjne zostało zorganizowane w listopadzie 1946 r., a pierwsze koło powołano przy 

PUBP. Wkrótce powoływano kolejne
52

. Lubaczowskim UB kierował w tym czasie 

Stanisław Flis, będący członkiem PPR od 1944 r. Kierownik ceniony był przez władze 

wojewódzkie za pełne zaangażowanie w pełnieniu funkcji w Urzędzie
53

.  

W okresie przedwyborczym PUBP pracował nadzwyczaj intensywnie, zajmował 

się rozpracowywaniem opozycji w tym starosty Andrzeja Bednarza, będącego 

jednocześnie prezesem powiatowym PSL. Staroście postawiono szereg zarzutów, m.in. 

wydawanie zaświadczeń umożliwiających Ukraińcom pozostanie na terenie powiatu. 

Kolejnym oskarżeniem wobec Bednarza było wrogie odnoszenie się do reformy rolnej 

i wstrzymywanie prac w jej przeprowadzeniu. Kierownik UB zauważył, że Bednarz 

i środowisko skupione wokół niego wywodziło się z AK i miało wrogi stosunek do 

kształtujących się rządów
54

. 

Na początku 1947 r. PPR w powiecie lubaczowskim liczyła zaledwie 65 członków. 

Była zdecydowanie za słaba, aby objąć kluczowe stanowiska w administracji 

i jednocześnie sprawnie zabezpieczyć wybory do sejmu zgodnie z oczekiwaniami 

władzy komunistycznej. Brakowało też zorganizowanych struktur ORMO, dlatego 

wybory osłaniać miały grupy z 26. pp 9. DP
55

. Dla lubaczowskiego Urzędu Informacji 

i Propagandy zbliżające się wybory stały się okresem żywiołowej pracy. W tym czasie 

w świetlicach prowadzono odczyty na aktualne wówczas zagadnienia takie jak: 

sytuacja międzynarodowa, podstawowe wytyczne polskiej polityki zagranicznej, istota 

i perspektywy polskiej gospodarki, walka o naprawę bytu świata pracy, oblicza reakcji 

i jej działalność w Polsce
56

. Kolejnym elementem kampanii wyborczej stały się wiece, 

które Urząd Informacji i Propagandy urządzał we wszystkich gminach wraz 

z żołnierzami WP z 26 pp 9. DP. Podejmowano też współpracę ze starostwem 

i związkami zawodowymi
57

.  

  

                                                                   
51 Bukała M., Polskie Stronnictwo Ludowe …, s. 256.  
52 Iwaneczko D., Ogniwo strachu…, s. 166.  
53 Tamże, s. 62-63. 
54

 AIPN, IPN-Rz - 042/1514 – Materiały operacyjne Andrzej Bednarz k. 5 i 19.  
55Iwaneczko D., Ogniwo strachu…, s. 166; APRz, Komitet Powiatowy PPR w Lubaczowie, 1, Protokół 

powiatowej konferencji PPR 30 marca 1947 r., k.3-4. 
56APRz, WUIiP, 112, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie 
październik 1946 r., k. 137.  
57 Tamże, Sprawozdanie z działalności Urzędu Informacji i Propagandy w Lubaczowie styczeń 1947 r. k. 176. 
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7. Zakończenie  

Odbyte wybory usankcjonowały objęcie władzy przez komunistów. Ministerstwo 

Informacji i Propagandy stało się zbędne. Od lutego 1947 r. w aparacie resortu 

odczuwalne były nastroje likwidatorskie. Oficjalnie ministerstwo zostało zlikwidowane 

dekretem z 17 kwietnia 1947r. Resort był niepopularny w społeczeństwie i aparacie 

władzy, krytykowano go zarówno wewnątrz samej PPR, jak i przez działaczy opozy-

cyjnych wywodzących się z PSL. Resort kojarzony był z Ministerstwem Propagandy 

i Oświecenia Publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, co dodatkowo zniechęcało i było 

negatywnie odbierane. Po wyborach zmieniała się idea działalności propagandowej 

i organizacji politycznych. Związek to miało z dążeniem do likwidacji resztek 

pluralizmu, a także przyznanie aparatowi partyjnemu kierowniczej roli w państwie
58

.  

Agitacja lubaczowskiego Urzędu Informacji i Propagandy koncentrowała się na 

organizacji wieców, manifestacji, prowadzeniu świetlic, rozpowszechnianiu prasy, 

ulotek, broszur. Ponadto działania obejmowały kontrolę nastrojów społecznych 

i opisywanie ogólnej sytuacji panującej w terenie. Urząd wywiązywał się z powierzo-

nych mu zadań. Jednak ze względu na sytuację panującą w powiecie, w tym niepokoje 

wywoływane przez działalnością UPA, nastroje społeczne odnośnie wydarzeń 

krajowych były obojętne. Związek to miało również z poparciem, którym mieszkańcy 

powiatu darzyli ludowców i niepolarnością partii komunistycznej. Sami pracownicy 

Urzędu Informacji i Propagandy nie związali się z żadną partią, dając tym samym 

wyraz niechęci do głoszonych przez siebie poglądów.  
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Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie działalności agitacyjnej lubaczowskiego Urzędu Informacji i Propagandy. 

Ramy chronologiczne tematu obejmują lata 1945-1947. Był to czas kształtowania się władzy ludowej, 
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prowadzeniu świetlic, rozpowszechnianiu prasy, ulotek, broszur. Utrudnienia w działalności urzędu 

spowodowane były trwającym na terenie powiatu konfliktem polsko-ukraińskim. W wyniku zagrożenia 
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W powiecie od lat zakorzenione tradycje ruchu ludowego rzutowały na negatywny odbiór propagowanych 

idei.  
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Grzegorz Jończyk
1
 

PZPR wobec udziału praktykujących katolików 

w swoich szeregach w województwie koszalińskim 

w latach 1950-1958 

1. Wstęp 

W założeniach ideologicznych PZPR nie zabraniała wstępu w swoje szeregi 

osobom wierzącym. Podkreślał to sam Włodzimierz Lenin: „Jeżeli tak, to dlaczego nie 

głosimy w naszym programie, że jesteśmy ateistami, dlaczego nie zabraniamy chrześ-

cijanom i wierzącym w Boga wstępu do naszej partii?”
2
. W dalszej części wywodu 

tłumaczył swoje stanowisko: „Nie oznacza to jednak wcale, że należy wysuwać sprawę 

religii na bynajmniej nie przysługujące jej pierwsze miejsce, że należy dopuszczać do 

rozproszenia sił prawdziwie rewolucyjnej, ekonomicznej i politycznej walki z powodu 

trzeciorzędnych poglądów lub bredni, szybko tracących wszelkie znaczenie polityczne, 

szybko wyrzucanych do lamusa w wyniku samego przebiegu rozwoju ekono-

micznego”
3
. 

 PZPR nie wymagała od swoich członków bycia ateistami, za to stawiała koniecz-

ność uznawania zasad ideowych oraz statutu partii. Jednak w rzeczywistości trudno 

było pogodzić wiarę katolicką z żywym uczestnictwem w życiu partii. Prawie niemoż-

liwe było połączenie wyznania z ideologią marksistowsko-leninowską. 

 Oczywiście, brak zakazu wstępowania do PZPR ludzi wierzących nie wiązał się ze 

zgodą na szerzenie w jej szeregach poglądów katolickich, a tym bardziej kierowanie 

się nimi w wypełnianiu partyjnych obowiązków. Właśnie na tej płaszczyźnie 

dochodziło do większości konfliktów. Wydalenie z partii za przekonania religijne 

następowało wówczas, gdy wartości katolickie stawały się zasadami, którymi 

członkowie PZPR kierowali się w działaniach państwowych. Sam Edward Gierek 

w swoich wspomnieniach stwierdzał, że PZPR nigdy nie była jednością: „PZPR 

pozornie była partią monolitu, bowiem wewnątrz niej, chociaż do 1980 roku nie 

przybierały organizacyjnych form, żywe były różne polityczne i ideologiczne nurty.” 

Były I sekretarz podkreślał: „Wśród trzech milionów członków partii większość 

stanowili ludzie wierzący, nie mogło to pozostać bez wpływu na jej życie 

wewnętrzne”
4
. W lipcu 1953 roku została ujawniona przez opinię publiczną począt-

                                                                   
1 gregorjon@wp.pl, Doktorant Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

WWW.apsl.edu.pl 
2 W. Lenin, Socjalizm a religia, [w:] K. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii. Wybór, Warszawa 1984, 

s. 413. 
3 Tamże, s. 415 . 
4 J. Z Budniewek, Prawodawstwo i praktyka władz centralnych i terenowych PRL w zakresie kultu 
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kowo tajna instrukcja KC PZPR zabraniająca członkom partii udziału w uroczys-

tościach kościelnych, w tym w pielgrzymkach na Jasną Górę. 

Kościół katolicki zakłada wiarę w Boga i życie wieczne po śmierci, natomiast 

komunizm przyjmował brak Boga i konieczność stworzenia „raju na ziemi”. I na tym 

poziomie te dwa światopoglądy nie były możliwe do pogodzenia. Istniały jednak dwa 

wyjątki, w których możliwe stawało się połączenie zaangażowania religijnego 

i przynależności do PZPR. W pierwszej sytuacji ludzie wierzący i praktykujący byli 

aktywnymi członkami partii, ale potrafili oddzielić obie rzeczywistości – w pracy 

partyjnej wypełniali sumiennie swoje obowiązki i nie obnosili się ze swoimi poglądami 

katolickimi, z kolei swoje skłonności religijne wypełniali w kościołach oddalonych od 

miejsca pracy i zamieszkania, a w wyjątkowych sytuacjach popierali i pomagali Koś-

ciołowi, np. załatwić formalności przy budowie kościołów. W drugiej sytuacji ludzie 

wierzący i praktykujący należeli do partii bez aktywnego uczestniczenia w jej pracach. 

Swoją przynależność partyjną motywowali koniecznością życiową lub awansem 

w pracy, otrzymaniem przydziału mieszkaniowego, czy innych niezbędnych, 

a reglamentowanych dóbr materialnych. Swoim uczestnictwem w partii nie szkodzili 

kościołowi, a swoje obowiązki religijne wypełniali bez przeszkód w miejscu swego 

zamieszkania. Postawa taka była tolerowana, co z pewnością wynikało ze słabości 

partii oraz obaw, że jasne postawienie sprawy wiary w jej szeregach mogłoby dopro-

wadzić do masowych wystąpień i upadku systemu, który opierał się w dużej mierze na 

sile jednej partii – PZPR.  

 PZPR przez cały okres swojego istnienia borykała się z problemem klerykałów 

w swoich szeregach. Wynikał on przede wszystkim z charakteru polskiego państwa, 

gdzie większość społeczeństwa była wyznania katolickiego. Z tego powodu budowa 

silnej organizacji politycznej, której założenia ideologiczne wykluczały stanowczo 

istnienie Boga, była bardzo trudna do realizacji. Najczęściej towarzyszom partyjnym 

zarzucano: udział w praktykach religijnych, zawieranie katolickich ślubów, chrzest 

dzieci, posyłanie ich do Pierwszej Komunii Świętej, członkostwo w radach parafial-

nych i komitetach budowy kościołów, organizowanie uroczystości kościelnych 

i zbiórek pieniężnych, pomoc przy drukowaniu materiałów religijnych i pracach 

budowlanych, błędną postawę wobec usuwania krzyży czy katechezy ze szkół, 

życzliwe kontakty z duchownymi. 

Zgodnie z wytycznymi płynącymi z Warszawy, we wszystkich instancjach 

partyjnych od gminnych po wojewódzkie, trwały dyskusje związane z weryfikacją 

i oczyszczaniem szeregów partyjnych z „klerykałów i ideologicznie niedojrzałych 

towarzyszy”.  

Antoni Zubowicz – członek CKKP na naradach koszalińskiej Komisji Kontroli 

Partyjnej apelował do zebranych, aby nie odrzucali możliwości wybierania do władz 

partyjnych ateistów. „Dopuszczam możliwość zasiadania w naszych władzach wierzą-
                                                                   
religijnego, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1994, nr 1, s. 111. 
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cego chłopa. Ale nie ma mowy, aby w tych władzach byli członkowie rad kościelnych, 

kółek różańcowych itp. Wierzący chłop, który nie jest żadnym aktywistom kościel-

nym, a przy tym jest dobrym członkiem partii, ma prawo być wybranym do władz 

partyjnych”
5
. 

 Z kolei w Koszalinie towarzysza Bolesława Palkowskiego wykluczono z partii za 

ochrzczenie dziecka w kościele
6
.  

 U schyłku lat pięćdziesiątych KW PZPR zakładał konieczność uporządkowania 

spraw wewnątrz partii, a przede wszystkim usunięcia z niej ludzi związanych 

z Kościołem. Ludzie wierzący mieli zostać wyeliminowani z instancji oraz z szeregów 

partii: „Z aparatu partyjnego należy usuwać ludzi wierzących i praktykujących, lub 

tolerujących praktyki religijne swych żon lub dzieci. Tacy ludzie osłabiają a nieraz 

paraliżują zdolność naszych instancji partyjnych do przeciwdziałania narastającej 

ofensywie klerykalnej”
7
.  

 KC PZPR rozesłał instrukcje i wytyczne do Komitetów Wojewódzkich, Miejskich, 

Dzielnicowych i do Komisji Kontroli Partyjnych, zawierające szczegółowe formy 

postępowania z weryfikowanymi towarzyszami. Mówiły one o tym, iż KKP przy 

rozpatrywaniu spraw weryfikowanych członków „winny brać pod uwagę całość 

postawy członka partii, a nie jego pojedyncze wypowiedzi czy wyskoki, kierunek jego 

rozwoju ideologicznego w okresie ostatnich dwóch lat. Komisje partyjne winny 

wykazywać szczególną troskę w trakcie oczyszczania partii z elementów narusza-

jących jej jedność ideologiczną i organizacyjną”
8
. 

 Władze podkreślały konieczność wykonywania swoich obowiązków według zasad 

ideologii partii, a nie zgodnie ze swoim katolickim sumieniem, czy ze względu na 

naciski religijnej rodziny. „Członkowie partii zajmujący odpowiedzialne stanowiska 

mają wykonywać politykę partii, o ile tego nie robią, albo dla tego, że im nie pozwala 

katolickie sumienie, czy dlatego, że im na to nie pozwala klerykalna rodzina. Nie 

powinni piastować żadnego stanowiska”
9
.
 

Jednak do końca, partii nie udało się 

rozwiązać tego problemu . 

2. Ideologiczne czystki w partyjnych szeregach 

Postawy członków i działaczy PZPR śledzono wnikliwie. W odniesieniu do końca 

lat 50-tych wytworzono o wiele więcej dokumentów niż w czasach stalinowskich. Po 

III Zjeździe PZPR utworzono dodatkowo Powiatowe oraz Miejskie Komisje Kontroli 

Partyjnej. Łącznie aparat kontroli partyjnej tworzyło około tysiąc pięćset pracow-

ników. Kierownictwo PZPR postawiło przed nimi m.in. zadanie „walki z klery-

kalizmem i religianctwem”. Inspektorzy komisji kontrolnych mieli prowadzić 
                                                                   
5 AP. Koszalin, KW PZPR, sygn. 16867, Protokoły posiedzeń plenarnych WKKP, 1.IX. 1957 r. 
6 AP Koszalin, KW PZPR , sygn. 287, protokół posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Koszalinie z 6.V. 1955 r. 
7 Tamże. 
8 AP. Koszalin, KW PZPR, sygn. 882, 1954-1959. 
9 Archiwum Państwowe Koszalin, KW PZPR , sygn. 291, protokół posiedzenia egzekutywy KW PZPR 

w Koszalinie z 8 VII 1955 r. 
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„rozmowy profilaktyczne z aktywistami partyjnymi, którzy uczestniczyli w obrzędach 

religijnych i niedostatecznie wpływali na wychowanie dzieci, nie przeciwdziałali 

odbywaniu praktyk religijnych i posyłaniu ich na naukę religii”
10

. 

W omawianym okresie przeprowadzono setki rozmów ostrzegawczych z członkami 

i \działaczami PZPR, którzy – jak pisano w jednym z dokumentów – „weszli w kon-

flikt ze Statutem partii, uczestnicząc w obrzędach religijnych”. Rozmowy z „religian-

tami” wskazywały – w ocenie WKKP- ,że znaczna jest jeszcze liczba członków partii, 

zajmujących nieraz odpowiedzialne stanowiska partyjne i państwowe, którzy chodzą 

do kościoła, biorą czynny udział w jego obrzędach, bądź też posyłają swe dzieci do 

komunii i na lekcje religii”
11

 Uporządkowanie spraw wewnątrz partii powierzono 

Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej przy Komitecie Wojewódzkim PZPR. 

Zwalczanie klerykalizmu nie było dla WKKP nowością. Komisja zajmowała się tą 

problematyką jeszcze przed lipcowym listem KC. Przy orzekaniu wykluczenia z partii 

w 1957 r. WKKP brała pod uwagę „poziom intelektualny” towarzyszy, tzn. 

wykazywała wyrozumiałość dla prostych robotników i brak jakiejkolwiek tolerancji 

dla osób „na stanowiskach”.  

 W informacji sporządzonej przez komisję czytamy: „WKKP w roku 1957, 

rozpatrując sprawy klerykalizmu, robiła to w formie zawoalowanej i karała winnych 

głównie za przewinienia innego rodzaju niż „klerykalizm”. Otwarcie przyznano, że 

wiele wykluczeń za „łamanie etyki partyjnej” lub za „tolerancyjny stosunek do 

nadużyć” było w istocie restrykcjami za „klerykalizm”, bo za popełnione przewinienie 

obwiniony powinien był otrzymać lżejszą karę partyjną.  

 Wojewódzkie władze partyjne, analizując tezy lipcowego listu KC opracowały 

zarys planu powstrzymania „ofensywy kleru” i „uzdrowienia” koszalińskiej PZPR. 

Podstawą „uporządkowania” życia politycznego było zajęcie się wierzącymi 

i praktykującymi członkami partii. Zgodzono się na przyjmowanie do niej wierzących 

z zastrzeżeniem, że zaakceptują oni polityczne fundamenty PZPR i poddadzą się 

ideologicznemu wychowaniu. Zdecydowanie zabroniono natomiast przynależeć do 

partii tzw. „aktywistom klerykalnym i wojującym klerykałom”
12

. 

 WKKP zasugerowała istnienie podziału na funkcjonariuszy szczebla woje-

wódzkiego oraz szczebla powiatowego i gminnego, w którym to właśnie istnieje 

„dwulicowość” towarzyszy. „Rozmowy wykazały , że wielu członków partii, a nawet 

czołowy aktyw powiatowy cechuje dwulicowość. Wielu towarzyszy uważa, że można 

być aktywnym działaczem partii, a przy tym równocześnie wierzącym i praktykującym 

klerykałem”
13

. 

                                                                   
10 AP Koszalin, sygn. 16867, protokoły posiedzeń WKKW, Prot. 28 XII 1957 r. 
11 AAN, KC PZPR, IX/81, k. 109, Informacja dot. Pracy powiatowych, miejskich i dzielnicowych komisji 

kontroli partyjnych, 11 XI 1962 r. 
12 AP Koszalin, sygn. 16867, protokoły posiedzeń WKKW, 1951-1958. 
13 AAN, KC, PZPR, IX/81, k. 109 z 11 XI 1962 r.  
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 Przed weryfikacją na dzień 1 X 1957 r. organizacja koszalińska liczyła 28.881 

członków i kandydatów. Natomiast po weryfikacji (1 IV 1958) miała ich 24.596. 

Największe zmniejszenie stanu partii nastąpiło w powiatach: Koszalin – 22%, 

Białogard – 19,3%, Szczecinek – 19,3%. Najmniejsze zmiany liczebne zaszły w Słups-

ku – 5%, w Koszalinie – 7,8% i Bytowie – 11,5%. Ogółem w wyniku kampanii wery-

fikacyjnej w województwie koszalińskim wykluczono z partii 4.285 osób”
14

. Powodem 

wykluczeń oprócz względów religijnych były przypadki korupcji, alkoholizm, 

niemoralne prowadzenie się czy niepłacenie składek członkowskich.  

W niektórych przypadkach decyzje o rezygnacji z partii były wycofywane. 

„W elektrowni Jastrowie na 21 członków partii aż 17 oświadczyło, że do partii nie 

chce należeć powołując się, że są wierzącymi”
15

. Pod wpływem nacisków, rozmów, 

obietnic ze strony aktywu partyjnego dziesięciu pracowników anulowało swoje 

wcześniejsze decyzje o opuszczeniu szeregów partii. 

 Sytuacja zmieniła się po liście KC PZPR z lipca 1958 r. Zgodnie z wytycznymi 

komisja przystąpiła do jawnego oczyszczania organizacji partyjnych z klerykałów, 

zwłaszcza zajmujących kierownicze stanowiska w aparacie partyjnym i instancjach 

partyjnych. Wykluczenie było najcięższą karą, łagodniejsze kary partyjne to: nagana 

z ostrzeżeniem, nagana i usunięcie.  

 Do największych czystek w szeregach partyjnych doszło w końcu lat pięć-

dziesiątych, kiedy po złagodzeniu polityki „odwilży” roku 1956 nowy I sekretarz 

Władysław Gomułka postanowił powrócić do starej tradycji. W 1958 roku w PZPR 

doszło do najszerzej zakrojonego w jej historii usuwania z szeregów partii członków za 

przekonania religijne. Działania te objęły swym zasięgiem także koszalińską instancję. 

Najlepszym przykładem postępowania członków PZPR, którzy kierowali się 

poglądami katolickimi, była postać Stefana Mozelewskiego, dyrektora szkoły TPD 

w Szczecinku, którego wykluczono z szeregów partyjnych za to , że „szkoła stała się 

ośrodkiem religijnym, gdzie odbywały się kuplety religijne”
16

.  

 WKKP nie tylko kontrolowała, ale także przeprowadzała rozmowy z aktywistami 

podstawowych organizacji partyjnych na temat wiary i praktyk religijnych. W licznych 

sprawozdaniach czytamy, że „zastosowanie nowych form pracy profilaktycznej 

w postaci przeprowadzania systematycznych rozmów z członkami partii, w sprawie ich 

stosunku do religii, ich współżycia rodzinnego, stosunków międzyludzkich i koniecz-

ności przestrzegania leninowskich norm życia partyjnego jest ze wszech miar 

celowe”
17

. Wobec powtarzających się sygnałów religianctwa ze strony żony 

I sekretarza KP w Szczecinku tow. Henryka Kuczewskiego, Plenum zwraca się do 

Egzekutywy KW o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wyjaśnień i przedstawienie 

                                                                   
14 AP Koszalin, sygn. 16867 , protokoły posiedzeń WKKW , 1951-1958. 
15 Tamże. 
16 Archiwum Państwowe Koszalin, KW PZPR. sygn. 280, protokół posiedzenia egzekutywy KW PZPR 
w Koszalinie z 1954 r.24 XII 1954 r.  
17 Tamże. 
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wniosków Egzekutywie KW. Plenum wyszło z założenia, że „tow. Henryk Kuczewski 

jeśli nawet sam nie popiera występującego religianctwa ze strony swojej żony i dzieci, 

to świadomość jego jest tak niska, że nie potrafi przeciwdziałać”
 18

. 

 Na terenie Słupska kler stara się wciągnąć do swej działalności członków partii. 

Daje się zaobserwować, iż niektórzy członkowie partii posyłają dzieci na religię, do 

komunii oraz je chrzczą. „Rozpatrywaliśmy sprawę towarzyszki Krąp – pracownicy 

KP i KW. Udzielono jej nagany partyjnej”
19

.  

 Dla władz PZPR każdy przejaw religijności i pobożności towarzyszy piastujących 

funkcje partyjne i zajmujących eksponowane stanowiska w aparacie państwowym był 

równoznaczny z fanatyzmem, religianctwem bądź klerykalizmem. Najczęściej 

towarzyszom zarzucano: udział w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych oraz 

pomoc w organizowaniu życia toczącego się w obrębie parafii. Potwierdzająca sposób 

rozumowania członków aktywu partyjnego jest wypowiedź tow. Wojtkowiaka „Nie 

we wszystkich szkołach religia jest lekcją nadobowiązkową. Księża zyskują sobie 

wielu sympatyków. Na imieniny księdza w szkole podstawowej nr 1 w Koszalinie 

zebrano sumę 6 tysięcy złotych. To, że księża wspólnie z nauczycielstwem goszczą się, 

nie jest jeszcze najgorszym, ważnym jest by młodzież w stosunku do nas była szczera, 

żebyśmy dostatecznie uzbrojeni byli w atakowanie księży i nie pozostali im dłużni”
 20

.  

 Zaczęto zdawać sobie sprawę, że zbyt rygorystyczne „czyszczenie” szeregów partii 

może zanadto uszczuplić jej szeregi. Pojawiają się więc tendencje, aby część spraw 

związanych z klerykalizmem rozpatrywać z małą dozą liberalizmu. Widoczna jest też 

tendencja przekazywania drażliwych spraw wyższej instancji. „W 1957 r. w całym 

kraju działało 131 Komisji Kontroli Partyjnych i 1500 oddanych sprawie aktywistów” 
21

. 

 To co mogło ujść płazem robotnikowi, szeregowemu działaczowi partii, było nie 

do pomyślenia w przypadku dyrektora lub członka egzekutywy, nie wspominając 

o sekretarzu organizacji zakładowej. Jeśli aparat kontroli udowodnił, że on sam lub 

jego dzieci uczestniczą w obrzędach kościelnych, to sprawa z reguły kończyła się 

wykluczeniem z PZPR, a w konsekwencji utratą pracy i wszystkich przywilejów. 

Nawet udział w wycieczce zorganizowanej przez proboszcza był traktowany jako 

przejaw ideologicznej zdrady. 

Egzekutywa rozpatrzyła sprawę swojego towarzysza Franciszka Czecha, którego 

córka przyjęła komunię, przy tej okazji urządzono uroczyste przyjęcie rodzinne. Mimo 

tego, że towarzysz zrzucił całą winę za ten czyn na żonę, WKKW wykluczyła go 

z partii. „Nie możemy w nieskończoność przyjmować wyjaśnień aktywistów 

                                                                   
18 AP. Koszalin, KW PZPR, sygn. 314, protokół nr14 posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Koszalinie z 7 

VI 1957 r. 
19 AP Koszalin, sygn. 16868, protokoły posiedzeń WKKW. 
20 AP. Koszalin, KW PZPR, sygn. 314, posiedzenie egzekutywy KW PZPR w Koszalinie z 7 VI 1957 r. 
punkt 4. 
21 Tamże, 28 XII 1957 r.  
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partyjnych, że nie mają wpływu na wychowanie swoich dzieci i żon. Codzienną pracą 

musimy pokazać im właściwy kierunek myślenia. Dość z dwulicowością aktywistów”
22

. 

 Naciski psychiczne na przesłuchiwanych wywoływały u nich niekiedy zachowania 

graniczące z szaleństwem. Przykładem takiej postawy może być Władysław Klimczak, 

sekretarz KP PZPR w Kusowie pod Szczecinkiem. Podczas przesłuchania(był pod 

wpływem alkoholu) stwierdził, że „aby w Polsce Ludowej było lepiej, trzeba wyrżnąć 

wszystką ludność od 16 roku życia wzwyż”
23

. 

 Przypuszczam, że chodziło mu o to, iż „czyste ideologicznie” nastolatki byłyby 

w stanie zbudować prawdziwy komunizm. Tego typu wypowiedzi świadczyły 

o słabości władzy, a jednocześnie wywoływały coraz częstsze protesty. 

 Kierownik szkoły stracił legitymację i stanowisko, gdy wyszło na jaw, że jego 

dziecko przystąpiło do pierwszej komunii. Inny musiał składać przed komisją 

wyjaśnienia, dlaczego dopuścił do ślubu kościelnego córki. Działacz tłumaczył się 

tym, że w chwili ślubu był w podróży służbowej, zaś złą decyzję podjęła żona pod 

naciskiem rodziny pana młodego. Widzimy ewidentnie, że WKKP rozliczała członków 

partii z czynów ich pełnoletnich dzieci. „Są wypadki, że Podstawowe Organizacje 

Partyjne nie zawsze zgadzają się z wnioskami wysuwanymi przez komisje weryfi-

kacyjne. Na 416 zebrań w 40-tu POP kwestionowano wnioski, szczególnie te , które 

miały zmniejszyć wymierzoną karę. Np. w Sarbinowie powiat Koszalin POP nie 

zgodziła się na wykluczenie z partii Edwarda Kaczana, któremu zarzucono, że jest 

aktywnym klerykałem (gra na organach w kościele). POP stanęła w obronie tow. 

Kaczana. Ostateczną decyzję, usuwającą go z szeregów partii musiała podjąć tamtejsza 

komisja weryfikacyjna”.
24

 

 Egzekutywa KP PZPR w Sławnie pilnie obserwowała zainteresowania młodzieży 

należącej do ZMP, a jednocześnie uczestniczącej w tajnych kompletach religijnych. Za 

taki stan rzeczy próbowano obwinić swoich towarzyszy. „Po szczegółowym przeana-

lizowaniu alarmującej sytuacji, okazało się, że sekretarz POP w Sławnie był sługusem 

imperializmu i jako członek zrzeszenia „Świadków Jehowy” prowadził robotę wręcz 

wrogą na odcinku młodzieżowym. Towarzysz ten został wydalony z szeregów naszej 

partii, a praca tamtejszej organizacji podnosi się na właściwy poziom”
25

. 

 Analizowano i osądzano przeszłość każdego, kto zasłużył na wnikliwość Komisji 

Kontroli Partyjnej. „Towarzysz Serafiński Zbigniew został zwolniony z UB i wyklu-

czony z partii za przynależność do Hitlerjugend, a w szczególności za to, że w 1951 r. 

wziął ślub kościelny”
26

. 

                                                                   
22 Tamże, 10.VI. 1958 r.  
23 AAN, KC PZPR, 237/xxv-11, k. 221, Wypowiedź I sekretarza KG PZPR we wsi Kusowo (powiat 

Szczecinek) podczas spotkania z mieszkańcami, Biuletyn nr 16, 30 IX 1954 r.  
24 Tamże, 28.XII.1957 r.  
25 AP. Koszalin, KW PZPR, sygn. 222, protokół posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Koszalinie z 12 III 
1952.  
26 AP. Koszalin, KW PZPR sygn. 222, sprawozdanie wydziału kadr KW PZPR w Koszalinie z 12 III 1952 r.  
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 Statut nakładał na członka partii obowiązek zgłębiania zasad marksizmu i leni-

nizmu. Zgodnie z wytycznymi nie dawano zgody aby dzieci osób funkcyjnych 

uczęszczały na lekcje religii.  

„Zwalają winę na żony , które ich zdaniem ponoszą za to odpowiedzialność. Jeśli 

faktycznie żona tak postępuje, to musimy zrobić wszystko , aby i ona przestała 

wierzyć. Tych którzy przejawiają wrogą działalność klerykalną musimy traktować 

bezwzględnie”
27

.  

 W ten sposób ogłoszono, że nadszedł czas, aby rozprawić się z partyjnymi 

klerykałami. „Innymi słowy partyjnym pozwolono mówić, że są katolikami, ale nie 

pozwolono im nimi być w rzeczywistości. Oczywiście aktywowi partyjnemu, 

a zwłaszcza etatowym partyjnym funkcjonariuszom, nie wolno było się nawet 

przyznawać do wiary, nie mówiąc już o praktykowaniu”
28. 

 „Oczyszczaniem” partii z religijnych towarzyszy miała się również zająć Służba 

Bezpieczeństwa. Departament III MSW przygotował w tej kwestii szczegółowe 

rozporządzenia, które następnie zostały rozesłane do jednostek terenowych. SB miała 

informować instancje partyjne o działalności klerykałów zajmujących różne 

stanowiska państwowe, pomagających księżom w organizowaniu pielgrzymek, 

odpustów czy procesji. Za te czyny „klerykałowie” mogli być pociągani do odpo-

wiedzialności za niedotrzymywanie tajemnicy państwowej i służbowej. 

 Ostateczne rozprawienie się z Kościołem i oczyszczenie własnych szeregów 

z wierzących członków partii, sekretariat KC PZPR wystosował list do Egzekutyw 

Komitetów Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich w sprawie „ofensywy wojują-

cego klerykalizmu i założeniach polityki partii w stosunku do kościoła”. Doprowa-

dzenie do likwidacji religii oraz wychowywanie społeczeństwa w duchu światopoglądu 

materialistycznego to cel jaki obrali sobie przywódcy partii. Twórcy marksizmu, a za 

ich przykładem sekretarze KW PZPR w Koszalinie byli przekonani, że religia sama 

obumrze wraz ze zmianą stosunków społeczno-ekonomicznych. Obserwujemy to 

w roku 1956, kiedy władze partyjne województwa zaczęły zdawać sobie sprawę 

z tego, że konfrontacja z religianctwem wymaga szczególnej ostrożności. 

 Po październiku 1956 r. wśród członków PZPR i jego kierownictwa zauważa się 

zdecydowane ożywienie religijne. Zaangażowani religijnie członkowie partii często 

prześmiewnie byli nazywani „towarzyszami klerykałami”. Powszechnie stosowano 

takie określenia jak „klerykalizm” i „religianctwo”. W dokumentach( referatach, 

pismach, notatkach , sprawozdaniach) określenia te bywały nieprecyzyjne. Z czasem 

ustalono ich znaczenie, gdyż każde miało w sobie inny potencjał naruszenia 

statutowych zasad partii. „Religianctwem” określano więc taką postawę członka partii, 

która wpisywała go w uczestniczenie w praktykach religijnych typu udział w mszach, 

procesjach, pogrzebach, weselach czy chrzcinach. Za tego typu zachowania groziła 

                                                                   
27 AP. Koszalin, sygn. 16868. 
28 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i kościoła w PRL, t.1 : 1944-1955, Olsztyn 2000 , s. 73-74 
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towarzyszom partyjnym nagana , udzielona najczęściej na zebraniach POP. Najsu-

rowiej natomiast i z ogromną bezwzględnością zwalczano wszelkie przejawy 

„klerykalizmu”. To postawa charakteryzująca się aktywnym uczestnictwem w prakty-

kach religijnych. Szczególnie piętnowano utrzymywanie przyjaznych kontaktów 

z duchowieństwem. Jeśli udowodniono członkowi partii „klerykalizm”, wykluczono go 

z partii, co było równoznaczne z utratą dobrej pracy, z której czerpał znaczne profity. 

 W dyskusjach wewnątrzpartyjnych często sygnalizowano, że materialistyczne 

postawy członków PZPR są torpedowane przez działania duszpasterskie księży. 

Dlatego na zebraniach nawoływali do walki z wszelkimi przejawami religijności i do 

„obrony moralności socjalistycznej”. 

 Dokumenty archiwalne (protokoły Egzekutywy KW PZPR i Wojewódzkiej 

Komisji Kontroli Partyjnej) po roku 1956 pokazują nam ewidentnie, iż KC PZPR 

przyjął zdecydowanie bardziej agresywną politykę względem wszystkich członków 

partii skłaniających się w stronę religii (list KC PZPR z lipca 1958 r.). We wszystkich 

komitetach wojewódzkich i powiatowych zakazano jakiejkolwiek dyskusji wiążącej 

światopogląd z polityką. Rozpoczął się okres natężonych czystek w szeregach 

członków PZPR. 

3. Podsumowanie 

Analizowane dokumenty ukazują przebieg obrad różnych szczebli partyjnych 

i pokazują w jaki sposób aktywiści wywierali naciski na „towarzyszy, którzy zbłądzili”. 

Zawsze towarzyszyła temu krytyka i samokrytyka, a narady miały podobny, ustalony 

scenariusz. Posiedzenie otwierał sekretarz instancji partyjnej, naświetlał daną sprawę 

i proponował karę partyjną. Następnie odbywała się dyskusja, podczas której człon-

kowie partii wyrażali swoje opinie na temat osoby podejrzanej o „religianctwo”. Pytali 

sądzonego o jego stanowisko w rzeczonej sprawie, przychylali się , bądź (rzadko) 

odrzucali proponowaną karę. Po dyskusji głosowano nad jej wymiarem, po czym 

zapadały decyzje. Ich wachlarz zaczynał się od upomnienia, poprzez naganę partyjną 

z wpisaniem do akt, przesunięcie w poczet kandydatów na członka partii oraz zupełne 

usunięcie z partii, co łączyło się (szczególnie wśród funkcjonariuszy SB) ze zwol-

nieniem z pracy w organach bezpieczeństwa PRL.  

 Zastanawiająca jest skala „klerykalizmu” w szeregach PZPR. Jest ona bardzo 

trudna do określenia, gdyż partyjne zestawienia często są mało dokładne, ale i dostępne 

dane nie mówią wszystkiego o postawach działaczy PZPR, którzy często byli w stanie 

ukryć swoje przekonania religijne. WKKP zdawała sobie z tego doskonale sprawę. To 

przecież pod jej auspicjami odbywały się setki rozmów ostrzegawczych ze swoimi 

członkami, szczególnie z osobami zajmującymi istotne stanowiska w aparacie partyj-

nym czy w SB. Można stwierdzić, że w województwie koszalińskim część ludzi 

władzy poszukiwała kompromisu między ideologią komunistyczną a tradycją. Nie 

chciała zrezygnować z niej, obawiając się jednocześnie całego katalogu z tym 

związanych konsekwencji.  

 Komisje kontroli partyjnej odnotowywały głównie te przypadki „wystąpień 

klerykałów” , które uznały za szczególnie rażące. Uchybień mniejszego kalibru na 
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pewno było więcej. Rodzi się ocena , iż wielu aktywistów – członków PZPR, łączyło 

niekiedy obyczaje katolickie jako element rodzinnego, prywatnego życia (chrzest, 

komunia czy ślub) z ogólnymi , świeckimi deklaracjami światopoglądowymi, np. 

o pierwszeństwie „praw naukowych” w objaśnianiu świata. Ludzie ci lawirowali 

między dwoma całkowicie sprzecznymi z sobą obszarami rzeczywistości, w których 

przyszło im żyć. Najczęściej efektem tego było wzięcie na siebie wyroku w postaci 

surowej kary, jaki nakładała komisja kontroli partyjnej.  
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PZPR wobec udziału praktykujących katolików w swoich szeregach 

w województwie koszalińskim w latach 1950-1958 
Streszczenie 

Szeregi członków PZPR składały się z ludzi oddanych ideologii marksistowsko-leninowskiej, wyklucza-
jącej istnienie Boga i Kościoła oraz tych, którzy narażając na szwank swoją karierę partyjną, uczęszczali na 

msze i współpracowali z klerem. Władze partyjne przez swój aparat kontroli bardzo rygorystycznie 

traktowały sympatyków Kościoła. Towarzysze byli inwigilowani, przesłuchiwania i karani wszelkimi 

możliwymi metodami, z usunięciem z partii włącznie.  
W pracy podano metody prześladowań za „skłonności” religijne członków PZPR województwa kosza-

lińskiego w latach 1950-1958. Pokazano bezduszność i fanatyzm kontrolerów partyjnych oraz dylematy 

światopoglądowe pojawiające się w umysłach towarzyszy partyjnych. Rok 1956 zamyka pierwszy etap – 

jeszcze skromnych czystek partyjnych, które swoje apogeum osiągną po 1958 r. 
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Krzysztof Siwek
1
 

Problem granicy zachodniej PRL  

w myśli politycznej Zbigniewa Brzezińskiego 

1. Wprowadzenie 

Stanowisko Zbigniewa Brzezińskiego
2
 o konieczności uznania przez mocarstwa 

zachodnie nienaruszalności polsko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej 

było niezmiennie i konsekwentnie przez niego podkreślane przez całą dekadę lat 60. 

XX w. Już w dwóch artykułach opublikowanych w magazynie „Foreign Affairs” 

w 1961 r. pisał, że brak potwierdzenia przebiegu zachodniej granicy Polski przez Stany 

Zjednoczone Ameryki po 1945 r. przyczyniał się do zbliżenia władz PRL do Związku 

Radzieckiego, co ograniczało polską „wewnętrzną autonomię”
3
. Władze Polski 

Ludowej dysponowały bowiem wygodnym uzasadnieniem dla osadzenia polityki 

bezpieczeństwa na ścisłym podporządkowaniu wobec ZSRR, jako jedynym gwarancie 

trwałości granicy zachodniej wobec „rewizjonizmu” zachodnioniemieckiego wspiera-

nego przez „imperializm” amerykański. Stosunek Brzezińskiego do problemu granicy 

miał jednak znacznie głębsze podłoże, ponieważ nawiązywał do jego poglądów na 

system komunistyczny, sytuację polityczną PRL oraz do całościowej wizji stosunków 

między Zachodem i państwami bloku wschodniego. Brzeziński wyrażał bowiem 

                                                                   
1 krzysztof.siwek@uwr.edu.pl, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 
Uniwersytet Wrocławski, http://www.hist.uni.wroc.pl/. 
2 Zbigniew Brzeziński urodził się w 1928 r. w Warszawie, był synem polskiego dyplomaty, który wkrótce 

potem wraz z rodziną opuścił Polskę przenosząc się na stanowisko we Francji, w Niemczech, a w końcu do 

Kanady, gdzie, po napaści Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 r., rodzina Brzezińskich postanowiła pozostać 
na stałe. Po wojnie, rozpoczętą karierę naukową w McGill University Brzeziński kontynuował w Harvard 

University, a od 1959 r. w nowojorskim University of Columbia. Pierwsze stanowisko polityczne Brzeziński 

otrzymał w administracji prezydenta Lyndona B. Johnsona, ale szczytowym osiągnięciem w jego politycznej 

karierze była funkcja doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy Cartera w latach 
1977-1981. Do końca życia pozostawał wpływowym komentatorem oraz doradcą politycznym w sprawach 

międzynarodowych. Zmarł 26 maja 2017 r.; Lewis D., Zbigniew Brzezinski, National Security Adiser to 

Jimmy Carter, Dies at 89, "The New York Times", 26 May 2017 (https://www.nytimes.com/2017/05/26/ 

us/zbigniew-brzezinski-dead-national-security-adviser-to-carter.html?mcubz=1 [dostęp: 24.08.2017]). 
3 Na konferencji w Poczdamie w 1945 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki 

zadecydowały o przekazaniu polskiej administracji ziem poniemieckich na wschód od linii Odry i Nysy 

Łużyckiej z zastrzeżeniem, że ostateczny kształt granicy zostanie potwierdzony na przyszłej konferencji 

pokojowej z Niemcami. Choć USA zapewniły o poparciu dla polskich postulatów terytorialnych na 
zachodzie, to jednak, z uwagi na zobowiązania sojusznicze wobec RFN, nie uznawały oficjalnie przebiegu 

zachodniej granicy Polski; Brzeziński Z., The Challenge of Change in the Soviet Bloc, "Foreign Affairs", 

April 1961, vol. 39, nr 3, s. 430-443; Brzeziński Z., Griffith W. E., Peaceful Engagement in Eastern Europe, 

"Foreign Affairs", July 1961, vol. 39, nr 4, s. 642-653 (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/1961-07-01/peaceful-engagement-eastern-europe [dostęp: 12.05.2017]); Por. Allen D. J., The Oder-

Neisse Line. The United States, Poland and Germany in the Cold War, Westport 2003, s. 245-246. 

http://www.hist.uni.wroc.pl/
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1961-07-01/peaceful-engagement-eastern-europe
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1961-07-01/peaceful-engagement-eastern-europe
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przekonanie, że przemiany, które zaszły w Polsce i w wielu państwach bloku 

wschodniego po 1956 r. osłabiły „komunistyczną ortodoksję” na rzecz nurtu reforma-

torskiego, zbliżonego do zachodniej myśli socjaldemokratycznej
4
. Ponadto, państwa 

komunistyczne, a zwłaszcza PRL po doświadczeniach „odwilży październikowej”, 

przestały stanowić monolit, co otwierało przed Zachodem szansę na utworzenie 

w miejsce bloku radzieckiego „neutralnego pasa państw” o statusie zbliżonym do 

Finlandii, które nie podlegając już dominacji radzieckiej, utrzymywałyby zarazem 

przyjazne stosunki z ZSRR, pozostając poza zachodnim systemem sojuszy wojsko-

wych
5
. W wydanej w 1965 r. pracy pt. „Europa bez podziału”, w której Brzeziński 

poświęcił zagadnieniu Odry i Nysy Łużyckiej stosunkowo najwięcej miejsca, 

zastrzegał nawet konieczność zapewnienia bezpieczeństwa interesom Moskwy 

w Europie Środkowo-Wschodniej. Odwołał się tam do „najważniejszego i decydują-

cego” celu polityki amerykańskiej jakim miało być przełamanie zimnowojennego 

podziału Europy przebiegającego wzdłuż Łaby i wsparcie procesu „europeizacji 

Rosji”
6
. Właśnie przez pryzmat podziału Europy Brzeziński oceniał problem granicy 

na Odrze i Nysie Łużyckiej i położenie polityczne Polski, które miały stanowić 

przedmiot wielostronnych stosunków Wschód-Zachód
7
. Uzasadnione jest zatem 

postawienie w tym miejscu pytania w jakim stopniu kwestia polskiej granicy zachod-

niej determinowała stanowisko Brzezińskiego wobec komunistycznej PRL, jej pozycji 

w Europie, stosunków z Niemcami i ZSRR, jak również wewnętrznej „ewolucji” 

polityczno-ustrojowej PRL czy wreszcie wobec polskiej suwerenności i interesów 

narodowych.  

2. Zachodnia granica PRL w stosunkach Wschód-Zachód 

Problem Odry i Nysy Łużyckiej był w opinii Brzezińskiego kluczowym, aczkol-

wiek niedocenianym na Zachodzie, czynnikiem polityki amerykańskiej wobec Polski 

do końca lat 60. XX w. Przeobrażenia społeczno-polityczne w PRL pozostawały, 

w jego ocenie, ściśle uwarunkowane przez kwestię polskiej granicy zachodniej, od 

której rozwiązania zależało nawiązanie bliższych stosunków między Polską 

i Zachodem
8
. Na ten właśnie temat Brzeziński prowadził rozmowy z przedstawicielami 

władz PRL w USA oraz podczas swoich podróży do Polski w latach 1957-1966. Już 

w lutym 1961 r. Brzeziński (pracujący wówczas w Columbia University) spotkał się 

w Waszyngtonie z Adamem Schaffem, uważanym za głównego ideologa PZPR, który 

przybył do USA w ramach stypendium Fundacji Forda jednocześnie w roli „specjal-

                                                                   
4 Brzeziński Z., Griffith W. E., dz. cyt.  
5 Tamże. 
6 Brzeziński Z., Europa bez podziału. Właściwe zadanie polityki amerykańskiej w Europie, Londyn 1966, 

s. 164-166. 
7 Tamże, s. 159-162. 
8 Brzeziński Z., Griffith W. E., dz. cyt. 
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nego emisariusza” I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki
9
. Z zachowanej 

notatki sprawozdawczej Schaffa wiadomo, że odbył on szereg rozmów z dyplomatami 

i naukowcami amerykańskimi w celu zapoznania się z ich poglądami na kwestię Odry 

i Nysy Łużyckiej
10

. W trakcie tych rozmów Brzeziński miał zapewnić polskiego goś-

cia, że w obliczu kryzysu berlińskiego rząd USA zmuszony był symulować poparcie 

dla RFN, dlatego „nie można było brutalnie odtrącać Niemców w obecnej rozgrywce 

światowej” udzielając oficjalnej akceptacji dla przebiegu granicy polsko-niemieckiej. 

Stanowisko Brzezińskiego doprowadziło Schaffa do wniosku, że Waszyngton „uznał 

granicę [zachodnią PRL] de facto”, pozostawiając sobie zarazem element przetargowy 

„w przyszłym załatwieniu spraw centralnej Europy”
11

. Warto w tym kontekście 

zwrócić uwagę na przedstawioną wówczas Brzezińskiemu sugestię Jana Nowaka-

Jeziorańskiego o możliwości propagandowego nagłośnienia planu uznania granicy 

polsko-niemieckiej przez USA w zamian za gwarancje ZSRR w sprawie Berlina 

Zachodniego
12

. Spodziewana odmowa ze strony Kremla miała przekonać społe-

czeństwo polskie, że Moskwa nie była wcale dla PRL żadnym gwarantem bezpie-

czeństwa granicy zachodniej. Dodajmy, że Stany Zjednoczone również nie zamierzały 

oficjalnie potwierdzać przebiegu granicy polsko-niemieckiej, ponieważ taka deklaracja 

równałaby się uznaniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Administracja 

prezydenta Johna F. Kennedy'ego nie zapobiegła jednak powstaniu w sierpniu 1961 r. 

muru berlińskiego, co ustabilizowało pozycję NRD jako zabezpieczenia dla granicy na 

Odrze i Nysie Łużyckiej
13

. Amerykanom zależało bowiem przede wszystkim na, 

wynikającej paradoksalnie z podziału Europy, swobodzie kontaktów z Europą 

Środkowo-Wschodnią i Związkiem Radzieckim bez zawierania kompromisów z Bonn.  

Rozmowa Brzezińskiego z Schaffem była zaledwie początkiem całej serii zakuli-

sowych spotkań polsko-amerykańskich poświęconych kwestii granic i bezpieczeństwa 

europejskiego. Jak podaje Paweł Zyzak, z inicjatywy Schaffa w maju 1962 r. zorga-

nizowano w Jabłonnej koło Warszawy pierwszą naukową konferencję polsko-

amerykańską poświęconą problemom bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunkom 

Wschód-Zachód oraz problemowi Niemiec
14

. Stronę amerykańską, poza Brzezińskim, 

reprezentowali William Griffith
15

 i John Montias
16

, natomiast w gronie polskich 
                                                                   
9 Por. Tyszkiewicz J., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy'ego, 

Wrocław 2011, s. 20-22, 73-74. 
10 Oprócz Brzezińskiego w spotkaniach z Schaffem uczestniczyli Foy Kohler i Walt Rostow, reprezentujący 
odpowiednio Departament Stanu oraz Radę Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Johnie F. 

Kennedym; Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), KC PZPR, XIA/61, Schaff A., Notatka 

sprawozdawcza z podróży do Stanów Zjednoczonych, luty 1961 r. 
11 AAN, dz. cyt. 
12 Nowak-Jeziorański J., List 15, 31 lipca 1961 r. [w:] Nowak-Jeziorański J., Brzeziński Z., Listy 1953-2003, 

Wrocław-Warszawa 2014, s. 70. 
13 Allen D. J., dz. cyt., s. 241-242. 
14 Zyzak P., Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, T. 1, Warszawa 2016 , s. 128. 
15 Od 1959 r. ekspert ds. komunizmu w Massachussetts Institute of Technology, gdzie kierował projektami 

naukowymi we współpracy z CIA, wcześniej w latach 1950-1958 członek nowojorskiego Komitetu Wolnej 

 



 

 

Krzysztof Siwek 

 

54 

ekspertów znaleźli się m.in. Oskar Lange, Józef Szczepański, Manfred Lachs, Hilary 

Minc i Mieczysław Rakowski. Z odczytanej przez Zyzaka relacji służb bezpieczeństwa 

PRL wynika, że konferencja nie doprowadziła do żadnych konkretnych ustaleń, ale 

amerykańscy goście uznali ją za „pożyteczną”, ponieważ Polska była „jedynym krajem 

w obozie socjalistycznym, w którym panowała stosunkowo duża wolność”
17

. W tym 

czasie wywiad PRL był przekonany, w znacznym stopniu słusznie, o bliskich związ-

kach Brzezińskiego oraz jego współpracowników z CIA oraz kręgami amerykańskich 

elit finansowych
18

. Zadeklarowane przez niego podczas pobytu w Polsce poparcie dla 

trwałości granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej uznano więc za gest propagandowy 

służący pozyskaniu zaufania Polaków w prowadzonej rzekomo przez niego działal-

ności wywiadowczej. Z drugiej strony uważano, że Brzeziński pozostawał szczerze 

zainteresowany „rozwijaniem wymiany i współpracy między USA, a szczególnie 

Polską”
19

. Niestety, nie dysponujemy wciąż porównawczym materiałem amery-

kańskim, który pozwoliłby uzyskać pełniejszą wiedzę na temat konferencji w Jabłon-

nej. Z tego powodu rola Brzezińskiego w tym spotkaniu może stanowić najwyżej 

przedmiot spekulacji. 

Zaznaczmy, że nieufność polskich komunistów wobec politycznych intencji 

Brzezińskiego znajdowała pewne uzasadnienie. Znamienne bowiem, że najważ-

niejszym państwem sojuszniczym USA w Europie, któremu amerykański politolog 

przypisywał czynną rolę w procesie porozumienia Wschód - Zachód była Republika 

Federalna Niemiec. Był przekonany, że dialog RFN z państwami komunistycznymi, 

w tym zwłaszcza z Polską, nada Niemcom „poczucie celu” w dążeniu do zakończenia 

                                                                   
Europy i doradca zespołu Radia Wolna Europa w Monachium; Colrey F., Obituary: Professor William E. 

Griffith, "The Indepedent", 14 October 1998, http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-

professor-william-e-griffith-1178313.html [dostęp: 10.04.2017]. 
16 Ekonomista i historyk sztuki związany z Yale University, specjalizował się w systemach gospodarczych 
państw bloku wschodniego, w latach 1963-1965 prowadził badania również na Węgrzech 

i w Czechosłowacji, gdzie wysuwano przeciwko niemu oskarżenia o szpiegostwo na rzecz USA; Shattuck K., 

John Montias, 76, Scholar of Economics and of Art, is Dead, "The New York Times", 1 August 2005, 

http://www.nytimes.com/2005/08/01/arts/design/john-montias-76-scholar-of-economics-and-of-art-is-
dead.html?_r=0 [dostęp: 10.04.2017]. 
17 Zyzak P., dz. cyt., s. 128. 
18 Kariera naukowa i polityczna Brzezińskiego w USA od 1950 r. zbliżona była do kariery Henry Kissingera 

począwszy od edukacji na prestiżowych uczelniach Ivy League, poprzez badania naukowe wspierane przez 
Fundacje Rockefellera i Forda, aż po członkostwo w elitarnej Radzie Stosunków Zagranicznych (finansującej 

słynną pracę Brzezińskiego pt. Europa bez podziału z 1965 r.). W 1972 r. Brzeziński we współpracy z Davidem 

Rockefellerem, prezesem Chase Manhattan Bank, powołał Komisję Trójstronną złożoną z prywatnych 

polityczno-biznesowych środowisk z USA, Europy Zachodniej i Japonii, która w 1976 r. dopomogła 
w zwycięstwie wyborczym Jimmy'ego Cartera. Wszystkie powyższe organizacje, blisko związane z najwięk-

szymi nowojorskimi domami bankowymi i organizacjami prawniczymi, wyrażały dążenia internacjonalistyczne 

i proatlantyckie, które odpowiadać miały na procesy "rosnącej współzależności" globalnej i utrzymywać 

światowe przywództwo USA; Vaisse J., Zbig, Henry, and the New U.S. Foreign Policy Elite [w:] Gati C. (red.), 
Zbig. The Strategy and Statecraft of Zbigniew Brzezinski, Baltimore 2013, s. 3-26. 
19 Zyzak P., dz. cyt. s. 129. 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-professor-william-e-griffith-1178313.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-professor-william-e-griffith-1178313.html
http://www.nytimes.com/2005/08/01/arts/design/john-montias-76-scholar-of-economics-and-of-art-is-dead.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2005/08/01/arts/design/john-montias-76-scholar-of-economics-and-of-art-is-dead.html?_r=0
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podziału ideologicznego Europy, jako nieodzownego warunku przyszłego zjedno-

czenia Niemiec
20

. Ponadto, przyczyni się do odbudowy transatlantyckiego wymiaru 

polityki wobec bloku komunistycznego osłabiając ryzyko odrębnego porozumienia 

między RFN i ZSRR. Brzeziński wyrażał zarazem niepokój, że napięte stosunki 

Warszawy z RFN pozwalały polskim komunistom ukrywać fakt daleko posuniętej 

„europeizacji Niemiec Zachodnich”. Chociaż przyznawał, że nawet „europejskie” 

Niemcy podważały publicznie polskie stanowisko w sprawie Odry i Nysy Łużyckiej, 

to jednak zarzucał władzom w Warszawie szerzenie antyniemieckich niepokojów 

wśród „polskich osadników” (sic!) na Ziemiach Zachodnich
21

. To stwierdzenie stało 

w sprzeczności z licznymi deklaracjami Gomułki o nieodwołalnym związku tych ziem 

z Polską
22

. Równie niekonsekwentnie brzmiało wskazywanie przez Brzezińskiego na 

cyniczne posługiwanie się przez władze PRL lękiem przed „rewizjonizmem niemiec-

kim” przy jednoczesnym stwierdzeniu, że po 1956 r. Polska przez kilka lat wyrażała 

wolę normalizacji stosunków z RFN bez warunku wstępnego w postaci uznania 

granicy na Odrze i Nysie
23

.  

3. Granice i „narodowy komunizm” 

Poglądy Brzezińskiego na PRL i polską granicę zachodnią ukształtowały się szcze-

gólnie pod wpływem jego podróży do Polski w październiku 1966 r. Pełniąc od nie-

dawna stanowisko członka Rady Planowania Politycznego w administracji prezydenta 

Lyndona B. Johnsona przybył do Polski wraz z przewodniczącym Rady Henry 

Owenem, formalnie w celu przeprowadzenia rozmów z ambasadorem USA 

w Warszawie Johnem Gronouskim
24

. Po powrocie do USA Owen przygotował raport, 

którego podstawą były serie spotkań i rozmów z przedstawicielami władz PRL, 

członkami PZPR, a nawet z osobami spoza kręgów komunistycznych
25

. Można 

przyjąć, że zawarte w raporcie wnioski pozostawały zbieżne z poglądami Brzeziń-

skiego i zostały sporządzone pod jego kierunkiem. Uwagę zwraca szczególnie brak 

jakichkolwiek odniesień autorów do natury komunistycznego reżimu w PRL, jego 

uzależnienia od ZSRR, postawy obywateli wobec władzy czy zaostrzonych w 1966 r. 

stosunków między państwem i Kościołem. Wspomniany dokument w znacznym stop-

niu sprowadza się bowiem do diagnozy „polskich lęków” związanych z bezpie-

                                                                   
20 The Roosevelt Study Center (RSC), Declassified Documents Reference System, Brzeziński Z., The NATO 
Crisis and East-West Relations, Department of State Memorandum, 6 July 1966. 
21 Brzeziński Z., Griffith W. E., dz. cyt. 
22 Por. Gomułka W., XV sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Warszawa 1960. 
23 Propozycje polskie odrzucane były przez kanclerza Konrada Adenauera pod naciskiem środowisk 
wysiedleńców. Jego następca Ludwig Erhard w 1964 r. nazwał wręcz istniejącą granicę polsko-niemiecką 

"tworem Stalina", a minister komunikacji RFN Hans Seebohm publicznie wypowiedział się za uznaniem 

układu monachijskiego z 1938 r. jako obowiązującego; Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 115-119. 
24 Zyzak P, dz. cyt., s. 130. 
25 RSC, Owen H., Poland - Impressions and Reflections, Memorandum, Department of State, 1 November 

1966. 
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czeństwem państwa i jego granic, krytycznie ocenia „polski nacjonalizm”, a przede 

wszystkim proponuje Polsce amerykańską wizję bezpieczeństwa w postaci utworzenia 

ponadnarodowej „wspólnoty europejskiej”.  

Należy przyznać, że Brzeziński i Owen z powagą odnieśli się do położenia geopo-

litycznego Polski historycznie zagrożonej przez wrogie Niemcy i Rosję. Dostrzegali, 

że pojęcie większości Polaków o bezpieczeństwie ich państwa nie było wynikiem 

żadnej „obsesyjnej nienawiści do Niemiec”, ale doświadczeń historycznych, które 

utrwaliły przekonanie, że „mieszkają w domu, który zawalił się już kilka razy na ich 

oczach”
26

. Nie chcieli zatem winić tego „bohaterskiego i upartego narodu”, że obawiał 

się „piątego rozbioru”. W związku z tym, ze zrozumieniem ocenili również formuło-

wane przez władze PRL i przedstawicieli partii propozycje dotyczące ograniczenia 

zbrojeń czy powołania europejskiej organizacji bezpieczeństwa
27

. Amerykańscy goście 

nie podzielali jednakże nieufności swoich polskich rozmówców do intencji Zachodu, 

która wyrażała się w propozycjach jednoczesnego rozwiązania NATO i Układu 

Warszawskiego. Brzeziński starał się przekonywać partyjnych działaczy do większej 

współpracy rządu PRL z administracją prezydenta Johnsona, uważając, że wojna 

wietnamska nie przekreślała szansy „odprężenia” między Wschodem i Zachodem 

w innych obszarach
28

. 

Władze PRL pozostawały jednak głęboko sceptyczne wobec propozycji Brzeziń-

skiego. Dla porównania warto wspomnieć o odmiennym spojrzeniu samego Gomułki 

na problem granic i bezpieczeństwa w grudniu 1965 r. podczas jego rozmowy 

z Averellem Harrimanem, specjalnym wysłannikiem prezydenta Johnsona
29

. Kryty-

kując zaangażowanie militarne USA w Indochinach Gomułka wskazał na występujące 

w Polsce poczucie zagrożenia z powodu możliwej konfrontacji między NATO 

i Układem Warszawskim. Tłumaczył nieufność władz PRL do Zachodu twierdzeniem, 

że USA nie uznały oficjalnie ostateczności przebiegu polskiej granicy zachodniej. 

Przestrzegał zatem, że w przypadku ewentualnego zbliżenia Polski do Zachodu 

w warunkach napięcia USA-ZSRR „skąd mamy mieć pewność, że Związek Radziecki 

będzie nas bronił, jeśli napadną na nas Niemcy, gdy zaatakują nasze granice”
30

. Starał 

się tym samym przewrotnie zracjonalizować uzależnienie Polski od ZSRR wiążąc je 

                                                                   
26 Tamże. 
27 Przykładowo, plan Rapackiego i Gomułki uważano za podyktowane faktycznymi interesami Polaków, ale 
niemożliwe do zaakceptowania przez Zachód, ponieważ zmierzały one do neutralizacji Niemiec i usunięcia 

wojsk USA z tego kraju bez naruszania radzieckiej strefy wpływów; Brzeziński Z., Europa bez podziału, 

s. 108-109. 
28 Zyzak P., dz. cyt., s. 131. 
29 Misja Harrimana w Warszawie była próbą nawiązania kontaktu między władzami USA i rządem 

Wietnamu Północnego za pośrednictwem Polski w ramach tzw. operacji "Marigold", zob szerzej: Hershberg 

J. G., Marigold. The Lost Chance for Peace in Vietnam, Stanford 2012, Tyszkiewicz J., Rozbijanie monolitu. 

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski, 1945-1988, Warszawa 2015, s. 263-264. 
30 Gomułka W., cyt za: AAN, KC PZPR, XIA/62, Protokół z rozmowy I sekretarza KC PZPR Władysława 

Gomułki z ambasadorem USA w misji specjalnej Averellem Harrimanem, Warszawa, 30 grudnia 1965 r. 
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z polskim interesem narodowym, choć zarazem przyznawał się do nieufności wzglę-

dem Moskwy. 

 Odpowiedź Harrimana udzielona Gomułce pełna była utopijnego jak na ówczesne 

warunki oczekiwania na przyszłe zabezpieczenie granic „drogą usuwania barier 

w Europie”
31

, co musiałoby dokonać się poprzez zniesienie dotychczasowej roli 

państw narodowych. Amerykanie ulegali tutaj pewnemu złudzeniu tendencji integra-

cyjnych występujących w Europie Zachodniej zapominając, że stanowiły one 

w znacznym stopniu efekt szczególnych uwarunkowań zimnej wojny i obecności 

Stanów Zjednoczonych wynikającej z potrzeby wspólnej obrony przed ZSRR. Można 

uznać, że amerykańskie stanowisko, w pełni zgodne z poglądem Brzezińskiego, było 

odległe od panującej w Europie rzeczywistości, w której interesy narodowe zostały 

zakamuflowane przez „żelazną kurtynę”
32

. 

Tymczasem według Brzezińskiego, obserwującego PRL z dystansu, państwo 

narodowe było anachronizmem pozbawionym przyszłości zarówno na Zachodzie, jak 

i w bloku komunistycznym
33

. Stąd w jego przekonaniu ważnym źródłem trudnego 

położenia Polski był utrzymujący się w naszym kraju nastrój nieufności wobec Stanów 

Zjednoczonych, zbiorowego „lęku” wobec RFN, jak również Związku Radzieckiego. 

Obawy te stanowiły z kolei pożywkę dla „nacjonalizmu”, który pozwalał utrzymywać 

się „zawziętym typom” w PRL u władzy oraz uniemożliwiał porozumienie polsko-

niemieckie i przyszłe zakończenie podziału Europy. W jego przekonaniu należało 

wesprzeć polską klasę polityczną i społeczeństwo w tym kraju w przezwyciężaniu tych 

„lęków” poprzez przekonanie Polaków do „innego rodzaju Europy” wolnej od konflik-

tów o „wąskie korzyści narodowe kosztem innych państw”
34

. W pracy pt. „Between 

Two Ages” wydanej w 1970 r. Brzeziński nie szczędził krytyki pod adresem koncepcji 

narodu jako formy organizacji życia zbiorowego w oparciu o „abstrakcję opartą na 

emocjach”, która miała porywać masy, co zaowocowało kultem terytorium, granic 

i państwa
35

. Owen, podobnie jak Brzeziński, podzielał zatem zdanie wyrażone 

prywatnie przez jednego ze spotkanych w Warszawie polskich dziennikarzy, który 

przyznał, że w obliczu doświadczeń ostatniej wojny i zagłady Żydów „nikt z nas nie 

                                                                   
31 Harriman A., cyt. za: Tamże. 
32 Przykładem sporu w świecie zachodnim lat 60. XX w. był europejski antagonizm pomiędzy "atlantydami" 

i "gaullistami", ambicje polityczne Francji i jej wystąpienie ze struktur wojskowych NATO w 1966 r., niechęć 

Wielkiej Brytanii do budowy wspólnego rynku europejskiego czy starania prezydenta de Gaulle'a 
o zapewnienie uprzywilejowanej pozycji Francji w EWG. Procesy te nie świadczyły bynajmniej 

o perfekcyjnej jedności Zachodu; Por. Mikołajczyk M., Francuska batalia o wspólną politykę rolną w okresie 

rządów generała Charlesa de Gaulle'a w latach 1959-1969, "Przegląd Zachodni" 4 (353) 2014, s. 218-239.  
33 Autor "Europy bez podziału" ubolewał w pewnym sensie nad niepowodzeniem "komunistycznego 
internacjonalizmu" w Europie Wschodniej, ponieważ "okres dominacji rosyjskiej w niczym nie przyczynił się 

do zmniejszenia tradycyjnych konfliktów" o narodowym podłożu. Utworzenie RWPG nastąpiło, w jego 

ocenie, "zbyt późno", dlatego fiaskiem zakończyły się starania N. Chruszczowa w 1962 r. o nadanie tej 

organizacji "ponadnarodowego" charakteru; Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 19-24, 29-34. 
34 Owen H.,dz. cyt. 
35 Brzeziński Z., Between Two Ages. America's Role in the Technetronic Era, New York 1970, s. 33. 
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jest niewinny”. Dawał tym samym do zrozumienia, że oskarżanie o zbrodnie i agresję 

tylko narodu niemieckiego powinno ustąpić refleksji nad „moralną słabością 

człowieka”. Dopiero przekonanie większości zwykłych Polaków do tej wizji przesz-

łości pozwoliłoby, w jego mniemaniu, na wygaśnięcie polskich „uprzedzeń” narodo-

wych w imię współpracy europejskiej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że dokonana 

przez Brzezińskiego powierzchowna i pesymistyczna ocena nacjonalizmu miała 

uzasadnić potrzebę osadzenia stosunków Wschód-Zachód na ponadnarodowym 

uniwersalizmie. Polityka USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej nie zmierzała 

zatem do pełnej odbudowy zasady „narodowego samostanowienia”, ale do „pokojowej 

transformacji” państw komunistycznych w kierunku zachodnioeuropejskiej socjalde-

mokracji blisko związanej gospodarczo z całością Europy
36

. 

W kontekście wizyty Brzezińskiego w Polsce w 1966 r. znamienny jest brak jego 

krytycznych odniesień do komunistycznej ideologii PRL, która zdaniem politologa, 

znajdowała się już od lat w stanie rozkładu
37

. Wobec zaniku komunistycznego 

internacjonalizmu i niepowodzenia radzieckiej hegemonii w państwach komunistycz-

nych, jak twierdził Brzeziński, władza znalazła się w rękach „konserwatywnych 

biurokratów” odwołujących się do „nieracjonalnych uczuć nacjonalistycznych mas”, 

wbrew założeniom ideologii marksistowskiej
38

. Dowodem było dla niego uaktyw-

nienie się w szeregach PZPR frakcji „partyzantów” głoszącej hasła „nacjonalistyczne” 

i „antysemickie” adresowane do opinii publicznej i jednocześnie skierowane przeciw-

ko lewicowym intelektualistom
39

. Popularność tego „narodowego” odruchu przypisy-

wał wpływom „dołów społecznych” budujących partyjną biurokrację, dla których była 

ona narzędziem uprzemysłowienia i pozyskiwania poparcia społecznego. I to właśnie 

ten „staromodny nacjonalizm” w wydaniu PZPR nie pozwalał Polakom zrozumieć 

przyszłości opartej na koncepcji ponadnarodowej wspólnoty europejskiej, w której 

„wojny o terytorium narodowe staną się tak nieprawdopodobne, jak konflikty panów 

feudalnych po upadku feudalizmu”
40

. Negatywna opinia Brzezińskiego o klasie 

komunistycznej rządzącej w PRL wynikała zatem nie tylko z jej niedemokratycznego 

charakteru czy zależności od ZSRR, ale z przekonania, że jest ona odcięta od 

kontaktów z Zachodem, a tym samym cywilizacyjnie zacofana oraz zamknięta 

w nacjonalistycznej optyce. Retorykę Gomułki odnoszącą się do bezpieczeństwa 

                                                                   
36 Brzeziński Z., Griffith W. E., dz. cyt. 
37 Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 29. 
38 W założeniu autora dawna klasa marksistowskich intelektualistów, która chciała "okiełznać masy" ustąpiła 

miejsca "antyintelektualnym biurokratom" starającym się schlebiać zbiorowym emocjom społecznym. Por. 

Tenże, Between Two Ages, s. 38. 
39 Pozornie "narodowy" charakter "partyzantów" został przez Brzezińskiego fałszywie odczytany jako 

program przedwojennej polskiej prawicy oraz "działaczy neofaszystowskich" za których uważał zapewne 

przedstawicieli dawnej Narodowej Demokracji. Nie odróżniał przedwojennej polskiej prawicy od działaczy 

o endeckim rodowodzie ze stowarzyszenia "Pax", które, wbrew idei narodowej, było wrogiem demokracji 
i sługą komunistycznego ustroju; Por. Tamże, s. 48. 
40 RSC, H. Owen, dz. cyt. 
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granicy polsko-niemieckiej Brzeziński uważał bowiem za element „narodowego 

komunizmu”
41

. Postawę kierownictwa PZPR wiązał zresztą z „zaściankowością” elit 

politycznych PRL, które znajdowały się wciąż na etapie „post-chłopskiego przebu-

dzenia politycznego”, stąd ich poglądy stanowiły mieszaninę dogmatów komuni-

stycznych i „intensywnego nacjonalizmu” o „zasadniczo prowincjonalnym i konserwa-

tywnym charakterze”
42

.  

Brzeziński upatrywał jednak nadziei w „myślących Polakach” jak profesor filozofii 

Leszek Kołakowski, który został zresztą wkrótce wydalony z PZPR między innymi 

z powodu spotkania z Brzezińskim w warszawskich Łazienkach
43

. Podczas tej dyskusji 

Kołakowski miał podzielić się swoim niepokojem o przyszłość młodego pokolenia 

Polaków, którzy utracili wiarę w cele moralne wypływające zarówno z ideologii 

socjalistycznej jak i z religii chrześcijańskiej. Ten stan pustki moralnej pozostawiał, 

według niego, otwarte pole dla rozwoju nacjonalizmu reprezentowanego przez 

„budzące lęk” pokolenie „nacjonalistycznych technokratów”
44

. Z treści memorandum 

Owena wynika, że rozmówcy pozostawali zasadniczo zgodni w ocenie omawianych 

kwestii. Brzeziński podzielał bowiem przekonanie Kołakowskiego o wyczerpaniu się 

ideologii narodowej i komunistycznej, jak również o kurczących się wpływach wiary 

chrześcijańskiej. Wszystkie „instytucjonalne” systemy przekonań stanowiły, w jego 

ocenie, przeszkodę dla postępu opartego na wolności osobistej, poszukiwaniu 

indywidualnego sensu życia i względności zasad moralnych
45

. Warto podkreślić, że 

w tym zakresie największy wkład w budzenie pożądanej „świadomości historycznej” 

Brzeziński przypisywał ideologii marksistowskiej, która była „twórczym etapem 

dojrzewania uniwersalnej wizji człowieka”. W jego ocenie Polska i świat drugiej 

połowy XX w. potrzebowały analogicznej filozofii budującej reakcję przeciwko 

„nieracjonalnym wierzeniom i instytucjom monopolizującym prawdę”
46

. W przypadku 

tych ostatnich przypuszczalnie miał na myśli nie tylko „konserwatywną ortodoksję” 

PZPR zwaśnioną z młodymi marksistami, ale również Kościół katolicki, którego rolę 

w budowaniu postaw antykomunistycznych w Polsce wówczas praktycznie zupełnie 

ignorował.  

Ważniejsze dla Brzezińskiego było oczekiwanie na stopniową „europeizację” PRL, 

które tłumaczyło jego przekonanie o potrzebie zastąpienia dotychczasowych polskich 

                                                                   
41 Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 170-171. 
42 Foreign Relations of the United States (FRUS), 1964-1968, Volume XV, Germany and Berlin, Brzeziński 

Z., The Division of Germany, Washington 6 November 1967, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v15/d236 [dostęp: 12.05.2017]. 
43 Nowak-Jeziorański J., Wojna w eterze, Kraków 2005, s. 544. 
44 H. Owen, dz. cyt. 
45 Pewnym (choć wciąż niedoskonałym) modelem nowoczesnej myśli społecznej była dla Brzezińskiego 

ideologia Nowej Lewicy na Zachodzie, której przekonania były zasadniczo zbieżne z poglądami 

marksistowskich intelektualistów z Europy Środkowo-Wschodniej opozycyjnych względem zbiurokra-
tyzowanej partii; Brzeziński Z., Between Two Ages, s. 38. 
46 Tamże, s. 37. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v15/d236
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„elit ideologiczno-politycznych” przez „elity menedżersko-biurokratyczne”
47

. Te 

ostatnie, w jego opinii, pozbawione ideologicznych uprzedzeń wobec Zachodu, miały 

być bardziej zainteresowane współpracą z państwami kapitalistycznymi i otwarte na 

ekonomiczne potrzeby społeczeństwa pod warunkiem wszakże zapewnienia tym 

elitom „poczucia stabilizacji”. Brzeziński miał tutaj na myśli choćby utrzymanie 

struktur Układu Warszawskiego dla zabezpieczenia się klasy rządzącej przed 

„wewnętrznymi naciskami eskalującymi w stronę rewolucji”
48

. Równolegle jednak 

wskazywał na możliwość „europeizacji elit komunistycznych” drogą udziału PRL oraz 

innych państw bloku wschodniego we współpracy gospodarczej z krajami EWG czy 

Stanami Zjednoczonymi. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że wymiana handlowa 

Polski z państwami zachodnimi stanowiła główne źródło jej rezerw dewizowych 

koniecznych dla dalszych inwestycji i rozwoju gospodarczego. W rezultacie, jak 

twierdził Brzeziński, komuniści polscy mogli dostrzec własny interes w pogłębianiu 

związków z Zachodem i we wspieraniu integracji Europy, która jednocześnie absorbo-

wałaby ambicje niemieckie i ostatecznie zniwelowała polskie obawy o bezpieczeństwo 

granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. W tych warunkach rząd PRL byłby gotowy 

pogodzić się ze zjednoczeniem Niemiec, a jednocześnie zrezygnować ze ścisłych 

związków politycznych z ZSRR. Takiego przeorientowania polskiej polityki 

zagranicznej dokonać mogła, zdaniem Brzezińskiego, wyłącznie „zorientowana na 

Europę elita techniczna i ekonomiczna”, rozwijająca we własnych szeregach „bardziej 

liberalne postawy”
49

. 

Wizyta Brzezińskiego w Polsce w 1966 r. wykazała, że jego zrozumienie dla 

interesów politycznych Polaków było podporządkowane procesowi zjednoczenia 

Europy, który miał nastąpić w wyniku rozwiązania problemu zachodniej granicy PRL. 

Jednak w jego mniemaniu proces ten mógł dokonać się wyłącznie z udziałem Stanów 

Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, które musiały utrzymać swoją obecność 

w Europie. Z tego powodu niewiele miejsca poświęcał problemowi zależności PRL od 

Związku Radzieckiego uważając, że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

polskich granic i wolności politycznej są historyczne uprzedzenia samych Polaków. 

Wszak przykład rumuński wzbudzał w nim podejrzenia, że emancypacja spod kurateli 

radzieckiej nie musiała przynieść liberalizacji, ale dyktaturę o „technokratyczno-

nacjonalistyczno-komunistycznym” charakterze
50

. W jego mniemaniu „zdrowa 

Europa” nie mogła powstać na gruncie antyradzieckich nacjonalizmów, gdyż nie-

okiełznany „tygrys nacjonalizmu” zmusiłby do interwencji Moskwę lub Waszyngton. 

Z tego powodu w nawiązaniu do problemu Odry i Nysy Łużyckiej Brzeziński nie 

odwołał się do żadnych polskich argumentów historycznych wobec Ziem Zachodnich 

powołując się na konieczność zrekompensowania utraty wschodnich obszarów 

                                                                   
47 RSC, Brzeziński Z., The NATO Crisis and East-West Relations. 
48 FRUS, Brzeziński Z., The Division of Germany. 
49 Tamże. 
50 Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 54. 



 

 

Problem granicy zachodniej PRL w myśli politycznej Zbigniewa Brzezińskiego 

 

61 

Rzeczpospolitej na rzecz ZSRR
51

. Jego zainteresowanie budziła zatem nie tyle 

możliwość odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności, ale włączenie PRL do grona 

współzależnych gospodarczo i politycznie państw europejskich pod wspólnym nad-

zorem wielkich mocarstw. Można wyciągnąć wniosek, że postulowana przez 

Brzezińskiego polityka „pokojowego zaangażowania” USA w Europie Środkowo-

Wschodniej adresowana była w większym stopniu do ZSRR, niż do Polski, ponieważ 

Europa Środkowo-Wschodnia „nie zrywając ze Związkiem Radzieckim, mogła go ze 

sobą pociągnąć w procesach ewolucyjnych”
52

 przyczyniając się do zniesienia „żelaznej 

kurtyny”. 

Warto w tym miejscu nawiązać do polskich reakcji na myśl polityczną Brzeziń-

skiego, które zwykle miały krytyczny lub polemiczny charakter. W czerwcu 1964 r. 

Ryszard Strzelecki z Biura Politycznego KC PZPR przestrzegał na kongresie partyj-

nym przed amerykańskimi próbami „zmiękczania” państw komunistycznych obiet-

nicami wymiany naukowej i kulturalnej z Zachodem
53

. Komentowano również pracę 

Brzezińskiego „Europa bez podziału” zawierającą całościową wizję uregulowania 

problemu zachodniej granicy PRL w ramach współpracy Wschód-Zachód. W wyda-

wanym przez KC PZPR miesięczniku „Nowe Drogi” w lutym 1967 r. ukazał się 

artykuł Romana Werfla, w którym zarzucił Brzezińskiemu, że jego propozycja zmie-

rzała do przywrócenia w państwach Europy Środkowo-Wschodniej systemu kapita-

listycznego i upowszechnienia amerykańskiego stylu życia
54

.  

Natomiast jednoznacznego poparcia dla koncepcji amerykańskiego politologa 

udzielił Jan Nowak-Jeziorański, który prowadził z Brzezińskim ożywioną korespon-

dencję dotyczącą polskich zagadnień politycznych od końca lat 50. XX w. W liście 

nawiązującym do „Europy bez podziału” z kwietnia 1965 r. dyrektor Rozgłośni 

Polskiej Radia Wolna Europa przyznał, że jego wizja była „jedyną realistyczną 

formułą odpowiadającą w obecnych warunkach politycznych polskim interesom naro-

dowym”
55

. Zakładana „ewolucja systemu” wynikać miała zatem z polityki USA 

odpowiednio dostosowanej do „realiów” stworzonych przez podporządkowanie 

polityczne PRL dominacji radzieckiej i ustabilizowanie się władzy komunistów.  

4. W kierunku „europeizacji” Polski 

Dowodem poważnych wpływów politycznych Brzezińskiego w Waszyngtonie, 

a zarazem jego najważniejszym osiągnięciem na drodze do uregulowania problemu 

Odry i Nysy Łużyckiej stało się przekonanie amerykańskiego prezydenta Lyndona B. 

Johnsona do wygłoszenia w październiku 1966 r. ważnego przemówienia na temat 

nowej polityki USA w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemawiając na zebraniu 
                                                                   
51 Brzeziński Z., W. E. Griffith, dz. cyt. 
52 Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 165. 
53 Tamże, s. 71. 
54 Werfel R., Koncepcje polityczne Zbigniewa Brzezińskiego wobec Europy, "Nowe Drogi" 1967, nr 2, s. 99-111. 
55 Nowak-Jeziorański J. List 43, Monachium, 14 kwietnia 1965 r., [w:] Nowak-Jeziorański J., Brzeziński Z., 

dz. cyt., s. 111. 
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wydawców prasowych w Nowym Jorku prezydent mówił o istnieniu w Europie 

niesprecyzowanej bliżej „nienaturalnej granicy”, która była „raną oddzielającą Wschód 

od Zachodu”
56

. Dlatego też Johnson, nawiązując do problemu polskiej granicy zachod-

niej, zapowiedział „wyeliminowanie dysput granicznych będących źródłem sporów 

w Europie” poprzez poszanowanie istniejących granic narodowych. Tej polityce 

towarzyszyć miała liberalizacja handlu i wymiany kulturalnej między Zachodem 

i państwami bloku komunistycznego. Należy pamiętać, że wystąpienie Johnsona pod 

wpływem poglądów Brzezińskiego stanowiło pochodną amerykańskiej strategii 

międzynarodowej, w której Europa stanowić miała przestrzeń „miękkiej” dominacji 

politycznej i gospodarczej USA pozbawioną barier ideologicznych czy handlowych
57

. 

W ocenie Brzezińskiego cały „problem Europy” sprowadzał się bowiem do kryzysu 

zaufania pomiędzy europejskimi członkami NATO i USA, który mógł zostać 

zażegnany wyłącznie poprzez pogłębienie współpracy krajów rozwiniętych 

z „niektórymi państwami komunistycznymi”
58

. W związku z tym Brzeziński 

opowiadał się za powołaniem swoistego klubu państw rozwiniętych na czele z USA, 

Europą Zachodnią i Japonią, do którego możliwe byłoby zaproszenie ZSRR i państw 

komunistycznych tworzących „kooperatywną wspólnotę”
59

. Znamienne, że w swej 

„mowie europejskiej” Johnson odstąpił od priorytetu zjednoczenia Niemiec na rzecz 

porozumienia z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, którego nie uzależniał od 

likwidacji NRD czy demokratyzacji politycznej
60

. Zaznaczyć trzeba, że pomimo 

zapowiadanej przez Brzezińskiego międzynarodowej izolacji NRD jako „sztucznego 

tworu”, uważał on, że istnienie Niemiec Wschodnich, zwłaszcza po powstaniu muru 

berlińskiego, umożliwiło władzom PRL nawiązanie bliższych kontaktów z Zacho-

dem
61

. Głównym bowiem założeniem politycznym Brzezińskiego było przeniesienie 

centrum zimnowojennego problemu Europy z Niemiec do Polski i Europy Środkowo-

Wschodniej. Ustabilizowana granica na Odrze i Nysie Łużyckiej miała osłabić wagę 

dotychczasowego podziału wzdłuż „nienaturalnej” granicy na Łabie, ponieważ 

nienaruszalne granice „przestaną być sprawą ważną”. 

                                                                   
56 Johnson L. B., Remarks in New York City Before the National Conference of Editorial Writers, 7 October 

1966, The American Presidency Project http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=27908&st=&st1= 

[dostęp 08.05.2017 r.] 
57 Stanom Zjednoczonym zależało zwłaszcza na zachowaniu konkurencyjnej pozycji w dziedzinie handlu 
z krajami bloku wschodniego, które stawały się wówczas obiektem rywalizacji USA z rozwijającymi się 

dynamicznie państwami zachodniej Europy, jak RFN i Francja; RSC, Atlantic Cohesion and East-West 

Relations, Memorandum, Policy Planning Council, Department of State, 19 July 1966. 
58 Brzeziński Z., The NATO Crisis and East-West Relations. 
59 Brzeziński Z., Between Two Ages, s. 113-114. 
60 Był to czytelny komunikat skierowany również do władz RFN, aby nie oczekiwały już poparcia USA dla 

zjednoczenia Niemiec jako wstępnego warunku porozumienia Wschód-Zachód. Innymi słowy podział 

Niemiec przestał stanowić dla USA przeszkodę w rozwoju współpracy z blokiem komunistycznym; Por. 
Schwartz T. A., Lyndon Johnson and Europe. In the Shadow of Vietnam, Harvard 2003, s. 134. 
61 Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 166-167. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=27908&st=&st1=
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Rozwiązanie problemu granicy, zdaniem Brzezińskiego, nie mogło jednak dokonać 

się bez poprawy stosunków między Warszawą i Bonn
62

. Zdawał sobie sprawę, że 

polskie obawy przed rewizjonizmem terytorialnym przyszłych zjednoczonych Niemiec 

nie były jedynie wytworem komunistycznej propagandy, ale zrodziły się z bolesnych 

historycznych doświadczeń całego narodu polskiego. Już w 1961 r. przyznał na łamach 

„Foreign Affairs”, że „Polska nie może istnieć jako naród na kółkach”, którego 

terytorium i granice zmieniały się co kilkadziesiąt lat
63

. Z tego powodu opowiadał się 

za wydaniem przez władze RFN deklaracji o zaakceptowaniu „istniejących polskich 

granic”
64

, która uspokoi polskie społeczeństwo i wytrąci „nacjonalistyczny” argument 

z rąk PZPR. W ślad za tym przedstawiając w listopadzie 1967 r. Departamentowi 

Stanu swoją wizję przyszłego zjednoczenia Niemiec zastrzegał konieczność 

formalnego zobowiązania rządów RFN i NRD do respektowania nienaruszalności 

niemieckich granic wschodnich w celu „przezwyciężenia polskich i czechosłowackich 

obaw”
65

. W tym miejscu pojawia się jednak poważna wątpliwość, ponieważ Brze-

ziński, pisząc o uznaniu przebiegu granicy polsko-niemieckiej dał jednocześnie do 

zrozumienia, że „bufor bezpieczeństwa” pod postacią NRD oraz radziecka protekcja 

będą Polsce w tej sytuacji niepotrzebne
66

. Trudno jednak byłoby pogodzić akceptację 

Zachodu dla Odry i Nysy Łużyckiej bez równoległego uznania legalności Niemiec 

Wschodnich, które w przeciwieństwie do RFN, miały wspólną granicę z PRL. 

Ponadto, potwierdzenie przez Zachód przebiegu granicy polsko-niemieckiej nie 

musiało pociągać za sobą osłabienia związków polskich komunistów z Moskwą, 

ponieważ zależność od ZSRR stanowiła gwarancję ich politycznej władzy.  

Znamienny dla poglądów Brzezińskiego był swoisty determinizm socjoekono-

miczny nawiązujący do marksizmu, który zakładał, że oczekiwane przemiany 

gospodarcze w państwach komunistycznych musiały wywrzeć nieuchronny wpływ na 

sferę polityczną, społeczną i kulturową. Według Brzezińskiego uznanie przez Zachód 

ostateczności przebiegu polskiej granicy zachodniej, połączone z rozwojem handlu, 

wywołałoby nacisk społeczny Polaków, który zmusiłby władze PRL do złagodzenia 

polityki wewnętrznej i wprowadzenia elementów rynkowych w państwowej gospo-

darce
67

. Warunkiem koniecznym dla powodzenia tego planu było jednak przekonanie 

wschodnioeuropejskich komunistów do „bardziej elastycznej postawy” wobec 

wolnego rynku i współpracy z ponadnarodowymi instytucjami zachodnimi. Pomimo 

swojej oceny, że komunistyczna dyktatura w Polsce daleka była od upadku, podkreślał 

możliwość osłabienia tam roli ideologii oraz zwiększenia zakresu „tolerancji 

                                                                   
62 Tamże, s. 111-113. 
63 Brzeziński Z., Griffith W. E., dz. cyt. 
64 RSC, Brzeziński Z., The NATO Crisis and East-West Relations. 
65 FRUS, Brzeziński Z., The Division of Germany. 
66 Pewną rekompensatą w miejsce NRD miała być gwarancja Zachodu, że terytorium wschodnich Niemiec 

nie zostanie włączone w struktury NATO. Na tym obszarze miały pozostać wojska radzieckie lub siły ONZ 
Z. Brzeziński, Europa bez podziału, s. 180-181. 
67 Tamże, s. 199-202. 
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politycznej” reprezentowanej zwłaszcza przez inteligencję
68

. Szczególną nadzieję 

wiązał z możliwością wypełnienia „umysłów komunistycznej góry” ideą wspólnoty 

europejskiej, która zastąpiłaby nie tylko „komunistyczną ortodoksję”, ale także 

wyjątkowo niesympatyczny „nacjonalizm”
69

. Służyć temu miały wspólne projekty 

gospodarcze i kształcenie polskich specjalistów w USA, a także eksport pracowników 

do Europy Zachodniej w celu stworzenia „wschodnioeuropejskiej kadry europejskich 

technokratów” posiadających już „świadomość europejską”.  

Zaznaczyć jednak należy, że Brzeziński stanowczo odżegnywał się od wizji 

„odcięcia” przez USA państw Europy Środkowo-Wschodniej od wpływów radzieckich 

czy zwrócenia ich przeciwko ZSRR. Wręcz przeciwnie, wyrażał głębokie zaniepo-

kojenie możliwością odrodzenia się „zbałkanizowanej” Europy państw narodowych, 

dlatego proponował włączenie Związku Radzieckiego w politykę „budowy mostów” 

między Zachodem i blokiem komunistycznym, która zapobiegnie „rozpadowi 

wschodnich i zachodnich struktur sojuszniczych”
70

. W tym porządku, zakładającym 

wprawdzie docelowe wycofanie wojsk ZSRR z terytorium Polski, Układ Warszawski 

miał jednak pozostać „symbolem politycznej współzależności” zapewniającym 

Moskwie „gwarancję minimalnej politycznej lojalności” ze strony państw członkowi-

kich
71

. Przełamanie „żelaznej kurtyny” nie stanowiło zatem dla Brzezińskiego celu 

samego w sobie. Za najbardziej „realne” rozwiązanie uważał bowiem ustanowienie 

„znośnego podziału” kontynentu, który służyć miał ustanowieniu współzależności 

między państwami komunistycznymi i zachodnią Europą
72

. Przewidywał zatem 

nawiązanie współpracy między Europejską Komisją Gospodarczą i EWG oraz Radą 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w zakresie „wspólnych przedsięwzięć, komunikacji 

i współpracy technologicznej”. Władze PRL otrzymałyby tym samym zapewnienie 

o bezpieczeństwie swoich granic (w tym granicy zachodniej) oraz integralności 

terytorialnej, „gwarantowanej” już nie tylko przez Związek Radziecki, ale także przez 

mocarstwa zachodnie.  

W roku 1968 Zbigniew Brzeziński, wraz z końcem kadencji prezydenta Johnsona, 

odszedł ze stanowiska członka Rady Planowania Politycznego, ale do wielkiej polityki 

miał powrócić w 1977 r. na wpływową pozycję doradcy do spraw bezpieczeństwa 
                                                                   
68 FRUS, Brzeziński Z., The Division of Germany. 
69 Budowa tej wspólnoty mogłaby, według Brzezińskiego, rozpocząć się od powołania regionalnej 

konfederacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej na wzór EWG, której zadaniem byłoby przełamanie 
dotychczasowych podziałów narodowych. Inicjatywa USA w tym kierunku mogłaby zyskać uznanie krajów 

regionu, ponieważ Ameryka, w przeciwieństwie do Niemiec i ZSRR "nie ma żadnych roszczeń na wschód od 

Łaby"; Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 161, 198. 
70 RSC, Brzeziński Z., The NATO Crisis and East-West Relations. 
71 FRUS, Brzeziński Z., The Division of Germany. 
72 W odniesieniu do kwestii niemieckiej autor proponował, aby Zachód "utrzymywał wrażenie dokonywania 

postępu na drodze do rozwiązania problemu niemieckiego, a jednocześnie zachęcał do wygaszania 

niemieckiego zainteresowania problemem podziału Niemiec". To pozorowane poparcie USA dla Bonn miało 
utrzymać lojalność RFN wobec sojuszu atlantyckiego, a jednocześnie pozwolić Amerykanom na dialog 

z blokiem komunistycznym; Por. Tamże. 
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narodowego w administracji prezydenta Jimmy'ego Cartera
73

. Do tego czasu problem 

zachodniej granicy PRL stracił wagę polityczną na skutek układu między Polską i RFN 

o nienaruszalności granicy w grudniu 1970 r. zawartego w atmosferze równoległego 

„odprężenia” między USA i ZSRR
74

. Tym sposobem, zgodnie z oczekiwaniami 

Brzezińskiego, granica polsko-niemiecka przestała stanowić przedmiot zimno wojen-

nego sporu międzynarodowego skupionego wokół kwestii niemieckiej, a w konsek-

wencji nastąpiło stopniowe otwarcie PRL na stosunki z Zachodem. Z drugiej strony 

zawarcie przez Polskę bilateralnego porozumienia z Bonn świadczyło o dominującej 

wciąż w Europie roli interesów narodowych ponad proponowaną przez Brzezińskiego 

koncepcją „wspólnoty europejskiej”
75

.  

5. Podsumowanie. PRL jako „pas transmisyjny” 

Trudno nie docenić wkładu Zbigniewa Brzezińskiego w uregulowanie ważnego 

problemu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, który miał istotne znaczenie dla 

dalszego rozwoju stosunków Polski z Zachodem, a nawet ewolucji wewnętrznej 

naszego kraju. Zainspirowana myślą Brzezińskiego „mowa europejska” prezydenta 

Johnsona i proces „odprężenia” między Wschodem i Zachodem przeniosły zaintere-

sowanie świata zachodniego z Niemiec do państw Europy Środkowo-Wschodniej, bez 

którego nie doszłoby do zawarcia układu granicznego między Polską i RFN w 1970 r., 

a prawdopodobnie również rozpadu systemu komunistycznego po 1989 r. To 

Brzeziński przekonał administrację USA, że przełamanie „żelaznej kurtyny” 

w Europie musiało rozpocząć się od demokratyzacji w Polsce i Czechosłowacji, a nie 

od zjednoczenia Niemiec. W zakresie umożliwiającym wzrost pozycji Polski 

w Europie, utworzenie środkowoeuropejskiej wspólnoty państw i zapewniającym polski 

wpływ na stosunki między Zachodem i ZSRR jego wizja była potencjalnie obiecująca. 

Stwarzała realną szansę na zmniejszenie zależności Polski od Moskwy, trwałe 

zainteresowanie Stanów Zjednoczonych naszym regionem kontynentu i ustanowienie 

partnerskich relacji z Niemcami i ZSRR.  

Kontrowersyjność koncepcji Brzezińskiego polegała jednak na instrumentalnym 

ujęciu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej dla nadrzędnego, w jego mniemaniu, 

procesu integracji Europy oraz „europeizacji Rosji”. W odpowiedzi na nieuregulowaną 

kwestię Odry i Nysy Łużyckiej zaproponował zawarcie porozumienia Wschód-

Zachód, które sprowadzało Polskę do roli „pasa transmisyjnego zachodnich idei 

i wpływów do Związku Radzieckiego”
76

. W ocenie Brzezińskiego oficjalne uznanie 

                                                                   
73 Por. Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu, Londyn 1989. 
74 Por. Tyszkiewicz J., Stany Zjednoczone wobec polskiej granicy zachodniej w okresie negocjacji między 
Warszawą a Bonn (1969-1970), "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", nr 1 (2014), s. 125-129. 
75 Dyplomacja amerykańska pod kierunkiem Henry Kissingera z pewnym niepokojem odnosiła się do 

"Ostpolitik" prowadzonej przez kanclerza Willy Brandta, ponieważ mogła doprowadzić do politycznego 

i gospodarczego usamodzielnienia się RFN względem mocarstw zachodnich i zawarcia przez Bonn 
odrębnego porozumienia z ZSRR; Kissinger H., The White House Years, New York 1979, s. 529-534. 
76 RSC, Brzeziński Z., The NATO Crisis and East-West Relations. 
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granicy polsko-niemieckiej i dialog Zachodu z państwami komunistycznymi nigdy 

bowiem nie stanowiły celów samych w sobie. Jego założeniem było doprowadzenie do 

„ewolucji w obozie komunistycznym” i wspieranie zmian zachodzących wewnątrz 

państw takich jak Polska poprzez ograniczenie ich nieufności do Zachodu. Jednak 

w dalszej kolejności oczekiwał takiego zakończenia podziału Europy i uregulowania 

problemu granicy, które zabezpieczy „radzieckie, polskie i czeskie interesy narodowe” 

bez potrzeby odwoływania się do sprzecznych racji politycznych poszczególnych 

państw. Brzeziński nie wytłumaczył jednak na czym miałaby polegać wspólnota 

interesów Polski i Związku Radzieckiego, odwołując się tutaj raczej do interesów 

rządzącej klasy komunistycznej z pominięciem racji społecznych czy narodowych. 

W tym kontekście nieprzekonująca jest jego wizja politycznej niezależności polskich 

komunistów od ZSRR, dla których kontakty gospodarcze z Zachodem i przyjęcie 

w ich następstwie „europejskiego stylu myślenia” służyć mogły głównie utrwaleniu ich 

monopolu władzy. W świetle powyższego można wątpić w sensowność propozycji 

Brzezińskiego dotyczących „wielostronnego” rozwiązania problemu zachodniej 

granicy PRL. Trudno też doprecyzować jego alternatywną dla podziału Europy 

„twórczą ideę”, która miała być najwyżej „silniejszym zespoleniem nas wszystkich 

w celu uniemożliwienia dalszego prowadzenia wojen”
77

. Oczekiwana przez Brzeziń-

skiego „europeizacja” Polski zakładając konieczność zawarcia kompromisu z Moskwą 

i elitami komunistycznymi nie uwzględniała zarazem poważnych dysproporcji 

gospodarczych i różnic interesów między wschodnią i zachodnią Europą
78

. Jego wizja 

zniesienia „żelaznej kurtyny” sprowadzała się do ustanowienia pewnego rodzaju 

kontroli mocarstw zachodnich i ZSRR nad narodami Europy Środkowo-Wschodniej 

drogą utrzymania struktur Układu Warszawskiego i rządów „zeuropeizowanych” elit 

komunistycznych w Polsce
79

.  

Zaznaczmy, że amerykański politolog postrzegał większość procesów zacho-

dzących w Europie Środkowo-Wschodniej w kategoriach geopolitycznie nieuchronnej 

integracji z Zachodem, opartej na ekonomicznym determinizmie bliskim marksi-

                                                                   
77 Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 204. 
78 Teza o możliwości "powrotu do Europy" czyli współzależności gospodarczej między krajami RWPG 

i EWG wynikała z fałszywego założenia Brzezińskiego o równomiernym poziomie rozwoju przemysłowego 

obu części kontynentu opartego m.in. na poziomie produkcji stali. Nie zauważył on sprzeczności kiedy 

doceniał "komunistyczny model rozwoju i modernizacji" przy "dość miernych rezultatach uprzemysłowienia" 
krajów bloku wschodniego, które posiadały zupełnie niekonkurencyjną wobec Zachodu strukturę 

przemysłową i rolną. Podawany przez Brzezińskiego fakt, że kraje RWPG eksportowały na Zachód głównie 

tanie surowce i produkty rolne był świadectwem strukturalnej nierównowagi, którą plan Brzezińskiego mógł 

najwyżej utrwalić; Brzeziński Z., Europa bez podziału, s. 77-96. 
79 W pracy "Between Two Ages" przeciwstawiał "komunizm pluralistyczny" komunizmowi "narodowemu" 

mówiąc o możliwości ewolucji demokratycznej krajów komunistycznych wzorem Czechosłowacji w okresie 

rządów A. Dubceka, nawet pomimo zdławienia przez Układ Warszawski "praskiej wiosny" w sierpniu 1968 

r. W niektórych państwach bloku wschodniego, jak Polska, przewidywał jednak możliwość rozwoju w latach 
70. i 80. XX w. nowych dyktatur "socjalnego faszyzmu" opartych na wojsku i nacjonalistycznych dogmatach; 

Brzeziński Z., Between Two Ages, s. 71-72. 
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stowskiej filozofii. Nawet jego bliski przyjaciel Jan Nowak-Jeziorański w 1965 r. 

w jednym z listów porównał niektóre tezy Brzezińskiego do leninowskich dogmatów 

wskazując, że przeceniał rolę gospodarki w tworzeniu właściwych warunków dla 

liberalizacji politycznej w państwach komunistycznych
80

. Sporne może być zatem 

przekonanie Brzezińskiego, że to wewnętrzne problemy gospodarcze i naciski 

społeczne wymuszały na władzach PRL nawiązywanie kontaktów z Zachodem 

w sytuacji, kiedy do współpracy ekonomicznej z państwami kapitalistycznymi 

zachęcała polskich komunistów sama Moskwa. Podnoszenie przez Polskę kwestii 

Odry i Nysy Łużyckiej w relacjach z państwami zachodnimi nie było przejawem 

żadnego autentycznego nacjonalizmu, ale konsekwencją podporządkowania Polski 

interesom Związku Radzieckiego. Jednakże plan Brzezińskiego dotyczący rozwiązania 

problemu polskiej granicy zachodniej prowadzić miał nie tyle do zniesienia wpływów 

radzieckich w PRL, co stworzenia warunków zapewniających współzależność poli-

tyczną i gospodarczą między wschodnią i zachodnią Europą. Pozycja Polski w tym 

proponowanym układzie byłaby bardzo niejednoznaczna, a jej suwerenność 

i podmiotowość międzynarodowa wysoce dyskusyjna. 

Należy wreszcie podkreślić, że koncepcje Brzezińskiego dotyczące zagadnienia 

granicy zachodniej PRL reprezentowały w większym stopniu punkt widzenia 

amerykańskich elit politycznych i finansowych, niż oryginalną myśl politologa 

o polskich korzeniach adresowaną do Polaków. Syn polskiego przedwojennego 

dyplomaty nie znał dobrze realiów współczesnej mu komunistycznej Polski, ponieważ 

spędził całe swoje dorosłe życie w środowisku amerykańskich sfer politycznych 

i naukowych. Z tego dystansu łatwiej było mu kreować teoretyczne projekty urzą-

dzenia nowego ładu politycznego Europy, w których interesy narodów zniewolonych 

przez ZSRR wpisywano kolejny raz w geopolitykę mocarstw. Dlatego też jego 

spojrzenie na Polskę i Europę powojenną podporządkowane było przede wszystkim 

amerykańskiej racji stanu. Przyznać trzeba, że po 1945 r. Stany Zjednoczone sprzyjając 

naprzemian podziałowi lub integracji Europy, zawsze zapobiegały zdominowaniu 

kontynentu przez Rosję i Niemcy tworząc zarazem korzystny dla siebie rynek 

gospodarczy. Do tego stopnia „pokojowe zaangażowanie” Ameryki w Europie 

Środkowo-Wschodniej pozostawało zgodne z interesami Polski. Jednak rola „pasa 

transmisyjnego” między Wschodem i Zachodem musiała być co najmniej ryzykowna 

i podejrzana dla państwa historycznie zagrożonego przez Niemcy i Rosję. Spojrzenie 

Brzezińskiego na problem granicy zachodniej PRL skłaniać zatem może do 

interesującej refleksji nad pozycją Polski w Europie po 1989 r. 

  

                                                                   
80 Nowak-Jeziorański J., List 43, Monachium, 14 kwietnia 1965 r. [w:] Nowak-Jeziorański J., Brzeziński Z., 

dz. cyt., s. 112. 
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Problem granicy zachodniej PRL w poglądach politycznych Zbigniewa 

Brzezińskiego 

Streszczenie 

W poglądach politycznych Zbigniewa Brzezińskiego w latach 60. XX w. problem granicy zachodniej PRL 

zajmował szczególną pozycję, ponieważ określał stopień uzależnienia Polski od Związku Radzieckiego 
będąc jednocześnie poważną barierą dla otwarcia Warszawy na współpracę z Zachodem. Amerykański 

politolog uważał, że prowadzona przez USA polityka oficjalnego nieuznawania ostateczności granicy na 

Odrze i Nysie Łużyckiej nie tylko wzmacniała reżim komunistyczny PRL, ale przede wszystkim uniemoż-

liwiała zakończenie zimnowojennego podziału Europy. Opowiadał się zatem za podjęciem inicjatywy 
przez Stany Zjednoczone na rzecz uregulowania kwestii granicy polsko-niemieckiej, która miała obej-

mować dialog RFN-PRL oraz zawarcie wielostronnego porozumienia polityczno-gospodarczego w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej z udziałem ZSRR. W tych warunkach dostrzegał możliwość swoistej „euro-

peizacji” PRL oraz wewnętrznej ewolucji politycznej w komunistycznej Polsce. Chociaż plan Brzeziń-
skiego znalazł potwierdzenie w większym zainteresowaniu USA regionem Europy Środkowo-Wschodniej, 

jednakże problem zachodniej granicy PRL ujmował instrumentalnie, podporządkowując go amerykańskiej 

racji stanu, w której wartością nadrzędną były całościowe stosunki Wschód-Zachód.  

Słowa kluczowe: Zbigniew Brzeziński, PRL, Odra i Nysa Łużycka, komunizm, Stany Zjednoczone 
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Stosunki polsko-radzieckie w latach osiemdziesiątych 

XX w. – specyfika i uwarunkowania 

1. Wstęp 

Relacje polsko-radzieckie w latach 80. XX w. wywołują zróżnicowane oceny 

badaczy, publicystów i polityków naszego kraju. Są one – w znacznej mierze – z jednej 

strony konsekwencją braku dostępu do wielu odnoszących się do tej materii 

dokumentów wytworzonych w Związku Radzieckim, z drugiej zaś – wynikają 

z różnych doświadczeń życiowych osób (Polaków) ówczesnych struktur władzy 

i opozycji. Spory wywołuje określenie stopnia zależności Polski Ludowej od ZSRR 

oraz zbieżności interesów polskich z interesami radzieckimi. 

Procesy, które zostały zapoczątkowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 

w tym i w Polsce, w 1989 r. są – przynajmniej w określonym stopniu – kontynuowane, 

w wielu płaszczyznach przemian: politycznej (ustrojowej), ekonomicznej, prawnej, 

środowiskowo-ekologicznej. Większości spośród tych procesów towarzyszyły 

i towarzyszą załamania, większe lub mniejsze napięcia społeczne, a także inne 

zagrożenia natury wewnętrznej i – zewnętrznej (w niektórych państwach). Badanie tej 

części „starego kontynentu” jest więc w istocie próbą pokazania elementów stabilności 

i niestabilności, wymaga znalezienia desygnatów owej stabilności i niestabilności oraz 

przyczyn ich powstawania. Niniejszy tekst wpisuje się w tę złożoną, niełatwą 

problematykę. Uwypuklono w nim dwie cezury czasowe: 1980-1981 i 1985-1989 jako 

ważne etapy w relacjach polsko-radzieckich. Przybliżono ponadto postać Michaiła 

Gorbaczowa, pierwszego i zarazem ostatniego prezydenta Związku Radzieckiego, jako 

prekursora określonego novum tak w samym ZSRR, jak i w kontekście relacji 

z Europą Środkowo-Wschodnią. 

2. Polska – Europa Środkowo-Wschodnia – ZSRR w okresie po II wojnie 

światowej (do schyłku lat 70.) 

Po drugiej wojnie światowej nastąpiło długotrwałe odizolowanie sześciu 

mniejszych państw Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechosłowacja, Węgry, 

Bułgaria, Rumunia, NRD) od bliższego, pogłębionego współdziałania z Zachodem. 

Stało się to w głównej mierze pod naciskiem radzieckiego mocarstwa. Stalin dążył do 

stworzenia wokół granic ZSRR łańcucha krajów nie tylko życzliwych i zaprzyjaź-

nionych, ale wręcz całkowicie podporządkowanych wymaganiom radzieckiej polityki 

zagranicznej. Zmierzał przy tym do narzucenia im ustroju w możliwie największym 

stopniu zbliżonego do radzieckiego – miała to być niezwykle istotna, ideologiczna 

                                                                   
1 hispko@univ.gda.pl, Instytut Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 
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gwarancja trwałości relacji sojuszniczych. Desygnowani przez Moskwę miejscowi 

przywódcy mieli realizować w wymienionych państwach radzieckie dyrektywy 

i wytyczne. Osoby wykazujące się pewną niezależnością od wielkiego sojusznika były 

zazwyczaj w wyniku sfabrykowanych zarzutów i win usuwane ze stanowisk 

kierowniczych
2
.  

Warto zaznaczyć, że przynajmniej niektóre grupy społeczne w państwach Europy 

Środkowo-Wschodniej wierzyły do pewnego momentu w sukces nowej, komunis-

tycznej drogi do szczęścia i dobrobytu. Swoisty realizm dyktował im też przysto-

sowanie się do nowej sytuacji międzynarodowej. Znaczna część wschodnio-

europejskich inteligentów miała świadomość tego, że świat zachodni dążył do 

stabilizacji i bezpieczeństwa za cenę faktycznej zgody na podział Europy i akceptacji 

zmian, przeobrażeń dokonujących się na Wschodzie starego kontynentu. Nie bez 

znaczenia były też niemałe szanse na awans społeczno-zawodowy w krajach tzw. 

„demokracji ludowej”. Wyznaczały one aktywność osób z różnych grup społecznych, 

pragnących uczciwie pracować w warunkach realnego „tu i teraz”, potęgowały zaanga-

żowanie ideowców, przekonanych do idei komunizmu, ale i stanowiły wymarzone 

warunki do robienia karier dla oportunistów i degeneratów
3
. 

W tego rodzaju okolicznościach o specyfice rozwoju wydarzeń, nie tylko z zakresu 

polityki wewnętrznej, decydował w mniejszych państwach wschodnioeuropejskich, 

w tym i w Polsce, czynnik ludzki i społeczny. Niezwykle istotne okazywały się cechy 

psychiki i osobowości ludzi władzy, stopień rozumienia przez nich zbiorowych 

nastrojów, oczekiwań, frustracji. W efekcie można dostrzec dosyć istotne różnice 

w dążeniu każdego z państw tego regionu do określonych, „historycznych” koniecz-

ności, wynikających z mocarstwowej pozycji Związku Radzieckiego. W żadnym 

wypadku nie można było jednak z owych dążeń zrezygnować czy też – choćby na 

krótki czas – ich zawiesić. Wówczas należało bowiem realnie liczyć się nie tylko 

z radzieckimi reakcjami werbalnymi (krytyka, nagana, groźba), ale i z agenturalną 

polityką kadrową oraz – w ostatniej instancji – z interwencją zbrojną
4
. 

 Mechanizmy ustrojowo-polityczne, zmiany społeczne i przewartościowania 

w sferze kultury, narzucane Polsce w okresie stalinowskim, zasadniczo nie odbiegały 

od pryncypiów „zaszczepianych” innym mniejszym państwom Europy Środkowo-

                                                                   
2
 Pipes R. E., Rosja, komunizm i świat. Wybór esejów, Wyd. Arcana, Kraków 2002; A. Skrzypek, 

Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 

Pułtusk 2002; M. Golon, Dyplomaci Stalina – radzieccy ambasadorowie w Polsce i Czechosłowacji w okresie 
stalinowskim (1945-1955), [w:] Karpus Z., Wołos M., Kłaczkow J. (red.), Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, 

gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa ku czci 

profesora M. Wojciechowskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 541-564. 
3
 Hiroszowicz M., Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu, Scholar, Warszawa 2001; 

Świda-Ziemba H., Stalinizm i społeczeństwo polskie, [w:] Kurczewski J. (red.), Stalinizm, IPSiR Uniw. 
Warszawskiego, Warszawa 1989, s. 38-39; Stomma S., Pościg za nadzieją, Editions Du Dialoque, Paryż 1991. 
4
 Fejtö F., Europa Wschodnia po śmierci Stalina. Historia krajów Demokracji Ludowej 1953-1973, Ogniwo, 

Wrocław 1988; J. Kis, Węgry 1956-57. Czas odbudowy systemu, PIW, Warszawa 1989. 
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Wschodniej. Należy jednak podkreślić, że przez społeczeństwo polskie były one 

przyjmowane zdecydowanie bardziej krytycznie, wręcz negatywnie, mimo iż zdawało 

ono sobie generalnie sprawę z ograniczonego, niewielkiego wachlarzu swoich 

możliwości. Wysoki odsetek tegoż społeczeństwa usiłował jeszcze w czasie II wojny 

światowej (akcja „Burza”, powstanie warszawskie) zapobiec radzieckim wpływom na 

ziemiach polskich i ograniczeniu narodowej suwerenności. Polska stała się jedynym 

krajem wschodnioeuropejskim, w którym w związku z tym doszło do dramatycznych 

i niezwykle krwawych walk zbrojnych. W imię idei pełnej, nieograniczonej przez 

wschodniego sąsiada niepodległości ginęli ludzie, zazwyczaj młodzi, jeszcze w latach 

50. XX w. Obok nurtu niepodległościowego istniała również swoista opozycja wobec 

koncepcji stalinowsko-bierutowskich, reprezentowana nie tylko przez działaczy 

ludowcowych, ale i przez część aktywu socjalistycznego, poszukującego kompromisu 

na oficjalnej płaszczyźnie politycznej
5
. Ów etap w dziejach powojennej Polski, 

niekiedy określany jako przejściowy, zakończyło na płaszczyźnie ponadkrajowej 

utworzenie Kominformu, a w polityce wewnętrznej rozbicie PSL-u i unicestwienie 

tzw. gomułkowskiego „odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego”
6
. Nie zniknął 

jednak bierny opór i nurt ideowo-patriotyczny, który zyskał pewną przestrzeń działania 

po 1956 r. W tymże, 1956 r., Polska odniosła niewątpliwie sukces polityczny, jaki nie 

stał się udziałem innych europejskich krajów komunistycznych (z wyjątkiem 

Jugosławii, swego czasu zagrożoną nawet interwencją zbrojną Stalina )
7
. 

 Pod wpływem presji radzieckiej, ale i oportunizmu części rodzimych działaczy 

partyjno-państwowych Polska Ludowa wycofała się jednak z niektórych zamierzeń, 

a tempo reform uległo spowolnieniu. Niezależnie od tego, określony stopień niezależ-

ności w decydowaniu o kwestiach polityki wewnętrznej, ale i zagranicznej się 

utrzymał. Wspomnieć warto w tym kontekście m.in. o obrotach handlowych Polski 

z Zachodem, o kontaktach personalnych, naukowych i kulturowych z różnymi 

środowiskami zachodnioeuropejskimi. Miało to oczywiście miejsce w warunkach 

ograniczeń polityczno-wolnościowych, w realiach utrzymanego nadal „sojuszu” 

polsko-radzieckiego, w atmosferze ostrożności, ale przybrało większy wymiar niż 

osiągnięcia węgierskie czy też „praska wiosna”. 

 Własną specyfikę, zarówno w okresie do 1948 r., jak i po październiku 1956 r., 

miał też polski rozwój w sferze ekonomicznej. Październik przywrócił szereg praw 

rolnictwu indywidualnemu, a w mniejszym wymiarze również rzemiosłu i drobnemu 

                                                                   
5
 Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1990; 

Woźniczka Z., Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 1945-1952, Semex, Warszawa 1992; S. Ciesielski, 

Niepodległość i socjalizm: tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939-1948, 

PIW, Warszawa 1986. 
6
 Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, 

Aneks, Londyn 1990; Werblan A., Władysław Gomułka. Sekretarz Generalny PPR, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1988. 
7
Październik 1956. Pierwszy wyłom w systemie, praca zbiorowa, Warszawa 1996; Charlton M., Czarny orzeł i 

ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego – od Jałty do Solidarności, CDN, Warszawa 1989, s. 53. 
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handlowi
8
. W latach 60. i 70. znaczącą rolę odgrywał handel z państwanmi zachod-

nimi. Polska Ludowa korzystała ponadto – nie permanentnie, ale okresowo – z zachod-

nich kredytów, niekiedy, np. w epoce Edwarda Gierka, nawet na zbyt dużą skalę
9
.  

Nie bez znaczenia jest jednakże niezwykle istotny fakt: niezależnie od pewnego 

ożywienia gospodarczego, polskie społeczeństwo nie potrafiło się przystosować – 

i w istocie się nie przystosowało – do modelu gospodarki nakazowo-rozdzielczej, 

opierającej się na odgórnych dyrektywach
10

. Zbyt lekkie, zgoła lekceważące trakto-

wanie obowiązków zawodowych, niska dyscyplina pracy, pozbawiona racjonalności 

i precyzji organizacja procesów produkcyjnych, brak ekonomicznego uzasadnienia 

celów działania bądź jego niedostateczność, wysoki poziom korupcji na wszystkich 

szczeblach całej machiny gospodarczej, złożyły się na poważną barierę hamującą czy 

wręcz uniemożliwiającą postęp w tej sferze. Jeśli dodamy do tego brak dostępu do 

nowoczesnych technologii zachodnich, chybione inwestycje w rozwój przestarzałego 

przemysłu ciężkiego, odsunięcie, zwłaszcza w okresie przed 1956 r., od stanowisk 

i funkcji kierowniczych wielu „starych”, kompetentnych, doświadczonych reprezen-

tantów inteligencji technicznej i zastępowanie ich w znacznie mierze osobami 

niedouczonymi, mało innowacyjnymi, choć „pewnymi” pod względem ideologicznym, 

a także wysokie wydatki wojskowe – ostateczny bilans gospodarczy okazuje się 

ujemny. Wyniki kilku dekad widocznego skądinąd wzrostu gospodarczego nie mogą 

imponować zwłaszcza w zestawieniu z mobilizacją i „cudem ekonomicznym” 

Zachodu
11

. 

Pociągnęło to za sobą łańcuch istotnych następstw społeczno-politycznych. Rosło 

rozczarowanie Polaków, wynikające m.in. z faktu niezwykle powolnego przyrostu 

konsumpcji. Nie bez znaczenia było coraz powszechniejsze zjawisko porównywania 

rodzimych standardów życiowych ze standardami w państwach z gospodarką rynkową. 

                                                                   
8
 Nadolski M., Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-1956. Mity i rzeczywistość, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993. 
9
Po upadku PRL okazało się, że polski dług zagraniczny jest bardzo wysoki. W 1991 r. na obsługę tegoż 

długu potrzeba było aż 8, 3 mld dolarów. Ners K. J., Transformacja gospodarek wschodnioeuropejskich 

a pomoc zagraniczna, Sprawy Międzynarodowe, 2 (1993), s. 80.  
10

Wiele wskazuje na to, że model gospodarki nakazowo-rozdzielczej nie sprawdził się w żadnym kraju 

komunistycznym, ale pozwolił – przynajmniej przejściowo – niektórym państwom uruchomić ogromne 
rezerwy siły roboczej i doświadczyć ekstensywnego rozwoju gospodarczego ( w pierwszej kolejności – 

Związkowi Radzieckiemu, ale i chociażby Bułgarii). W niektórych z kolei krajach, zwłaszcza w NRD 

i w Czechosłowacji, hołdowanie temu modelowi łączyło się z obowiązywaniem wysokiej dyscypliny pracy 

i kultury produkcji przemysłowej. 
11

Dopiero zapoczątkowanie głębszych reform systemowych otworzyło Polsce i innym krajom Europy 

Środkowo-Wschodniej drogę do zmian w sferze ekonomicznej oraz – co się z tym wiąże – do sukcesywnej 

eliminacji piętrzących się napięć i sprzeczności. Csaba L., Europa Wschodnia: anatomia upadku systemu, 

Sprawy Międzynarodowe, 2 (1991); Perczyński M., Zagrożenia gospodarcze okresu transformacji 

systemowych w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, PISM, Warszawa 1991; Paczkowski A., Komunizm: 
Niespodziewany finał i jego badacze, [w:] M. Dobbs, Precz z Wielkim Bratem. Upadek imperium 

radzieckiego, Rebis, Poznań 1998, s. 538. 
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Robotnicy, uznawani za fundament ideologiczny systemu i zarazem - de facto głównie 

w ujęciu propagandowym – za gospodarza kraju, wykazywali wraz z upływem lat 

coraz większe niezadowolenie ze swego położenia ekonomiczno-socjalnego. Reago-

wali więc (tylko w Polsce) w sposób dosyć gwałtowny i to w niedługich odstępach 

czasowych, organizując strajki, demonstracje i inne formy protestu. Coraz częściej 

obok postulatów natury ekonomicznej wysuwali też żądania polityczne
12

. Krytyka 

systemu społeczno-politycznego „realnego socjalizmu” wywodziła się, co zasługuje na 

podkreślenie, również z szeregów partyjno-państwowych (można zauważyć w tej 

materii pewną analogię ze specyfiką węgierską). 

3. Moskwa a stan wojenny 

W Polsce od połowy lat 70. XX w. władza partyjno-państwowa, mając w swoim 

obrębie swoistą opozycję, słabła. Jednocześnie rozwijały się i umacniały zmierzające 

do zmian ruchy społeczne
13

. Szczególnie widoczne stało się to na początku lat 80., 

kiedy znacznie nasiliła się optyka konfrontacji. Władze Polski Ludowej zdawały się 

prezentować postawy bliskie weberowskiej „etyce odpowiedzialności”, a buntujące się 

społeczeństwo eksponowało „etykę przekonań”
14

. Nowopowstała „Solidarność” 

jednoznacznie utożsamiała struktury i instytucje państwa polskiego z wymiarem 

represyjno- zbrodniczym. Wysuwając hasła wolnościowe, poddała totalnej krytyce fakt 

uzależnienia Polski od Związku Radzieckiego, nie uwzględniając przy tym 

ówczesnych, szerszych realiów geopolitycznych. Decydenci radzieccy oceniali NSZZ 

„Solidarność” jako ze wszech miar szkodliwą, kontrrewolucyjną strukturę, którą 

władze Polski Ludowej powinny jak najszybciej wyeliminować z życia kraju. Ich 

                                                                   
12

W przeciwieństwie do naznaczonych dramatyzmem i determinacją wystąpień robotniczych w Polsce, 

w pozostałych mniejszych krajach Europy Środkowo-Wschodniej , a także w samym Związku Radzieckim, 

zmiany następowały w głównej mierze w sferze świadomościowo-psychologicznej. Reprezentanci nieco 

staranniej wykształconych grup społecznych zaczęli podkreślać konieczność zmian o charakterze zasad-

niczym, ale - z obawy przed represjami – nie decydowali się na organizację większych akcji protestacyjnych. 
W Związku Radzieckim, w Czechosłowacji, w Bułgarii istniejące grupy dysydenckie były niezbyt liczne 

i relatywnie słabe. Suchanek L., Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i obrońcy. O postawach pisarzy 

rosyjskich, [w:] L. Suchanek (red.), Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskch, 

Universitas, Kraków 1996, s. 9-67; Duda K., Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001; L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz 

i publicysta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994. 
13

W niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej miały miejsce – co prawda – pojedyncze przejawy 

protestu (np. w NRD w 1953 r., na Węgrzech w 1956 r., w Czechosłowacji w 1968 r.), ale po ich pacyfikacji 

kolejnych wystąpień nie było. W obliczu radzieckiej dominacji i olbrzymiej siły następowała rezygnacja 
z czynnych działań i pojawiała się społecznie dominująca chęć ułożenia się z krajowymi władzami komu-

nistycznymi. Nie bez znaczenia było ponadto to, iż tradycje oporu na Węgrzech czy w Czechosłowacji były, 

w przeciwieństwie do przypadku Polaków, bardzo słabe. Odejście od brutalnych, stalinowskich metod terroru 

oraz zagwarantowanie określonego bezpieczeństwa bytowego również wpływały łagodząco na stan nastrojów 
społecznych w tych państwach. 
14

 Walicki A., Polskie zmagania z wolnością. Widziane z boku, Universitas, Kraków 2000, s. 351-352; Weber 

M., Polityka jako zawód i powołanie, SIW ZNAK, Kraków 1998, s. 102. 
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stanowisko nie dziwi zważywszy na to, iż zasadniczym celem działania ZSRR było 

niedopuszczenie do zmian polityczno-ustrojowych w Polsce i uniezależnienia 

Warszawy od Moskwy. 

Dla Związku Radzieckiego utrzymanie kontroli nad Polską, zwerbalizowanej jako 

przyjaźń i sojusz między obydwoma krajami, było konsekwencją przeświadczenia 

o wielkiej wadze i znaczeniu geostrategicznego położenia kraju nad Wisłą – między 

mocarstwem sowieckim a NRD. Panowanie nad Polską stanowiło dla Moskwy swoisty 

klucz do sprawowania zwierzchnictwa nad całą Europą Środkowo-Wschodnią
15

. 

Rosjanie będą więc czynić wszystko, by przeciwdziałać przemianom politycznym 

w Polsce, gdyż ich zaistnienie mogło w konsekwencji doprowadzić do pojawienia się 

niebezpiecznych rys na monolicie, jakim, ich zdaniem, było – i powinno być – tzw. 

„imperium zewnętrzne” ZSRR. W grę wchodziły różnorodne działania, zarówno 

o charakterze polityczno-propagandowym (wywieranie nacisków na władze Polski 

Ludowej, by zdecydowanie rozprawiły się z „Solidarnością”; wskazywanie na możli-

wość ograniczenia dostaw surowców dla polskiej gospodarki, zwłaszcza ropy naftowej 

i gazu ziemnego; wyzyskanie środków masowego przekazu jako narzędzia krytyki 

polskiej opozycji), jak i związane z groźbą interwencji zbrojnej (podwyższona 

gotowość bojowa w zachodnich okręgach wojskowych ZSRR oraz w siłach zbrojnych 

NRD i Czechosłowacji; wzmacnianie potencjału militarnego jednostek radzieckich 

stacjonujących w Polsce; organizowanie ćwiczeń wojskowych, które mogły przeo-

brazić się w działania interwencyjne; konsultacje z przywódcami bratnich krajów 

(NRD i Czechosłowacji) w sprawie rozwoju sytuacji w Polsce).  

Sytuację wewnętrzną w Polsce w latach 1980-1981, relacje „Solidarność” – władza 

państwowa wnikliwie analizowano w Związku Radzieckim. Główną rolę odegrała 

w tym zakresie komisja do spraw Polski, złożona z wpływowych działaczy partyjno-

państwowych. W jej składzie znaleźli się m.in. minister spraw zagranicznych Andriej 

Gromyko, szef KGB Jurij Andropow, minister obrony narodowej Dmitrij Ustinow, 

Michaił Susłow, Konstantin Czernienko, Michaił Gorbaczow
16

. Komisja ta formuło-

wała określone zalecenia, mające przyczynić się do właściwego zabezpieczenia 

interesów radzieckich w Polsce Ludowej. Jej rekomendacje stanowiły podstawę 

decyzji odnośnie tej ostatniej, podejmowanych przez kierownictwo KPZR
17

. 

Zgodnie z obowiązującą od roku 1968 tzw. doktryną Breżniewa, najważniejsza 

z punktu widzenia radzieckiej geopolityki była jedność całego obozu państw 

socjalistycznych i jego ścisłe zespolenie z ZSRR. Łączyła się z tym konieczność 

ingerencji, również natury wojskowej, w wewnętrzne sprawy państw-członków 

Układu Warszawskiego w przypadku, kiedy kwestie określonej materii rozwijają się 

                                                                   
15

 Brzeziński Z., Plan gry: USA – ZSRR, Wyd. Głos, New York 1987, s. 48. 
16

 Jażborowskaja I. S., Moskwa a „kryzys polski” lat 1980-1981, [w:] Rotfeld A. D., Torkunow A. W. (red.), 

Białe Plamy Czarne Plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 551. 
17

 Woronkow W. I., Sobytija 1980-1981 gg. w Polsze, Woprosy Istorii, 10 ( 1995), s. 96. 
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w nich w niewłaściwym kierunku
18

. W doktrynie Breżniewa Polska stanowiła nie-

zwykle ważny element, związany z faktem przebiegania przez nią głównych szlaków 

komunikacyjnych łączących Związek Radziecki z NRD i stacjonującą tam armią 

radziecką. Z tych względów władzom państwa sowieckiego bardzo zależało na 

utrzymaniu podległości Polski, a gdy ta podległość – w ich ocenie – zaczęła słabnąć, 

podejmowały różnorodne działania. Wywierały nie tylko presję na polskich decy-

dentów, ale również typowały i wspierały „zdrowych” reprezentantów PZPR, opo-

wiadających się za umocnieniem sojuszu polsko-radzieckiego oraz brały pod uwagę 

wariant rozwiązania siłowego
19

. W ramach tego ostatniego Rosjanie opracowywali 

plany wojskowe, rozpoznawali nastroje w polskiej armii i służbie bezpieczeństwa, 

analizowali wypowiedzi wysokich rangą polskich wojskowych. 

Władze Polski Ludowej nie znały całokształtu zamiarów radzieckich w odniesieniu 

do kwestii polskiej. Miały też świadomość tego, że po wyczerpaniu się instrumentów 

politycznych i ekonomicznych radzieckiego oddziaływania na Polskę, nie można 

wykluczyć prawdopodobieństwa interwencji zbrojnej
20

. Wysocy rangą polscy dowócy 

wojskowi, zwłaszcz ci ze Sztabu Generalnego, posiadający dosyć dużą wiedzę na 

temat dyslokacji i możliwości operacyjnych wojsk radzieckich i bratnich armii (NRD-

owskiej i czechosłowackiej), obawiali się, iż przygotowania wojskowe mogą 

zakończyć się w sposób nieoczekiwanie niekorzystny dla Polski. Zdawali sobie sprawę 

z tego, że wcześniejsze chronologicznie interwencje radzieckie następowały „nagle” 

i były zazwyczaj poprzedzone różnymi deklaracjami werbalnymi
21

. 

Relacje polsko-radzieckie zaczęły sukcesywnie się dynamizować od przełomu 1980 

i 1981 r. W trakcie narady przywódców państw – członków Układu Warszawskiego 5 

grudnia 1980 r. usiłowano przekonać reprezentantów Polski do podjęcia wraz z innymi 

„bratnimi” krajami działań zmierzających do przywrócenia w niej „porządku”. Władze 

Polski Ludowej nie wyraziły zgody na wkroczenie sił zbrojnych Układu Warsza-

wskiego na jej terytorium. Groźba inwazji nie została jednak zażegnana, tylko – 

również pod naciskiem USA na Moskwę – nieco przesunięta w czasie. Od interwencji, 

zdawało się, nie ma odwrotu, chyba że zamiast Armii Czerwonej i jej sojuszników 

„palący” polski problem „rozwiążą” sami Polacy
22

. W trakcie rozmowy decydentów 

radzieckich (Jurij Andropow, Dmitrij Ustinow) z polskimi dygnitarzami partyjno-

państwowymi (Wojciech Jaruzelski, Stanisław Kania), odbytej 3-4 marca 1981 r. 

w Brześciu nad Bugiem, zapadły wstępne ustalenia, mówiące, iż w Polsce może być – 
                                                                   
18

 Jażborowskaja I. S., dz. cyt., s. 550; A. Gribkow, Doktrina Breżniewa i polskij krizis naczała 80-ch godow, 

Wojenno-istoriczeskij Żurnał, 9 (1992), s. 46-51. 
19

 Paczkowski A., Moskwa a „kryzys polski” lat 1980-1981, [w:] Białe plamy, czarne plamy..., s. 540-541, 

548. 
20

 Jaruzelski W., Różnić się mądrze. Jak doszło do stanu wojennego, Książka i Wiedza, Warszawa 1999, 

s. 235. 
21

O stanie wojennym. W Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Sprawozdanie Komisji 

i wniosek mniejszości wraz z ekspertyzami i opiniami historyków, Warszawa 1997, s. 229. 
22

 Kukliński R., Walka z narodem widziana od środka (wywiad), Kultura, 4 ( 1987), s. 25. 
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przy użyciu polskich sił – wprowadzony stan wojenny. Bratnie armie miały jednak 

znajdować się w stanie gotowości bojowej, by wesprzeć siły zbrojne Polski Ludowej, 

gdyby zaszła taka potrzeba
23

. 

Po spotkaniu brzeskim Jaruzelski i Kania, unikając zdecydowanej konfrontacji 

z „Solidarnością”, czynili przygotowania do działań w stanie nadzwyczajnym
24

, 

natomiast radzieccy generałowie rozpoczęli 16 marca na obszarze Polski i wokół jej 

granic ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „Sojuz 81”. W czasie ćwiczeń, trwa-

jących do 7 kwietnia, Rosjanie rozpoznali ważne polskie obiekty, uzupełnili sprzęt 

wojskowy we własnych jednostkach, rozwijając zarazem wojenny system dowo-

dzenia
25

. 

W kwietniu 1981 r. przybył również do Polski stojący na czele „polskiej” komisji 

Susłow, wskazując polskim decydentom na fakt narastania niepokojącego rozwoju 

sytuacji w ich kraju i wyrażając obawę, by nie wpłynęło to negatywnie na inne 

państwa Układu Warszawskiego. Dożywający swych dni Leonid Breżniew zdecy-

dował się wpłynąć na odwołanie Kani jako osoby mało energicznej, niezdolnej do 

podjęcia zdecydowanych działań wobec opozycji, ze stanowiska I sekretarza KC 

PZPR. W przesłanym 5 czerwca 1981 r. liście KC KPZR do KC PZPR wyrażona 

została dezaprobata wobec nieskutecznych działań Kani, ale i Jaruzelskiego i położony 

nacisk na konieczność poszukiwania w szeregach partii „zdrowej” alternatywy perso-

nalnej dla polskiego kierownictwa
26

. Ostatecznie 18 października Kanię na stanowisku 

I sekretarza polskiej partii komunistycznej zastąpił Jaruzelski, będący zarazem szefem 

rządu i ministrem obrony. 

W Polsce narastała sytuacja swego rodzaju dwuwładzy – sfery rządowej 

i opozycyjnej. Władze starały się w imię – jak podkreślały – stabilizacji kraju – zdobyć 

wsparcie ze strony stronnictw sojuszniczych (ZSL i SD), a także reprezentantów 

środowiska kombatanckiego i ruchu związkowego. Podjęły także, wyzyskując 

dyplomację i wywiad, próbę gruntownego rozpoznania uwarunkowań sytuacji 

zewnętrznej kraju
27

. Z kolei „Solidarność” wskazywała na konieczność podejmowania 

działań wolnościowych nie tylko w Polsce, ale i propagowania ich wśród ludzi pracy 

Europy Wschodniej. Ogłoszony przez pierwszą turę Zjazdu „Solidarności” Apel do 

                                                                   
23

 Paczkowski A., Moskwa a „kryzys polski”..., s. 545. Warto podkreślić, że władze polskie nie wyraziły 

zgody na ustanowienie przy wyższych dowództwach polskiej armii radzieckich doradców. Jażborowskaja I. 

S., dz. cyt., s. 565. 
24

 Kersten K., Ekspertyza, [w:] O stanie wojennym..., s. 65. 
25

 Kukliński R., Walka z narodem..., s. 31-32. 
26

„Zdrowe” siły w polskiej partii komunistycznej, mając za podstawę wytyczne zawarte w liście od swoich 

radzieckich towarzyszy, podjęły 9 czerwca 1981 r., podczas plenarnego posiedzenia KC PZPR, próbę zmiany 

partyjnego kierownictwa. Próba ta zakończyła się jednak niepowodzeniem. Paczkowski A., Droga do 

„mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980- styczeń 1982, Wyd. Literackie, Kraków 2002, 
s. 182-194. 
27

 Siemiątkowski Z., Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, 

Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2009, s. 308-319. 
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ludzi pracy Europy Wschodniej został uznany przez decydentów radzieckich za 

antysowiecki i antysocjalistyczny w swej wymowie
28

. 

Presja Moskwy na władze polskie nasiliła się - pod nią przygotowały one projekt 

ustawy sejmowej o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu oraz zintensy-

fikowały przygotowania sił wojskowo-milicyjnych do działania w stanie wyższej 

konieczności. Dla polskich decydentów wprowadzenie stanu wojennego jawiło się 

jako ostateczna „konieczność”
29

. Ta ostatnia zdawała się jednak wyraźnie zaryso-

wywać w związku ze strategią ZSRR wobec Polski Ludowej. Rosjanie prowadzili na 

terenie państwa polskiego działania rozpoznawcze, badali i na bieżąco oceniali nastroje 

w polskiej armii, zwłaszcza w jej kadrze dowódczej
30

. Doradzali władzom polskim 

zawieszenie konstytucji i przejęcie pełni władzy przez wojsko
31

. W tej sytuacji 

„podjęta pod presją Związku Radzieckiego decyzja o wprowadzeniu w Polsce stanu 

wojennego w początkach listopada 1981 r. była już praktycznie nieodwołalna. Gdyby 

generał Jaruzelski w ostatniej chwili załamał się, wystąpienie radiowo-telewizyjne do 

narodu wygłosiłby generał broni Eugeniusz Molczyk lub inny zdecydowany na ten 

krok generał”
32

. 

Rosjanie, dysponujący znaczną siłą militarną w zachodnich okręgach wojskowych 

ZSRR, na obszarze zachodniej Polski oraz w NRD i Czechosłowacji, mogli liczyć na 

sukces w wyniku interwencji zbrojnej. Mieli jednak świadomość, że zbrojna akcja 

w Polsce może mieć – m.in. w związku z radzieckim zaangażowaniem w Afganistanie 

i z postawą USA – również negatywne dla nich następstwa. Z wyraźną ulgą przyjęli 

więc wprowadzenie stanu wojennego przez władze polskie, gdyż to zdejmowało z nich 

odpowiedzialność i utrudniło stawianie im zarzutów o bezpośrednią interwencję
33

. 

Wprowadzenie stanu wojennego wywołało szok w polskim społeczeństwie, pojawiło 

się przeświadczenie, iż władza prowadzi wojnę z narodem
34

. Wielu zwolenników ma 

pogląd, iż stan wojenny, mimo że oznaczał zahamowanie reform, okaleczenia 

i cierpienia społeczne, był mniejszym złem, dzięki któremu uratowano Polaków od 

możliwości konfliktu bratobójczego i zewnętrznej interwencji zbrojnej
35

. Niezależnie 
                                                                   
28

Zjazd „Solidarności” i przyjęty na nim Apel tworzył, zdaniem Andrzeja Paczkowskiego, dla Moskwy casus 

belli. Paczkowski A., Moskwa a „kryzys polski”..., s. 547. 
29

O stanie wojennym..., s. 48-49, 96. 
30

 Pawłow W. G., Byłem rezydentem KGB w Polsce, Wydawnictwo BGW, Warszawa 1994. 
31

 Paczkowski A., Moskwa a „kryzys polski”..., s. 545. 
32

 Kukliński R., Walka z narodem..., s. 4-5; zob. także Szaniawski J., Pułkownik Kukliński – misja Polski, Ex 

libris, Warszawa 2005. 
33

 Paczkowski A., Moskwa a „kryzys polski”..., s. 548; Piskozub A., Polska w cywilizacji zachodniej, Wyd. 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 184. 
34

 Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Prószyński 

i S-ka, Warszawa 2006; Wandycz P., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej osd 

średniowiecza do współczesności, Znak, Kraków 1995, s. 401. 
35

Zob. m.in. Jaruzelski W., Stan wojenny. Dlaczego..., Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992, 

s. 409-411; O stanie wojennym..., s. 220-221,237-240; Wejdą - nie wejdą. Polska 1980-1982: wewnętrzny 

kryzys, międzynarodowe uwarunkowania, Aneks, Warszawa 1999; K. Łastawski, Polska racja stanu w 1981 
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od tego, czy podzielamy tego rodzaju punkt widzenia, czy wchodzimy z nim 

w polemikę, wątpliwości zdaje się nie podlegać to, że Jaruzelski przed wprowa-

dzeniem stanu wojennego nie zabiegał o pomoc wojskową ZSRR, lecz liczył – 

w obliczu trudności rynkowych – na jego wsparcie ekonomiczne
36

. Nie bez znaczenia 

jest też fakt wprowadzania w Polsce – począwszy od 1982 r. – ewolucyjnych zmian 

społeczno-gospodarczych
37

. 

4. Zmiany w radzieckiej polityce zagranicznej za rządów Michaiła 

Gorbaczowa 

W latach 80. XX w. nie nastąpiła zdecydowana poprawa sytuacji gospodarczej 

Polski Ludowej
38

, choć władze podjęły w tym kierunku określone działania. Co 

ciekawe, środki masowego przekazu państw sąsiednich unikały informacji o polskich 

zabiegach reformatorskich pierwszej połowy lat 80. Kręgi decydenckie zarówno 

Związku Radzieckiego, jak i NRD oraz Czechosłowacji starały się za wszelką cenę, 

wyzyskując dostępne instrumenty oddziaływania, utrzymać Polskę w ryzach 

dyscypliny obozu państw socjalistycznych
39

. Wynikało to – w pewnej mierze – 

z żywionych przez nie obaw, iż polskie wydarzenia będą wywierać destabilizujący 

wpływ na praktykę i stan świadomości przynajmniej części inteligencji wschodnio-

europejskiej, w tym i radzieckiej. W latach 1982-1984 nie następował – ujmując rzecz 

z innej perspektywy – proces zmniejszania wpływów radzieckich w Polsce Ludowej, 

choć w Moskwie już w 1983 r. rozważano skądinąd możliwość wycofania wojsk 

Układu Warszawskiego z Europy Środkowej i neutralizacji tego regionu
40

. 

O nowych jakościowo relacjach polsko-radzieckich można mówić dopiero od 1985 

r., a więc od czasu, kiedy ZSRR pod rządami Michaiła Gorbaczowa przystąpił do 

reform w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Już w 1983 r. Gorbaczow na 

czerwcowym plenum KC KPZR zwrócił uwagę na fakt istnienia w państwie ra-

dzieckim wielu negatywnych zjawisk: niskiej świadomości społeczeństwa, alkoho-

                                                                   
roku, [w:] M. Rupińska (red.), Wielogłos. Uczeni i świadkowie o stanie wojennym, Wyd. Adam Marszałek, 

Toruń 2002, s. 154. 
36

 Dobroczyński M., Rychłowski B., Nowe tendencje współpracy polsko-radzieckiej, Sprawy 

Międzynarodowe, 2( 1987), s. 10. 
37
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lizmu, prostytucji, narkomanii itp.
41

 Gorbaczow, niezależnie od trafnej oceny wielu 

aspektów radzieckiego życia społecznego, był jednak obciążony ideologicznym 

dogmatyzmem leninizmu. Respektowanie w praktyce tego ostatniego traktował jako 

panaceum na różne trudności i bolączki swego kraju. Mimo jego przyzwolenia na 

pewną liberalizację systemu społeczno-politycznego, dominującą pozycję we 

wszystkich dziedzinach życia zachowała KPZR. Proces powstawania nowych partii 

politycznych i ruchów społecznych był ściśle związany z niespotykaną wcześniej 

aktywizacją niektórych środowisk, zwłaszcza inteligencji i młodzieży. Przyczyniało się 

to do narastania swoistego fermentu społeczno-ideowego
42

. 

O ile reformy i przeobrażenia w sferze wewnętrznej były za rządów Gorbaczowa 

połowiczne, nie do końca zracjonalizowane i logicznie zaplanowane, o tyle zmiany 

w radzieckiej polityce zagranicznej okazały się najbardziej klarowne i przyczyniły się 

do transformacji znacznej części starego kontynentu, a także zmiany „atmosfery” 

międzynarodowej. ZSRR podjął rokowania ze Stanami Zjednoczonymi. Zdając sobie 

sprawę, iż nie stać go na dalszą rywalizację o światową hegemonię, w latach 1987-

1991 podpisał przełomowe układy polityczne i rozbrojeniowe. W ich rezultacie 

zlikwidowano rakiety średniego i krótkiego zasięgu rozmieszczone w Europie, 

ustalono limity broni konwencjonalnej, liczebność armii państw NATO i Układu 

Warszawskiego oraz zdecydowano o redukcji radzieckich i amerykańskich arsenałów 

nuklearnych. ZSRR odstąpił od ideologicznej wojny z Zachodem, a jego przywódca 

odbył w latach 1985-1988 serię czterech spotkań z prezydentem USA, Ronaldem 

Reaganem
43

.  

Zasadniczym zmianom uległy także założenia polityki Moskwy wobec krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej. Gorbaczow oficjalnie nie odrzucił – co prawda – 

doktryny Breżniewa jako wyznacznika relacji ZSRR z krajami „demokracji ludowej”, 

ale wyraźnie dał do zrozumienia, że nie będzie ona stosowana w celu powstrzymania 

następujących w nich przemian
44

. Zewnętrznym wyrazem tego stanu rzeczy stał się 

nowy język polityczny, wyznaczający prawo dokonywania wolnych wyborów 

                                                                   
41

Zbigniew Brzeziński podkreślał, że „imperium sowieckie w Europie Wschodniej jest niemal jedynym 

przypadkiem w dziejach imperiów świata: naród panujący nie jest widziany przez ludy podbite jako stojący 
wyżej kulturalnie”. Z. Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Instytut 

Literacki, Paryż 1990, s. 115. 
42

O konsekwencjach << głasnosti>> zob. N. Davies, Europa: rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 

1999, s. 1196-1197. 
43

Ronald Reagan, prezydent USA w latach 1981-1989, będący zwolennikiem twardego kursu wobec bloku 

wschodniego, przyczynił się w określonym stopniu – m. in. dzięki zwycięstwu w wyścigu zbrojeń oraz 
zdecydowanym działaniom politycznym, ekonomicznym, a także propagandowym – do zmiany polityki 

radzieckiej i zakończenia zimnej wojny. Działania Reagana przyniosły podniesienie międzynarodowego 

prestiżu USA, co z kolei zaowocowało wzrostem poparcia Amerykanów dla jego inicjatyw w sferze polityki 

wewnętrznej. Por. D. A. Stockman, The Triumph of Politics: The Inside Story of the Reagan Revolution, 
Harper& Row, New York 1986. 
44

 Brzeziński Z., Wielkie bankructwo..., s. 102. W podobnym duchu wypowiadali się też inni decydenci 

radzieccy, m.in. minister spraw zagranicznych ZSRR Eduard Szewardnadze. Polityka, 8 września 1990. 
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i dokonujący demonopolizacji jedynej dotąd, radzieckiej prawdy. W ZSRR narodziła 

się świadomość konieczności rezygnacji z uregulowań relacji międzypaństwowych za 

pośrednictwem traktatów „o przyjaźni i współpracy” na rzecz konkretnych porozu-

mień, uwzględniających swoistość i specyfikę danego kraju – podmiotu
45

. 

W wizji prezydenta Gorbaczowa w sytuacji, kiedy świat – określona całość jest 

naznaczony szeregiem sprzeczności, a wszystkie państwa są wzajemnie od siebie 

uzależnione, nie sposób się izolować czy zamykać w „twierdzy”. Idea „żelaznej kur-

tyny” jest już wyraźnym anachronizmem
46

. Dawne państwa bloku wschodniego 

powinny więc rozpocząć nowy etap w relacjach ze Związkiem Radzieckim – przejść 

do konstruktywnej, pragmatycznej polityki, która byłaby wsparciem reformatorskich 

przeobrażeń dokonujących się w tym kraju. Tylko bowiem zwycięstwo zwolenników 

reform w ZSRR daje gwarancję ułożenia stosunków z byłymi członkami „imperium 

zewnętrznego” na zasadach partnerstwa, respektowania suwerenności i narodowych 

interesów. 

5. Zakończenie 

W grudniu 1989 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa formalnie zakończyła swój 

żywot. Związek Radziecki istniał dwa lata dłużej. Lata 1989-1991 były niezwykle 

ważne dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczynających wówczas proces 

kształtowania swojej nowej tożsamości i podmiotowości. To też czas nawiązywania 

przez nie nowych jakościowo, kompromisowych relacji z ZSRR. Warto podkreślić, że 

zdolność osiągania kompromisów między mniejszymi państwami Europy Środkowo-

Wschodniej i Związkiem Radzieckim była uzależniona od dobrej woli obydwu stron. 

Okazało się jednak, że nowi decydenci w państwach środkowo- i wschodnio-

europejskich nie zawsze – choćby ze względu na swój dyletantyzm i brak gruntownego 

przygotowania dyplomatycznego – zdawali sobie z tego sprawę
47

. 
Państwo polskie prowadziło w latach 1989-1991 dosyć umiarkowaną, wyważoną 

i zarazem konkretną politykę wschodnią. Była to polityka służąca racji stanu Polski 
jako państwa, które po wielu latach zależności i satelityzmu wobec Moskwy 
odzyskiwało pełną suwerenność. Od przełomu dokonanego w roku 1989, kiedy 
powstał rząd pod przewodnictwem pierwszego niekomunistycznego premiera – 
Tadeusza Mazowieckiego, Polska zaczęła przede wszystkim zmierzać do nawiązania 
bliskich relacji z Zachodem, tworzyć grunt umożliwiający m.in. starania o członkostwo 
w Sojuszu Północnoatlantyckim. Na początku 1990 r. na sesji RWPG w Sofii Polska 
oraz Węgry i Czechosłowacja opowiedziały się za rozwiązaniem tej organizacji, co 
nastąpiło w czerwcu 1991 r. Pierwszego lipcu 1991 r. został rozwiązany Układ 
Warszawski, a w dwa dni później oficjalną wizytę w Kwaterze Głównej NATO 

                                                                   
45
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 Pawłowa-Silwanskaja M., Od doktryny Breżniewa do strategii Gorbaczowa, [w:] Wolff-Powęska A. (red.), 

Wspólna Europa. Mit czy rzeczywistość?, Instytut Zachodni, Poznań 1990, s. 39. 
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w Brukseli złożył prezydent Lech Wałęsa. W swoim przemówieniu podkreślił on, że 
Polska, opowiadająca się za partnerstwem z Sojuszem, nie działa i nie będzie działać 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu

48
. Rozpoczęły się również negocjacje z Rosja-

nami w sprawie opuszczenia przez radzieckie jednostki wojskowe terytorium Polski, 
co nastąpiło w 1993 r.  
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Stosunki polsko-radzieckie w latach osiemdziesiątych XX w.  
– specyfika i uwarunkowania  

Streszczenie 
Relacje polsko-radzieckie w latach osiemdziesiątych XX w. wywołują zróżnicowane oceny badaczy, 
publicystów i polityków naszego kraju. Są one – w znacznej mierze – z jednej strony konsekwencją braku 
dostępu do wielu odnoszących się do tej materii dokumentów wytworzonych w Związku Radzieckim, 
z drugiej zaś – wynikają z różnych doświadczeń życiowych osób (Polaków) ówczesnych struktur władzy 
i opozycji. Spory wywołuje określenie stopnia zależności Polski Ludowej od ZSRR oraz zbieżności interesów 
polskich z interesami radzieckimi. Niniejszy tekst wpisuje się w tę złożoną, niełatwą problematykę. 
Uwypuklono w nim dwie cezury czasowe: 1980-1981 i 1985-1989 jako ważne etapy w relacjach polsko-
radzieckich. Przybliżono ponadto postać Michaiła Gorbaczowa, pierwszego i zarazem ostatniego prezydenta 
Związku Radzieckiego, jako prekursora określonego novum tak w samym ZSRR, jak i w kontekście relacji 
z Europą Środkowo-Wschodnią. 
Słowa kluczowe: Polska, Związek Radziecki, Europa Środkowo-Wschodnia, stan wojenny, NSZZ 
„Solidarność”, Wojciech Jaruzelski, Stanisław Kania, Michaił Gorbaczow 
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„Murzyn, Żyd i Arab”, czyli ksenofobia, rasizm  

i inność w kinie późnego PRL 

1. Wstęp 

Ustalenia Haydena White’a prowadzą do wniosku, że żadne przedstawienie historii 

nie może sobie rościć prawa do zupełnej obiektywności
2
. Ten tok myślenia widoczny 

jest również w przypadku, gdy władza próbuje zawłaszczyć dany dyskurs oraz 

manipuluje faktami, wykorzystując dostępne możliwości medialne. To uściślenie jest 

przydatne zwłaszcza przy interpretacji materiałów archiwalnych z czasów Polski 

Ludowej. Iwona Kurz w swoim wstępie do antologii Film i historia3
 podkreśla, że film 

może opowiadać o wydarzeniach historycznych, ale i sam stanowi wydarzenie 

historyczne, może mieć bowiem wpływ na kształtowanie zbiorowych wyobrażeń
4
. 

Historyk wykorzystujący film musi zdawać sobie sprawę z jego specyficznej 

struktury, w której można wyróżnić trzy poziomy: 1) elementarny, czyli poziom 

kadrów; 2) ujęcia – najbardziej dla historyka interesujący, ponieważ ujęcie nie jest 

modulowane montażem, a czas jego trwania jest zgodny z czasem rzeczywistym; 3) 

kontekstów – sekwencji. Jest to poziom „sensotwórczy”, na którym wyrażają się myśli 

i idee. Może on także stać się przedmiotem zainteresowania badacza historii, choćby 

dla studiów nad obowiązującą ideologią i metodami funkcjonowania propagandy. Nie 

ulega jednak kwestii, że film jest odzwierciedleniem świadomości zbiorowej, a jego 

analiza wymaga dwustopniowego podejścia. Po pierwsze, zbadania związku zacho-

dzącego pomiędzy filmem a rzeczywistością, a po drugie, rozszyfrowania ogólnego 

znaczenia, zawartego na poziomie kontekstów
5
. 

Ważną kwestią podniesioną przez Ryszarda Wagnera są cezury czasowe, a więc 

czy mamy do czynienia z filmem współczesnym, czy też mówiącym o okresie 

minionym bądź przyszłym. Tradycyjne kryterium jednego pokolenia, czyli 20-25 lat, 

nie sprawdza się w wypadku kina i dlatego, zdaniem Wagnera za film współczesny 

                                                                   
1 Dr hab. Radosław Domke (ur. 1981 r.) – adiunkt habilitowany w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu 

Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
2 Hayden White wyznaczył podstawy rozumienia historii, zauważając literackość dzieła historycznego. 

Wskazał na narrację jako podstawowy sposób porządkowania i wyjaśniania rzeczywistości. W dalszym 

swoim wywodzie oddzielił historiografię od historiofotii, którą definiował jako „reprezentację historii 

i refleksji nad nią tworzoną w obrazach wizualnych i dyskursie filmowym”. K. Bałdyga, Marzec ’68 
w polskim kinie: o „Różyczce” Jana Kidawy-Błońskiego, „Załącznik Kulturoznawczy” 2014, nr 1, s. 242-258. 
3 Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008. 
4 Bałdyga K., Marzec ’68 w polskim kinie..., s. 242-258. 
5 Sikorski A., Uwagi o specyficznym charakterze filmowego źródła historycznego, [w:] Problemy nauk 
pomocniczych historii, Materiały na II konferencję poświeconą naukom pomocniczym historii, Katowice 

1973, s. 79; D. Skotarczak, Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004, s. 10. 
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powinien uchodzić taki, którego akcja rozgrywa się od 5 do 7 lat przed premierą, 

niekiedy nawet mniej. Osobiście nie jestem jednak tak radykalny w tym wymiarze 

czasowym, uważam bowiem, iż jest to względne i zależy od poruszanego kontekstu
6
. 

Artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy polskie społeczeństwo, 

widziane przez pryzmat współczesnego kina, było rasistowskie oraz ksenofobiczne
7
. 

Aby odpowiedzieć na te pytania najpierw należy prześledzić wizerunek poszcze-

gólnych grup narodowościowych i etnicznych, prezentowany przez X muzę. Od razu 

pragnę zaznaczyć, iż nie będzie nas interesował pełen wizerunek „innego”, gdyż wtedy 

musielibyśmy poruszyć zbyt szerokie spectrum wątków i postaci oraz odnieść je do 

poszczególnych kontekstów społecznych. Np. inteligent dla załogi w fabryce, czy 

osoba ze wsi w środowisku miejskim, może być traktowana jako „obcy”, „inny”, 

a więc należałoby takie zachowania również podciągnąć pod ksenofobię. Podobnie ma 

się z mniejszościami seksualnymi ukazanymi w kinie PRL, jednak temat ten został już 

opisany w literaturze przedmiotu
8
. Dlatego też motyw przewodni będzie przeze mnie 

rozumiany implicite, odnosząc się tylko do osób niepolskiego pochodzenia. Przez kino 

późnego PRL rozumiem filmy powstałe po Grudniu 70’ a przed w pełni wolnymi 

wyborami w Polsce w 1990 r. W sposób marginalny będę się odnosił jednak do 

obrazów wykraczających poza ten obszar chronologiczny, jeżeli wątek będzie tego 

wymagał. 

2. Obraz czarnoskórego  

Wizerunek czarnoskórego nie był często prezentowany w kinie PRL, jednak te 

postacie które pojawiły się na ekranie były niezwykle wyraziste i można na ich bazie 

wysnuć nie jeden wniosek. Postacią, która najczęściej się pojawiała, ze względu na 

występowanie w wielu odcinkach serii, był czarnoskóry obywatel USA, występujący 

w serialu Alternatywy 49
. Postać jest grana przez odpowiednio ucharakteryzowanego 

Polaka
10

, co niestety psuje efekt autentyczności, natomiast umożliwia popis aktorski. 

Bohater z serialu jest osobą wykształconą, młodą, która przybyła nad Wisłę w ramach 

stypendium doktoranckiego z Uniwersytetu Harvarda. Jest człowiekiem o niena-

gannych manierach, władającym językiem polskim z silnym amerykańskim akcentem. 

                                                                   
6 Wagner R., Film fabularny jako źródło historyczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1974, nr 2, s. 181-194; D. 

Skotarczak, Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004, s. 10. 
7 Tym samym artykuł mieści się w nurcie zwanym historią wizualną. Por. Szymala J., Film – Historia – 
Turystyka, Kraków 2016, s. 7-8. Zob. szerzej: Skotarczak D., Historia wizualna, Poznań 2012.  
8 Zob. szerzej. A. Żok, Queer w PRL-u? Bezpieczeństwo pod łukiem tęczy – ciało i seksualność jako droga ku 

wolności, [w:] Poczucie bezpieczeństwa państw obywateli Europy Środkowej w latach 1971-1981, red. 

Farysej J., Lisiak H., Siemaszko K., Poznań 2012; idem, Czy geje przybyli do Polski wraz z coca-colą? 
Wizerunek mężczyzny homoseksualnego w latach 70., [w:] Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie 

gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70., red. Farysej J., Lisiak H., 

Siemaszko K., Poznań 2014; Ciało i seksualność w kinie polskim, red. Jagielski S., Morstin-Popławska A., 

Kraków 2009. 
9 Alternatywy 4, serial fabularny, reż. S. Bareja 1983. 
10 W kreację wcielił się Ryszard Raduszewski. 
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Obywatel Stanów Zjednoczonych jest bardzo grzeczny i wrażliwy na krzywdę ludzką. 

Podczas wymiany zdań z docentem Furmanem (Wojciech Pokora), kiedy polski 

naukowiec zwraca czarnoskóremu koledze uwagę na sytuację polityczną w USA
11

, 

zostaje on obdarowany przez polskiego naukowca „Trybuną Ludu”. Stypendysta 

przyzwyczajony jest do innej rzeczywistości, gdy brakuje w mieszkaniu wody próbuję 

do otworu w zlewie wrzucić monetę, co skrzętnie wykorzystuje gospodarz domu 

(Roman Wilhelmi) organizując mu wodę i biorąc „twardą walutę” do kieszeni. „Czar-

ny” jest bardzo pracowity, jest jedyną osobą, która zgłosiła się na czyn społeczny 

i skopała całe podwórze. Można powiedzieć, że jest to wykorzystanie wizerunku 

w polskiej pop-kulturze „Murzyna do łopaty”, osoby która posłusznie wykonuje ciężką 

pracę fizyczną, nie rzadko za darmo, co dodatkowo wywołuje skojarzenie z niewol-

nictwem. 

Kopalnią wiedzy na temat czarnoskórych postaci w kinie PRL jest dla nas film 

Sylwestra Chęcińskiego Kochaj, albo rzuć12
. Już na początku na statku płynącym do 

USA („Batory”) wnuczka Kargula (Władysław Hańcza) i Pawlaka (Wacław Kowal-

ski), Ania (Anna Dymna) spotyka na statku amerykańskiego Murzyna, który ku 

zdziwieniu dziadków jest… księdzem. Pawlak żegna się widząc „czarnego” 

w sutannie, jednak bynajmniej nie po to by oddać mu cześć, tylko by Bóg przestrzegł 

go przed diabłem. Jest to nawiązanie do jednego z najprostszych stereotypów, czarny – 

zły, grzeszny, spowinowacony z diabłem. Dla Polaka – katolika osoba czarnoskóra nie 

może więc pełnić obowiązku kapłańskiego. Jeśli chodzi o cechy tego bohatera, to jest 

on osobą spokojną, młodą, wykształconą, przez co antycypuje późniejszy wizerunek 

z serialu Alternatywy 4. 

Produkcja Chęcińskiego przynosi nam jeszcze jedną wyrazistą postać, jest nią 

Shirley, Afroamerykanka polskiego pochodzenia, spokrewniona z Pawlakiem
13

. Jest 

niezwykle atrakcyjną młodą kobietą. Odbiega od polskiego wzorca młodej dziew-

czyny, jest wyzwolona, uprawia oryginalny sport, ceni sobie wolność. Męża nie ma. 

Prezentując swoje poglądy wchodzi w polemikę z gośćmi z Polski twierdząc, że seks 

to wolność, na którą to deklarację otrzymuje ripostę Pawlaka, że w Polsce to taką 

wolność ma każdy, ale u siebie w domu. Można w zasadzie postawić pytanie czy 

Shirley nie jest bardziej stereotypem Amerykanki, niż Afroamerykanki? W Kochaj, 

albo rzuć pojawiają się jeszcze postacie czarnoskóre, lecz mają charakter 

trzecioplanowy, bądź epizodyczny. 

Trzecim filmem, chronologicznie usytuowanym pomiędzy powyższymi obrazami, 

jest Miś14 Stanisława Barei. Tam również pojawia się Murzynka mówiąca po polsku, 

pracująca w polskim sklepie w Londynie. Jest osobą ułożoną, młodą, atrakcyjną. 

U Barei jednak ginie ona gdzieś w tle bardziej charyzmatycznych postaci. Film Miś 

                                                                   
11 „A czy to ładnie, że w pana kraju syjoniści biją Murzynów?”. 
12 Kochaj, albo rzuć, komedia, reż. Chęciński S., 1977. 
13 W roli tej obsadzono Duchyll Martin Smith. 
14 Miś, komedia, reż. Bareja S., 1980. 
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przynosi nam jeszcze jeden epizod związany ze stereotypem czarnoskórego w polskiej 

świadomości późnego PRL. Chodzi o scenę, w której Ryszard Ochódzki (Stanisław 

Tym) leży z kochanką w łóżku oglądając mecz piłki koszykowej, prawdopodobnie ligi 

NBA.  

Ona: „Niesamowici są ci Murzyni.  

On: Nooo… 

Ona: Nie w tym znaczeniu, ale w ogóle. Patrz jak on się rusza. 

On: Czy ty wiesz, że jak byłem młody to też byłem Murzynem i grałem w kosza? 

Poważnie. Tak robiłem. Patrz”. 

 

Po czym na scenę wskakuje wysportowany czarnoskóry dryblujący piłką od koszy-

kówki, będący efektem absurdalnego niekiedy komizmu S. Barei. Innym motywem 

czarnoskórego o marginalnym czasowo, jednak głębszym znaczeniu, jest postać 

Murzyna na londyńskim lotnisku Heathrow, którego praca polega na dzwonieniu 

dzwoneczkiem przed i po wygłaszaniu informacji przez megafon. Być może jest to 

nadinterpretacja, gdyż Bareja prezentuje często po prostu absurdalne wątki 

komediowe, a może właśnie jest to kolejne przeniesienie na ekran stereotypu Murzyna 

odpowiedzialnego za „tępą” pracę fizyczną. 

Co do twórczości Barei warto w tym miejscu przytoczyć słowa Krzysztofa 

Kowalewskiego na ten temat: 

 

„Przecież to momentami był czysty Gogol. Z czego ci ludzie się śmiali? Z samych 

siebie. Dlaczego się wstydzili? Bo byli tacy jak ci bohaterowie. Zakłamani, 

uwikłani w różne sytuacje, starając się jakoś przeżyć w tym gównianym systemie. 

[…] Tym i Bareja ośmieszali tę rzeczywistość. Pokazywali jej absurdalność. […] 

to nie przypadek, że te filmy […] uchodzą niemal za dokumenty”
15

.  

 
Ostatnią produkcją którą pozwolę sobie szerzej omówić zważywszy na najszersze 

zastosowanie interesującego nas motywu, jest Czarodziej z Harlemu16
. Klub Sportowy 

„Stal” Tczew znalazł się w impasie, potrzebuje pilnie rewelacyjnego rozgrywającego 
aby uratować drużynę koszykówki. Pada pomysł, że musi to być Murzyn, dlatego 
prezes klubu udaje się do Nowego Jorku celem pozyskania czarnoskórego zawodnika. 
Wybór pada na Abrahama Lincolna, który zgadza się podjąć grę przez rok w polskim 
klubie. Kiedy przybywa od razu zderza się z socjalistyczną rzeczywistością, 
konkurencyjny klub z Olsztyna porywa go nawet celem namówienia do grania u nich. 
Summa summarum nasz bohater wraca na łono KS „Stal” oraz żeni się z polską 
studentką. Podstawowym wątkiem jest oczywiście ukazanie sylwetki samego bohatera 
przez pryzmat zderzenia z rzeczywistością późnego PRL. Należy dodać, że jest to 

                                                                   
15 Krzysztof Kowalewski w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem. Taka zabawna historia, Warszawa 2014, 
s. 165. 
16 Czarodziej z Harlemu, komedia, reż. Karpiński P., 1988. 
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jedyny film w historii polskiego kina in extenso, gdzie prawdziwy czarnoskóry aktor 
odgrywa główną rolę. Na każdym kroku spotykają go problemy, nie lubi bigosu 
a wszędzie go podają, w PKO nie chcą mu zamieniać złotówek na dolary, a w sklepiku 
hotelowym tylko w tej walucie można płacić. Nieustannie styka się z ignorancją 
językową Polaków. Chociaż trzeba przyznać, że i tak spora część młodych osób 
otaczających Abrahama ładnie mówi po angielsku, np. jego koledzy koszykarze. Warto 
chwilę pochylić się nad tą postacią zważywszy na fakt, iż jest to niezwykle rzadki 
motyw w polskiej kinematografii. Abraham jest młodym, wysportowanym mężczyzną. 
Jest sympatyczny, prawie zawsze uśmiechnięty, spokojny, zaradny życiowo. Uderza 
jego kultura osobista i opanowanie w wielu sytuacjach. Jego wizerunek potwierdza 
stereotyp, a jednocześnie filmowy wizerunek Murzyna w PRL. 

Spróbujmy podsumować cechy wspólne wizerunku Murzyna w polskiej kinema-
tografii. Przeważnie jest to osoba młoda, raczej inteligentna, spokojna, pracowita, 
posiadająca pozytywne cechy charakteru. W ówczesnej zachodniej kinematografii 
społeczność ta symbolizowała czarne charaktery. Potem stało się powodem do 
obsadzania ich na przekór w rolach pozytywnych; w Polsce takimi postaciami byli 
zawsze. Oczywiście wykazują się również zwinnością i wysoką kulturą fizyczną. 
Mamy więc do czynienia ze swoistym wymieszaniem stereotypu, z prowokacją 
w postaci budowy antysterotypu, Murzyn bowiem to nie tylko ktoś kto dobrze pracuje, 
gra w koszykówkę, czy podejrzewany jest o wysoką sprawność seksualną. To również 
osoba wykształcona, obyta w świecie (inteligent, ksiądz) o bardzo dobrym sercu. 
Czyżby reżyserzy pragnęli na przekór polskiemu widzowi wykreować taki właśnie 
wizerunek? Może miało to wywołać efekt odwrotny w postaci podświadomego 
sprzeciwu widza wobec takiej kreacji, co mogło wywołać w rezultacie zjawisko 
komiczne. Być może chodziło również o kontrast z polskimi bohaterami stykającymi 
się na dużym ekranie z czarnoskórymi. Zaściankowy, stereotypowy polski chłop 
wypadał żenująco w konfrontacji ze światowym, uduchowionym Murzynem podobnie 
jak zakompleksiały, leniwy dozorca w zestawieniu z amerykańskim pracowitym 
inteligentem o prostolinijnej osobowości. W ogóle inteligenci u Barei to postacie 
tragiczne, kreowane dla kontrastu z typowi aparatczykami lat 70 i 80. „Moja sympatia 
– mówił sam reżyser – jest po stronie inteligentów. Pokazuję ich w filmach jako ludzi 
przegranych, ale tacy są właśnie w życiu. Inteligent to człowiek, którego atutami są: 
fachowość, uczciwość, wrażliwość. Inteligent ma wątpliwości i to osłabia jego siłę 
przebicia”

17
.  

3. Wizerunek Żyda  

Inną nacją historycznie związaną z narodem polskim są Żydzi, ergo nie mogło ich 
zabraknąć również w kinematografii Polski Ludowej. Niestety w tym kontekście 
natrafiamy na pewien problem metodologiczny, gdyż co prawda Żydów w filmie nie 
brakuje (Ziemia Obiecana18

, filmy obrazujące okupację) jednak są to kreacje 
historyczno-literackie, których absolutnie nie można przenieść na współczesny grunt. 

                                                                   
17 Krzysztof Kowalewski w rozmowie…, s. 170. 
18 Ziemia Obiecana, kostiumowy, reż. Wajda A., 1974. 
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Dlatego motyw żydowski, oprócz rzecz jasna historycznego, można odnaleźć 
w filmach w dwóch konwencjach: prześladowań 1968 r. oraz prześmiewczo-stereoty-
powej. Zacznijmy od tej drugiej, prostszej do wyłożenia. Przede wszystkim są to 
postaci żydowskiego pochodzenia z filmów Stanisława Barei, konkretnie z Co mi 
zrobisz, jak mnie złapiesz19 oraz z Misia. W pierwszym widzimy Izaaka Newtona, 
Żyda polskiego pochodzenia, z którym handluje Polak na placówce w Paryżu. Mówi 
po polsku z silnym mojżeszowym akcentem. Ukazany jest z perspektywy handlarza 
i negocjatora („Pan mówi ile, ja mówię po ile”. „Ja mówię 50”. „To 50!”. „To 40”. 
„A, to 60”. „Pan wybaczy kolega prosto z Warszawy”). Postać żydowska, niestety 
jedynie w formie głosu, pojawia się w podobnej roli, lecz w Londynie: 

 
Ochódzki: „Good morning, ja chciałbym moje pieniądze, money, my money, tu 
umieścić, wasz bank, konto na hasło, verstehen?”.  
Głos z silnym izraelskim akcentem: „dlaczego nie verstehen, my wszystko 
verstehen, proszę bardzo, pan spocznie, pan usiądzie, pan poczeka, się załatwi”.  
 

Wniosek pozostaje jeden – nacja ta wszędzie stoi na straży międzynarodowego 
kapitału, czy to w banku czy nielegalnie, w kamienicy. Jedynym wątkiem związanym 
z nią są oczywiście pieniądze. Kolejna cecha wspólna – starszy Żyd zawsze mówi 
z silnym, akcentem, nigdy płynnie i czysto. 

Przejdźmy teraz do trudniejszego wątku jakim było ukazanie inteligencji 
żydowskiej przez pryzmat represji 1968 r. w Polsce. Długo zanim pojawiła się na 
dużym ekranie Różyczka20

, wątek ten ukazany został w takich filmach jak: Indeks21
, 

Przypadek22
 oraz Marcowe migdały23

. W pierwszej produkcji możemy obserwować 
proces rugowania z uczelni osób żydowskiego pochodzenia, w drugim główny bohater 
ma romans z Żydówką

24
, która również wyjeżdża za granicę, choć nie bezpośrednio 

w wyniku Marca. W marcowych Migdałach obserwujemy zaś Żyda Marcysia
25

, 
padającego ofiarą prześladowań. W każdym z tych obrazów Żyd jest inteligentem; 
bądź pracownikiem naukowym, bądź uczniem czy studentem. Przeważnie jest to 
atrakcyjna osoba o kruczoczarnych włosach. W tej kreacji motyw finansowy schodzi 
na boczny tor, ustępując miejsca ideologicznemu. Podsumowując zaś dwie narracje 
obraz Izraelity jest bardzo niespójny. Pierwszy dyskurs w ogóle nie łączy się z drugim. 

                                                                   
19 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, komedia, reż. Bareja S., 1978. 
20

 Wydarzenia Marca ‘68 nie doczekały się do tej pory w Polsce wielu filmowych interpretacji. 

Przykładem filmu, który w ostatnich latach przypomniał o nich, jest Różyczka Jana Kidawy-

Błońskiego. Pojawienie się tego obrazu nie tylko zaktualizowało pamięć o Marcu, lecz także, za 

pomocą wizualnych nawiązań, przywołało archiwalia z epoki, o której opowiadają twórcy filmu. 

Bałdyga K., Marzec ’68 w polskim kinie..., s. 242-258.  
21 Indeks, obyczajowy, reż. Kijowski J., 1977. 
22 Przypadek, dramat psychologiczny, reż. Kieślowski K., 1981. 
23 Marcowe migdały, dramat, reż. Piwowarski R., 1989. 
24 W tej roli możemy obejrzeć Marzenę Trybałę. 
25 W tej roli Piotr Siwkiewicz. 
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Może dlatego że w zasadzie prezentuje inne pokolenia tego narodu: narracja komiczna 
ukazuje raczej pokolenie urodzone przed wojną, narracja martyrologiczno-
konteststorska – po niej. Dlatego też trudno w kinematografii mówić o spójnym 
wizerunku Żyda, ani o jego jednym stereotypie

26
. 

4. Człowiek Wschodu  

Jednym z najrzadziej stosowanych obrazów postaci jest wizerunek Araba 
w kinematografii PRL. W zasadzie pojawia się tylko jedna postać nawiązująca do tego 
stereotypu. Jest nim Maharadża z filmu Kondratiuka Hydrozagadka27

. Trudno 
stwierdzić czy jest hinduskim księciem czy arabskim szejkiem, uosabia cechy jednego 
i drugiego. Z pewnością jest wyznania islamskiego, gdyż przybywa razem z wieloma 
małżonkami zakrywającymi twarze. Ma śniadą karnację, niską posturę

28
; jest leniwy 

i władczy. Nie grzeszy erudycją, jest umysłem raczej pragmatycznym, chociaż sam 
o sobie mówi jako o osobie dawniej zgłębiającej filozoficzną wiedzę. Chlubi się 
faktem posiadaniem dużej ilości pieniędzy. Oprócz wspomnianego wzorca Arabowie, 
czy też szerzej osoby pochodzące z Bliskiego czy Środkowego Wschodu, pojawiają się 
epizodycznie. Jako przykład możemy podać ostatni odcinek serialu Alternatywy 429

, 
gdzie osiedle mieszkaniowe wizytują goście z krajów rozwijających się, spośród 
których wyróżniają się mężczyźni ubrani w tradycyjny arabski strój. Specjalnie nic 
więcej nie można o nich powiedzieć, wysiadając z symbolicznych mercedesów, kroczą 
dumnie, z powagą, milcząco. W tym miejscu należałoby postawić pytanie z czego 
wynika ta rzadkość przedstawień? Dlaczego akurat ta grupa kulturowa została niemal 
całkowicie pominięta? Może to zwłaszcza dziwić przez pryzmat faktu, że od drugiej 
połowy lat 60. stopniowo mieliśmy do czynienia z licznymi studentami z krajów 
trzeciego świata przyjeżdżającymi do polskich miast uniwersyteckich. Z kolei Polacy 
od lat 70. coraz częściej wyjeżdżali na Bliski Wschód na kontrakty, czyli stykali się 
właśnie z Arabami

30
. W filmach jest to w zasadzie pominięte, miejscowa ludność 

ukazana w tle wyjeżdżających Polaków, jest tak epizodyczna, pozbawiona dialogów, 
że nosi to znamiona zwykłego dokumentu filmowego. Musimy zatem zadowolić się 
zaledwie częściową odpowiedzią na to pytanie, mianowicie, że odsetek ludności 
arabskiej był słabo obecny w społeczeństwie polskim, goście byli nieliczni, 
a w kontekście wyjazdów na kontrakty nie zachodziły specjalne interakcje z tubylcami 
ze względu na barierę językowo-kulturową. Nie jest to odpowiedź w pełni zadowa-
lająca, gdyż stosując paralele do świata literatury, to postać Araba, czy Maura była 
o wiele bardziej naświetlona. Weźmy na przykład Rękopis znaleziony w Saragossie31, 

                                                                   
26 Należy dodać, że zgodnie ze wspomnianą wcześniej definicją R. Wagnera, są to już filmy historyczne, 

jednak nie odnosiłbym się do tego podziału tak radykalnie, gdyż stereotyp funkcjonuje przecież na przestrzeni 
wielu pokoleń. 
27 Hydrozagadka, komedia, reż. A. Kondratiuk, 1970. 
28 W roli tej reżyser obsadził Romana Kłosowskiego. 
29 Alternatywy 4, serial komediowy, reż. S. Bareja, 1983, odc. 9. 
30 R. Domke, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Zielona Góra 2016, s. 91-103. 
31 J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, Lipsk 1847. 
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wschodnie motywy w twórczości polskich romantyków
32

, W pustyni i w puszczy33
 

Henryka Sienkiewicza. Czyżby Orient przestał już fascynować twórców z nad Odry 
i Wisły? 

Chyba nie do końca, gdyż na ekranach pojawia się szeroko pojęty Wschód i postaci 
z niego się wywodzące. Najbliższym geograficznie jest wizerunek Turka – handlarza 
futrem, który pojawia się w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Nawiązuje on do 
popularnego zjawiska handlowego z ludnością turecką, czy to nad Bosforem czy nad 
Wisłą. Towarem deficytowym w polskich domach były bowiem futra, które Turcy 
oferowali za niezwykle korzystną cenę, tudzież na wymianę za inne towary. W filmie 
Barei owy Turek (Mustafa) rezyduje w eleganckim warszawskim hotelu, w którym 
podejmuje interesantów. Jest niski, otyły, śniadej karnacji, o kruczoczarnych włosach. 
Po polsku mówi niewiele, właściwe to jedynie czyta z kartki tą samą notatkę: 
„Podejrzenia panów są całkowicie bezpodstawne. Ja niczym nie handluję. Ta pani 
przyszła w tym futrze i w nim wychodzi”. Obrazuje nam to skalę zjawiska, jeśli pada 
podejrzenie ze strony naszych służb, to właśnie o handel tym deficytowym towarem, 
który notabene faktycznie ma miejsce w owej scenie, która kończy się happy endem 
bohaterki, gdyż faktycznie oddala się ona w futrze nie płacąc za nie. Kolejna klientka 
zostaje już odprawiona poprzez podejrzliwego sprzedawcę z ojczyny Kemala Paszy. 

Inną bogatą postacią jest tajemniczy Krashan Bhamaradżanga z serialu Zmiennicy34. 
Gra go polski aktor

35
 o nietypowej urodzie ucharakteryzowany nieco ciemnym 

podkładem. Owy bohater jest pochodzenia tajskiego, wyznawcą Kriszny lub Buddy, 
i co ciekawe, również trudni się nielegalnym handlem, w tym filmie z kolei narko-
tykami. Jest osobą niską, noszącą się na biało (chyba dla kontrastu) mówiącą po polsku 
z silnym akcentem. Postać ta nie budzi sympatii, jest typowym krętaczem, dla którego 
pieniądz jest najważniejszy, chociaż między wierszami można uchwycić też jego 
zaangażowanie religijne (często powtarzany frazes „święta krowa”). Wszystkie te 
postaci łączy jednak działalność przestępcza. 

Oprócz wymienionych kreacji ciężko w naszej kinematografii mówić o osobach 
z Azji czy północnej części Afryki. Jeżeli chodzi o ten pierwszy kontynent to pojawiają 
się marginalne wątki związane z krajem kwitnącej wiśni. W Sztuce Kochania36

 doktor 
Pasikonik podejmuje delegację karateków z Japonii w swojej klinice leczenia potencji 
seksualnej. „In our country – mówi niski Japończyk – we don’t have a problem with 
erection. It’ s just a matter of concentration”, po czym po okrzyku bitewnym widz 
może obserwować błyskawiczny przyrost pewnej części ciała u Japończyka, będący 
potwierdzeniem jego słów. Cóż, kolejny wyraźny stereotyp, jeśli Japończyk, to osoba 
zajmująca się sztukami walki oraz znająca sekretne tajniki kontrolowania swego ciała 
umysłem. Wątki wschodnie pojawiają się również w naszej kinematografii, ale 
bardziej na zasadzie recepcji wtórnej. We wspomnianym filmie PRLowska femme 

                                                                   
32 J. Słowacki, Arab, [w:] Tom poezyj, Warszawa 1832. 
33 H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 1911. 
34 Zmiennicy, serial, reż. S. Bareja, 1986. 
35 W owej kreacji możemy odnaleźć Piotra Pęgowskiego. 
36 Sztuka kochania, komedia, reż. J. Bromski, 1988. 
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fatale, „pacjentka” Pasikonika, roztacza w swoim domu atmosferę rodem z hinduskiej 
Kamasutry, poprzez muzykę, wystrój, i świece zapachowe. Z kolei japońskie motywy 
możemy dostrzec w filmografii dotyczącej losów inżyniera Karwowskiego (kimono na 
pokazie mody, młoda atrakcyjna inżynier z Japonii). 

Mniej spektakularnymi wizerunkami, od których jednak nie możemy przejść obok, 
są obrazy naszych sąsiadów: Niemców, Czechów i Słowaków. 

Zastanawiający jest całkowity brak postaci z ZSRR odwiedzających nasz kraj. Nie 
widzimy ich w żadnym filmie, czasem słyszy się że ktoś zna kogoś z Moskwy (np. 
w filmie Bez znieczulenia37

 córka głównego bohatera przebywająca na stałe w ZSRR 
spotyka się z Rosjaninem), albo odwołuje się do Rosjan (Dozorca z serialu Alternatywy 
4 często powołuje się na literaturę niejakiego Sofronowa), jednak postaci te się nie 
pojawiają. Czyżby scenarzyści i reżyserowie najzwyczajniej bali się wprowadzać 
bohaterów znad Wołgi w ojczyste strony? Ale przecież Rosjan nie brakuje w polskich 
filmach historycznych z tego okresu, więc dlaczego mieli by się nie pojawiać w kinie 
współczesnym, chociażby po to by potwierdzić przyjaźń polsko-radziecką? Można 
próbować odpowiedzieć na to pytanie połowicznie, że w filmach historycznych od 
tych postaci nie można było uciec, w późniejszych zaś pozostawała twórcom filmów 
wygodna „furtka” przemilczenia. Po 1989 r. tacy reżyserowie kręcący w PRL jak 
Wajda, Zanussi czy Kieślowski wręcz rzucili się na motywy rosyjskie/radzieckie, 
można by więc przyjąć założenie tego typu

38
. 

Inaczej jest z Niemcami zarówno z RFN jak i NRD. O ile o obywateli z NRD 
naprawdę trudno to Niemcy z zachodu pojawiają się w zaledwie kilku filmach: Orzeł 
i Reszka39

 Filipskiego, serialu Zmiennicy Barei, Zapachu psiej sierści40
 (w tym 

przypadku ciężko stwierdzić czy ze wschodu czy z zachodu), Antyki41
, Konsul42

 
(Austriacy) oraz serialu Życie na gorąco43

. W pierwszym występują jako imperiali-
stycznie wroga agentura współpracująca z Radiem Wolna Europa i „amerykańskimi 
okupantami”. W drugiej możemy obserwować zachodnioniemieckiego przestępcę. Jest 
on starszą otyłą osobą, mówiącą po polsku z silnym akcentem niemieckim, raczej 
antypatyczny, bogaty (porusza się mercedesem) i wyrachowany. W trzecim obrazie 
bohaterką jest kobieta, trudno powiedzieć z jakich Niemiec. Włada językiem polskim, 
jest ładna

44
 i dość naiwna. W rozmowie z nią nasz bohater odwołuje się do wspomnień 

z niemieckiej okupacji, jakby pomimo upływu tak wielu lat wciąż miał żal do narodu, 
którego jest ona przedstawicielką. Z kolei film Antyki, przedstawia nam świat 
niemieckich antykwariuszy. Nieliczne motywy związane ze sprzedażą arcydzieł 
w RFN, budzą nieodparte negatywne stereotypy Niemca. Jest to starsza osoba 
próbująca jeszcze bardziej ograbić polski majątek narodowy, tak jakby w okresie 
                                                                   
37 Bez znieczulenia, dramat, reż. A. Wajda, 1978. 
38 Vide: Cwał, Tydzień z życia mężczyzny, Psy, Psy 2: ostatnia krew, Bitwa Warszawska, Katyń, Róża. 
39 Orzeł i reszka, sensacyjny, reż. R. Filipski, 1975. 
40 Zapach psiej sierści, sensacyjny, reż. J. Batory, 1981. 
41 Antyki, paradokumentalny, reż. K. Wojciechowski, 1977. 
42 Konsul, komedia sensacyjna, reż. M. Bork, 1989. 
43 Życie na gorąco, serial sensacyjny, reż. A. Konic, 1978. 
44 W roli Niemki obsadzona została Izabela Dzierska. 
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okupacji to się w całości nie udało. Z drugiej strony wyrachowana, gdyż jeden z nich 
nie chce kupić arcydzieła z tych względów, że nie dostrzega wartości historyczno-
emocjonalnej w obrazie przedstawiającym księcia Poniatowskiego tonącego w nurtach 
Elstery. W filmie Konsul Niemcy austriaccy ukazani są zaledwie w jednej scenie jako 
podróżująca para, która znalazła się w kłopotliwej sytuacji. Wizerunek Austriaka 
odnajdujemy w nim jednak pośrednio kiedy Czesław Wiśniak (Piotr Fronczewski), 
podszywając się pod konsula austriackiego, buduje tą postać od podstaw, opierając się 
przecież na wizerunku Niemca w polskim społeczeństwie. Jest zatem grzeczny, 
elegancko ubrany, konkretny, z gestem, polski kaleczy twardym akcentem. W serialu 
Życie na gorąco wizerunek Niemca jest zaś ukazany najbardziej negatywnie i stereo-
typowo. Są to osoby mieszkające w Austrii i RFN, dawniej związane z nazistowskimi 
Niemcami. Starcy ci zatem są okrutni, zimni i nie wahają się przed najgorszymi 
zbrodniami, prowadzącymi ich do zysku. 

Jeśli chodzi o południowych sąsiadów (mniej lub bardziej) to ich wizerunki 
również są rzadkie. Czechosłowaków (ciężko poznać czy Czechow czy Słowaków, 
gdyż akcja dotyczy funkcjonariusza południowej straży granicznej) widzimy 
w komedii Milion za Laurę45

, gdzie są ukazani tylko jako kontrola graniczna. Są zżyci 
z Polakami, mentalność wydaje się podobna do naszej, podobnie jak podejście do 
socjalistycznej rzeczywistości, z dystansem. Węgrów możemy zobaczyć w komedii Co 
mi zrobisz, jak mnie złapiesz, gdy dyrektor Krzakoski wyjeżdża w delegację na Węgry. 
Nacja ta również wpisana zostaje jako kolejny naród z mentalnością homo sovieticusa, 
czy to na przykładzie plotkujących, nic nie robiących sekretarek, czy lokalnego 
pijaczka dotrzymującego towarzystwa naszemu bohaterowi, rodem z przysłowia 
„Polak Węgier dwa bratanki…”. Nawet kelner węgierski plasuje się nam w tym 
stereotypie, gdyż próbuje oszukać na rachunku pijanego Krzakoskiego. Słowem, od 
Bałtyku po Dunaj ludzie są tacy sami, kombinują żeby przeżyć, a w pracy się nie 
przemęczają, gdyż przecież wszystko jest państwowe. Mamy jeszcze wizerunek 
Bułgarów w filmie Zapach psiej sierści, jednak jest on nieco mdły. Akcja dzieje się 
w Sozopolu, turystycznym kurorcie nad Morzem Czarnym. Głównego bohatera 
otaczają Bułgarzy jednak na żadnym z nich wątek się nie koncentruje, może poza 
wyjątkiem policjanta prowadzącego śledztwo w sprawie zatonięcia pływaczki, który 
jest po prostu oficjalny. Bułgarów widzimy też w komedii o wyjeździe służbowym 
polskich notabli Niebieskie jak Morze Czarne46

, gdzie już ukazani są bardziej jak 
Czesi, czy Węgrzy w poprzednio opisanych filmach, słowem kombinują i nie 
przemęczają się.  

Na zakończenie warto też wspomnieć o innych narodowościach pojawiających się 
wybiórczo w niektórych polskich filmach z lat 70. i 80. 

Zacznijmy od obrazu Brytyjczyka. Widzimy go m.in. w filmie Miś Stanisława 
Barei na przykładzie urzędnika w banku i pracowników lotniska. Wszyscy są osobami 

                                                                   
45 Milion za Laurę, komedia, reż. H. Przybył, 1971. 
46 Niebieskie jak Morze Czarne, komedia, reż. J. Ziarnik, 1971. 
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niezwykle opanowanymi, gentelmanami w starym stylu, flegmatycznymi, słowem 
typowymi Brytyjczykami w myśl stereotypu „five o’clock tea”

47
.  

Ciekawym wątkiem jest postać zagranicznej ciotki w filmie Kontrakt48. Osoba ta 
jest wzorem dla stołecznych elit, próbujących dopasować się do niej, choć odnosi się 
wrażenie, że jest to podszyte cichą zazdrością, a może nawet zawiścią. Pani Wilson 
zwraca uwagę już w pierwszych dwóch scenach, na lotnisku, gdy wita się trzymając na 
rękach wypielęgnowanego pieska oraz na przyjęciu po ceremonii zawarcia aktu 
małżeństwa, gdy dopytuje rodziców pana młodego o ich życie seksualne, podkreślając, 
że dla niej nie ma tabu. Speszona małżonka odpowiada jej że ona tabu lubi. Brytyjka 
jest zmanierowana, pyszna, zalotna, na siłę próbuje nadrobić upływ niszczącego ją 
czasu. Jest również zakłamana co pokazuje scena fałszywych komplementów dla 
artystów baletu za kulisami. Świeżo upieczona panna młoda próbuje nakryć kłamstwo 
jednak w porę tonuje ją teściowa, mówiąc że złapanie damy na kłamstwie przyniosłoby 
tylko przykrość artystom. Nie liczy się prawda i szczerość tylko konwenans, poza. Jej 
córka w filmie prezentuje nieco odmienny styl. Nie jest tak zmanierowana jak matka, 
przechodzi raczej coś w stylu buntu młodego pokolenia. Przeciwstawia się rodzicielce, 
tworzy sytuacje kontrowersje społecznie (np. wspólna kąpiel z dopiero co poznanym 
mężczyzną w wannie na imprezie weselnej). W jej rolę wcieliła się aktorka polskiego 
pochodzenia Christine Paul-Podolsky. Wcześniej również zagrała ona Brytyjkę 
w filmie Zanussiego Barwy ochronne49

. Tam również pokazała się jako osoba, której 
nie obce są treści rewolucji seksualnej, jednak o wiele mniej zmanierowana. Dlatego 
postać ta w obu filmach znacznie odbiega od stereotypu Brytyjczyka, jeśli jest nim 
bowiem młoda kobieta to reprezentuje o wiele mniej konserwatywny stosunek do 
konwenansów społecznych.  

Innym obrazem jest wizerunek Włocha, którzy możemy zaobserwować w filmie 
Nie lubię poniedziałku50 Chmielewskiego. Jest to osoba elegancka, temperamentna, 
wrażliwa na wdzięki płci pięknej, sporo gestykulująca. Rzecz jasna ma śniadą karnację 
i jest brunetem. Niestety innych Włochów w kinie PRL brakuje zatem trudno 
o jakąkolwiek komparatystykę tego wizerunku.  

Wnioski plasują się nam zatem w trzech grupach: 
1) Analiza kilkudziesięciu postaci niepolskiego pochodzenia ukazanych w filmach 

z lat 1970-1990 dowodzi, iż społeczeństwo polskie nie było ukazywane jako 
rasistowskie. Można wątpić czy było tak w rzeczywistości, zapewne reżyserom 
zależało na tym, aby nie prezentować Polaków jako jawnie wrogiej innym nacji. 
Istnieniu stereotypów trudno było zaprzeczyć, natomiast przejście od nich do 
języka nienawiści (popularnego dziś hatingu) zdawało się być Rubikonem, 

                                                                   
47 Zgodnie ze stereotypem prawdziwy Brytyjczyk wypija o godzinie piątej po południu filiżankę herbaty bez 
względu na okoliczności. Podkreśla to jego konserwatyzm, tradycję oraz stoicki spokój. Motyw związany 

z tym stereotypem wykorzystany został np. w jednym z odcinków serialu Jak rozpętałem drugą wojnę 

światową, w scenie, gdy nas froncie Brytyjczycy przerywają walkę, aby spokojnie napić się herbaty. 
48 Kontrakt, dramat, reż. K. Zanussi, 1980. 
49 Barwy ochronne, dramat, reż. K. Zanussi, 1976.  
50 Nie lubię poniedziałku, komedia, reż. T. Chmielewski, 1971. 
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którego bano się przekraczać. Dopiero obrazy filmowe III RP śmielej podejmują 
te wątki. 

2) Z pewnością możemy powiedzieć, że Polacy ukazani w kinie późnego PRL byli 
społeczeństwem ksenofobicznym i zaściankowym. Obcokrajowca nie czekało nad 
Wisłą nic złego jednak zawsze był on traktowany z rezerwą, czasem lękiem, 
czasem zaś wyrachowaną adoracją. Na pewno da się umiejscowić jego wizerunek 
na osi dychotomii swój – obcy o znacznie szerszym aspekcie antropologicznym.  

3) Odnosi się jednak nieodparte wrażenie, że obcy z zagranicy był postrzegany 
pozytywnie, jako ciekawostka, ze zdrowym dystansem. Polacy witają Włochów, 
czy czarnoskórych z uśmiechem, nierzadko próbują im pomóc w codziennych 
sprawach, niestety prawie zawsze wykazując się przy tym ignorancją językową.  
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Streszczenie 
W pracy skupiono się na ukazaniu procesów społecznych na bazie nietypowego źródła historycznego jakim 
jest film fabularny. Lata 1970-1989 przyniosły polskiej kulturze istny „wysyp” interesujących produkcji, nie 
tylko o charakterze propagandowym, lecz również posiadających niezwykłą głębię psychologiczną. Był to 
okres kiedy rodziło się, a później rozwijało, kino moralnego niepokoju, gdzie elementy krytyczne wobec 
otaczającej rzeczywistości coraz częściej się pojawiały.  
Jak podkreśla Hayden White w swoim legendarnym już tekście „Historio-graphy and Historiophoty” obraz 
filmowy zasługuje na co najmniej takie samo uznanie jak traktat historyczny, albowiem tak jak on operuje 
pewnym konstruktem rzeczywistości, stanowi więc formę dyskursu, który opowiada nam pewną historię 
operującą piktogramami.  
Spośród niezliczonych motywów w jakie obfituje film polski lat 70. i 80. autor zdecydował się skoncentrować 
na wątkach, które poruszają motywy ksenofobiczne oraz rasistowskie. W polskich produkcjach nie brakowało 
bowiem obrazów przedstawiających „innego”, często za pomocą czytelnych kodów kulturowych, które 
należało tylko odpowiednio zinterpretować. Z filmów i seriali, na które należy zwrócić szczególną uwagę 
należy wymienić ze względu na motywy rasistowskie oraz ksenofobiczne: „Alternatywy 4”; „Zmiennicy”; 
„Hydrozagadka”; „Kochaj, albo rzuć”; „Miś”; „Poszukiwany, poszukiwana”, które pozwolą zbadać czy 
społeczeństwo późnego PRL było w ocenie twórców kultury społeczeństwem tolerancyjnym, czy wręcz 
przeciwnie oraz przyczyni się do przerzedzenia kręgu sceptyków względem X muzy jako wiarygodnego 
źródła historycznego. 
Słowa kluczowe: film, Polska Rzeczpospolita Ludowa, historia wizualna, stereotypy 



 

98 

Indeks Autorów: 

Domke R. ........................................................................................................................... 85 

Jończyk G. .......................................................................................................................... 41 

Koprowski P. ...................................................................................................................... 70 

Orleański M. ....................................................................................................................... 21 

Pazgan M. ............................................................................................................................. 7 

Rebizant J. .......................................................................................................................... 29 

Siwek K. ............................................................................................................................. 51 

 


