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Dzieje miasta i dekanatu sokołowskiego na terenie obecnej diecezji rze-
szowskiej, są od czasów zaborów wyjątkowo mocno naznaczone wychodź-
stwem1. Również w tutejszym sanktuarium Matka Boża odbiera cześć jako 
Opiekunka Ludzkich Dróg, m.in. tych na emigracji. Cieszę się, że ten aspekt 
duszpasterskiego funkcjonowania sanktuarium został ukazany na kartach ni-
niejszej książki, ukazującej bogactwo badań polonijnych.

Wyrażam głęboką radość z faktu, że wielu z autorów tekstów zawartych  
w niniejszym tomie miałem zaszczyt uhonorować w Bibliotece Uniwersytec-
kiej KUL w 2014 r. medalami koronacyjnymi Matki Bożej Sokołowskiej za wy-
bitne osiągnięcia w badaniach nad zagadnieniami Polonii, a zwłaszcza dusz-
pasterstwa polonijnego. Pragnę dodać, że w ten sposób został uhonorowany  
ks. prałat dr Roman Nir z Chicago. Wyrażam Mu głęboką wdzięczność za to, 
że dzięki jego inicjatywie wielu uczonych, zajmujących się zagadnieniami po-
lonijnymi, zapozna się z kultem Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg. Słowa 
podziękowania kieruję również pod adresem redaktorów: ks. dra Sławomira 
Zycha – opiekuna naukowego sanktuarium z ramienia Biskupa Rzeszowskiego 
i dra Bartosza Walickiego – kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Sokołowie Małopolskim.

Ks. Jan Prucnal
Kustosz Sanktuarium NMP
Opiekunki Ludzkich Dróg

Sokołów Małopolski, 20 XII 2015 r.

1Zob. B. Walicki, Emigracja w dekanacie sokołowskim przed II wojną światową, „Studia 
Polonijne” 33 (2012), s. 57-78.

Przedmowa
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Do najstarszych instytucji zajmujących się szeroko pojętymi badaniami po-
lonijnymi należy niewątpliwie Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 
Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, powołany 
do istnienia w roku 1972. Warto zaznaczyć, że był to do niedawna jedyny ośro-
dek w kraju zajmujący się zagadnieniami związanymi z duszpasterstwem polo-
nijnym. Niniejsza publikacja, której współwydawcą jest ośrodek, nawiązuje do 
jego nazwy i ukazuje szerokie spektrum zagadnień związanych z jego profilem 
badawczym.

W publikacji znalazły się artykuły dotyczące kwestii związanych z istotą  
i metodologią badań polonijnych. Autorzy m.in. podsumowali stan badań mi-
gracyjnych i polonijnych, zajęli się definicją Polonii i duszpasterstwa polonij-
nego i ukazali dwie instytucje związane z Polonią: Bibliotekę Uniwersytecką 
KUL oraz Sanktuarium Matki Bożej – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie 
Małopolskim, ściśle współpracujące z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Dusz-
pasterstwem Polonijnym KUL w ostatnich latach.

Kolejny blok tematyczny ukazuje szeroki wachlarz zagadnień odnoszący 
się najpierw ogólnie do kwestii źródłowych w badaniach nad dziejami Polonii  
i duszpasterstwa polonijnego, by następnie przedstawić te zagadnienia w spo-
sób szczegółowy – odnoszący się do poszczególnych kontynentów i państw. 
Całości książki dopełniają artykuły dotyczące osoby abpa Józefa Gawliny 
(1892-1964) i zaangażowania zgromadzeń zakonnych w duszpasterstwo po-
lonijne.

Jest nam niezmiernie miło, że patronat honorowy nad niniejszą publika-
cją objął Jego Ekscelencja ks. bp dr Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Książka ukazuje się 
natomiast dzięki zaangażowaniu księży prałatów: dra Romana Nira z Instytutu 
Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago oraz mgra Jana Prucnala, kustosza 
sanktuarium w Sokołowie Małopolskim oraz dzięki życzliwości mgr Barbary 
Zezuli, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Wszystkim wyżej wymienio-
nym Osobom składamy serdeczne podziękowanie.

ks. Sławomir Zych
Bartosz Walicki

Słowo wstępne





11

KRYSTYNA ROMANISZYN – Kraków

Badania migracyjne
- dorobek i nowe wyzwania

Wstęp
O randze migracji we współczesnym świecie świadczy zarówno jej nowe, 

centralne miejsce w polityce narodowej1 i międzynarodowej2, jak i jej nowe, 
poczesne miejsce w nauce, o czym przekonuje stale rosnąca liczba badaczy 
i studiów migracyjnych, także w naszym kraju. Zmiana ta potwierdza tylko 
trafność obwieszczenia nastania ery migracji3. W rzeczy samej, dawniejsze, 
mniej lub bardziej ograniczone w czasie i w przestrzeni zjawiska migracji 
przekształciły się obecnie w ciągły proces migracji o zasięgu globalnym. 
Nie jest to proces samoistny, lecz w pierwszym rzędzie rezultat globalizacji, 
przede wszystkim tej dokonującej się w sferze ekonomicznej, oraz struk-
tury gospodarki światowej, warunkujących globalne przepływy kapitału,  
a wraz z nim miejsc pracy. Powstały międzynarodowy porządek ekonomicz-
ny cechuje geograficzna koncentracja bogactwa i wyżej opłacanej pracy4. 
Obszary te stają się magnesem przyciągającym rzesze migrantów, są rzeczy-
wistymi globalnymi biegunami migracji5. Łącznie globalne przepływy kapi-
tału i podążających za nim ludzi są dziś dwoma podstawowymi czynnikami 

1Por.: J. Zamojski, Migrare – humanum est... Refleksje z bliskiej i dalekiej perspektywy, w: Kobie-
ty i młodzież w migracjach, red. J. Zamojski, Warszawa 2005, s. 24.

2Przykładem służy stale powracająca kwestia potrzeby wspólnej polityki migracyjnej w Unii Eu-
ropejskiej.

3Jest to teza i zarazem tytuł głośnej książki Stephena Castles’a i Marka J. Millera, w polskim prze-
kładzie zatytułowanej Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.

4Twierdzenie I. Wallersteina przedstawione w książce Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.
5Na temat biegunów migracji globalnych por.: M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne 

zjawiska i teorie, Warszawa 2012, s. 206- 207.
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przeobrażającymi świat6, umożliwiającymi powstanie międzynarodowych 
rynków pracy (implikujących dalsze krążenie ludzi i pieniędzy), gruntow-
nie przeobrażających kultury narodowe przez kreolizację jednych7 i de-te-
rytorializację drugich8. Wspomniane tu tylko kwestie, daleko wykraczające 
poza zakres niniejszego artykułu, uświadamiają rangę ciągłego już procesu 
migracji, pokazując, że jego badanie stanowi jeden z ważniejszych kluczy do 
zrozumienia współczesnego świata. Jest tak również w przypadku Polski. Po-
nadto rozmiary współczesnych migracji z naszego kraju, przy jednoczesnym 
postępie technologii komunikacyjnych, ich dostępności i, co za tym idzie, 
powszechności używania, także wśród migrantów, stawiają przed badaczami 
nowe możliwości, nowe zadania i nowe wyzwania. Ich wskazanie poprze-
dzam refleksją na temat tożsamości (swoistości) badań nad Polonią zagra-
niczną oraz zestawieniem dokonań w dziedzinie badań migracyjnych. 

Potrzeba (re)konceptualizacji badań nad Polonią zagraniczną
Utrwalany właśnie nowy światowy porządek ekonomiczny potrzebuje 

materiału ludzkiego. Dostarczają go i uzupełniają, w miarę potrzeb, emigran-
ci, których mobilność przestrzenna i praca, bogacąc centra koncentracji ka-
pitału, czyli gospodarki wybranych krajów – w Europie jest to przede wszyst-
kim gospodarka niemiecka – powstały porządek cementują. Mobilny ma-
teriał ludzki jest więc materiałem strategicznym i, co za tym idzie, wymaga 
umiejętnego modelowania. Elementem tego ostatniego jest również wiedza 
naukowa dotycząca migrantów i migracji. Dostarczają jej badania migracyj-
ne prowadzone w coraz liczniejszych i prężnie rozwijających się ośrodkach 
naukowych, także w naszym kraju. 

Taki, naszkicowany tylko, współczesny kontekst prowadzonych od dekad 
badań Polonii zagranicznej wprost narzuca kilka podstawowych pytań. Od 
namysłu na nimi i od rodzaju udzielonej odpowiedzi zależy dalsze istnienie 
samodzielnych badań nad Polonią zagraniczną i w dalszej kolejności trwanie 
ich przedmiotu, czyli Polonii zagranicznej. Ostatnie stwierdzenie jest tylko 
pozornie przesadne. Bez wsparcia z kraju, także intelektualnego i przybie-

6Pisze o tym S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków 1998.
7Na temat kreolizacji kultur por. m.in.: U. Hannerz, Skreolizowany świat, w: Badanie kultury. 

Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny i E. Nowicka, Warszawa 2004.
8Na temat deterytorializacji kultur por. m.in.: A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturo-

we wymiary globalizacji, Kraków 2005. 
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rającego formę naukowych studiów, nie będą powstawały skupiska polskich 
emigrantów w krajach przyjmujących, identyfikujące się jako Polonia zagra-
niczna. Zatem, pierwszym i fundamentalnym jest pytanie o to, czy nazwę 
„Polonia zagraniczna” uważamy tylko za specyficzny rodzaj określenia pol-
skich emigrantów i jego synonim, czy też przyjmujemy, że komunikuje ono 
odmienną treść? Z postawionego wynika drugie podstawowe pytanie o to, 
czym są lub mają być badania nad Polonią zagraniczną? 

U początków projektu badań poświęconych polskim emigrantom, nazy-
wanych i pojmowanych jako Polonia zagraniczna, tkwi świadomość misji, 
jaką badania te mają spełniać wobec części Polski stanowionej przez Polaków
-emigrantów. Sednem owej misji jest dbałość o tę emigracyjną część Polski, 
realizowana poprzez nawiązanie i podtrzymywanie więzi z polskimi skupi-
skami za granicą oraz gromadzenie wiedzy o życiu, aktywności i potrzebach 
emigrantów. Celem tych działań jest zachowanie tych ludzi dla Polski i dla 
Kościoła w Polsce, a także udzielanie im wsparcia potrzebnego do dobrego 
życia w nowych dla nich warunkach. Tak pojmowane badania Polonii zagra-
nicznej łączą dwie funkcje: poznawczą i społeczną. Warunkiem realizowania 
tej ostatniej jest budowanie stałego kontaktu z polskimi emigrantami jako 
płaszczyzny współdziałania na wielu polach, czyli w istocie budowanie kapi-
tału społecznego, ściślej, społecznego kapitału pomostowego9. Jego szczegól-
ność polega na tym, że łączy, jak most, ośrodek badawczy w kraju ze skupi-
skami polonijnymi rozsianymi po świecie, przyczyniając się w ten sposób do 
zachowywania, pomimo emigracji, narodowego i kościelnego stanu posia-
dania. W kontekście powyższego nie dziwi fakt inkryminacji nazw własnych 
„Polonia zagraniczna” i „Polonia” w początkowych latach PRL10, wyrażający 
się m.in. w ich nieobecności w wydawanych ówcześnie encyklopediach11. 

9Kategoria kapitał społeczny odnosi się do zasobów budowanych w toku interakcji, które cechuje 
zaufanie, lojalność i podzielanie wspólnych wartości i norm postępowania przez jej strony. Zasoby te 
mogą być rozpatrywane jako atrybut jednostek, społeczności bądź społeczeństw. Jeden z rodzajów 
kapitału społecznego, czyli społeczny kapitał pomostowy (Putnam), tworzony przez jednostki nale-
żące do różnych środowisk i budujące między nimi ścieżki porozumienia i współpracy, uważam za 
szczególnie przydatny do opisania społecznych funkcji badań nad Polonią zagraniczną.

10Z czasem, gdy system stworzył stosowne miejsce, zostały w PRL wprowadzone określenie 
i badania polonijne.

11Szerzej na temat nieobecności haseł: „Polonia”, „Polonia zagraniczna” w PRL-owskich en-
cyklopediach por.: Edward Gigilewicz Problematyka polonijna w Encyklopedii Katolickiej, referat 
przedstawiony na konferencji zatytułowanej „W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem po-
lonijnym. Istota i metodologia badań polonijnych”, Lublin, 7 maja 2014 r. 
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Wyparcie nazwy „Polonia zagraniczna” dla określenia badań poświęconych 
polskim emigrantom wyrażało wówczas nieprzyjaźń „ludowego” państwa 
wobec Polonii (Polski). I tak będzie zawsze, ilekroć państwo polskie odrzuci 
nazwę „Polonia zagraniczna”, bowiem Polonia zagraniczna i Polonia dopeł-
niają się. 

Współczesny exodus z Polski, przewyższający wszystkie dotychczasowe12 
i będący racjonalną odpowiedzią na opłakane skutki patologii transforma-
cji13 oraz na wprowadzany nowy porządek gospodarczy i związane z tym za-
potrzebowanie na pożądany materiał ludzki, stawia przed nami konieczność 
ponownego namysłu nad sposobem nazywania i badania polskich emigran-
tów. Okoliczność ta wraz z niebywałą multiplikacją badań poświęconych mi-
gracjom z naszego kraju i do niego, nazywanych badaniami migracyjnymi, 
nie tylko narzuca obydwa postawione wyżej, fundamentalne pytania o sens 
określenia „Polonia zagraniczna” i o tożsamość poświęconych jej badań, lecz 
także skłania do namysłu nad aktualnością przyświecającej im ongiś misji. 
Zatem, czy „Polonia zagraniczna” to synonim określenia „polscy emigran-
ci”? Czy badania nad Polonią zagraniczną względnie badania polonijne to 
część znacznie od nich szerszych badań migracyjnych? Czy badania polo-
nijne odróżniają lub mają odróżniać od badań migracyjnych stawiane cele, 
problemy i pytania badawcze? Czy istotą badań polonijnych jest lub winno 
być ich zogniskowanie na kwestii duszpasterstwa polonijnego? Udzielenie 
odpowiedzi na postawione wyżej pytania jest warunkiem określenia tożsa-
mości badań nad Polonią zagraniczną (badań polonijnych). 

Zadanie jest tym pilniejsze, że zmianie ulegają także zasady polityki polo-
nijnej prowadzonej przez nasze państwo wobec Polonii zagranicznej14, chęt-
nie też nazywanej „polską diasporą”. Wprowadzana, jest zasadniczą zmianą 
w stosunku do polityki wobec Polonii zagranicznej prowadzonej przez pań-

12Pierwszy powojenny exodus z Polski – dużo mniejszy niż obecny – miał miejsce w latach 
80. Od 1980 do 1989 roku „ponad milion osób odbyło migrację długoterminową, z tego więk-
szość osiedliła się za granicą, przede wszystkim w RFN, a niespełna milion wyemigrowało na 
kilka miesięcy”. Odpływ ludności z kraju pochłonął „36,4-44,7 % przyrostu naturalnego owego 
okresu”; por.: M. Okólski, Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki 
badawczej, „Studia Demograficzne”, 117 (1994), z. 3, s. 34-35.

13Nawiązuję do tytułu książki W. Kieżuna, Patologia transformacji, Warszawa 2012, w której 
autor przedstawia okoliczności i przebieg transformacji ustrojowej wraz z towarzyszącymi jej 
nadużyciami skutkującymi zepchnięciem Polski do statusu neokolonii.

14O założeniach nowej polityki polonijnej informują dokumenty jej dotyczące, zamieszczo-
ne i dostępne na stronach internetowych polskiego MSZ.
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stwo polskie po 1989 roku, zarysowanej głównie przez Andrzeja Stelma-
chowskiego i realizowanej przez Senat RP oraz Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”. Istotą zaniechanej obecnie polityki polonijnej było dążenie do zacie-
śnienia więzi między Polonią zagraniczną i Polonią. Służyła temu okazywana 
tej pierwszej pomoc ze strony polskiego państwa polegająca na budowaniu 
Domów Polskich, organizowaniu szkolnictwa polonijnego, zakładaniu pol-
skich bibliotek, wspomaganiu zespołów folklorystycznych, czyli na tworze-
niu materialnego zaplecza dla podtrzymywania i rozwijania polskiej kultury 
i tradycji w środowiskach polonijnych. Bezpośrednim celem pomocy niesio-
nej Polonii zagranicznej było uczenie języka polskiego i historii oraz stwa-
rzanie możliwości kontaktu z kulturą narodową. Pośrednio działania te skie-
rowane były na podtrzymywanie tożsamości narodowej polskich emigran-
tów, rozumianej jako składnik ich moralnego kapitału nadającego kierunek 
i sens życiu. Szczególną i, rzec by można, wynagradzającą troską otoczona 
była – od 1989 roku do tej pory – Polonia na Wschodzie, czyli Polacy, którzy 
nie opuścili tych ziem w ramach masowej powojennej akcji przesiedlenia, 
których (prze)trwanie na dawnych Kresach Wschodnich stanowiło tabu  
w czasach PRL-u i którzy pozostawieni zostali swojej biedzie, w tym jak naj-
bardziej materialnej.

W porównaniu z dotychczasową, prowadzoną od 1989 roku polityką 
polonijną jej nowa wersja zakłada odwrócenie celów, co oznacza rezygna-
cję de facto z priorytetowego traktowania Polonii na Wschodzie i uznanie, 
że „diaspora polska” ma wspomagać interesy państwa polskiego (tak, jak je 
pojmuje i definiuje aktualny rząd)15. Jak się wydaje, skutkiem – być może 
ubocznym – nowej polityki polonijnej będzie instrumentalizacja i upoli-
tycznienie kontaktów z „polską diasporą”, czyli z Polonią zagraniczną. Za-
grożenie instrumentalizacją kontaktów wynika z nowego nastawienia wobec 
Polonii zagranicznej wyrażanego za pomocą trawestacji znanego powiedze-
nia J. F. Kennedy’ego brzmiącej „nie pytaj, co Polska może zrobić dla ciebie, 
zapytaj, co ty możesz zrobić dla Polski” i traktowanej jako wyraz patrioty-
zmu polskich emigrantów. W myśl nowych zasad polityka polonijna będzie 
zorientowana nie tyle na wspieranie Polonii zagranicznej, w tym w sposób 
szczególny Polonii na Wschodzie, ile na oczekiwaniu od niej wsparcia, m.in. 

15Na temat polityki polonijnej zaniechanej i obecnej por.: A. Fiń, A. Legut, W. Nowak,  
M. Nowosielski, K. Scholl-Mazurek, Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów, seria 
„IZ Policy Papers”, 1 (2013), nr 11, Instytut Zachodni, Poznań. 
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przez promowanie Polski16. Z kolei, dokonane już przejęcie przez polskie Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych od Senatu RP ciężaru finansowania polity-
ki polonijnej i wspierania Polaków mieszkających za granicą niesie ze sobą 
zagrożenie upolitycznienia kontaktów z Polonią zagraniczną. Ponadto, za-
miar realizowania polityki polonijnej przede wszystkim za pośrednictwem 
grantów, o które rywalizować będą poszczególne ośrodki czy gremia polo-
nijne, z pewnością nie będzie czynnikiem integrującym Polonię zagraniczną. 
Wypada stwierdzić, że kierunek wprowadzanych obecnie zmian w polityce 
polonijnej – oznaczających odejście od jej dotychczasowych zasad i celów – 
orientowanych na instrumentalne traktowanie „polskiej diaspory” i wikłają-
cych więzi z nią w konteksty polityczne nasuwa skojarzenia z polityką wobec 
Polonii zagranicznej realizowaną w czasach PRL. 

(Re)konceptualizacja badań nad Polonią zagraniczną w wyżej wskazanych 
warunkach: zapotrzebowania na pożądany materiał ludzki na rynkach pracy 
krajów koncentracji kapitału; exodusu z Polski i towarzyszącej mu eksplozji 
badań migracyjnych w naszym kraju; redefinicji polityki polonijnej państwa 
– to coś więcej niż kolejne akademickie zadanie. Toczy się globalna i regio-
nalna europejska gra, w której stawka jest bardzo wysoka. W tej grze pożąda-
ny – przez rządy i międzynarodowe rynki pracy – jest materiał ludzki, a nie 
ludzie o indywidualnych obliczach i ustalonej tożsamości, także narodowej. 
Pożądanym jest materiał ludzki bez właściwości, co oznacza również: bez na-
rodowości, bez świadomości narodowej, bez wyznania. Słowem, beztroski, 
infantylny, „radośnie” konsumujący swoje życie ponowoczesny proletariat. 
A mówiąc językiem Zygmunta Baumana, w zamożnej Europie pożądani są 
„ponowocześni chłopi pańszczyźniani”17, wśród nich także Polacy. Badania 
nad Polonią zagraniczną, realizowane jako wskazana uprzednio misja, zde-
cydowanie nie służyłyby przekształcaniu polskich emigrantów w pożądany 
materiał ludzki. We wskazanych, istniejących w kraju warunkach podjęcie na 
nowo i niezależnie od prowadzonych z wielkim rozmachem badań migra-
cyjnych, specjalistycznych badań nad Polonią zagraniczną jest wyzwaniem. 
Jego zaniechanie wróży badaniom polonijnym rychły finał albo stosowną, 

16Interesujące jest, w jaki sposób i jakimi środkami z zadania promowania Polski ma się wywią-
zywać Polonia na Wschodzie i w jakich konkretnie środowiskach ma to czynić?

17Jak czytamy: „Polska, Bułgaria, Węgry i Czechy to ponowocześni chłopi pańszczyźniani do-
starczający taniej siły roboczej za 20-25 % kosztów potrzebnych do tego celu w Europie Zachod-
niej”; por.: Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 2004, s. 98.
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czyli również finalizującą je modyfikację. Zaś pozostawieni samym sobie lub 
traktowani instrumentalnie polscy emigranci będą się, jak wiele na to wska-
zuje, bardzo szybko asymilowali. Może to również oznaczać, że ci z nich, któ-
rzy uważają się za polskich katolików, asymilując się, przestaną uważać się za 
katolików jakichkolwiek. 

Bez wątpienia, dla prowadzenia badań nad Polonią zagraniczną, pojmo-
wanych także jako społeczna misja, nieodzowne jest zaplecze instytucjonal-
ne, udzielające wsparcia i dające impuls badaniom, dbające też o upowszech-
nianie ich rezultatów. Instytucjonalnym wyrazem inicjatywy nawiązania 
i podtrzymywania kontaktów z polskimi skupiskami na świecie, ich doku-
mentowania i prowadzenia w nich badań, było powołanie Instytutu Badań 
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym przy Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim. Kierunek przemian, jakim placówka ta od kilku lat podlega,  
a także widoczne rozproszenie wysiłków, inicjatyw i ośrodków badawczych, 
ze swej strony nie rokuje dobrze badaniom Polonii zagranicznej. Warunkiem 
ich dalszego prowadzenia jest konsolidacja instytucjonalna wraz z (re)kon-
ceptualizacją istoty i celów badawczych. Finał badań nad Polonią zagranicz-
ną będzie oznaczał, że oto redukowaniu ulega jeszcze jeden wymiar istnie-
nia Polonii (Polski), a międzynarodowe rynki pracy, ściślej kraje wysokiej 
koncentracji kapitału będą bez przeszkód, zakłóceń i stosownie do potrzeb 
modelowały napływający z naszego kraju materiał ludzki. 

Dorobek teoretyczno-metodologiczny badań migracyjnych18

Prace badawcze poświęcone definiowaniu pojęcia migracji zaowocowa-
ły wyodrębnieniem podstawowych kryteriów pozwalających określić jego 
zakres semantyczny. Owe kryteria, które możemy nazywać definicyjnymi, 
to: kryterium mobilności przestrzennej prowadzącej do zmiany otoczenia 
gospodarczego, kulturowego, społecznego; kryterium miejsca zameldowa-
nia; kryterium czasu trwania i wiążące się z nim pod-kryterium częstotli-
wości i pod-kryterium powtarzalności przemieszczeń. Rezultatem zastoso-
wania wymienionych podstawowych kryteriów definicyjnych są opisowe 
definicje migracji, które jednocześnie i, rzec by można, płynnie przechodzą  
w podstawowe, następujące typy migracji: migracje wewnętrzne i zewnętrz-

18Rekonstruuję go z perspektywy socjologa. Z racji powszechnej znajomości dokonań w za-
kresie definiowania i teoretycznej interpretacji zjawisk migracyjnych oraz dostępności poświęco-
nych temu licznych publikacji ograniczam się tu tylko do ogólnego ich zestawienia.
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ne (zagraniczne); migracje czasowe (przy zachowaniu dotychczasowego 
zameldowania) i migracje na stałe (połączone z wymeldowaniem); migra-
cje długoterminowe (pobyty ponad dwunastomiesięczne) i krótkoterminowe 
(kilkumiesięczne) łączące się z migracją powrotną (reemigracją) i mogące 
przybierać postać migracji jednorazowych lub wielokrotnych, którymi mogą 
być migracje: sezonowe, cyrkulacyjne, wahadłowe (związane z działalnością 
handlową, nie zawsze koncesjonowaną), rotacyjne, gdy jedno stanowisko 
pracy obsadzane jest rotacyjnie przez zwykle stałe grono osób. Jak widać, 
definiowanie wieloaspektowego zjawiska migracji jest nierozerwalnie zwią-
zane z konstruowaniem jego typologii, która stanowi punkt wyjścia dla two-
rzenia dalszych typologii, często wieńczących badania i będących sposobem 
porządkowania danych zgromadzonych w ich toku bądź rezultatem anali-
zy wyników badań zastanych. Uzupełnieniem wymienionych wyżej typów 
migracji, należących do definicji zjawiska, jest kilka podstawowych i pozo-
stających do siebie w binarnej relacji czy kombinacji typów migrowania. Są 
to: a) migracje dobrowolne (woluntarystyczne), przeciwstawiane migracjom 
przymusowym; b) ostatnie z wymienionych są też zwykle utożsamiane z mi-
gracjami politycznymi, przeciwstawianymi19 migracjom ekonomicznym (za-
robkowym, pracowniczym); c) migracje legalne, przeciwstawiane migracjom 
nielegalnym; przy czym legalność bądź nielegalność może dotyczyć albo 
prawnej regulacji pobytu, albo prawnej regulacji zatrudnienia, albo jednego  
i drugiego; d) migracje innowacyjne, dyktowane przez aspiracje i potrzebę 
ich realizacji, przeciwstawiane migracjom konserwatywnym, dyktowanym 
przez potrzebę zachowania dotychczasowego stylu i poziomu życia; e) mi-
gracje proaktywne, jako rezultat dążeń, aktywności i przedsiębiorczości jed-
nostek, przeciwstawiane migracjom reaktywnym, będącym odpowiedzią na 
różnorakie zewnętrze bodźce, etc. 

W świetle powyższego zestawienia i ustaleń uprawniony jest wniosek, że 
w studiach migracyjnych typologie stanowią podstawowe narzędzie badaw-
cze i to poczynając od pierwszego etapu, czyli definiowania zjawiska migra-

19Zwykle milczące założenie, że względy ekonomiczne nie stanowią przymusu wymaga re-
wizji, gdyż brak pracy zmuszający do migracji jest rzeczywistym przymusem. Z drugiej strony, 
ograniczenia wprowadzane w krajach zamożnych dla imigracji o charakterze ekonomicznym 
powodują, że motywy ekonomiczne emigracji bywają maskowane przez motywy polityczne; 
piszę o tym obszerniej w artykule Migracje polityczno-ekonomiczne jako fenomen współczesności, 
w: Migracje polityczne XX wieku. Migracje i społeczeństwo, red. J. Zamojski, Warszawa 2000, t. 4.
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cji. Można też dostrzec swego rodzaju podział pracy między przedstawicie-
lami różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką migracji 
związany z podmiotem migracji. I tak socjologowie koncentrują uwagę na 
migracji jednostek, rodzin bądź grup, jednak tymi ostatnimi częściej zdają 
się zajmować historycy, zaś badanie migracji całych społeczności bądź ludów 
to przede wszystkim domena antropologów, podczas gdy dla demografów 
jednostką analizy jest zwykle dana (wybrana) populacja. 

Ważnym środkiem retorycznym stosowanym w badaniach migracyjnych 
jest, odwołująca się do wyobraźni, metafora. Pełni ona, bodaj potencjalnie, 
funkcje heurystyczne i z tej racji może być pierwowzorem nowej kategorii 
analitycznej i zaczynem nowej koncepcji teoretycznej. W licznych współcze-
snych esejach socjologicznych o mobilności, jej metafory są wręcz regułą, co 
może wynikać z podejmowanej ad hoc próby nadążania za szybko zmienia-
jącą się rzeczywistością. Konstruowanie tej figury retorycznej może być także 
rezultatem mody intelektualnej, odwołującej się do upowszechniającej się, 
jak można sądzić, skłonności do myślenia obrazowego. Może wreszcie być 
zręcznym sposobem zastąpienia systematyzacji wyników badań czy głęb-
szej refleksji teoretycznej przez środek retoryczny operujący obrazem. Do 
szczególnie popularnych należą obecnie metafory migranta jako: „nomada”, 
„koczownika”, „turysty”, „włóczęgi”20. W latach 90. w związku z gruntowny-
mi zmianami politycznymi w Europie upowszechniły się, obecnie nieco już 
zapomniane, metafory „twierdza Europa” na określenie zamożnych krajów 
Europy zachodniej i „kordon sanitarny” czy „strefa buforowa” na określenie 
krajów środkowoeuropejskich, w tym Polski. Przykładem figur retorycz-
nych należących do omawianego gatunku (metafory), które weszły na stałe 
do słownika studiów migracyjnych, są: „gorączka migracyjna”21, „strumień 
migracji”22, „fala migracji”, „szlak migracji”. Przykładem metafory, która z cza-
sem zainspirowała cały kierunek badań i stała się kategorią analityczną, jest 
„sieć społeczna”, w badaniach migracyjnych przybiera ona postać kategorii 
„migracyjnych sieci społecznych” lub „sieci migracyjnych”.

20Sporej porcji mniej znanych metafor mobilności dostarcza praca Johna Urry’ego Socjologia 
mobilności, Warszawa 2009.

21Metafora ta została użyta w studiach historycznych poświęconych migracji z ziem pol-
skich okresu zaborów. 

22Metafora użyta przez E. Lee w jego interpretacjach twierdzeń E. Ravensteina dotyczących 
migracji.
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W bogatym dorobku teoretycznym w zakresie studiów migracyjnych 
wyróżnia się kilka podstawowych opcji będących dziełem reprezentantów 
różnych dyscyplin naukowych i, tym samym, wyrazem udziału owych dys-
cyplin w tworzeniu tegoż dorobku. Owe dyscypliny to: ekonomia, socjologia, 
antropologia i psychologia społeczna. Wkładem pierwszej z nich jest opis 
i interpretacja zjawisk i procesów migracyjnych jako pochodnych sytuacji 
na rynku pracy w krajach objętych mobilnością oraz traktowanie migracji 
jako rezultatu racjonalnych decyzji osób migrujących, a także ich rodzin, 
poprzedzonej bilansem przewidywanych zysków i strat wynikających z mi-
gracji. Wkładem socjologii w badania migracyjne jest zwrócenie uwagi na 
instytucje oraz społeczne struktury i mechanizmy migracji. Perspektywa 
antropologiczna inspiruje do badania kulturowych uwarunkowań i rezul-
tatów migracji, zaś psychologia społeczna dostarcza sposobów interpretacji 
zachowań przystosowawczych, procesu akulturacji i przemian tożsamości 
imigrantów. Jest to, oczywiście, ogólne i uproszczone zestawienie głównych 
cech charakterystycznych dla podejść badawczych, inspirowanych przez wy-
mienione dziedziny wiedzy i nie obejmuje ono wszystkich dyscyplin nauko-
wych, których reprezentanci podejmują badania zjawiska migracji23. Ma też 
na celu pokazanie i podkreślenie, że wiedza dotycząca migracji, powstająca 
jako rezultat pracy przedstawicieli różnych nauk, jest z tej racji de facto in-
terdyscyplinarna. Lecz jest to nie tyle wynik współdziałania, czyli czynnej 
współpracy specjalistów z różnych dziedzin nauki, ile efekt zaznajomienia 
się z dokonaniami innych, ich twórczego rozwijania i uzupełniania, bądź też 
syntetyzowania elementów zastanego dorobku24. W praktyce badawczej ma 
również miejsce dość swobodne łączenie elementów różnych podejść teo-
retycznych i metod badawczych. Można to nazwać eklektyzmem metodo-
logicznym. Wyraża on nie tylko ducha naszych czasów, lecz staje się wręcz 
wymogiem w obliczu szybko zmieniającej się rzeczywistości, w tym form 
mobilności przestrzennej, której opis i interpretacja skłania do poszukiwań 
badawczych i nierzadko domaga się łączenia różnych metod i technik.

23Szczegółowy przegląd tego dorobku jest materiałem na osobny artykuł. Przed laty przed-
stawiłam taki przegląd (K. Romaniszyn, Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lu-
blin 2003), od tamtej pory piśmiennictwo naukowe z zakresu migracji wzbogaciło się o szereg 
podobnych przeglądów.

24Znanym przykładem takiej syntezy jest teoretyczna koncepcja przedstawiona przez  
D. Masseya, którą nazwał on teorią skumulowanej przyczynowości.
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Ze względu na zastosowane metody badań i rodzaj wykorzystywanych 
materiałów źródłowych można w obszarze studiów migracyjnych wyróżnić 
kilka podejść badawczych. Są to badania: historyczne, historyczno-socjolo-
giczne bądź socjologiczno-historyczne, socjologiczne, socjologiczno-antro-
pologiczne, demograficzne. Pierwsze z wyróżnionych, czyli badania histo-
ryczne i historyczno-socjologiczne, bazują na: a) materiałach archiwalnych 
(z różnego typu archiwów: państwowych, kościelnych, prywatnych, istnie-
jących i dostępnych w jednym lub kilku krajach); b) metodach analiz histo-
rycznych i, w niektórych przypadkach, wykorzystują wybrane socjologiczne 
kategorie analityczne. Badania te stanowią przyczynek do historii społecznej, 
która w odróżnieniu od historii politycznej nie jest zogniskowana na przy-
wódcach i wydarzeniach politycznych i w odróżnieniu od historii gospodar-
czej nie zajmuje się dziejami społeczeństw z perspektywy ich gospodarczych 
przedsięwzięć, lecz koncentruje się na życiu społecznym i działaniach zwy-
kłych ludzi, danej kategorii. Zarazem jest to historia społeczna pisana od-
dolnie, czyli jak ujął to Charles Tilly „from the bottom up”, historia widziana  
i opisywana z perspektywy tworzących ją i uczestniczących w niej ludzi, czyli 
mikrohistoria25. Jak dotąd podejście historyczne i historyczno-socjologiczne 
było jednym z częściej stosowanych w zakresie badań nad Polonią zagranicz-
ną. Gros dorobku naukowego powstałego w ramach tych badań – dotyczą-
cego różnych aspektów życia społecznego polskich imigrantów w wybranym 
kraju i okresie, różnych osób, osobistości, wydarzeń i instytucji z wybranego 
skupiska – powstało właśnie w rezultacie prowadzonych studiów historycz-
nych i historyczno-socjologicznych. Są to ułamki wydarzeń składające się na 
dzieje Polonii zagranicznej, przede wszystkim w ich wymiarze społecznym. 
Wymiar gospodarczy, czyli gospodarcza mikrohistoria Polonii zagranicznej, 
wydaje się nadal niewystarczająco zrekonstruowana.

Zbliżone, lecz nietożsame podejście badawcze reprezentują badania so-
cjologiczno-historyczne, w których problemów badawczych, kategorii ana-
litycznych i metod dostarcza socjologia, podczas gdy wykorzystywanymi 
źródłami są różnego rodzaju materiały historyczne, w tym także archiwalne. 
Mogą to być na przykład wszelkiego rodzaju druki akcydensowe, kroniki  

25Por. także: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, red. A. Pilch, 
Warszawa 1984; D. Praszałowicz, Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności migracyj-
ne, Kraków 2010.
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i dokumenty organizacji, w tym polonijnych, księgi pamiątkowe, a także do-
kumenty parafialne26. Tego rodzaju badania migracyjne, w tym także badania 
prowadzone w skupiskach polonijnych, można lokować w zakresie socjologii 
historycznej, jednak i one współtworzą wiedzę mikrohistoryczną.

Pokrewne podejściu socjologiczno-historycznemu są te socjologicz-
ne badania migracji, które bazują na zastanych dokumentach osobistych, 
czyli wspomnieniach, listach i pamiętnikach. O rzeczonej bliskości czy po-
krewieństwie decyduje rodzaj wykorzystywanego materiału źródłowego,  
a o odrębności tych podejść decyduje problem badawczy i metoda badań.  
W socjologicznych studiach bazujących na zastanych dokumentach osobi-
stych przedmiotem badania są postawy i wartości uznawane przez imigran-
tów oraz przemiany w tej dziedzinie spowodowane lub wzmocnione przez 
migrację. Klasycznym i pionierskim w tej grupie badań migracyjnych, i po-
lonijnych zarazem, jest dzieło Chłop polski w Europie i Ameryce (1976) Wil-
liama Thomasa i Floriana Znanieckiego. 

Dla socjologów cennym i wykorzystywanym materiałem są, oprócz za-
stanych, także dokumenty osobiste wywołane, zwykle przez rozpisanie 
konkursu na pamiętnik. Dokumenty osobiste, zastane i wywołane, można 
włączyć do szerszej kategorii materiałów biograficznych wykorzystywanych 
przez socjologów dla poznania nie tylko postaw i uznawanych wartości, lecz 
także ocen i „informacji o obiektywnych faktach”27. Materiały te mogą rów-
nież dostarczyć pojęć (kategorii) uwrażliwiających na jakiś problem, mogą 
ukazywać wyobrażenia o rzeczywistości, a także sposoby porządkowania do-
świadczeń przez osoby, których dotyczą i w ten sposób podsuwać potencjalne 
strategie badawcze28. W badaniach migracyjnych wszelkie materiały biogra-
ficzne zyskują ostatnio rosnące uznanie, stając się podstawą analiz różnych  
 
 

26Dla socjologa cennym materiałem badawczym są na przykład księgi chrztu prowadzone  
w krajach emigracji, informujące o nadawanych dzieciom imionach, co jest wskaźnikiem prze-
biegu procesu akulturacji, i o rodzicach chrzestnych, co jest wskaźnikiem kapitału społecznego 
rodziców ochrzczonych dzieci.

27G. Babiński, Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 
2004, s. 55.

28M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 1995, s. 166. Widoczny 
wzrost zainteresowań materiałami biograficznymi autorzy łączą z ożywieniem „dyskusji na for-
mami narracji, czasowością oraz pamięcią”; tamże, s. 167.
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problemów szczegółowych, na użytek których są też celowo pozyskiwane29. 
Wraz z nimi renesans przeżywa metoda biograficzna, stosowana również  
w socjologicznych badaniach migracyjnych, realizowana wedle wzoru stwo-
rzonego W. Thomasa i F. Znanieckiego (Chłop polski). Przyjmując paradygmat 
naturalizmu, możemy uznać, że prowadzenie badań socjologicznych metodą 
biograficzną także jest sposobem pisania społecznej mikrohistorii, czyli tego, 
co w opinii osób badanych „dopiero co było”. Jeśli jednak przyjmiemy pa-
radygmat etnometodologii, wówczas materiały biograficzne będziemy trak-
towali nie jako źródło wiedzy o faktach, lecz jako źródło wiedzy o ocenach  
i przekonaniach ich autorów i o sensie, jaki nadają oni swojemu codzien-
nemu życiu30. Metodę biograficzną uznamy wówczas za sposób poznawania 
świata przeżywanego, poznawania znaczeń, jakie ludzie nadają działaniom 
swoim i innych. W badaniach migracyjnych metodę biograficzną można 
zastosować w jeden lub drugi sposób, czyli na sposób „etnometodologicz-
ny” lub „naturalistyczny”. I tak też bywa, wybór wszelako powinien zostać 
epressis verbis stwierdzony, bowiem w praktyce badawczej zdarza się także 
nieświadoma lub tylko niewyartykułowana dwojaka, czyli „naturalistyczno
-etnometodologiczna” interpretacja wiedzy dostarczonej w rezultacie zasto-
sowania metody biograficznej, domagająca się uzasadnienia.

Socjologicznym badaniom migracyjnym nie obce jest też stosowanie 
metody studium przypadku, czyli skupienie na jednym lub kilku wybranych 
przykładach interesującego nas zjawiska lub na członkach danej zbiorowości, 
osobach bądź rodzinach, traktowanych jako jej reprezentanci lub nosiciele 
charakterystycznych dla niej cech(y)31. Opis jest często głównym celem stu-
dium przypadku, chociaż może ono posłużyć do tworzenia teorii32. W obsza-
rze badań nad Polonią zagraniczną uogólnienia wieńczące studia przypad-
ków nie przybrały, jak dotąd, postaci teorii. 

29Przykładem mogą służyć celowo wygenerowane biografie migrantów, powstałe wedle ustalo-
nych kryteriów, przedstawione i analizowane w książce: B. Cieślińska, Emigracje bliskie i dalekie. Stu-
dium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Białystok 2012.

30W tych ustaleniach bazuję na wskazanych przez Babbie’ego paradygmatach jakościowych 
badań naukowych. Pierwszy z nich, czyli naturalizm, zakłada, że badacz może opisywać rze-
czywistość społeczną taką, jaką ona jest naprawdę, gdy drugi, czyli etnometodologia, zakłada, 
że skoro „ludzie opisują swój świat nie «takim, jakim on jest», lecz «takim, jakie oni mu nadają 
znaczenie»”, to nasze badania prowadzą do ustalenia: jak i jaki sens ludzie nadają swojemu co-
dziennemu światu; E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, s. 316-317.

31Badanym przypadkiem może być też jakiś okres a nie grupa ludzi; por.: tamże, s. 320.
32Tamże.
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W socjologicznych badaniach migracyjnych cennym i wykorzystywanym 
niekiedy materiałem źródłowym jest prasa, analizowana przy pomocy meto-
dy analizy treści33, służąca odtworzeniu wyobrażeń dotyczących interesującej 
nas kwestii bądź stereotypów dotyczących interesującej nas grupy. W bada-
niach nad Polonią zagraniczną prasa polonijna jest traktowana jako uzupeł-
niający materiał źródłowy, rzadziej jako podstawowe źródło historyczne.  
Z pewnością też prasa polonijna zasługuje „na odkrycie” jako cenny materiał 
źródłowy dla metody analizy treści wybranych problemów badawczych.

Socjologiczne badania migracyjne, szczególnie obecnie w czasach fascy-
nacji danymi liczbowymi, nie stronią od wtórnej analizy danych ilościowych 
zaczerpniętych z oficjalnych statystyk, przede wszystkim, lecz nie wyłącznie 
z danych Głównego Urzędu Statystycznego, i z innych danych urzędowych. 
Zbliżają się w tym do demograficznych studiów migracyjnych, bazujących 
na analizach ilościowych i posługujących się przede wszystkim technikami 
statystycznymi.

Last but not least, na wspomnienie zasługują socjologiczno-antropolo-
giczne badania migracyjne, przez które rozumiem badania terenowe wraz 
z towarzyszącą im metodą obserwacji (quasi)uczestniczącej prowadzone 
wśród emigrantów34. Jako realizacja dyrektywy metodologicznej, brzmiącej: 
„idź tam, gdzie toczy się proces, i obserwuj go”, mogą one dostarczyć danych 
inspirujących do formułowania generalizacji ukierunkowujących dalsze ob-
serwacje i w następstwie indukcji i dedukcji generujących nową teorię35. Wy-
daje się, że w polskich, socjologicznych badaniach migracyjnych odpowiedź 
na tę dyrektywę nie jest pełna i finałem podejmowanych badań terenowych 
nie jest, jeszcze, teoria.

Jak zostało wyżej wspomniane, w obszarze badań nad Polonią zagranicz-
ną przeważają studia historyczne i historyczno-socjologiczne, obecne są ja-
kościowe studia socjologiczne, w niedoborze zaś pozostają ilościowe studia 
socjologiczne i studia demograficzne. Powstanie i upowszechnienie dostępu 
do Internetu stawia, także przed badaniami nad Polonią zagraniczną, nowe 
wyzwania, zadania i możliwości.

33Inspiracją i wzorem tej analizy jest prasoznawcza analiza treści.
34Pod określeniem obserwacja quasi-uczestnicząca rozumiem obserwację, w której badacz za-

chowuje wobec badanych swoją tożsamość i nie podaje się za „jednego z nich”. 
35E. Babbie, s. 308-309.
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Internet jako źródło nowych zadań i wyzwań badawczych
Oczywistym jest, że „komunikacja w coraz większym stopniu odbywa się 

za pomocą technologii informatycznej. Wcześniej to rozmowy telefoniczne 
nadały nowy impet badaniom (...). Teraz Internet staje się głównym medium 
komunikacji opartej w większości na tekście. Stworzyło to (...) nowe pole do 
badań etnograficznych nad danym tekstowymi, takimi jak strony interne-
towe, czaty i korespondencja elektroniczna”36. Zdania przytoczone tytułem 
wprowadzenia nie wyczerpują, oczywiście, możliwości badawczych, jakie 
dają zasoby internetowe, a tylko pokazują nowe obszary i możliwości ba-
dań i to nie tylko etnograficznych, lecz także socjologicznych i, jak sądzę, 
historycznych. W tym ostatnim przypadku, pod warunkiem prowadzenia 
archiwizacji wybranych, źródłowych danych internetowych. Również w ba-
daniach polonijnych dane internetowe stają się zarówno coraz bardziej nie-
odzowne, jak i coraz bardziej warte analizy.

Życie społeczne kolejnych skupisk polonijnych toczy się za wydatnym 
pośrednictwem Internetu, w którym zamieszczane są informacje dotyczące 
różnych bieżących wydarzeń, a często także przegląd tych wcześniejszych. 
Komunikowanie się przy udziale Internetu, przenoszenie w sferę wirtualną 
części życia społecznego, dopełnianie się aktywności wirtualnej i tej mającej 
miejsce w rzeczywistości społecznej stało się faktem i oczywistością również 
w polonijnych skupiskach. Wyrazem tego jest rosnąca ilość stron interneto-
wych, zakładanych i utrzymywanych przez kolejną społeczność polonijną37. 
Stale powiększane zasoby internetowe – zarówno strony, jak i informacje na 
nich zamieszczane – tworzone przez polskich emigrantów na ich własny uży-
tek stanowią ogromny zbiór dostępnego, wprost na wyciągnięcie ręki, mate-
riału źródłowego do wykorzystania w badaniach socjologicznych bądź histo-
rycznych dotyczących wybranego lokalnego skupiska polonijnego, Polonii  
w danym kraju, Polonii zagranicznej w ogóle. Nie ulega wątpliwości, że obec-
nie nie jest możliwa monografia danego skupiska polonijnego bez odwołania 
się do jego obecności lub, co mniej prawdopodobne, nieobecności w Inter-
necie. Należy przy tym odnotować, że w badaniach polskich emigrantów 
strony internetowe zostały już dostrzeżone jako bogate źródło wielorakiej in-
formacji zawartej na serwisach informacyjnych przeznaczonych dla Polaków 

36D. Silverman, Interpretacje danych jakościowych, Warszawa 2008, s. 161-162.
37Więcej na ten temat por.: W. Gigilewicz, Polonia w sieci, referat przedstawiony na konfe-

rencji zatytułowanej „W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym”. 
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wybierających się dopiero na emigrację, dla osób świeżo przybyłych z Polski 
i poszukujących informacji o warunkach życia i pracy w nowym kraju i dla 
już osiadłych w danym kraju38. Notabene, rola Internetu w podjęciu decyzji  
o migracji, w przygotowaniu do niej, w jej organizowaniu, w urządzaniu ży-
cia w nowym miejscu, w życiu społecznym emigrantów jest kolejnym do-
wodem ważkich społecznych implikacji postępu technologicznego w ogóle,  
a w zakresie technologii komunikacji w szczególe.

Fakt powstawania i stwierdzana niebywała popularność39 internetowych 
portali informacyjnych przeznaczonych dla polskich emigrantów nasuwa 
też nowe problemy badawcze. Jeden z nich zawiera się w pytaniu o funkcje 
adaptacyjne serwisów przeznaczonych dla emigrantów i osób wybierających 
się na emigrację. Czy owe serwisy pełnią takie funkcje i czy zastępują bądź 
uzupełniają w tych funkcjach sieci migracyjne, będące dotychczasowym 
społecznym mechanizmem adaptacji do nowego miejsca i warunków? Sło-
wem, nowym problemem i pytaniem badawczym jest, czy Sieć (Internet) 
przejęła lub uzupełnia działania sieci migracyjnych? Inny problem badaw-
czy dotyczy kwestii udziału portali w powstawania więzi społecznej w lokal-
nej, polonijnej zbiorowości. Obecne ustalenia wskazują, że tak właśnie jest40. 
Portale, stając się dla emigrantów płaszczyzną i jedną z ważniejszych form 
nawiązywania kontaktów, stwarzają możliwość poznania się osób, na przy-
kład pochodzących z tej samej miejscowości, okolicy czy regionu w Polsce, 
czy podzielających podobne zainteresowania lub posiadających podobne 
problemy, które pragną przenieść ów wirtualny kontakt do rzeczywistości. 

Jeszcze innym problemem badawczym, którego eksplorację Internet ułatwia, 
jest transmigracja. Szczególnie interesujące wydaje się badanie pod tym ką-
tem gospodarstw domowych, których członkowie stale przemieszczają się 
pomiędzy dwiema lokalizacjami, czyli domem w Polsce i domem w kraju 

38W jednej z pierwszych prac dotyczących emigracji z Polski, w której dane internetowe 
zostały wykorzystane jako dane źródłowe, autorka w ten właśnie sposób klasyfikuje i charakte-
ryzuje przejrzane strony; por.: J. Plewko, Sprostać migracji, Lublin 2010, s. 206.

39„Spośród różnych mediów dostępnych migrantom poakcesyjnym z Polski Internet cieszy się 
największą popularnością. Pokazały to badania przeprowadzone we wrześniu 2007 roku w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii”; por.: J. Plewko, s. 205. „Z treści merytorycznych zgromadzonych w serwisach 
i na forach polonijnych korzystają jednak dziesiątki tysięcy osób. Jest więc to istotne i dostępne 
źródło wiedzy o zasadach życia w krajach pobytu, przyczyniające się do tego, że nowo przybyli 
migranci lepiej radzą sobie w nowej rzeczywistości”; tamże, s. 208.

40Internet umożliwia „pozyskanie również w rzeczywistości realnej nowych znajomych i kon-
taktów społecznych”; tamże, s. 206.
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emigracji, a Internet stanowi podstawowe medium ich codziennej komuni-
kacji, pozwalające na życie w dwóch miejscach na raz. 

Ponieważ stale narastające zasoby internetowe stanowią cenne i coraz 
bogatsze źródło wiedzy o emigrantach, staje przed nami zadanie adapta-
cji istniejących i poszukiwanie nowych metod badawczych pozwalających 
na wykorzystywanie tych danych w badaniach. I tak, zgromadzone w In-
ternecie dane tekstowe mogą być analizowane metodą analizy treści (będą 
to treści internetowe tworzone zarówno przez emigrantów, jak i dla nich) 
prowadzonej wedle prawideł sztuki, czyli tak, jak prasoznawcza analiza 
treści, przy czym dane te muszą być samodzielnie przez badacza archiwi-
zowane. Również analiza internetowych danych tekstowych daje możli-
wość poznania podstawowych kategorii, którymi się posługują emigranci.  
I w tym przypadku badacz „jest w stanie zidentyfikować kategorie stoso-
wane przez zwykłych uczestników życia społecznego”41, którym jest – do-
dajmy – dana społeczność polonijna. W Internecie nie brakuje też zasta-
nych materiałów biograficznych, na przykład katalogów czy wykazów osób  
i wydarzeń. Sprawą godną namysłu jest kwestia celowego wywołania mate-
riałów biograficznych za pośrednictwem Internetu. Wydaje się, że Sieć daje 
takie możliwości, podobnie jak pozwala pozyskać dane do przeprowadze-
nia studium przypadku. Ponadto, istniejąca możliwość łatwego i niełączą-
cego się kosztami kontaktowania się z polskimi emigrantami za pośred-
nictwem Internetu otwiera przed socjologami nową, bo internetową drogę 
prowadzenia badań ankietowych, a także kwestionariuszowych. W takim 
przypadku jednym z najważniejszych problemów jest sposób doboru in-
ternetowej próby. Jest on do przezwyciężenia, przekonują o tym powstałe, 
udane i obiecujące, badania przeprowadzone na danych uzyskanych dzięki 
ankiecie umieszczonej na wybranych portalach internetowych42. Jeszcze 
inną możliwością uzyskania danych do analizy, wartą wykorzystywania  
w badaniach polonijnych, jest przeprowadzenie wywiadów z emigrantami 
za pomocą elektronicznych komunikatorów.

41D Silverman, Interpretacje, s. 164, chociaż – zdaniem autora – etnografii brakuje jeszcze „roz-
winiętego modelu pozwalającego opisać te kategorie”; tamże. Tworzenie takiego modelu jest też 
zadaniem w badaniach polonijnych.

42Mam na myśli kilka niepublikowanych prac magisterskich powstałych pod moim kierun-
kiem w IS UJ.
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Reasumując, Internet stwarza możliwości pozyskiwania danych do badań 
prowadzonych różnymi metodami, umożliwia bezpośrednie prowadzenie ba-
dań empirycznych na odległość oraz generuje nowe problemy badawcze. Za-
tem, pierwszym novum w badaniach polonijnych związanych z powszechną 
dostępnością Internetu są internetowe materiały źródłowe, drugim są interne-
towi respondenci, trzecim zaś problemy badawcze. Z nowymi możliwościami 
łączy się nowe zadanie polegające na doskonaleniu i adaptacji istniejących 
metod i technik badawczych do badań z wykorzystaniem zasobów interneto-
wych. Wskazane, to możliwości i zadania dla poszczególnych badaczy. Odręb-
ne zadanie staje przed poważną placówką naukową, skupioną na badaniach 
Polonii zagranicznej, polega ono na systematycznym tworzeniu dostępnego 
on-line Internetowego Archiwum Polonijnego czy też Polonijnej Internetowej 
Bazy Danych gromadzącej dane dotyczące Polonii na świecie43. Do takiego, 
ze wszech miar potrzebnego, Archiwum mogłyby być także przekazywane 
przez poszczególnych badaczy ich internetowe dane źródłowe z zakończo-
nych badań własnych, a także komunikaty z badań aktualnie prowadzonych. 
W ten sposób systematycznie powiększałaby się dostępna on-line polonijna 
internetowa biblioteka danych źródłowych z przeprowadzonych badań, które 
mogłyby stanowić punkt odniesienia dla kolejnych eksploracji. Pożytki z po-
wstania Internetowego Archiwum Polonijnego byłyby wielorakie. Po pierw-
sze, zachowane zostałyby informacje bieżące, systematycznie z sieci usuwa-
ne44 oraz całe strony, które z czasem także przestają być dostępne z różnych,  
w tym z finansowych, względów. W ten sposób powstawałoby internetowe 
archiwum społecznej i sieciowej zarazem aktywności skupisk polonijnych. 
 Z czasem dane takie stanowiłyby cenne źródło historyczne do badań. Po 
drugie, powstałaby dostępna i łatwo osiągalna pula wiedzy o przeprowadzo-
nych i zakończonych badaniach polskich emigrantów, co dałoby możliwość 
odwoływania się do nich i ich kontynuowania w tej samej lub zmodyfikowa-
nej postaci. Powstałby też łatwo dostępny zbiór danych źródłowych z prze-
prowadzonych badań, dający możliwość prowadzenia analiz porównawczych  
i dokonywania syntez służących kumulacji wiedzy. Baza internetowych da-
nych dotyczących skupisk polonijnych miałaby też zastosowanie praktyczne 

43Tworzenie takiej bazy jest prawnie i technicznie możliwe i niekoniecznie kosztowne.
44Praktyka stałego „odświeżania” strony dla jej stałej atrakcyjności jest powszechna, strony 

niezmieniane szybko przestają być odwiedzane.
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jako płaszczyzna nawiązywania kontaktów z tymi skupiskami polonijnymi, 
jednocześnie ułatwiająca im nawiązywanie kontaktów między sobą. W ten 
sposób określenie „polska diaspora” miałoby swój empiryczny desygnat. 

* * *
Badania nad Polonią zagraniczną rozumianą jako część Polonii zyskują 

obecnie – w obliczu ogromnej, ponad dwumilionowej emigracji z Polski – 
niebywałą rangę naukową i społeczną. Przez ludzi nauki okoliczność ta nie 
może być traktowana inaczej niż niezwykle pilne wyzwanie i zadanie.

Migration studies - achievements and challenges
The following article is a reflection on the specific nature and objecti-
ves of the studies on the Polish community abroad, in the context of 
migration research, which is in the peak of its development, also in 
our country. At the beginning of the research devoted to the Polish 
emigrants there appeared awareness of the mission that this research 
had to be conducted for the sake of the emigrants who were part of 
Poland. Today, this mission is not ceased, and it becomes even more 
urgent in the face of the exodus from Poland and the specificity of 
the emerging world order, requiring human material, not people with 
established national identity. It is also a challenge for the scholars. In 
this context, the paper discussed current source approaches and rese-
arch methods appropriate for the studies on migration, with special 
emphasis on the studies of the Polish community abroad, and the new 
challenges which the researchers must face due to the popularization 
of the Internet among the Polish emigrants.

Słowa kluczowe: 
migracje jako element porządku ekonomicznego, badania migra-
cyjne, badania nad Polonią zagraniczną (badania polonijne), Inter-
net jako źródło nowych wyzwań badawczych

Key words: 
migration as part of the economic order, migration studies, studies 
on the Polish community abroad, the Internet as a source of new 
research challenges
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Temat może sprawiać wrażenie jakiegoś przeglądu badań. Tak jednak 
nie jest. Obszar badawczy związany z Polonią jest rozległy. Chodzi nie tylko 
o wymiar geograficzny, choć właśnie on zasługiwałby może na najbardziej 
wnikliwą uwagę. Polonia jest rozsiana po całym świecie, ale nierównomier-
nie, gdyż na przykład w Republice Południowej Afryki Polonia jest wpraw-
dzie obecna, lecz nie może być traktowana tak samo jak Polonia amerykań-
ska (USA). Niemniej problemy badawcze istnieją wszędzie tam, gdzie Polacy 
lub poprawniej – osoby polskiego pochodzenia, tworzą jakąś społeczność. 
Otóż właśnie charakter tej społeczności jest dla badaczy przedmiotem zasłu-
gującym na uwagę w pierwszej kolejności. Ona sama musi się zdefiniować.  
I będzie to inna definicja w przypadku Polonii zarobkowej nam współcze-
snej. Problem przynależności jest w niej stale otwarty. Może się okazać, że 
chwilowy pobyt się utrwali i wtedy – choć nie zaniknie motywacja, nazwijmy 
ją, „ojczyźniana”, to jednak kwestia przynależności musi się siłą rzeczy skry-
stalizować na korzyść kraju osiedlenia.

Obecnie zdarza się częściej, że ktoś żyjący, a nawet bardzo aktywny  
w określonym środowisku polonijnym, opuszcza je, wracając do kraju. Polo-
nię zatem cechuje dziś często fluktuacja, przepływ i chwilowość. Te cechy nie 
sprzyjają powstawaniu stabilnych struktur polonijnych. Oczywiście predy-
katy określające charakter Polonii są liczne i nie trzeba ich tutaj szczegółowo 
rozważać. Ten geograficzny jest bardzo ważny, gdyż z nim wiążą się inne, 
choćby wymieniony element stabilności. 

W tytule użyto też dosyć płynnych określeń chronologicznych: „wczoraj  

Ks. EDWARD WALEWANDER – Lublin

Badania nad Polonią - wczoraj i dziś.
Niektóre aspekty problematyki polonijnej
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i dziś”. To drugie, „dziś”, wydaje się nie prowokować dalszych pytań, choć  
i ono jest rozciągliwe, bo może się mieścić w przedziale kilku lub więcej lat, 
nawet jednego pokolenia. „Wczoraj” to już jednostka miary bardzo subiek-
tywna. Granicy, jaka ją zakreśla, nie sposób jednoznacznie wyznaczyć. 

W artykule nie podejmuje się kompleksowej tematyki związanej z Polo-
nią. Jest ona zbyt rozległa. Pojęcie „niektóre aspekty”, jak to sformułowano  
w tytule, niewiele mówi. Najogólniej w ramach tego pojęcia można pomie-
ścić takie zagadnienia, jak samoświadomość poszczególnych kategorii Po-
lonii. Wszak to nie z zewnątrz następuje ich określenie się, ale musi ono 
dokonać się w nich samych. Inny aspekt dotyczy działania „z zewnątrz”,  
a więc pracy badawczej sensu stricto. Tutaj udział badaczy spoza kręgów 
polonijnych jest znaczący, a można powiedzieć – nawet dominujący. Choć  
z drugiej strony nie znaczy to, że Polonia nie potrafi mówić sama o sobie. 
Prace tam powstające w znacznej mierze wolne są od ustaleń apriorycznych, 
dają bowiem materiał bardziej sprawdzalny. 

Dla niejednego Polonusa urodzonego już na obczyźnie owo „wczoraj” 
nie sięga dalej jak po exodus „solidarnościowy” czy czasu stanu wojenne-
go. Wszystko zależy od punktu widzenia i od tego, jakie problemy zechcemy 
wziąć na warsztat. Łatwiej wytłumaczyć słowo „dziś”. Mamy na myśli współ-
czesną nam emigrację za chlebem. Zjawisko obserwowane w każdej rzeczy-
wistości kolonialnej, występujące raz ostrzej, raz łagodniej. Jako pierwsze 
należy postawić pytanie, czy emigracja ta chce być Polonią w starym stylu, 
tzn. – umownie przyjmijmy – takim, jakim była w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia i dawniej. 

Niniejszy artykuł nie pretenduje do jakiegoś znaczącego novum. Przede 
wszystkim przypomina i podsumowuje pewne sprawy. Jego wartość, jeśli 
można zaryzykować tak śmiałą ocenę, polega przede wszystkim na ukazaniu 
zagadnień, które w zrutynizowanych badaniach umykają niekiedy uwadze. 

Próba klasyfikacji Polonii
Zjawisko społeczne zwane Polonią pojawiło się w czasach masowych 

migracji ludności z Polski nie tylko za Ocean Atlantycki, do obu Ameryk, 
Północnej i Południowej, ale także do krajów europejskich, gdzie łatwiej było 
o zarobek. Migracja ta zaczęła się na dobre w drugiej połowie XIX wieku. 
W krajach osiedlenia stworzyła charakterystyczną grupę etniczną, związaną 
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z nimi ekonomicznie, ale bez zakorzenienia w miejscowym społeczeństwie. 
Dlatego nie tylko kultywowano zwyczaje starego kraju, ale obstawano tak-
że przy edukacji dzieci i młodzieży w szkole polskiej1. Ten typ Polonii mógł 
egzystować i uniknąć asymilacji wyłącznie dzięki znalezieniu oparcia w pol-
skiej parafii, dzięki polskiemu księdzu, nauczycielowi i różnym przybudów-
kom tych instytucji, zwłaszcza mającym na celu obronę interesów polskich 
emigrantów, przeważnie nieznających urzędowego języka kraju osiedlenia2. 
Ogólnikowo wspomniany typ Polonii stanowi dziś w zasadzie już relikt hi-
storyczny, bowiem może nie drugie, ale trzecie pokolenie z całą pewnością 
było wykształcone w szkole nawet noszącej miano polskiej, ale z miejsco-
wym językiem wykładowym. Ten typ Polonii, obecnie kultywujący jeszcze 
tradycje polskie, ma już etniczną tożsamość kraju osiedlenia. 

Następny rozrzut Polonii spowodowała druga wojna światowa. Można  
w tym przypadku mówić o emigracji przymusowej, będącej wyrazem sprze-
ciwu wobec rządów komunistycznych w Polsce po 1944 roku. Zróżnicowa-
nie organizacji życia polonijnego w zależności od kraju osiedlenia to problem 
odrębny, wymagający osobnego omówienia. Przykładowo: o ile w Wielkiej 
Brytanii do dobrego tonu należało używanie języka polskiego i nieokazy-
wanie przywiązania do kraju osiedlenia, o tyle w USA zdziwienie budziło 
wymaganie od przybyszów z Polski posługiwania się językiem innym niż 
angielski. Na ogół manifestowano także patriotyzm amerykański, a polską 
tożsamość – w miarę upływu czasu i coraz mniejszych widoków na powrót 
do Polski – plasując na coraz dalszym miejscu. Polonia powojenna tworzyła 
więc swoistą replikę tej pierwszej, z tym, że ominął ją na ogół trudny start  
w życie na emigracji bez znajomości języka i niezbędnej edukacji. 

Trzeci exodus polonijny kształtował się w ciągu wielu lat i właściwie nie 
stworzył, przynajmniej za oceanem, jakiegoś określonego typu tożsamo-
ściowego, mieszczącego się w ramach przyjmowanych dotąd kryteriów. 
Byli to ludzie wyciekający z PRL-u i szukający azylu na Zachodzie, zdani 
na los obywateli ledwie tolerowanych, często przebywających na statusie 

1Z. Zieliński, Mit „Polak-katolik”, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiń-
ski, Wrocław 1994, s. 107-114; E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce 
Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin 1996, s. 214-219; tenże, Pro-
blematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, wyd. II, Lublin 2000.

2Por. Z. Zieliński, Pierwsi zmartwychwstańcy jako budziciele sumienia narodowego i duszpa-
sterze Wielkiej Emigracji, w: Zmartwychwstańcy w dziejach Kościoła i narodu, red. tenże, Katowice 
1990, s. 212-221.
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tymczasowości, prawie w ogóle nieprzygotowanych do życia w obcym spo-
łeczeństwie, kontentujących się najniższymi zajęciami, minimalnie opła-
canymi3. 

Kolejna, czwarta już grupa w tym peletonie emigrantów to ludzie „So-
lidarności” i stanu wojennego, niemal zawsze tylko jedną nogą zahaczający  
o ów ląd ocalenia, a w rezultacie zapuszczający potem tam korzenie. Ta gru-
pa była najbardziej roszczeniowa, wyraźnie podkreślała polityczny charak-
ter swego wychodźstwa. Jednakże właśnie ona szybciej niż inne dochodziła 
do znośnej regulacji swego pobytu i egzystencji. Jej wkład w życie Polonii 
był mniejszy niż poprzednio wymienionych grup i bardziej interesowny, co  
z kolei drażniło starych Polonusów. Wielu, w zależności od stopnia „wtopie-
nia się” w nowym świecie, zacierało swą polskość. O większym zaangażowa-
niu dla starego kraju można było mówić tylko w sporadycznych przypad-
kach. Większość tej emigracji jest może zainteresowana Polonią, ale nie na 
tyle, żeby ponosić z tego tytułu jakieś znaczniejsze ofiary.

 
Próba spojrzenia na pracę polonijną wykreowaną w starym kraju
Przez długi czas, sięgając jeszcze do przedwojnia, w Polsce bardziej my-

ślano o pracy dla Polonii niż z Polonią. Pierwsza fala emigracji nie miała do-
statecznego zaplecza intelektualnego, żeby wejść w dialog z krajowymi in-
stytucjami polonijnymi, wliczając do nich Kościół, władze resortu kultury, 
organizacje społeczne. Główną troską tych podmiotów było zapobieżenie 
wynarodowieniu Polonii, gdziekolwiek by się ona znajdowała. W istocie była 
to tendencja słuszna z wielu względów, ale dla egzystencji Polaków w obcych 
krajach wręcz zabójcza, skazująca ich na życie na marginesie danego spo-
łeczeństwa, tworząca tamtejszy proletariat. Troska o zachowanie poczucia 
przynależności do narodu polskiego była zrozumiała, gdyż ówcześni emi-
granci pochodzili z Polski pod zaborami. 

3Zofia Lechnicka-Affeltowicz żyjąca od początku drugiej wojny światowej w Londynie wspo-
minała w 1994 r.: „Strasznie nie lubimy, jak się nas nazywa Polonią, dlatego że Polonia się nam 
kojarzy z Polonią amerykańską, z ludźmi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy, którzy byli pa-
triotami, ale takimi patriotami od akademii, tańców narodowych, pierogów, bigosu, wódki oczywi-
ście, ale nie mieli żadnej wizji tej Polski i właściwie wyjechali, żeby się urządzić w życiu, które było 
ciężkie w ojczyźnie. Z nami było zupełnie inaczej. Ja jestem z Armii Krajowej, więc ja przyjechałam 
z ogromnym bagażem patriotyzmu i oddania sprawie Polski. To samo było zresztą z walczącą armią 
polską na Zachodzie, II Korpus może być tego największym przykładem. No i przez te czterdzieści 
parę lat tworzyliśmy to państwo”. A. Kroh, Starorzecza, Warszawa 2010, s. 365. 
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Jeśli chodzi o liczniejszą w tym czasie emigrację niemiecką do USA, 
mimo jej wielkich skupisk (m.in. nad jeziorem Michigan), w drugim pokole-
niu trudno było znaleźć ludzi mówiących po niemiecku, choć mieli oni prze-
ważnie niemieckich duszpasterzy. Pragmatyzm górował nad sentymentem 
etnicznym. 

Akcja przeciwko wynarodowieniu ze strony polskiej trwała przez dal-
sze dziesięciolecia, a w mentalności wielu osób utrzymuje się do dzisiaj. 
Dobrze, jeśli propaguje się język polski, nawet folklor (trzeba przyznać, 
dość ułomny). Godne poparcia są próby kontaktu z krajem. Zupełnie jed-
nak anachroniczne jest nazywanie amerykańskich Polonusów Polakami, 
na co przeważnie się obruszają. Co innego, gdy chodzi o kraje europej-
skie, ale tutaj hermetyczność miejscowych społeczeństw jest tak wielka, 
że utrzymywanie tożsamości polskiej jest rodzajem samoobrony. Jednak 
również tu przesadna akcja obronna przed wynarodowieniem mija się  
z celem. Wynarodowi się pewna część tamtejszej Polonii, a inni pozosta-
ną w gettach lub wrócą do kraju. Spotyka się emigrantów z początku XX, 
a nawet z końca XIX wieku, którzy pielęgnują groby swych przodków  
w okolicach Poznania, walczą o utrzymanie polskiego brzmienia na-
zwisk, o każde w nich ń, ż, ę, ą, ale języka ojców już nie znają, a zapytani, 
kim są, odpowiadają: obywatelami RFN, niekiedy Niemcami o polskich 
korzeniach. Inne pytanie: 

– A dziadkowie, rodzice należeli do towarzystw polskich? 
– A jakże, należeli, aż Hitler je zlikwidował. 
– Zatem czemu pan od tego tak się odsunął? 
– Bo trzeba żyć tak, jak żyją inni – pada częsta odpowiedź. 
Czym zatem może, a nawet powinna być praca polonijna dziś? Wiado-

mo, że nie może być tym, czym była przez lata. Po prostu nie ma na taką 
zapotrzebowania4. Grupa etniczna w obcym kraju żyje po części autoryte-
tem kraju osiedlenia. Jego znaczenie, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, 
promieniuje niejako również na pozycję owej grupy, co wcale nie znaczy, by 
z tego powodu zaznaczała swą tożsamość etniczną z tym krajem. Służy raczej 
wzrostowi jej pozycji w społeczeństwie, z którym się ona identyfikuje. O tym 

4Por. E. Walewander, Metodologiczne problemy w rozwoju badań polonijnych, w: Diaspora pol-
ska w procesie globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński i H. Chałupczak, Kraków 
2006, s. 312-315.
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należy pamiętać, wychodząc naprzeciw Polonii; traktować ją trzeba z punk-
tu widzenia jej tożsamości, ale nie tożsamości życzeniowej, a więc widzianej  
z perspektywy własnego kraju.

Jeśli chcemy utrzymać związek Polonii z krajem pochodzenia, musimy 
podawać o nim rzetelne wiadomości i jak najwięcej przedmiotów i wytwo-
rów bieżącej kultury, takich jak filmy, sztuki teatralne, jak najwięcej polskiej 
literatury w tłumaczeniu na języki, jakimi Polonia się posługuje, z którymi 
się styka. Naiwne wtłaczanie folkloru jako jeśli nie jedynej, to najczęściej ser-
wowanej porcji polskości musi być rozumnie sterowane, żeby nie stworzyć 
wrażenia, że polscy chłopi korzystają z jednego konika i jeżdżą polną drogą. 
Tym nie ma się co szczycić.

Osoby zajmujące się w kraju pracą polonijną nie powinny daremnie cze-
kać, aż Polonusi zaczną mówić po polsku, ale muszą się do nich zwracać  
w języku, jakim oni aktualnie się posługują.

Przyciąganie Polonii do kraju pochodzenia przez imprezy, kursy, wa-
kacje itp. musi mieć na celu pokazanie prawdziwego oblicza Polski. Daw-
ne oprowadzanie po „odświętnych” zakątkach odnosi odwrotny skutek, 
gdyż wystarczy skonfrontować je z rzeczywistością, (np. podczas odwiedzin  
u krewnych), a burzy się nie tylko wystylizowany obraz, ale, co istotne, rów-
nież zaufanie do tych, którzy go tworzą.

Podsumowanie 
Konkluzja jest zwięzła: po prostu Polonia musi stać się partnerem, a nie 

podopiecznym, przedmiotem naszej troski, o którą nie zabiega. Musimy 
także okazać chęć brania od niej wartości nie tylko materialnych, lecz także 
geniuszu, jaki kolejne pokolenia Polaków wypracowały na obczyźnie. Dlate-
go Polonią nie mogą się zajmować ludzie przypadkowi, co jest w Polsce od 
dawna zjawiskiem powszechnym. Ich działalność doprowadza do tego, że 
Polonia w dużej części po prostu pragnie przestać nią być. 

Jest jeszcze jeden aspekt, na jaki wypada tu zwrócić uwagę. Chodzi  
o sposób traktowania Polonii przez tzw. zawodowców, a więc osoby zajmu-
jące się nią niejako z urzędu, często z jakimś poczuciem wyższości. Wynika 
to z wspomnianego wcześniej niepożądanego trendu „opiekuńczego” w pra-
cy polonijnej, a niekiedy także z faktycznie istniejącej przewagi kulturowej. 
Rzecz w tym, że wykorzystywanie jej jako atutu mającego ugruntować au-
torytet, raczej go niszczy. Ta maniera wyższości „krajana” nad „Polonusem” 

Ks. Edward Walewander
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powinna zniknąć z wszelkich kontaktów między krajem a Polonią. Jest to 
nie tylko wymóg stawiany przez metodę działania, ale bardziej jeszcze taktu  
i wartości humanitarnych. Dlatego pozostaje nie do przecenienia w podej-
mowaniu jakichkolwiek badań nad Polonią.

Research on the Polish community abroad – yesterday and today. 
Some aspects of the problems of the Polish community abroad
The Polish community abroad is scattered all over the world, but 
unevenly, and research problems exist in the places where the Poles 
or more correctly - people of Polish descent, form a community.
Currently people who live abroad, even those very active in a speci-
fic expatriate environment, quite often decide to come back to the-
ir own country. The Polish community abroad therefore is today 
often characterised by fluctuation, flow and temporariness.
The social phenomenon called the Polish community abroad ap-
peared in a time of mass migration of the Poles, not only to North 
and South America, but also to other European countries, where it 
was easier to earn money. This migration began in the second half 
of the 19th century. In the countries of residence the expatriates 
created a distinctive ethnic group connected with those countries 
economically, but without being rooted in the local society. The 
Second World War resulted in another wave of migration. We can 
say in this case about the forced emigration, which was an expres-
sion of the opposition towards a communist rule in Poland after 
1944. The third exodus lasted for many years and it encompassed 
the people fleeing the Polish People’s Republic and seeking asylum 
in the West. The fourth group includes the people of “Solidarity” 
and martial law.
People who deal with the Polish community abroad should not idly 
wait for them to speak Polish, but they need to address them in  
a language which they currently use.
The Polish community abroad has to be a partner, not the one in 
our charge, whose recognition we do not seek. We must also show 
a desire to take from it not only material values but also the genius 
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which was generated by successive generations of the Poles abroad. 
That is why random people cannot work on the Polish community 
abroad, which unfortunately has long been a commonplace in Po-
land. Their activity contributes to the situation in which there are 
people among the Polish community abroad who do not want to be 
identified with this name.

Słowa kluczowe: 
Polonia, tożsamość, emigracja

Key words: 
Polonia, identity, emigration
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Wstęp
W latach 1999-2004 autor niniejszego opracowania posługiwał jako ka-

pelan w jednym ze szpitali w Innsbrucku (zachodnia Austria), a jednocze-
śnie studiował na miejscowym wydziale teologicznym. Przygotowywanie 
pod kierunkiem ks. profesora Józefa Niewiadomskiego rozprawy doktorskiej 
stało się okazją do zapoznania się z myślą francuskiego antropologa i litera-
turoznawcy René Girarda (1923-) oraz recepcją jego idei w przestrzeni teolo-
gicznej, której dokonał szwajcarski jezuita Raymund Schwager (1935-2004), 
profesor teologii w Innsbrucku1. Z punktu widzenia autora myśl Girarda była 
atrakcyjna nie tyle jako narzędzie interpretacyjne w teologii, co raczej w ana-
lizach politologicznych, tj. dotyczących Polonii w Wielkiej Brytanii2.

Prezentując w niniejszym artykule teorię mimetyczną René Girarda, 
wskazano na jej przydatność w badaniach funkcjonowania różnych grup 
społecznych, w tym mniejszości etnicznych. Egzemplifikowano to przy po-
mocy odniesienia do społeczności polonijnej w Wielkiej Brytanii – do inte-
rakcji zachodzącej wewnątrz tej grupy oraz w stosunku do kraju osiedlenia  
i pochodzenia.

Publikacje René Girarda są w Polsce znane. Brakuje jednak spopularyzo-

* Ks. Adam Romejko; ur. 1971; dr; adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego; ul. Grobla I 13A/3, 80-834 Gdańsk; aromejko@gmx.net; więcej informacji na stronie interne-
towej www.romejko.edu.pl.

1Por. A. Romejko, Transformationskraft des Opfers. Ein Beitrag zum Opferdiskurs im Umkreis der 
mimetischen Theorie, Gdańsk 2007.

2Por. tenże, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Tuchów 2001; wyd. 2, Toruń 2002.
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wania jego koncepcji. Wśród polskich opracowań, w których szerzej zapre-
zentowano myśl Girardowską, zasługują na uwagę następujące: abp. Stanisła-
wa Budzika, Dramat odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przy-
kładzie R. Girarda, H. U. von Balthasara i R. Schwagera (Tarnów 1997)3 oraz 
jezuity o. Jacka Bolewskiego, Mit i prawda kultury. Z inspiracji René Girarda 
(Warszawa 2007)4. Ze względu na dostępność w internecie (www.romejko.
edu.pl) godne polecenia są dwa opracowania: A. Romejko, Teoria mimetycz-
no-ofiarnicza. Wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdań-
skie” 15-16 (2002-2003), s. 55-64; tenże, Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje 
(Hi 19,25). Idea ofiary w myśli René Girarda, „Studia Gdańskie” 21 (2007),  
s. 59-77. W 2013 roku wydano czasopisma poświęcone Girardowi: „Roczni-
ki Kulturoznawcze” 4 (2013), nr 25 oraz „Studia Gdańskie” 32 (2013)6.

Główne założenia teorii mimetycznej
Dziełem stojącym u początku naukowej drogi, która René Girarda zawio-

dła do wypracowania teorii mimetycznej, jest Mensonge romantique et vérité 
romanesque. Wydane zostało ono w 1961 roku7. W jego tytule odbija się ge-
neza teorii mimetycznej – literatura. Sam Girard wielokrotnie podkreślał li-
terackie inspiracje, które stoją u początków jego rozważań intelektualnych. 
Np. w wywiadzie udzielonym w dniu 29 kwietnia 2008 roku stwierdził: „The 
genesis of the mimetic theory is literary”8. Dzieła: La violence et le sacré (Paris 
1972)9 oraz Des choses cachées depuis la fondation du monde (Paris 1978)10 

3Syntezę dotyczącą René Girarda zob. S. Budzik, Teologia a obraz człowieka na przykładzie 
antropologii René Girarda, w: Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, red. M. Heller,  
S. Budzik, S. Wszołek, Tarnów 1996, s. 227-252.

4Inspiracje Girardowskie odbijają się w innej publikacji, którą o. Jacek Bolewski poświęcił 
założycielowi jezuitów, Ignacemu Loyoli; zob. J. Bolewski, Nowoczesność Ignacego Loyoli. Na tle 
„błędnego” Don Kichota, Warszawa 2006.

5Wartym uwagi jest zamieszczony tam artykuł ks. Józefa Niewiadomskiego pt. Fenomen Gi-
rarda, s. 7-20.

6Czasopismo w formie elektronicznej zob. www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/pdf/sg_
xxxii.pdf (odczyt z dn. 15 maja 2014 r.).

7Wyd. pol. Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, Warszawa 2001.
8„Teoria mimetyczna ma literacką genezę”; zob. René Girard Genesis of Mimetic Theory 1, 

www.youtube.com/v/Ak8VXw-9NBQ&hl=en (odczyt z dn. 14 maja 2014 r.).
9Wyd. pol. Sacrum i przemoc, Poznań 1993-1994.
10W języku polskim opublikowano dwa fragmenty tego opracowania: Rzeczy ukryte od założenia 

świata, „Literatura na Świecie” 1983, nr 12, s. 74-182 oraz Logos Heraklita i Logos Jana, „Studia Filo-
zoficzne” 1988, nr 10, s. 180-193. Odnosząc się do opracowania Des choses cachées, chętnie używa się 
w języku polskim tytułu pierwszego z ww. tłumaczeń.
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stanowią kolejne etapy badawcze. W ramach pierwszego Girard odniósł się 
do mitologii, w drugim – do Biblii. Analiza powieści doprowadziła go do 
przekonania, że na ludzkie zachowanie wpływa ważny czynnik, którym jest 
naśladownictwo (gr. mimesis). W popularnym przekonaniu, w którym odbija 
się wiara w ludzką wolność i unikatowość (indywidualizm), człowiek jako 
jednostka jest najważniejszą determinantą samego siebie. Takie spojrzenie 
oddawane jest w języku polskim w znanym porzekadle: człowiek jest kowa-
lem swego losu. Girard nie zgadza się z tym poglądem. Jego zdaniem w rela-
cjach międzyludzkich ujawnia się potężna siła, którą jest naśladownictwo.

Mimesis to zjawisko, które obserwuje się nie tylko w świecie ludzkim, lecz 
także w przyrodzie. Różnica ujawnia się w jego intensywności. René Girard 
przywołuje słowa Arystotelesa, który podkreśla, że „…tym właśnie człowiek 
się różni od innych zwierząt, że jest istotą najbardziej zdolną do naśladowa-
nia”11. Mimesis może ujawnić się w formie pozytywnej i negatywnej. Pozy-
tywna mimesis zawarta jest w przepowiadaniu Jezusa oraz Jego uczniów. 
Jezus zachęca, aby iść za Nim12 oraz naśladować Go, niosąc swój krzyż13. Św. 
Paweł, apeluje, aby naśladować jego osobę, wskazując jednocześnie, że on też 
ma wzór postępowania – Jezusa14. U autora Listu do Hebrajczyków wzorem 
godnym naśladowania są ci, których wiara została sprawdzona w przeciwno-
ściach15, a św. Jan wzywa, aby naśladować dobro, a nie zło16.

René Girard skupia się na negatywnej mimesis tj. takiej, która charakte-
ryzuje się znaczącą siłą destrukcyjną. W archaicznych społecznościach, któ-
re nie miały wypracowanego systemu sądowniczej prewencji, mogła ona na 
tyle zachwiać życiem wspólnoty, że efektem był jej rozpad17. W czym ujaw-
nia się negatywne oddziaływanie mimesis? Analizując dzieła literackie, Gi-
rard zwraca uwagę na specyficzną interakcję powieściowych bohaterów. Ich 
dążenia i pragnienia – to, czego pożądają – nie są spontaniczne. Kierują się 
pragnieniami innych ludzi. Inny pełni podwójną rolę – jest wzorem pragnie-
nia a jednocześnie – na skutek kierowania uwagi ku temu samemu przed-

11Arystoteles, Poetyka, w: Arystoteles, Etyka wielka – Poetyka, Warszawa 2010, rozdz. 4.
12Mt 4, 18-22; 9,9; 19, 21; Mk 1,16-20; 2,14; 10,21; Łk 5,27-28; 18,22; J 1,43; 8,12.
13Mt 10, 38; 16,24; Mk 8,34; Łk 9,23.
141 Kor 4, 16; 11,1; Ef 5,1; Flp 3,17; 1 Tes 1,6.
15Hbr 6,12; 13,7.
163 J 1,11.
17R. Girard, Sacrum i przemoc, t. 1, s. 21; por. R. Schwager, Brauchen wir einen Sündenbock? 

Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften, Wien-München 1994, s. 18.
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miotowi pragnienia – rywalem. Stąd Girard mówi o pragnieniu trójkątnym. 
Wierzchołkami trójkąta mimetycznego są: 1. podmiot pragnienia; 2. wzór/
rywal pragnienia; 3. przedmiot pragnienia18. Ponieważ mamy do czynienia 
z układem dynamicznym, przypisanie wierzchołków mimetycznego trójkąta 
do poszczególnych jednostek może się zmieniać. Struktura postaje jednak ta 
sama19. W społecznościach archaicznych mimetyczne pragnienie odnosiło 
się przede wszystkim do tego, co związane było z utrzymaniem egzystencji, 
a więc pożywienia oraz sfery seksualnej (prokreacja)20. Obecnie często nie 
chodzi o wejście w posiadanie przedmiotu pragnienia, lecz o związany z tym 
prestiż, a przede wszystkim o samo pragnienie21.

Dynamizacja relacji międzyludzkich w ramach pragnienia trójkątnego 
może doprowadzić do przesilenia, które René Girard określa mianem kry-
zysu mimetycznego. Wyraża się on w intensyfikacji rywalizacji, która pro-
wadzi do wszechogarniającego konfliktu. Do tej rzeczywistości nawiązuje 
znana łacińska maksyma bellum omnium contra omnes (wojna wszystkich ze 
wszystkimi)22. Skoro nie ma instytucji, której siła moralna (autorytet) oraz 
rzeczywista (oddziały prewencji) mogłaby pomóc w zatrzymaniu (samo)
nakręcającej się spirali przemocy, postaje jedynie destrukcja. Okazuje się 
jednak, że mimetyczna rywalizacja ma także „jasne oblicze”. Girard w hipo-
tetyczny sposób wskazuje, że jednostkowa przemoc przeciwko przypadko-
wej ofierze dokonana w czasie kryzysu znalazła naśladowników. To, co in-
dywidualne, przerodziło się w to, co kolektywne. Zbiorowa przemoc stała się 
sposobnością do zjednoczenia rozchwianej dotychczas grupy. Jej uczestnicy 
nie rozumieli mechanizmu, w którym uczestniczyli. Wiedzieli jednak, że  
w „cudowny” sposób wróciła jedność. To wydarzenie Girard określa mianem 
mordu założycielskiego. Konsekwencją jest sakralizacja – nowa optyka, która 
towarzyszy sprawcom mordu. Wyraża się ona w ambiwalentnym spojrzeniu 
na ofiarę. Ponieważ jej zabicie przywróciło pokój, była ona winna panujące-
mu chaosowi. Odzyskana jedność świadczy o posiadanej przez nią mocy. Od 
tej pory nie jest ona kimś złowrogim, lecz przynoszącym („boskie”) błogo-

18W formie graficznej trójkąt mimetyczny zob. M. Zambrzycki, Homo Bioelektromimeticus. Sys-
tem pojęć i hipotez modelowych, „Studia Gdańskie” 32 (2013), s. 42.

19R. Girard, Prawda powieściowa, s. 100.
20S. Budzik, Dramat odkupienia, s. 75.
21M. Goszczyńska, Wstęp tłumacza, „Studia Filozoficzne” 1988, nr 1, s. 177.
22Por. T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 

Warszawa 2005, s. 206-207.
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sławieństwo. Girard wskazuje, że ta ambiwalencja zawarta jest w treściowym 
znaczeniu pojęcia sacrum. Wywodzi się ono od łacińskiego słowa sacer, któ-
re można tłumaczyć nie tylko jako święty, lecz także jako przeklęty. Ta zna-
czeniowa dwoistość nie jest czymś typowym dla kręgu kultury europejskiej. 
Także u innych ludów można spotkać się z tym, że jedno pojęcie służy do 
wyrażenia chaosu i porządku kulturowego23.

Mord założycielski odcisnął niezatarte piętno na grupie, która go do-
świadczyła. Wyrażało się ono w pragnieniu, aby w sytuacji ponownych nie-
pokojów możliwe jak najwierniej – w ramach mechanizmu kozła ofiarnego 
– odtworzyć to, co składało się na to wydarzenie. W procesie odtwarzania 
mordu założycielskiego ujawniła się różnica. Nie było to działanie spon-
taniczne, lecz zaplanowane (rytuał). Nad jego przebiegiem czuwała nowa 
„klasa społeczna” – ofiarnicy (kapłani). Ofiary nie wybierano przypadkowo. 
Były to jednostki (lub grupy), względem których zastosowanie przemocy 
nie wiązało się z niebezpieczeństwem odwetu. W starożytności (również  
w przestrzeni biblijnej) do kategorii „istot do poświęcenia”24 należały osoby 
znajdujące się na społecznym marginesie (społecznie ułomne), za którymi 
(tak przypuszczano) nikt się nie ujmie. Była to szeroko rozumiana biedo-
ta – sieroty, wdowy, obcy, kalecy. Można dostrzec także węższy margines 
– bogatych i możnych25. W Biblii arcyciekawym przykładem możnowładcy,  
z którego uczyniono kozła ofiarnego, jest Hiob. Z jednej strony jest czczony 
jak jeden z półbogów (idoli), z drugiej zaś jego upadek odczytywany jest 
jako wyraz dziejowej („boskiej”) sprawiedliwości w stosunku do „okrutne-
go tyrana”26.

René Girard uważa, że rytuał ofiarniczy, poprzez który przemoc kontro-
lowana jest przemocą, stoi u podstawy ludzkich instytucji religijnych i poli-
tycznych. Do tego przekonania nawiązuje tytuł jego opracowania Początki 
kultury (Kraków 2006). Literackim odbiciem mechanizmu kozła ofiarnego 
są mity. Stanowią one rodzaj „teologicznego” uzasadnienia kultu ofiarnicze-
go – opowiadają się po stronie stosujących przemoc a jednocześnie przeciw 

23R. Girard, Sacrum i przemoc, t. 2, s. 133.
24Tamże, t. 1, s. 141.
25R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1987, s. 29-31.
26Osobie Hioba René Girard poświęcił opracowanie Dawna droga, którą kroczyli ludzie nie-

godziwi (Warszawa 1992). Jego treść zaprezentował w skróconej formie w artykule „The Ancient 
Trail Trodden by the Wicked”: Job as Scapegoat, „Semeia” 33 (1985), s. 13-41.
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ich ofiarom. Opinia ta odnosi się do mitów z różnych kręgów kulturowych, 
w tym europejskiego27.

Zwraca się uwagę, że mitologiczne myślenie zawarte jest także w tekstach 
biblijnych. Girard stwierdza, że rzeczywiście w Biblii można wskazać na tek-
sty będące paralelą mitów; np. z mitem o Edypie koresponduje opowiadanie 
o Józefie, synu Jakuba (Rdz 37, 39-45), a z mitem o Romulusie i Remusie opo-
wiadanie o Kainie i Ablu (Rdz 4). Ujawnia się jednak zasadnicza różnica – 
opowiedzenie się po stronie ofiar. Józef uparcie podkreśla niesprawiedliwość, 
która stała się jego udziałem, a do Kaina przemawia sam Bóg: „Gdzie jest 
brat twój, Abel? (…) Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie 
z ziemi!” (Rdz 4, 9-1). Jednocześnie nie godzi się, aby pospolity przestępca 
Kain został wydany na pastwę skorych do przemocy ludzi. Na „gorzkie żale” 
Kaina: „Skoro (…) mam (…) być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto 
mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!” odpowiada: „O, nie! Ktokolwiek by 
zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!” (Rdz 4, 14-15).

Analizując Biblię, René Girard zwraca uwagę na zawartą w niej moc 
ujawniania prawdy o mechanizmie kozła ofiarnego. Szczególnie interesujące 
są, jego zdaniem, następujące teksty biblijne: w Starym Testamencie opowia-
danie o Kainie i Ablu, księgi prorockie (zwłaszcza cztery pieśni Sługi Jahwe 
w Księdze Izajasza), Księga Hioba, Księga Psalmów, sąd Salomona (1 Krl 3, 
16-28) a w Nowym Testamencie Ewangelie (przede wszystkim Pasja Jezusa) 
oraz strukturalne powtórzenie Pasji, jakim było męczeństwo św. Szczepana 
(Dz 6, 8-7, 60)28.

Przesłanie zawarte w Biblii odcisnęło piętno na kulturze chrześcijańskiej 
(zachodniej), które zaowocowało specyficznym wyczuleniem w stosunku do 
słabszych – tych, którzy „nadają się” na ofiarę. Nie oznacza to, że mamy do 
czynienia w dziejach chrześcijaństwa z niezachwianą wiernością w stosunku 
do tego podejścia. Przykładem może być sytuacja społeczności żydowskiej 
od średniowiecza do czasów współczesnych. Kwestii tej René Girard poświę-
ca uwagę w opracowaniu Kozioł ofiarny (Łódź 1987, wyd. 2: 1991). Paradok-
salnie ci, którzy obecnie postrzegają siebie jako „rzeczników najmniejszych 
i najsłabszych”, stając w ich obronie, nierzadko posługują się mechanizmem 
kozła ofiarnego. Nie zauważając tego, są przekonani o szlachetności towa-
rzyszących im intencji. Girard stwierdza: „Kiedy podejrzewamy naszych 

27A. Romejko, Teoria mimetyczno-ofiarnicza, s. 63.
28Tenże, Lecz ja wiem, s. 63-74.
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sąsiadów, że ulęgają pokusie kozła ofiarnego, ze wstrętem to ujawniamy. 
Bezlitośnie piętnujemy zjawiska kozła ofiarnego, za które winę ponoszą nasi 
sąsiedzi, a jednocześnie sami nie potrafimy się obyć bez zastępczych ofiar. 
Wszyscy próbujemy wierzyć, że nasze urazy są słuszne, a nienawiść uspra-
wiedliwiona, ale nasza pewność w tej dziedzinie jest bardziej krucha niż na-
szych przodków”29. Inną sprawą jest to, że nie brakuje osób świadomie po-
zycjonujących się jako ofiary, dzięki czemu osiągają postawione sobie cele,  
w tym korzyści materialne30.

Nie wszyscy podzielają uwrażliwienie w stosunku do ofiar. Są i tacy, dla 
których jest to godna pogardy słabość. Liczą się tylko silni i tylko oni zasługu-
ją na szacunek. W kręgu myśli europejskiej taki punkt widzenia reprezento-
wał Fryderyk Nietzsche (1844-1900). Kontynuatorem jego myśli jest włoski 
pisarz i wydawca Roberto Calasso (1941-)31. Z tej perspektywy można także 
interpretować lekceważące spojrzenie na chrześcijaństwo ze strony islam-
skiej. Chrześcijanie to ludzie słabi, którym należy się tylko pogarda32.

Teoria mimetyczna została przyjęta przez uczonych w różny sposób. Jed-
ni ją krytykowali, inni chwalili. Problem stanowi jej interdyscyplinarność 
skutkująca oskarżaniem Girarda o pychę, której wyrazem jest przekonanie 
o posiadaniu „uniwersalnego klucza” do zrozumienia świata, oraz o ama-
torszczyznę. Ze względu na jej wyraźnie apologetyczny stosunek do chrze-
ścijaństwa wielu uczonych nie przyznaje się do tego, że ona ich inspiruje.  
Ks. Józef Niewiadomski przywołuje interesującą opinię, którą wypowiedział 
Jean-Pierre Dupuy, profesor na Uniwersytecie Stanforda oraz (do 2006 roku) 
w École Polytechnique w Paryżu: „Girard to fenomen. Jakże wielu na całym 
świecie uważa go za jednego z największych współczesnych myślicieli, po-
równując go do Freuda i Marksa. W wąskich kręgach nauk humanistycznych 
ukazuje się go jednak często jako oszusta i dyletanta. Najprawdopodobniej 
żaden z teoretyków nie był tak oczerniany przez sobie bliskich. Znam wielu 

29R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, Warszawa 2002, s. 171.
30W interesujący sposób problem ten prezentuje Kirstin Breitenfellner, austriacka dziennikar-

ka, w opracowaniu Wir Opfer. Warum der Sündenbock unsere Kultur bestimmt (München 2013). 
Jego tytuł można w języku polskim oddać następująco: My ofiary. Dlaczego kozioł ofiarny warun-
kuje naszą kulturę.

31R. Girard, Początki kultury, Kraków 2006, s. 105, 133-135.
32Kwestię tę René Girard rozwija w wywiadzie Myślenie apokaliptyczne po 11 września. Z René 

Girardem rozmawia Robert Doran, „Czterdzieści i Cztery. Magazyn apokaliptyczny” 2013, nr 6,  
s. 20-35.
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profesorów szukających inspiracji u Girarda, którzy nigdy by się do tego pu-
blicznie nie przyznali”33. Podobne zjawisko można zauważyć w środowisku 
polskich naukowców. Do tej kwestii odnosi się etnolog i archeolog Jarosław 
Kolczyński: „Warto (…) zaznaczyć, że o pracach Girarda w naszym środo-
wisku etnologicznym raczej mówi się niż pisze…”34. Liczni przedstawiciele 
szeroko rozumianych nauk humanistycznych korzystają z wyników badań 
René Girarda. Najważniejszym partnerem w dialogu z René Girardem był 
Raymund Schwager, pod wpływem którego zmodyfikował on swoje spojrze-
nie na rzeczywistość ofiary w przestrzeni chrześcijańskiej35.

Powieściowe i filmowe odbicie społeczności polonijnej 
w Wielkiej Brytanii
Badający w duchu Girardowskim międzyludzkie relacje chętnie traktują 

– na wzór swego mistrza – twórczość powieściową jako ważne źródło po-
znania. Rozszerza się je na inny obszar twórczej aktywności człowieka – film 
fabularny36. Podejście takie jawi się jako uzasadnione w badaniach odnoszą-
cych się do społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. W tym środowisku 

33J. Niewiadomski, Fenomen Girarda, s. 7.
34J. Kolczyński, Kozioł ofiarny a etnologia. O teorii Réne Girarda, „Etnografia Polska” 1995, z. 1-2, 

s. 65 (w artykule błędnie zapisuje się imię Girarda).
35Więcej nt. koncepcji Raymunda Schwagera, która określana jest mianem teologii dramatycz-

nej, zob. A. Romejko, Dramat zbawienia. Raymunda Schwagera teologiczna recepcja i transforma-
cja teorii mimetycznej, „Studia Gdańskie” 21 (2007), s. 173-193; tenże, Ks. prof. Józef Niewiadomski 
– współtwórca teologii dramatycznej na uniwersytecie w Innsbrucku, „Rocznik Polonii” 1 (2005),  
s. 83-87 (artykuły dostępne na stronie www.romejko.edu.pl).

36Por. J. Niewiadomski, Victima versus sacrificium. Nuancen der spannenden Beziehung von 
Liebe und Opfer, w: Lieben. Provokationen. Salzburger Hochschulwochen 2008, red. G. M. Hoff, In-
nsbruck-Wien 2008, s. 176-209; tenże, „Mysterium fascinosum“ inmitten von „mysterium tremen-
dum“. „Der neunte Tag“ und die transformierende Kraft der Eucharistie, w: Paradise now!? Politik – 
Religion – Gewalt im Spiegel des Films, red. D. Regensburger, G. Larcher, Marburg 2009, s. 149-171; 
D. Regensburger, „Are you still in mood for killing?“. Mimetic Rivalry, Scapegoating and Sacrifice 
in Hitchcock’s Marnie, Cacoyannis’ Zorba the Greek and Pasolini’s Medea, w: Passions in Econo-
my, Politics, and the Media. In Discussion with Christian Theology, red. W. Palaver i P. Steinma-
ir-Pösel, Wien 2005, s. 363-385; tenże, Romantische Lüge oder romaneske Wahrheit: Das Opfer in 
Andrej Tarkowskijs Offret und Lars von Triers Breaking the Waves, w: GEWALTige OPFER. Filmge-
spräche mit René Girard und Lars von Trier, red. L. Karrer, C. Martig, E. Näf, Köln 2000, s. 81-114;  
A. Romejko, Transformationskraft des Opfers, s. 29-64; tenże, Polski Edyp. Sytuacja społeczno-
ści polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, „Tygiel” 2009, nr 
2, s. 68-76; tenże, Lotnik czy hydraulik? Społeczność polska w Wielkiej Brytanii – między mitem  
a rzeczywistością, w: W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego, red.  
A. Chodubski i in., Gdańsk 2011, s. 187-204.
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ujawnił się specyficzny rodzaj cenzury37. Akceptowano pisanie nt. polskiego 
bohaterstwa czasów II wojny światowej oraz o zdradzie, z którą Polacy mu-
sieli się zmierzyć, symbolizowanej przez mord w Katyniu. Nie było zaintere-
sowania badaniem życia codziennego Polaków w Wielkiej Brytanii. Obawia-
no się, że ujawniony w ten sposób obraz przeciętności połączonej z wyraźną 
troską o sprawy materialne nie będzie harmonizował z wykreowanym obra-
zem bohatera z bitwy o Wielką Brytanię i pod Monte Cassino.

Interesującym przykładem potwierdzającym powyższą opinię jest nega-
tywne przyjęcie opracowania Bogdana Czaykowskiego i Bolesława Sulika pt. 
Polacy w W. Brytanii (Paryż 1961). Szczególnie dotkliwie odczuł to Bolesław 
Sulik (1929-2012), syn gen. Nikodema Sulika. Dziennikarka Ewa Winnicka 
napisała na ten temat: „Elity uznały, że syn wielkiego generała zaczyna błą-
dzić. Naraził się bardziej, gdy w 1961 r. na zamówienie Jerzego Giedroycia 
z paryskiej «Kultury» razem z przyjacielem Bogdanem Czaykowskim wy-
dał książkę «Polacy w Wielkiej Brytanii». Pół roku reporterskich podróży po 
ośrodkach polonijnych w Anglii złożyło się na obraz rodaków bogacących 
się pięknie z roku na rok, ale wsiąkających powoli w lokalne społeczeństwo, 
wyrażających często bunt wobec hierarchii kościelnej lub emigracyjno-rzą-
dowej. Oni już nie wrócą do kraju na wezwanie swego dowódcy, zdawał się 
mówić Sulik”38.

Również współcześnie okazuje się, że przełamanie obowiązującej od de-
kad „sztampy” nie jest łatwe. W 2004 roku wydano anglojęzyczne opracowa-
nie o tytule, który można następująco przetłumaczyć: Polacy w Wielkiej Bry-
tanii 1940-2000. Od zdrady do asymilacji. Spośród zamieszczonych w nim 
ośmiu artykułów, tylko w jednym odbija się tytułowa asymilacja39. Pozostałe 
odnoszą się do czasów wojennych, przede wszystkim zaś zdrady, która doko-
nała się w Jałcie i wynikających z niej dla Polaków konsekwencji.

Na temat Polaków w Wielkiej Brytanii wydano w formie zwartej 25 po-
wieści, w których odniesiono się do ostatnich sześciu dekad. Spośród nich 
12 wartych jest uwagi. Pozostałe nie mają większych walorów poznawczych. 

37Por. A. Siomkajło, Dyskretny urok cenzury emigracyjnej 1940-2010, w: II Kongres Polskich 
Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4-7 września 2008, red. L. Nowak, Kraków 2010, s. 143-176.

38E. Winnicka, Londyńczycy, Warszawa 2012, s. 233.
39Chodzi o artykuł K. Burrell, Homeland Memories and the Polish Community in Leicester,  

w: The Poles in Britain 1940-2000. From Betrayal to Assimilation, red. P. D. Stachura, London-Por-
tland 2004, s. 57-69.
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Do interesujących należą: Jerzego Peterkiewicza (Pietrkiewicza)40, Przyszłość 
do wynajęcia (powieść w odcinkach opublikowana w „Dzienniku Polskim  
i Dzienniku Żołnierza” w 1959 roku; wyd. ang. 1958); Danuty Mostwin, Dom 
starej lady (Londyn 1958)41; Clare Francis, Kraj rodzinny (Warszawa 2006; 
wyd. ang. 2005); Joanny Czechowskiej, Goodbye Polsko (Gdańsk 2006; wyd. 
ang. 2008); Daniela Koziarskiego, Socjopata w Londynie (Warszawa 2007); 
Mariny Lewyckiej, Dwa domki na kółkach (Warszawa 2007; wyd. ang. 2007); 
Polly Courtney, Oddaleni (Warszawa 2009; wyd. ang. 2008); Katarzyny 
Krenz, W ogrodzie Mirandy (Kraków 2008); Dany Parys-White, Emigrant-
ka z wyboru. Opowieść londyńska (Katowice 2008); Adama Miklasza, Polska 
szkoła boksu. Powieść emigracyjna (Kraków 2009); Ady Martynowskiej, Kar-
pie, łabędzie i Big Ben (Katowice 2010)42; Justyny Nowak, Opowieść emigra-
cyjna (Gdynia 2010).

Spośród filmów na uwagę zasługują: Fucha (1982); Najlepszą zemstą jest 
sukces (1984); Papierowe małżeństwo (1992); Oda do radości (2006); Lon-
dyńczyk (2006); Polak potrzebny od zaraz (2007); Somers Town (2008); Lon-
dyńczycy (2008) i Londyńczycy 2 (2009). Akcja filmów dzieje się w Wielkiej 
Brytanii. Jedynie w Odzie… Wielka Brytania jest prezentowana jako „ziemia 
obiecana”, do której zostają zmuszeni wyjechać z „niewdzięcznej” Polski jej 
bohaterowie. Film tworzy rodzaj „personalnego preludium” do późniejszych 
produkcji, tj. do Londyńczyka, Polaka potrzebnego od zaraz oraz dwóch se-
zonów Londyńczyków. Użycie takiego sformułowania uzasadnia fakt, że  
w Odzie… występują aktorzy (Małgorzata Buczkowska, Roma Gąsiorowska, 
Lesław Żurek), którzy pojawiają się w późniejszych filmach. 

W powieści i filmach dominuje kwestia najnowszej emigracji, która po-
pularnie nazywana jest „nową”. Pomimo że od początku dziejów polskiej 
emigracji do Wielkiej Brytanii (okres po upadku powstania listopadowego) 
można wskazać na kilka fal emigracyjnych, to w uproszczeniu używa się 
pojęć „stara” i „nowa”. Pierwsza odnosi się do przybyszów czasów II wojny 
światowej oraz okresu powojennego, druga – do tych, którzy zaczęli napły-
wać od 2004 roku. Przybyszów lokujących się pod względem chronologicz-
nym pomiędzy „starą” i „nową” emigracją zalicza się – zależnie od potrzeb 

40Jerzy Pietrkiewicz zmienił nazwisko na Peterkiewicz, łatwiejsze do wyartykułowania dla bry-
tyjskiego czytelnika.

41W niniejszym opracowaniu korzystam z wydania powieści, które ukazało się w 2000 roku 
w Lublinie.

42Drugie wydanie książki ukazało się pt. Przebojowa Polka w Londynie, Katowice 2012.
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– do jednej lub do drugiej. Temat powojennej emigracji odbija się w trzech 
pierwszych powieściach – w Przyszłości do wynajęcia, Domu starej lady oraz 
Kraju rodzinnym.

Jerzy Pietrkiewicz w groteskowy sposób prezentuje społeczność polskich 
emigrantów. To w większości megalomani. Ich zdaniem każdy zasługuje, by 
nazywać go hrabią lub dyrektorem. Jeden z bohaterów powieści tłumaczy, 
dlaczego należy używać wobec zwykłego robotnika dyrektorskiego tytułu: 
„Dyrektor to tylko tytuł uprzejmościowy, on zasługuje na taki tytuł. Byłoby 
niegrzeczne nie tytułować go w jakiś sposób”43. Z biegiem czasu społeczność 
polska się różnicuje. Nie chodzi tu o takie czy inne sympatie polityczne, lecz 
o sposób funkcjonowania w Wielkiej Brytanii. Jednym się udaje, innym nie. 
Ten jeździ luksusową limuzyną, dzięki temu, że „…robi kiełbasy”44, inny zaj-
muje się niezbyt dochodowym malowaniem glinianych figurek.

Brytyjscy czytelnicy przyjęli powieść Pietrkiewicza z uznaniem45. Dzięki 
niej odniósł on sukces jako autor. Inaczej, czego Pietrkiewicz był świadom, 
oceniali ją rodacy. Stwierdził: „Strasznie się Polacy obrażali na tę powieść”46. 
Ciekawostką jest to, że w późniejszych opracowaniach nt. polskich pisarzy 
tworzących za granicą, omawiając twórczość Jerzego Pietrkiewicza, nie przy-
woływano Przyszłości do wynajęcia47.

Bez groteski, lecz i bez ubarwiania, zaprezentowani zostali Polacy przez 
Danutę Mostwin. To społeczność zmęczona wojenną tułaczką, która pra-
gnie stabilizacji. Wyrazem realizacji tego pragnienia są zawierane małżeń-
stwa, przede wszystkim zaś kupowanie domów na kredyt. Narzeka się na 
konieczność wykonywania zawodów niewspółgrających z dotychczasowym 
doświadczeniem, a jednocześnie nie interesuje się zbytnio polityką. Jeden  
z Polaków, który pragnie namiętnie dyskutować na te tematy, zaprezentowa-
ny został jako osobowość dziwaczna.

Pietrkiewicz i Mostwin nie stosują w swych powieściach „paradygmatu 

43Przyszłość do wynajęcia, odc. 39.
44Przyszłość do wynajęcia, odc. 38.
45J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989. Ga-

zeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008, s. 209.
46Z Jerzym Pietrkiewiczem rozmawiała Alicja Moskalowa 19 grudnia 1981 na Hampstead w Lon-

dynie, „Pamiętnik Literacki” 1982, s. 40.
47R. Moczkodan, Satyra, paszkwil czy arcydzieło? Jerzego Pietrkiewicza Przyszłość do wynajęcia, 

w: Jerzy Pietrkiewicz. Inna wersja emigracji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 11-12 
maja 2000 roku w Toruniu, red. B. Czarnecka, J. Kryszak, Toruń 2000, s. 171.
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heroicznego Polaka”. Można przypuszczać, że „wybaczono” im to dlatego, iż 
zniknęli ze środowiska emigracyjnego. Mostwin fizycznie – po sześcioletnim 
pobycie w Wielkiej Brytanii wyjechała w 1951 roku do USA, Pietrkiewicz – 
duchowo – poprzez usunięcie się z życia polskiej emigracji, publikowanie  
w języku angielskim i związanie z brytyjskim środowiskiem akademickim.

W interesujący sposób Danuta Mostwin komentuje przyjęcie jej kilka-
naście lat później do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie: „Dopiero po 
przyznaniu nagrody Pisarzy Polskich na Obczyźnie za wydaną w roku 1965 
Olivię zaproszono mnie do Związku Pisarzy. Ciekawa rzecz. Nagroda pisarzy 
polskich na emigracji przyznana nie została za książkę o emigracji, a miałam 
już a sobą Dom starej lady (Veritas), Asteroidy (Fundacja Kulturalna), i Ame-
ryko, Ameryko! („Kultura”). Starsi pisarze emigracyjni, tworzący areopag lite-
ratury, wydawali się albo nie dostrzegać, albo odrzucać to, że pisałam o teraź-
niejszości, o emigracji. Nagrodę otrzymała książka o dziewczynie strip-tease, 
o jej życiu w półświatku amerykańskim”48.

Od powieści Pietrkiewicza i Mostwin odbiega Kraj rodzinny. Napisany 
przez Angielkę prezentuje zmagania polskich żołnierzy, których zdemobili-
zowano w Wielkiej Brytanii, a następnie przeznaczono do niskopłatnych prac 
fizycznych. Autorka korzystała z opowieści polskich kombatantów. Odbija 
się to w stereotypowej prezentacji Polaków – dobrzy na emigracji, niedobrzy  
w (komunistycznej) Polsce. W efekcie wciągająca czytelnika książka miejscami 
razi nieautentycznością. W pozostałych powieściach zaprezentowano kolejne 
dekady – od lat 60., poprzez 90., kiedy po zniesieniu obowiązku posiadania wiz 
turystycznych do Wielkiej Brytanii napłynęła znaczna ilość Polaków, po okres 
poakcesyjny – po wejściu Polski i innych krajów wschodnioeuropejskich do 
Unii Europejskiej. W losie bohaterów odbija się pragnienie życiowej normal-
ności. Wyraża się ona nie w heroizmie, lecz w przeciętności – że zarobią tyle, 
iż nie trzeba będzie się martwić o codzienność, a obok będą ludzie, których się 
kocha. Realizacja tego pragnienia nie jest czymś łatwym. Konieczna jest ciężka 
praca – a taką tylko przewidzieli dla Polaków Brytyjczycy. Uzasadnione jest 
stwierdzenie, że przybysze powojenni i ci z kolejnych dekad nie różnią się od 
siebie. Chcą tego samego – spokojnego życia, bez ekstrawagancji, wśród rodzi-
ny i przyjaciół. Droga do tego wiedzie przez bycie tanim robotnikiem gotowym 
do harowania i nie mającym większych wymagań.

48D. Mostwin, Dwie drogi, „Pamiętnik Literacki” 28 (2003), s. 83.
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Symptomatyczne jest to, że w powieściach nie prezentuje się intensywnie 
związków zachodzących pomiędzy „starą” i „nową” emigracją. Pewnym wy-
jątkiem jest powieść Socjopata w Londynie. Jej autor, podobnie jak Pietrkie-
wicz, w groteskowej formie prezentuje „starych” Polaków. Są oni przekonani, 
co rozmija się z rzeczywistością, że to dzięki nim nowoprzybyli „przyjechali 
na gotowe”. Koziarski wkłada w usta jednego z powojennych emigrantów 
słowa skierowane do młodego rodaka: „Tylu was tu teraz przyjechało, aż się 
wierzyć nie chce. Ale to z drugiej strony dobrze, że udało się nam, staremu 
pokoleniu, to dla was wywalczyć. …gdyby nie zabiegi emigracji (…) wów-
czas nie wszystko byłoby wam tak podane na tacy…”49. Poczucie humoru 
Koziarskiego nie przypadło do gustu reprezentującym „starą” emigrację śro-
dowiskom „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”50.

Motywacja podobna do tej z powieści zawarta jest także filmach fabular-
nych. Szarość życia w Polsce i niedostatek stanowią okazję sprzyjającą pod-
jęciu decyzji o wyjeździe do Wielkiej Brytanii. Nie ma znaczenia, czy planuje 
się pobyt na stałe, czy też czasowy. Bohaterowie filmu Fucha jadą do Lon-
dynu, aby wyremontować tam dom. Pomimo że zarobią znacznie mniej niż 
miejscowi robotnicy, to i tak będzie to spora suma. Londyn jawi się jako rze-
czywistość rajska. Pełne sklepy, a na wystawach grające na okrągło kolorowe 
telewizory oraz zegarki z cyfrowymi wyświetlaczami. Motyw finansowy kon-
tynuowany jest w filmie Najlepszą zemstą jest sukces. Pomimo że zarobkuje 
się inaczej – przygotowując polityczne spektakle o tym, co dzieje się w Polsce 
lat 80. – to jednak chodzi o to samo, tj. o możliwość utrzymania siebie i rodzi-
ny. Wprawdzie pojawiający się w filmie przedmiot pragnienia jest inny – nie 
jest nim (jak we Fusze) błyszczący zegarek, lecz lśniący samochód – samo 
pragnienie pozostaje takie samo.

Polska bieda wygania nad Tamizę bohaterów Papierowego małżeństwa  
i Ody do radości. Okazuje się, że osiągnięcie życiowej stabilizacji nie jest ła-
twe. Trzeba tyrać, a dla słabeuszy nie ma tam miejsca. Nie wszystkim się uda-
je. Niektórzy tracą zdrowie a nawet życie (Londyńczyk; Polak potrzebny od 
zaraz). Pojawiają się także bardziej radosne motywy, które odnoszą się do 

49D. Koziarski, Socjopata w Londynie, Warszawa 2007, s. 104.
50Por. L. Bobka, Gniot!, „Tydzień Polski” 2009, nr 12, s. 10. Rozdrażniony sposobem prezen-

tacji powojennej emigracji autor podsumowuje recenzję w następujących słowach: „…książka ta 
zdaje się być wielkim nieporozumieniem. Nie ma w niej nic literacko odkrywczego ani nie jest, 
tym bardziej, wnikliwym spojrzeniem «w Londyn». Jest po prostu pretensjonalnym już nie tyle 
zakalcem, co gniotem, czy nawet nieszczelnym kitem, nie nadającym się zupełnie do niczego”.
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przyjaźni i miłości (Somers Town). Produkcją, która wyróżnia się na tle pozo-
stałych, są dwa sezony Londyńczyków. Prezentacja pierwszego sezonu serialu 
wywołała krytykę ze strony działaczy polonijnych, którzy zgłaszali poważne 
zastrzeżenia do faktu prezentowania polskich „przeciętniaków” szukających 
szczęścia w Londynie. Przełożyło się to na widoczne modyfikacje w drugim 
sezonie.

Mimetyczne spojrzenie na Polonię brytyjską
Analizując funkcjonowanie społeczności polonijnej w Wielkiej Brytanii  

z perspektywy idei René Girarda, należy wystrzegać się prymitywnego stoso-
wania ich w procesie badawczym. Bardziej chodzi o specyficzną wrażliwość 
– o spojrzenie przez „Girardowskie okulary”51.

Ważną kwestią, którą należy w kontekście teorii mimetycznej podnieść, 
jest to, że Polacy zamieszkujący w Wielkiej Brytanii postrzegają siebie z per-
spektywy ofiary. Odnosi się to do „starych” i „nowych”. Ze strony „starych” 
zwraca się uwagę, że fakt osiedlenia się na ziemi brytyjskiej był efektem 
zdrady ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Wskazać można na trzy wydarze-
nia, które chętnie przywoływano – mord w Katyniu, konferencja jałtańska  
i parada zwycięstwa w Londynie w 1946 roku, na którą zaproszono przedsta-
wicieli (ludowego) Wojska Polskiego, a nie zaproszono żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. W narracji „starej” emigracji powyższe elementy 
są obecne do dnia dzisiejszego. Narzuca się ją także współczesnym uczonym. 
Np. Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie 
zrealizował cykl dziewięciu trzyminutowych filmów pt. History of Poland 
in London52. Zdominowane są one tematem wojennej emigracji. Pojawia się 
kwestia Katynia oraz wspomnianej wyżej parady zwycięstwa. Znamienne 
jest to, że zwraca się uwagę na polskie duszpasterstwo w Londynie (notabe-

51Określenie to zainspirowane jest przywoływanymi przez ks. Józefa Niewiadomskiego  
w kontekście teorii mimetycznej „oczyma wielkanocnymi” (niem. österliche Augen); por. J. Nie-
wiadomski, Transzendenz und Menschwerdung. Transformationskraft des Opfers im Fokus öster-
licher Augen, w: Das Opfer – aktuelle Kontroversen. Religions-politischer Diskurs im Kontext der mi-
metischen Theorie. Deutsch-Italienische Fachtagung der Guardini Stiftung in der Villa Vigoni 18.-22. 
Oktober 1999, red. B. Dieckmann, Münster-Thaur 2001, s. 293-306; „Mit österlichen Augen…“. Zur 
Hermeneutik eschatologischer Aussagen, „Brixner Theologisches Forum“ (Beiheft) 2007, s. 337-366 
(artykuł w formie elektronicznej zob.: www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/953.html; odczyt z dn. 
12 maja 2014 roku).

52Filmy zatytułowane w języku polskim Historia polskiego Londynu są w całości dostępne na 
YouTube: www.youtube.com/watch?v=5fnjWB_A1YI (odczyt z dn. z dn. 15 maja 2014 roku).
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ne w zinstytucjonalizowanej formie działające tam od 1894 roku), lecz tylko  
w kontekście upamiętnienia Katynia. Prezentuje się kościół pw. św. Andrzeja 
Boboli w zachodnim Londynie dlatego, że przechowywane są tam katyńskie 
pamiątki.

W pozycjonowaniu się jako ofiara widać specyficzne przesuniecie. Ujaw-
niający się resentyment ludzi podwójnie wygnanych (na Syberię, a potem 
– poprzez niemożność powrotu – na obczyznę) adresowany jest nie do 
wszystkich „zdradzieckich aliantów”, lecz do ZSRR i jego wiernego wasala 
– PRL. Uczucia niechęci nie można także dostrzec w stosunku do państwa 
niemieckiego. Kontestując granicę wschodnią, dość szybko przyjęto tę za-
chodnią – na Odrze i Nysie53. W efekcie na lekcjach geografii prowadzonych 
w szkołach sobotnich używano map, na których Polska miała na wschodzie 
granicę przedwojenną, a na zachodzie – powojenną54.

W dyskusjach nt. „nowej” Polski prowadzonych w środowiskach Polonii 
brytyjskiej pojawia się rozróżnienie na (niedobry) PRL i (szlachetny) Kraj. 
Nierzadko jednak pojęcia te mieszano55. W stosunku do PRL ujawniała się 
specyficzna ambiwalencja. Z jednej strony podkreślano konieczność izo-
lowania się od niego, z drugiej zaś kontakty okazały się nieodzowne. PRL 
stał się „zagłębiem” kobiet i duchownych. Zapotrzebowanie na Polki wy-
nikało z faktu, że znaczącą większość powojennych osiedleńców stanowili 
mężczyźni. Z tego powodu w Polsce szukano kandydatek na żony. Kwestia 
ta ujawniła się już w latach 50. Szacuje się, że 75 % kobiet przybywało wów-
czas do Wielkiej Brytanii w celach matrymonialnych. Miało także miejsce 
łączenie małżeństw i rodzin, które zostały rozbite na skutek działań wojen-
nych56.

Społeczność polonijna nie była w stanie wychować na własne potrzeby 
odpowiedniej ilości duchownych wywodzących się z jej szeregów. Często 
księża z drugiego pokolenia emigracyjnego preferowali pracę na rzecz miej-
scowych wspólnot katolickich57. Dodatkowym problemem w latach 60. i 70. 

53J. Giedroyć, Autobiografia na cztery ręce, opr. K. Pomian, Warszawa 1999, s. 166.
54K. Burrell, Moving Lives. Narratives of Nation and Migration among Europeans in Post-War 

Britain, Aldershot-Burlington 2006, s. 104.
55Por. Z. S. Siemaszko, Korespondencja z Jerzym Giedroyciem (1959-2000), Lublin 2008, s. 254.
56K. Sword, Identity In Flux. The Polish Community in Britain, London 1996, s. 40-41; por.  

D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010, s. 95, 179.
57Por. K. Tyliszczak, Rola młodzieżowych Kursów Loreto w duszpasterstwie polonijnym w Europie 

Zachodniej, Pelplin 2012, s. 288.
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okazała się umieralność duchownych, którzy do Wielkiej Brytanii przybyli 
razem z polskimi żołnierzami. Szacuje się, że w tym czasie zmarło ok. 40% 
duszpasterzy. Średnia ich wieku wynosiła około 65 lat58. Koniecznym okazało 
się sprowadzenie duchownych z Polski (PRL). Początki ich bytności na zie-
mi brytyjskiej nie były łatwe. Postrzegano ich jako potencjalnych szpiegów,  
a jednocześnie podkreślano, że byli nieprzygotowani do pracy w środo-
wiskach emigracyjnych. Zwracano uwagę na brak patriotyzmu, w tym na 
to, że nie chcą celebrować mszy św. w intencji pomordowanych w Katy-
niu59. W interesujący sposób sytuację tę skomentował ks. Marian Łękawa, 
który w Szkocji pracuje duszpastersko od blisko 40 lat: „…nasza wspól-
nota zachowywała reguły wyjęte wprost z wojska. Kiedy dano mi odczuć, 
że moja rola ogranicza się tylko do odprawienia Mszy Św., gdzie powinno 
być kazanie oczywiście przeciw komunistom, a reszta życia należy już do 
organizacji, musiałem znaleźć jakieś modus vivendi dla moich kapłańskich 
poczynań. Nie czułem się dobrze «w oblężonej twierdzy», cóż z tego, że 
niepodległościowej, skoro nie było w niej miejsca na tolerancję. Tak łatwo 
człowiek walczący o słuszną sprawę może się upodobnić do przeciwnika. 
(…) Z kolei przesadna i bardzo nieszczera uprzejmość reżimowej placów-
ki dawała odwrotny skutek, choć zgromadziła wokół siebie pewną liczbę 
Rodaków”60.

Ks. Łękawa zwrócił uwagę na instrumentalne traktowanie duszpaste-
rza przez polskich weteranów. W rzeczywistości był to jeden z głównych 
powodów nieporozumień z księżmi „z reżimowymi paszportami”, jak ich 
niesprawiedliwie określano. Szczególnie chętnie w konflikt z duchownymi 
wchodzili Polacy zgrupowani wokół Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 

58A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne, s. 198.
59Tamże, s. 256-258. Krytyczne opinie o nieprzygotowaniu polskich duchownych oraz o braku 

patriotyzmu chętnie przywołuje się do dnia dzisiejszego. Helena Miziniak, znana działaczka polo-
nijna, występując w polskim parlamencie w dn. 24 sierpnia 2012 roku w czasie IV Zjazdu Polonii 
i Polaków z Zagranicy, powiedziała: „Wiemy, że nie wszędzie jeszcze dotarł polski duszpasterz. 
Jeżeli polskie owieczki się rozproszą, trudno będzie ich przyciągnąć do wspólnego stada. Po raz 
kolejny zwracamy uwagę również na fakt, że nie wszyscy księża wysyłani na parafialne placówki 
spełniają posługę kapłańską w języku polskim. Ta sytuacja jest bardzo bolesna dla wielu Polaków”. 
Zob. H. Miziniak, Polonia wczoraj, dziś i jutro; zapis audiowizualny wystąpienia dostępny na stro-
nie Sejmu RP: www. sejm. gov. pl/Sejm7. nsf/komunikat. xsp? documentId=83116B39710926A-
AC1257A62003F87E1 (odczyt z dn. 25 sierpnia 2012 roku).

60Polacy w Szkocji. Wywiad z ks. M. Łękawą, „Wiadomości PMK – Czyn Katolicki” 1993, z. 2-3, 
s. 41.
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w Wielkiej Brytanii (SPK)61. „Starzy” księża „znali swoje miejsce”, tj. godzi-
li się na to, aby środowiska kombatanckie odgrywały decydującą rolę. Ci, 
którzy przybyli później, przynieśli ze sobą model polskiego duszpasterstwa,  
w którym naturalnym liderem był duchowny. Keith Sword, badacz Polonii 
brytyjskiej, wskazuje, że być może przemawiała przez nich dalekowzrocz-
ność – świadomość, że etos polityczno-wojskowego emigranta nie ma przy-
szłości. Obecność „peerelowskich” księży sprawiła, że odżył przedwojenny 
antyklerykalizm62. 

W teorii mimetycznej zwraca się uwagę na proces mitologizowania rze-
czywistości. Charakteryzuje się on dwukierunkowością. Faktom nadaje się 
nowe znaczenie. Tak „upamiętniona” rzeczywistość sprawia, że trudno jest 
dotrzeć do tego, co rzeczywiście miało miejsce. Do tego nawiązuje René Gi-
rard, gdy stwierdza, że postępowanie ludzkie determinowane jest nie przez 
to, co się faktycznie wydarzyło, ale przez interpretację tego wydarzenia63.  
Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w (samo)prezentacji społecz-
ności polonijnej w Wielkiej Brytanii. Chętnie podkreśla się, że to społecz-
ność ludzi wybitnych – intelektualnej elity. To polscy oficerowie, w tym piloci 
myśliwców, którzy nie bali się ofiarować swego życia „za naszą i waszą wol-
ność”64. Raczej unika się przywoływania danych odnoszących się do kwestii 
socjologii powojennych osiedleńców – do faktu, że większość miała pocho-
dzenie chłopskie i dominowały osoby bez wykształcenia65. Niewielka grupa 

61Por. T. Kondracki, Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946-
1996, Londyn 1996, s. 132.

62K. Sword, Identity In Flux, s. 135. Sword stwierdził: „It may be that they were acting in a realistic 
and far-sighted way – seeing that the military-political ethos as a mobilizing force was ebbing and 
would not outlast the generation which adhered to it. Nonetheless attempts by new priests to play  
a more prominent role aroused hostility and revived old pre-war traditions of anti-clericalism”. 
Tamże. Opinia Sworda o dalekowzroczności polskich duchownych okazała się nie być przesadzona.  
W 2013 roku zakończono wyprzedaż nieruchomości należących do SPK a samą organizację za-
mknięto. Jedyną ponadlokalną instytucją pełniącą funkcje integrujące środowiska polonijne pozo-
staje obecnie polskie duszpasterstwo.

63„Le comportement des hommes est déterminé non par ce qui s’est réellement passé mais 
par l’interprétation de ce qui s’est passé”; zob. R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du 
monde, Paris 1989, s. 110.

64Podobna optyka odbija się w wydanym w 2013 roku opracowaniu nt. szkół sobotnich  
w Wielkiej Brytanii pt. „Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność” – ra-
port, s. 40. Raport w wersji elektronicznej zob. pau.krakow.pl/Polskie_szkolnictwo_UK/Pol-
skie_szkolnictwo_UK_RAPORT.pdf (odczyt z dn. 15 maja 2014 roku).

65Por. tytuł opracowania Jerzego Zubrzyckiego, Soldiers and Peasants. The Sociology of Polish 
Migration (London 1988).
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wykwalifikowanych robotników obejmowała osoby pochodzące ze Śląska  
i Pomorza. W efekcie większość pracowała po wojnie na stanowiskach nie 
wymagających szczególnego przygotowania zawodowego. Na zdobyciu po-
sady wykwalifikowanego robotnika kończyła się zawodowa kariera większo-
ści Polaków66. Sytuacja taka odpowiadała Brytyjczykom, którzy potrzebowali 
po wojnie taniej siły roboczej, która znana jest z późniejszych dekad jako 
gastarbeiterzy67.

Z paralelną sytuacją mamy do czynienia współcześnie. Akcentuje się, że 
Polacy, którzy od 2004 roku masowo przybywają do Wielkiej Brytanii, to lu-
dzie młodzi, wysoko wykształceni, a co za tym idzie, wykwalifikowani oraz 
znający języki obce, w tym angielski68. Badania socjologiczne nie potwierdza-
ją tego typu opinii. Znaczna większość przyjezdnych stanowią ludzie pocho-
dzący z małych miast i wsi, a ich wykształcenie nie jest wysokie. Są to obszary 
dotknięte bezrobociem, z czego wynika decyzja o wyjeździe za granicę69.

Polacy w Wielkiej Brytanii postrzegali siebie jako ofiarę wielkomocarstwo-
wej polityki. Ujawnił się także inny typ ofiary. Niemożność powrotu do ziem 
ojczystych interpretowano z perspektywy „męczennika sprawy polskiej”, tego, 
który cierpiał dla Polski i w jej imieniu składał świadectwo70. Wskazywano, że 
bycie na emigracji to okazja świadczenia w wolnym świecie o niewolnej Pol-
sce. Dzięki temu męczennicy-świadkowie stawali się kimś lepszym niż ludzie 
(np. ci z PRL), dla których liczyły się jedynie dobra materialne. Keith Sword, 
odnosząc się do tej optyki popularniej wśród pierwszego pokolenia polskich 
osiedleńców, przywołuje Polaka z drugiej generacji, który stwierdził o swych 
rodzicach, że to „quality people” – ludzie wartościowi. Takimi nie były pojawia-
jące się w Wielkiej Brytanii w latach 80. „importy” czy „szumowiny” psujące 
reputację, na którą powojenna emigracja długo pracowała71.

Krytyczna ocena „solidarnościowej” emigracji powtarzana jest w odnie-

66B. Czaykowski, B. Sulik, s. 384-385; R. Habielski, Polski Londyn, Wrocław 2000, s. 47.
67W tym celu uruchomiono po wojnie program European Voluntary Workers (EVW), w ramach 

którego zrekrutowano m.in. 14 tys. Polaków spośród jeńców z obozów w Niemczech i Austrii; zob. 
A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne, s. 125.

68Por. J. Biszewska, Niezastąpieni, „Cooltura” 2006, nr 20, s. 27; A. Chodakowska-Grzesińska, 
Przywiązanie do polskiego chleba i niechęć do polityki, czyli najnowsze badania polskiej emigracji na 
Wyspach, „Cooltura” 2007, nr 42, s. 48-49.

69A. White, Polish Families and Migration since UE Accession, Bristol 2011, s. 33.
70W języku greckim męczennik (martys) to świadek; zob. X. Léon-Dufour, Słownik Nowego 

Testamentu, Poznań 1993, s. 390.
71K. Sword, Identity In Flux, s. 212.
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sieniu do najnowszej grupy przybyszów. Jerzy Hebda, tłumacz i poeta, napisał 
w liście do redakcji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”: „…zdaję 
sobie sprawę, jak wielka przepaść istnieje pomiędzy nimi a nami. Pomiędzy 
peerelowskimi generacjami i nami przedwojennymi i wojennymi pokolenia-
mi. Oni są zmaterializowanymi emigrantami z konieczności, których Pol-
ska, ta okrutna macocha poniżała i spychała…”. Krytykuje, że Polacy, którzy 
tu przyjeżdżają, szybko się – jak to ujął – anglicyzują. Potwierdzeniem tego 
jest chwalenie nowej ojczyzny, która „otarła (…) łzy dając (…) worek funtów 
szterlingów”. O sobie autor stwierdza z rozrzewnieniem: „Zaś ja, głupi, sen-
tymentalny, ideowy i patriotyczny staruszek po sześćdziesięciu pięciu latach 
włóczęgi po obcych krajach, ciągle tęsknię za swoją przedwojenną Ojczyzną, 
często o niej śnię po nocach i stale ją wspominam. Podobnie jak tysiące mo-
ich krajan z naszych Kresów, tylko że my nie mamy dokąd wracać. Nasi zdra-
dzieccy zachodni alianci podarowali polskie ziemie «Wujkowi Józiowi», jak 
go pieszczotliwie nazywali otumanieni Brytyjczycy. Wschodni barbarzyńcy 
wynarodowili naszych krewnych i sąsiadów. Spalili setki naszych osiedli. 
Zabrali nasze mienie. Ukradli nam nasze dzieciństwo i naszą młodość. Jak 
więc możemy zapomnieć strony, z których pochodzimy, nasiąkłe męczeńską 
krwią Polaków? Ale tych rzeczy, tych sentymentów, żaden «emigrant z ko-
nieczności» nigdy nie potrafi zrozumieć”72.

Również w narracji poakcesyjnej emigracji ujawnia się motyw (samo)
ofiary. Najnowsi przybysze – podobnie jak ci powojenni – są także wygnań-
cami. Motywem ich exodusu była nie tylko słaba kondycja gospodarcza Pol-
ski, co raczej panująca w niej sytuacja polityczna. Postępująca klerykalizacja 
dokonująca się za wyraźnym przyzwoleniem „strasznych braci” Kaczyńskich 
i ich popleczników nie pozostawiała wyboru73. Pomimo że Polska potrakto-

72J. Hebda, Sentymenty nasiąkłe krwią, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 2008, nr 210, 
s. 5. Ironią losu jest to, że Jerzy Hebda przybył do „otumanionej” Wielkiej Brytanii w 1948 roku 
jako robotnik-ochotnik (gastarbeiter) w ramach programu EVW; zob. Polish poet landed on his 
feet when brave career move brought him to his new home, www.stokesentinel.co.uk/Polish-poet
-landed-feet-brave-career-brought-new-home/story-12544079-detail/story.html (odczyt z dm. 
15 maja 2014 r.); por. W. J. Podgórski, Emigracja walczących. Wokół polsko-szkocko-angielskich 
powiązań kulturalnych wojennych i powojennych, Warszawa 2011, s. 419-420.

73Por. K. Bzowska, Błazny i stańczycy, „Goniec Polski” 2006, nr 36, s. 12; K. Kopacz, Z pomocą 
bezdomnym i bezrobotnym, „Goniec Polski” 2006, nr 37, s. 18; tejże, Prezydent Lech Kaczyński dla 
dziennika The Times, „Goniec Polski” 2006, nr 42, s. 18; W. Lewandowski, Koniec?, „Nowy Czas” 
2007, nr 43, s. 13; W. Rompca, Ja też jestem gejem, „Nowy Czas” 2007, nr 21, s. 9; W. Moszczyński, 
Hello, I’m Your Polish Neighbour. All about Poles in West London, Milton Keynes 2010, s. 75.
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wała ich źle, oni nie zapomnieli o niej. Dzięki ich ciężkiej pracy oraz przesy-
łanym funtom kraj został uchroniony przed gospodarczym krachem. Z tego 
powodu nikt nie ma prawa nazywać ich nieudacznikami74.

Pomimo ujawniających się paraleli pomiędzy powojenną emigracją a tą 
późniejszą, podkreśla się, że obie dzieli ogromna przepaść – pierwsza jest 
polityczna, druga (co sprawia, że nie zasługuje na miano emigracji) – ekono-
miczna. Nie dostrzega się wyraźnej wspólnoty losów w konieczności przecie-
rania tych samych emigracyjnych ścieżek – przejścia przez czas naznaczony 
poczuciem krzywdy, opuszczenie ojczyzny, poczucie bycia gotowym do po-
święcenia się, co szczególnie uwypuklone zostaje przez zawodową i społecz-
ną deklasację na ziemi brytyjskiej75.

Wydarzeniem, które mogło posłużyć do nawiązania porozumienia między 
„starą” i „nową” emigracją, była śmierć papieża Jana Pawła II w 2005 roku. Nie 
zostało to wykorzystane, nie tyle ze złej woli, co z faktu, że po stronie „starych” 
nie było „masowego” partnera do dialogu. Kościoły polskie w Wielkiej Brytanii 
były pełne nowych przybyszów. Niewielu było z pierwszej i kolejnych generacji 
powojennych osiedleńców. Zewnętrznie dostrzegalnym wyrazem obecności 
najnowszych imigrantów był marsz, który urządzono ku czci zmarłego papie-
ża. W jego zorganizowanie zaangażowani byli przede wszystkim ludzie młodzi, 
w niewielkim stopniu organizacje polonijne, które chętnie prezentują się jako 
oficjalni przedstawiciele polskiej społeczności na ziemi brytyjskiej. Marsz stał 
się sposobnością do powołania do istnienia organizacji „Poland Street” mającej 
ambicje reprezentowania najmłodszej Polonii76.

Okazja do zjednoczenia we wspólnym działaniu różnych pod względem 
stażu środowisk polonijnych ujawniła się trzy lata później. Była nią (mime-
tyczna) niechęć w stosunku do Polski, która odważyła się w ramach seria-

74D. Zdrojewska, Czy jesteśmy nieudacznikami?, „Cooltura” 2006, nr 45, s. 41; S. Fiedkiewicz, 
My, motłoch…, „Tygodnik Polski” 2009, nr 6, s. 14; K. Zagrodna, Krzywo, prosto, byle ostro – 
kolejny rok emigracji, „Cooltura” 2009, nr 52, s. 43; A. Sławiński, W siódmym niebie nienawiści, 
„Nowy Czas” 2010, nr 2, s. 3-4. Określenie nieudacznik (ang. feckless) stało się w popularne 
wśród brytyjskiej Polonii po tym, jak tłumacz oddał w takiej postaci słowo bezradny wypowie-
dziane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Miało to miejsce w ramach wywiadu udzielonego 
w czasie wizyty w Londynie w 2006 roku.

75Por. K. Sword, Identity In Flux, s. 212.
76Z. Drzewiecki, Kto za tym stał, zanim ruszył marsz?, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 

2005, nr 84, s. 9; tenże, Drugi marsz papieski, „Goniec Polski” 2006, nr 14, s. 18; D. Waszek, Awan-
tura na polskiej ulicy, „Goniec Polski” 2009, nr 47, s. 4, 6; Wszędzie trzeba być Polakiem, „Praca 
i Życie za Granicą” 2010, nr 1, s. 32; Jedyny kandydat z Londynu, „Nowy Czas” 2011, nr 15, s. 4.
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lu Londyńczycy, zrealizowanego w 2008 roku, zaprezentować własną wizję 
polskiej codzienności nad Tamizą. Wprawdzie serial wychodził na przeciw 
polonijnego postulatu filmowego opowiedzenia historii Polaków w Wielkiej 
Brytanii77, to jednak nie zapytano się tychże środowisk, jakiego obrazu Po-
laka sobie życzą. A życzenia były bardzo konkretne: „…chcemy obalić por-
tret Polaka jako robotnika, budowlańca albo osoby, która pracuje w każdej 
restauracji”78. Akcja protestacyjna skierowana przeciw twórcom Londyńczy-
ków zakończyła się sukcesem w postaci przywrócenia w Londyńczykach 2 
(2010) „właściwej optyki”. Okazało się, że Polak to nie „zwykły robol”, ale 
człowiek odnoszący sukcesy na niwie gospodarczej i politycznej, który 
jednocześnie nie zapomina o ojczyźnie. Jest gotowy ofiarować się dla niej.  
W czasie wojny było to własne życie, teraz są to biznesowe zdolności, dzię-
ki którym kraj zostaje uratowany przed finansową zapaścią. Inaczej jawi się 
też „stara” emigracja. To ludzie, którzy są w stanie skutecznie zaszczepić pa-
triotyzm. Nawet najmłodsi – przedstawiciele trzeciego pokolenia – władają 
nieskazitelną polszczyzną i doskonale znają historię kraju, z którego przybyli 
dziadkowie. Ich „znakiem rozpoznawczym” na tle angielskiego chłodu jest 
„romantyczna dusza”79.

Zakończenie
Teoria mimetyczna stanowi interdyscyplinarne narzędzie badawcze. Jej 

zastosowanie umożliwia analizowanie sposobu funkcjonowania różnych 
grup społecznych, w tym mniejszości etnicznych. Zostało to zaprezentowa-
ne w niniejszym artykule na przykładzie Polonii w Wielkiej Brytanii. Jed-
nym z ważniejszych pojęć teorii mimetycznej jest ofiara, którą odczytywać 
można na dwa sposoby. Aktywnie rozumiana ofiara to gotowość do poświę-
cania innych. Pasywne spojrzenie na tę rzeczywistość odnosi się do goto-
wości do poświęcenia się – do przyjęcia na siebie doświadczanej fizycznej, 
a przede wszystkim moralnej przemocy. Z perspektywy ofiary interpretują 
swoje dzieje Polacy zamieszkujący w Wielkiej Brytanii. Daje im to możliwość 
uszlachetnienia swego bytowania na ziemi brytyjskiej, które naznaczone było 

77W. Moszczyński, Polak Londyńczyk, Toruń 2011, s. 217.
78Taką opinię wygłosiła jedna z londyńskich „profesjonalistek” w audycji z cyklu Jesteśmy z .pl, 

którą wyemitowano w dn. 31 marca 2006 roku w TVP Polonia.
79Więcej nt. serialu Londyńczycy jako „politycznego wydarzenia” zob. A. Romejko, Polski Edyp, 

s. 73-76; tenże, Lotnik czy hydraulik?, s. 198-203 (artykuły dostępne na stronie www.romejko.edu.pl).

Teoria mimetyczna jako metoda w badaniach polonijnych...
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i jest koniecznością ciężkiej pracy. Przekłada się to na wysoką samoocenę. 
Nie są przegranymi ani nieudacznikami, lecz prawdziwymi herosami, któ-
rzy są w stanie zmieniać otaczającą ich rzeczywistość – tę w kraju osiedlenia  
i w kraju pochodzenia. Uzasadnia to oczekiwanie uznania ich za grupę 
szczególną. To spojrzenie sprawia, że usprawiedliwione są krytyczne opinie 
o innych, przede wszystkim zaś w stosunku do rodaków zamieszkujących 
w ojczyźnie. Symptomatyczne jest to, że traumatyczne doświadczenie bycia 
ofiarą, nie stanowi przeszkody w posługiwaniu się związanym z nią mecha-
nizmem kozła ofiarnego. Wprawdzie jego owocem są kolejne ofiary, to jed-
nak nie postrzega się ich jako niewinnych, lecz tych, którzy zasłużyli na jak 
najbardziej surową ocenę i w konsekwencji wypchnięcie (jako ludzi niegod-
nych) na moralny margines.

Mimetic theory as a method in studies of the Polish diaspora 
on the example of the United Kingdom
René Girard’s mimetic theory is an interesting research tool. It is used 
in a variety of scientific disciplines. It can be used in the analysis of the 
functioning of ethnic minorities. This point of view is presented in this 
article, in which there are reference made to the situation of the Polish 
diaspora in Britain. Victim/sacrifice is an important cognitive catego-
ry. Thus the Polish community in the United Kingdom can be evalu-
ated from its perspective. Also Poles see themselves from the point of 
view of the victim. This is the reason that they stress the special right to 
be treated as a group distinctive in relation to other Poles.

Słowa kluczowe:
duszpasterstwo, emigracja, film, René Girard, ofiara, Polonia, Polska, 
powieść, teoria mimetyczna

Key words:
exile, film, René Girard, mimetic theory, novel, pastoral care, Poland, 
Polish diaspora, sacrifice, victim
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Duszpasterstwo polonijne – działalność Kościoła prowadzona przez wła-
snych duszpasterzy etnicznych, mająca na celu zaspokojenie religijnych i czę-
sto pozareligijnych potrzeb migrantów1 pochodzenia polskiego – osadników, 
uchodźców, robotników i studentów, stałych i czasowych, nawet sezonowych, 
w pierwszym i dalszych pokoleniach, z uwzględnieniem ich szczególnych wa-
runków życia, cech etnicznych, tradycji kulturowych. Jego istotnym zadaniem 
jest zachowanie, rozwój i głoszenie prawd wiary przez przepowiadanie Słowa 
Bożego (kazania, katecheza), posługę liturgiczną oraz organizowanie opieki 
społecznej, oświatowej i kulturalnej. W szerszym znaczeniu oznacza wspól-
notę spojoną określoną kulturą, w której język może być tylko jednym z wie-
lu elementów lub całkowicie zaniknąć. Ośrodki duszpasterstwa polonijnego 
kierują się normami kościelnego prawa powszechnego oraz partykularnego. 
Posiadają one w różnych krajach odmienny stan prawny. Stąd stosowane są tu 
dwa określenia duszpasterstwo emigracyjne2 oraz duszpasterstwo polonijne3. 
Pierwsze wskazuje na normy prawa powszechnego odnoszące się do oma-

1Termin „Migranci” stosuje się przede wszystkim do uchodźców i wygnańców poszukują-
cych wolności i bezpieczeństwa poza granicami swoich krajów rodzinnych, ale także do młodzieży 
studiującej za granicą oraz tych, którzy opuszczają swoje kraje, aby gdzie indziej znaleźć lepsze 
warunki życia”. Zob. Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła. 
Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta 2001 r., „Ľ Osservatore Romano” 5 (2001), s. 8.

2Por. J. Bakalarz, Emigracyjne duszpasterstwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, 
kol. 947-950; J. Szymański, Emigracyjne duszpasterstwo, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red.  
R. Kamiński, Lublin 2006, s. 240-244.

3Por. J. Szymański, Polonijne duszpasterstwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 1140-
1146; tenże, Duszpasterstwo polonijne – skala oddziaływania, „Studia Polonijne” 28 (2007), s. 7-32.
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wianych placówek, natomiast drugi termin służy do ukazania rzeczywistego 
stanu prawnego i faktycznego placówek duszpasterstwa polonijnego (polsko-
języcznego) w świecie4. 

Podstawy biblijne, teologiczne i prawne
Podstawą prowadzonego duszpasterstwa są przekazy biblijne. W świetle 

Objawienia Bóg powiedział do Abrahama: „Wyjdź z twej ziemi rodzinnej  
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). Emigrantami byli 
zatem patriarchowie Starego Przymierza, wędrujący do Ziemi Obiecanej 
(Wj 6,4). Cudzoziemcem był cały naród izraelski przebywający w Egipcie 
(Pwt 10,19), wyprowadzony następnie z niewoli. Lud ten wielokrotnie do-
świadczał wygnania do ziemi obcej i rozproszenia wśród innych narodów. 
Również lud Nowego Przymierza żyje w diasporze (Jk 1,1), wszędzie jako 
przybysz i obcy. Podobnie jak wezwany do wędrówki Abraham, sprzedany  
w niewolę Józef (egipski) czy szukająca schronienia za granicą Święta 
Rodzina, tak wszyscy emigranci w planach Opatrzności zostali posłani do 
innego kraju przez samego Boga z własną misją: „Idźcie na cały świat i na-
uczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). 

Praktyka duszpasterstwa emigracyjnego sięga VIII wieku, a prawodawstwo 
kościelne formułowało się od Soboru Laterańskiego IV (1215). Nakazywało 
ono organizować oddzielne duszpasterstwo dla ludności innego języka, zwy-
czajów i obrzędów. Zostało ujęte w Dekretałach papieża Grzegorza IX jako 
prawo powszechne. Zasadnicze jednak jego postanowienia znalazły dopiero 
swój wyraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku (kan. 216 § 4), okre-
ślającym normy zakładania parafii personalnych dla emigrantów. Jakkolwiek 
już wcześniej zorganizowanie opieki duszpasterskiej nad emigrantami zalecali 
poszczególnym episkopatom papieże: Leon XIII i Pius X. Doceniając to, pa-
pieże wzywali biskupów krajów emigracyjnych, szczególnie włoskich i pol-
skich, aby wysyłali księży do podjęcia opieki nad emigrantami5.

W praktyce tworzenie placówek tego duszpasterstwa było raczej sprawą 
porozumień, dyplomacji czy nawet przetargów między biskupami krajów 
emigracyjnych oraz imigracyjnych. Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero  
z chwilą wydania przez Piusa XII Konstytucji Apostolskiej Exsul familia  

4J. Bakalarz, Stan prawny polonijnych placówek duszpasterskich, „Studia Polonijne” 3 (1979), s. 61.
5Tenże, Dobór, przygotowanie i nominacja misjonarza migrantów, „Studia Polonijne” 4 (1981), 

s. 93-95.
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(z 1 sierpnia 1952 r.)6. Według Konstytucji, Tułacza Rodzina Nazaretańska sta-
nowi pierwowzór i ostoję dla wszystkich emigrantów w każdym czasie oraz 
miejscu. Niemal z kronikarską dokładnością daje ona historyczny przegląd 
wszystkich wysiłków Stolicy Apostolskiej, począwszy od św. Ambrożego, 
przez emigrację Franków, Saksów, rewolucję francuską, emigrację ekono-
miczną XIX wieku, aż do wypadków po ostatniej wojnie. Konstytucja przy-
pomina, co dla emigrantów uczynili poprzedni papieże, a szczególnie Pius 
XII, nie pomijając inicjatyw prywatnych i działalności organizacji katolickich. 
Przede wszystkim Konstytucja ustaliła ramy prawne duszpasterstwa emigra-
cyjnego, powierzając je Kongregacji Konsystorialnej, ustanawiając przy niej 
jednocześnie i erygując Najwyższą Radę ds. Emigracji. Zatwierdziła, powo-
łane do zapewnienia duchowej opieki nad emigrantami, specjalne komitety  
i komisje episkopatów w Europie i Ameryce. Dokument ten można by nazwać 
kodeksem prawa duszpasterstwa migracyjnego, ponieważ zawierał zasadę, że 
migrantów należy otoczyć tak staranną opieką, aby była ona współmierna do 
ich potrzeb i nie mniejsza od tej, z której korzystają inni wierni w diecezji. 
Prawo emigrantów do własnej parafii personalnej oraz uznanie stanowiska 
duszpasterzy emigrantów było jej najważniejszym stwierdzeniem. Nowe 
elementy w tej dziedzinie wniosły dopiero dekrety Soboru Watykańskiego 
II oraz prawodawstwo posoborowe, zobowiązujące biskupów diecezjalnych 
do organizowania specjalnej opieki duszpasterskiej dla imigrantów7. Zakres 
tej opieki, uwzględniający szczególne warunki i potrzeby emigrantów, został 
omówiony przez papieża Pawła VI w instrukcji De pastorali migratorum cura 
(1969), w dyrektorium Peregrinans in terra (1969), oraz w Normae et facultates 
pro maritimorum atque navigantium spirituali cura gerenda (1977)8.

Od 1970 roku wszechstronną działalność na rzecz „ludzi w drodze” 
prowadzi również Papieska Komisja do Spraw Duszpasterstwa Migrantów  
i Turystów9. Jednym z przejawów jej działalności był list okólny do konferencji 
biskupów Chiesa e mobilità umana è il terzo documento pontificio del (1978) 
oraz dekret Pro materna (1982), w których Papieska Komisja odnowiła spe-

6Papież Pius XII, Konstytucja Apostolska o Duchowej Opiece nad Emigrantami. Pius Biskup 
Sługa Sług Bożych na wieczną rzeczy pamiątkę, „Studia Polonijne” 4 (1981), s. 15-58.

7J. Bakalarz, Stan prawny polonijnych placówek duszpasterskich, s. 63.
8J. Szymański, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi wyrazem troski Kościoła o migru-

jących, „Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej” 7 (2006), z. 7, s. 83-85. 
9Papież Paweł VI, Motu Proprio Apostolicae Caritatis ustanawiające Papieską Komisję Duszpaster-

stwa Migrantów i Podróżnych, „Studia Polonijne” 4 (1981), s. 87-89.
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cjalne uprawnienia przysługujące kapelanom wszelkich kategorii wobec „lu-
dzi w drodze” 10.

Zasadnicze postanowienia dotyczące duszpasterstwa emigracyjnego zna-
lazły swój wyraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku (w kanonie 515 
par. 2, kan. 383 par. 2 oraz kan. 518) określającym normy zakładania parafii 
personalnych dla imigrantów. Zakładanie placówek duszpasterstwa emigra-
cyjnego nie jest więc sprawą przywileju, ale ścisłym obowiązkiem prawnym 
i moralnym. Na praktykę Kościoła i jego dostosowanie do nowych rzeczy-
wistości emigracji rzucają światło również orędzia Jana Pawła II na Światowy 
Dzień Migranta11 (1985), czy też słowa wypowiedziane bezpośrednio do 
Polaków, np. w Meksyku 27 stycznia 1979 r.: „Na ogół Polacy, gdziekolwiek 
są na świecie, zachowują więź z Ojczyzną poprzez Kościół, poprzez pamięć 
Matki Boskiej Jasnogórskiej, naszych świętych patronów, poprzez te wszystkie 
tradycje religijne, którymi żył naród tysiąc lat i żyje dzisiaj”. Sprawa duszpa-
sterstwa polskiego za granicą została również przypomniana w dokumentach 
II Polskiego Synodu Plenarnego w nr 27: „ustawodawstwo Kościoła traktuje 
duszpasterstwo migrantów jako przejściowe, choć ów stan przejściowy może 
trwać kilka pokoleń. Proces ten nie powinien być przyśpieszany ani też wbrew 
potrzebom zatrzymywany”.

Charakter duszpasterstwa polonijnego jest z natury czasowy, ale równo-
cześnie względnie trwały. Czasowość tego duszpasterstwa wynika z doktryny 
o integracji, przyjętej przez Kościół, która jest procesem naturalnym i nie-
uchronnym. Warunkiem owocnej integracji jest jej spontaniczny charakter, 
pozbawiony jakichkolwiek nacisków. Dlatego misjonarz swą posługę ma trak-
tować jako towarzyszenie migrantom w ich trudnym okresie wszechstronnego 
integrowania się z miejscową społecznością, ma być swoistym pomostem po-
między duszpasterstwem kraju pochodzenia a osiedlenia się12. Uzasadnienia 
zatem podstaw istnienia duszpasterstwa migrantów – duszpasterstwa polo-

10Zob. Kościół a zjawisko migracji ludzkiej, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 29 (1978), z. 4, 373-
395; Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła, s. 9-10.

11Jan Paweł II, Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985-2005, oprac. W. Necel, 
Poznań 2009.

12Zob. Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła, s. 10; 
J. Bakalarz, Geneza i rozwój instytucji misjonarza migrantów do Soboru Watykańskiego II,  
w: Kościół i prawo, red. J. Krukowski, F. Lempa, t. 8, Lublin 1992, s. 59-102; tenże, Stan praw-
ny polonijnych placówek duszpasterskich, s. 71; J. Szymański, Instrukcja Erga migrantes caritas 
Christi, s. 82.
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nijnego nie stanowią jedynie postanowienia Kościoła13, co przede wszystkim 
jego doktryna i praktyka nakazująca otaczać największym szacunkiem „du-
chowe dziedzictwo myśli, tradycji i kultury migrantów”14. 

W ostatnich dekadach zjawisko migracji stało się strukturalnym składni-
kiem życia społeczeństw, wraz ze swoimi socjalnymi, kulturalnymi, politycz-
nymi, ekonomicznymi i pastoralnymi wymogami15. Dlatego też Kościoły lo-
kalne oraz duszpasterze „ludzi w drodze” otrzymali w 2004 roku dokument 
Stolicy Apostolskiej, który na nowo wnikliwie przeanalizował aktualne wy-
zwania16. W zamierzeniu Kościoła – w opinii przewodniczącego Papieskiej 
Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących kard. Stephena Fumio 
Hamao – Instrukcja Erga migrantes Caritas Christi stanowiła odpowiedź na 
pastoralne potrzeby uchodźców na początku nowego millenium, uwzględ-
niała proces dostosowania duszpasterstwa migrantów do zmieniających się 
dynamicznie warunków17. 

Historia i rozwój duszpasterstwa polonijnego
Kościół katolicki w Polsce już na przełomie wieków XIX i XX uświadomił 

sobie konieczność zwiększenia swej troski o duszpasterstwo wśród naszych 
rodaków poza granicami kraju18. Mimo powszechnego wołania o polskiego 
kapłana, sytuacja w kraju rozdartym przez zaborców nie sprzyjała realizacji 
tej potrzeby. Pierwszą inicjatywę zorganizowania opieki nad wychodźcami 
przedstawił latem 1908 roku ks. Jan Stanisław Żak, kapłan diecezji kujawsko
-kaliskiej. Zaproponował utworzenie towarzystwa pośrednictwa pracy i opie-
ki nad wychodźcami dla całego kraju z filiami za granicą19. W praktyce jednak 

13A. Orczykowski, Zbiór dokumentów Kościoła dotyczących zjawiska migracji, „Studia 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej” 7 (2006), z. 7, s. 95-97.

14Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła, s. 8-12;  
J. Bakalarz, Stan prawny polonijnych placówek duszpasterskich, s. 64; J. Jaworski, Rodzina emigracyj-
na – pomostem religii zwyczajów, tradycji i kultury polskiej, w: Prace Kongresu Kultury Polskiej pod 
Patronatem Prezydenta R.P. Edwarda Raczyńskiego, t. VIII. Polskie więzi kulturowe na obczyźnie, red.  
M. Paszkiewicz, Londyn 1986, s. 85-99.

15Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła, s. 8.
16W. Necel, Integracja europejska wyzwaniem dla polskojęzycznego duszpasterstwa w państwach 

Unii Europejskiej, „Collectanea Theologica” 74 (2004), z. 3, s. 178-179.
17S. F. Hamao, The Instruction Erga migrantes caritas Christi: A Response of the Church to the 

Migration Phenomenon Today, „People on the move” 37 (2005), nr 97, s. 19.
18J. Plewko, Polski Kościół katolicki wobec diaspory, w: Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kra-

ków 2001, s. 502-511.
19S. Gajewski, Organizowanie opieki nad wychodźcami przez duchowieństwo Królestwa Pol-

skiego, „Studia Polonijne” 1 (1976), s. 151.
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dopiero w niepodległej Polsce sprawami emigrantów mogły się zająć władze 
państwowe i kościelne. Od 1919 roku, odkąd Episkopat Polski zbierał się na 
wspólnych konferencjach, aż do 1935 roku nie było ani jednego posiedzenia, 
na którym nie omawiano by duszpasterstwa emigracyjnego. Inicjatywa zało-
żenia misyjnej kongregacji zakonnej, służącej polskim wychodźcom, wyszła 
w 1920 roku od polskiego posła przy Stolicy Apostolskiej Józefa Wierusz-
Kowalskiego. Najważniejszym osiągnięciem okresu międzywojennego  
w duszpasterstwie emigracyjnym było przekazanie pełni władzy duchownej 
nad wychodźstwem polskim każdorazowemu prymasowi Polski, poczynając 
od kard. E. Dalbora. W 1928 roku z inicjatywy księdza prymasa A. Hlonda 
Episkopat powołał Komisję ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego, która mia-
ła koordynować dotychczas podejmowane w tej sprawie działania. Niemal 
jednocześnie przy prymasie powołano Centralę Polskiego Duszpasterstwa 
Emigracyjnego. Działania te poparła Stolica Apostolska, mianując kard. 
Hlonda w 1931 roku protektorem polskiego wychodźstwa20. Odtąd ks. pry-
mas mógł powoływać, w porozumieniu z episkopatami innych krajów, Polskie 
Misje Katolickie21.

Zupełnie odmienna sytuacja zaistniała w duszpasterstwie polonijnym 
po zakończeniu drugiej wojny światowej, kiedy przez Europę przewalała się 
milionowa rzesza uchodźców i zmieniły się granice wielu państw. Stolica 
Apostolska, po otrzymaniu wiadomości o pozbawieniu wolności kard. 
Hlonda, powierzyła organizowanie opieki nad uchodźcami i zatrudnienie 
kapłanów znajdujących się poza terenem swoich diecezji, początkowo tylko 
na terenie Niemiec, bp. J. Gawlinie. Po objęciu stolicy prymasowskiej przez 
abpa S. Wyszyńskiego i na skutek pogarszających się warunków politycznych 
urząd Protektora Wychodźstwa został powierzony abp. Gawlinie22 (tak długo, 
dopóty będą trwały istniejące okoliczności). Ze śmiercią abp. Gawliny protek-
torat nad emigracją wrócił do prymasa Wyszyńskiego, który ustanowił urząd 
swojego Delegata dla duszpasterstwa emigracji z siedzibą w Rzymie i pole-
cił tam zorganizowanie Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa na Emigracji 
jako ośrodka kierującego i koordynującego z ramienia Episkopatu polskiego 

20Ks. J. Bakalarz, Kardynał August Hlond jako duchowy opiekun polskiej emigracji, „Studia 
Gnesnensia” 7 (1982-1983), s. 42.

21Por. J. Szymański, Polska Misja Katolicka, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, 
kol. 1316-1317.

22J. Bakalarz, Arcybiskup Józef Gawlina jako duchowy opiekun Polonii, „Studia Polonijne” 5 (1982), 
s. 103-125.
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całym duszpasterstwem polskim. Funkcję delegata prymasa Polski ds. opie-
ki nad emigracją i uchodźstwem polskim powierzył w 1964 roku kard. Wł. 
Rubinowi, a od 1980 roku abp. Sz. Wesołemu23. Od 2 maja 2003 r. delegatem 
ds. duszpasterstwa Polonii z ramienia Episkopatu polskiego został bp Ryszard 
Karpiński, w 2008 roku bp Zygmunt Zimowski, a od 1 stycznia 2010 r.  
bp Wojciech Polak. Obecnie, od 15 października 2011 r., urząd ten sprawuje 
bp Wiesław Lechowicz.

W duszpasterstwie polonijnym powszechnie odczuwany był brak duszpa-
sterzy. Nie wystarczały dotychczasowe sposoby ich przygotowania, takie jak 
seminarium w Orchard Lake, założone z inspiracji ks. J. Dąbrowskiego, które 
od 1885 roku przygotowywało duszpasterzy dla Polonii w Ameryce24 czy se-
minarium w Paryżu, założone w 1945 roku z inicjatywy ks. A. Banaszaka25, 
czy podobne powołane w Rzymie26. Niezależnie od tych inicjatyw, prymas  
A. Hlond w 1929 roku w Gnieźnie dla przygotowania duchowieństwa pracu-
jącego wśród emigrantów otworzył własne seminarium, które miało zapew-
nić stały dopływ księży do duszpasterstwa zagranicznego. Do jego prowa-
dzenia powołał ks. I. Posadzego, który założył Towarzystwo Chrystusowe dla 
Emigrantów (1932)27. Ułatwiło ono tworzenie polskich parafii personalnych 
na emigracji. Dla opieki nad emigrantami powstało również zgromadzenie 
żeńskie – Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej28.

Od 1971 roku Zakłady Naukowe Polonii rozpoczęły przygotowania do 
rocznego obchodzenia Dnia Emigranta, który przypomina kapłanom i świec-
kim współodpowiedzialność za stan duszpasterstwa imigrantów Polonii świa-
ta oraz obowiązek wspierania tej pracy funduszami29. W Polsce praktykuje 

23W służbie emigracji. 25 lat posługi pasterskiej księdza arcybiskupa Szczepana Wesołego Dele-
gata Prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji, Londyn 1994.

24R. Nir, Stulecie polskiego Seminarium w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych 1885-1985, 
Orchard Lake, Michigan 1987.

25Ks. M. Banaszak, Dar Boży dla Kościoła i Polski. Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 
1945-1995, Paryż-Poznań 1995.

26Bakalarz, Kardynał August Hlond jako duchowy opiekun polskiej emigracji, s. 60.
27Cz. Kamiński, Kardynał August Hlond Prymas Polski założyciel zakonu, „Nasza Przeszłość” 

42 (1974), s. 252; B. Kołodziej, Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1939-1948, 
Poznań 1983; Z. Zieliński, Rola kard. Hlonda w organizowaniu duszpasterstwa emigracyjnego,  
w: Kościół w II Rzeczypospolitej, red. Z. Zieliński, S. Wilk, Lublin 1980, s. 99-103.

28M. Konieczny, Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, w: Encyklopedia Kato-
licka, t. 12, Lublin 2008, k. 1241.

29J. Molenda, Zjazd Międzynarodowej Katolickiej Komisji dla Spraw Emigracyjnych a polska 
emigracja, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 94 (1971), z. 3, s. 270.
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się dwa dni poświęcone emigrantom: Dzień Modlitw za Polonię Zagraniczną 
(3 V) i Dzień Emigranta (niedziela przed uroczystością Chrystusa Króla)30. 
Od 2002 roku – 2 maja został ustanowiony przez Senat RP Dniem Polonii  
i Polaków za Granicą. 

Podmiot działalności, struktury organizacyjne
Kościół miał i ma ogromne znaczenie w życiu polskiej diaspory. Polaków za 

granicą charakteryzuje silne przywiązanie do tradycji polskiej kultury chrze-
ścijańskiej. Ludzie przychodzą do polskiego kościoła, bo czują bliski związek  
z polskością, historią, kulturą31. Parafia polonijna zawsze pełni funkcje religijne 
i pozareligijne, które często nakładają się na siebie i uzupełniają. Podstawową 
jej funkcją było dbanie o zachowanie wiary wśród Polaków przebywających 
poza krajem, dostosowanie form kultu do potrzeb poszczególnych pokoleń 
imigracji, rozwój metod pozwalających na skuteczniejsze docieranie do imi-
grantów oraz integracja społeczności wokół podstawowych wartości religij-
nych32.

Misja Kościoła zmierza do zbawienia – zgromadzenia wszystkich ludzi 
w domu Ojca. Kościół realizuje ją poprzez: duszpasterstwo – misję zbawczą 
wśród wiernych; ekumenizm – dążenie do przywrócenia pełnej jedności 
Kościoła; misje – głoszenie Ewangelii wszędzie tam, gdzie jeszcze nie wierzą 
w Chrystusa33.

Kościół jest uniwersalną wspólnotą religijną, nie niszczy naturalnych 
różnic między ludźmi oraz ich odrębności etnicznych. Według zasad pra-
wa wszelkie placówki duszpasterstwa należą do diecezji, na terenie której się 
znajdują. Bezpośrednią władzę nad nimi sprawuje miejscowy ordynariusz. 
On decyduje o formie organizacyjnej każdej z placówek. Biskup nadaje urząd 
misjonarzowi lub udziela jurysdykcji34.

Konferencja Biskupów Polskich zabiega o organizowanie opieki ducho-
wej nad polskimi imigrantami, udziela duchownym specjalnego mandatu do 
sprawowania opieki duszpasterskiej nad nimi, a także zatwierdza dla placówek 

30Wł. Rubin, Sz. Wesoły, Dzień emigranta, „Sodalis Polonia” 5 (1973), s. 130-131.
31Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, red. K. Sawicki i zespół pracowników 

Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, Warszawa 2009, s. 394.
32E. Czop, Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia, Rze-

szów 2013, s. 221.
33P. Taras, Parafia polonijna jako instytucja duszpasterska, „Studia Polonijne” 3 (1979), s. 79-85.
34J. Bakalarz, Dobór, przygotowanie i nominacja misjonarza migrantów, s. 99.
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polonijnych, wraz z odpowiednimi adaptacjami obrzędów, teksty liturgicz-
ne w języku polskim. W poszczególnych krajach imigracyjnych najczęściej 
władzę zwierzchnią nad duszpasterzami polonijnymi oraz pewne uprawnie-
nia do koordynowania i kontrolowania ich pracy duszpasterskiej posiadają 
rektorzy Polskich Misji Katolickich. Są oni mianowani przez Prymasa Polski 
jako Duchowego Opiekuna Polonii i Polaków w świecie lub jego delegata. 
Mianowanie rektora – duszpasterza polskiego następuje po wcześniejszym 
porozumieniu się z odpowiednim biskupem ordynariuszem diecezji zagra-
nicznej. Od roku 2004 Instrukcja Erga migrantes caritas Christi wprowadzi-
ła zamiast pojęcia rektora, posługę krajowego koordynatora dla kapelanów  
i wiernych tej samej narodowości i języka. 

Wspólnoty polonijne cieszą się różnym stopniem autonomii35.  
W większości krajów podlegają rektorom PMK. Mniejszą niezależność mają  
w Australii i USA, gdzie nie ma nadrzędnej struktury organizacyjnej i kie-
rowniczej. W Brazylii zaś duszpasterstwo polonijne łączy się z duszpaster-
stwem miejscowym. Wszędzie jednak prawo kościelne wymaga od misjo-
narza, aby jego duszpasterzowanie miało charakter eklezjalny, by prowadze-
ni przez niego migranci czuli się zarówno członkami diecezji, jak i Kościoła 
powszechnego. Należy pamiętać, że „Kościół dał imigrantom kulturalne 
poparcie i poczucie godności, poczucie przynależności, oparcie w godzi-
nie urodzenia i śmierci, pociechę w troskach i katastrofach pomiędzy tymi 
dwoma wydarzeniami”36.

Duszpasterstwo polonijne byłoby niepotrzebne, gdyby nie różniło się 
od duszpasterstwa miejscowego. Funkcjonowanie w diecezji placówek 
duszpasterstwa polonijnego oznacza uwzględnienie w niej odmienne-
go stylu duszpasterzowania, a tym samym, w praktyce, na dopuszczenie 
różnych elementów etnicznych, specjalnych metod, obyczajów i praktyk, 
które są właściwe kulturze i religijności, przede wszystkim zaś mentalno-

35P. Taras, Problem liczebności i znaczenia Polonii zagranicznej, „Zeszyty Naukowe KUL” 17 
(1974), nr 1-2, s. 7-42; Duszpasterstwo polskie w świecie. Informator 1975, Paris 1975; „Studia 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej” 5 (2004), z. 5, passim; Polacy w świecie. 
Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, cz. 1-3, red. A. Koprukowniak, Wł. Kucharski, Lublin 
1986; Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001; Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, 
red. K. Dopierała, t. 1-5, Toruń 2003-2005; Raport polityka państwa polskiego wobec Polonii  
i Polaków za granicą 1989-2005, red. M. Dworczyk i in., Warszawa 2007; Raport o sytuacji Polonii 
i Polaków za granicą w 2009, red. K. Sawicki i in., Warszawa 2009.

36M. Novak, Renesans grup etnicznych w USA, „Studia Polonijne” 3 (1979), s. 239.
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ści Polaków, osób pochodzenia polskiego37. Pomimo to, „w wielu krajach 
Kościoły lokalne dążyły do asymilacji, do zacierania różnic narodowościo-
wych wśród wiernych”38.

Każda placówka duszpasterska (polonijna) na emigracji ma własną we-
wnętrzną organizację, opartą na zasadzie terytorialno-personalnej. Różni się 
od parafii m.in. sposobem organizacji, autonomią, uprawnieniami duszpa-
sterza. Najbardziej rozpowszechnioną formą organizacji duszpasterstwa mi-
grantów jest obecnie misja duszpasterska. Misje polonijne występują przede 
wszystkim we Francji, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, w Danii,  
a pojedynczo również w innych krajach. Swoim zasięgiem terytorialnym mi-
sja obejmuje emigrantów jednej lub kilku miejscowości, niekiedy diecezję,  
a wyjątkowo nawet cały kraj. Duszpasterz, który kieruje misją, posiada władzę 
zwyczajną. Pod względem zakresu ma ona charakter personalno-terytorialny. 
Podobnie działa misja zwykła, zwana też kapelanią, którą biskupi zakładają 
najczęściej w miejscach migracji czasowej (sezonowej). Polega ona na spra-
wowaniu pośród określonej personalnie i terytorialnie grupy migrantów po-
sługi duszpasterskiej zleconej przez ordynariusza misjonarzowi emigrantów. 
Misjonarz posiada w tym wypadku władzę delegowaną od biskupa, a niekiedy 
tylko od proboszcza39. 

Parafia personalna obejmuje wiernych danego języka lub pochodzenia et-
nicznego. Zakładana jest wszędzie tam, gdzie grupa emigrantów jest liczna  
i ma charakter stały. Po II Soborze Watykańskim prawo kościelne nakazywa-
ło biskupom dla opieki nad emigrantami ustanawiać misjonarza emigrantów 
wikariuszem współpracownikiem w tych parafiach, gdzie jest wystarczająco 
duża liczba migrantów. Nieliczne placówki duszpasterstwa polonijnego zor-
ganizowanego w tej właśnie formie znajdują się np. w Anglii. W zależności 
od potrzeb misjonarz może być wikariuszem jednej, a nawet kilku parafii te-
rytorialnych. 

Charakterystyczną formą duszpasterstwa migrantów jest jeszcze parafia te-
rytorialno-etniczna. Występuje ona wtedy, kiedy znaczną część wiernych danej 
parafii stanowi określona grupa migrantów. Proboszczem takiej parafii jest mi-
sjonarz, który sprawuje opiekę nad ogółem wiernych tej parafii, ale równocze-

37J. Bakalarz, Stan prawny polonijnych placówek duszpasterskich, s. 69.
38D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989, 

t. II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-1989, Warszawa 2012, s. 213, 214.
39J. Bakalarz, Stan prawny polonijnych placówek duszpasterskich, s. 74-75.
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śnie uwzględnia szczególne potrzeby migrantów i otacza ich dodatkową troską. 
W duszpasterstwie polonijnym ta forma pasterzowania występuje powszech-
nie w Brazylii i Argentynie oraz na terenach byłego ZSRR. Zabezpieczenie po-
trzeb duchowych emigrantów w niektórych krajach odbywa się również po-
przez kościoły rektoralne oraz kaplice (zakonne czy szpitalne). 

Placówki duszpasterstwa polonijnego nie obejmują wszystkich polskich 
emigrantów. Z racji nadmiernego rozproszenia Polaków oraz z braku pol-
skich kapłanów, w niektórych krajach naszymi emigrantami zajmują się miej-
scowi duszpasterze40. 

Formy i metody działania 
We wspólnocie kościelnej działają partykularne kościoły korzystające  

z własnych tradycji. Z jednej strony wprowadzają one uniwersalne wartości 
chrześcijańskie w konkretne warunki społeczno kulturowe, a z drugiej par-
tykularne odrębności włączają do jedności kościelnej. Z licznych dokumen-
tów Stolicy Apostolskiej w sprawie duszpasterstwa emigrantów wynika, że 
i w tej dziedzinie konieczne jest harmonizowanie podstawowych wspólnot 
pastoralnych, mających odrębny charakter etniczny i kulturowy, z lokalną 
wspólnotą kościelną, a przez nią z całym Kościołem. Punktem wyjścia in-
tegracji są odrębności etniczno-kulturowe, a punktem docelowym są war-
tości bardziej powszechne. W tej metodzie działania Kościoła występują 
dwie podstawowe zasady: jednocząca (strzeże jedności lokalnej wspólnoty 
kościelnej) i różnicująca (przyporządkowana pierwszej – chroni istnienie 
pewnych drugorzędnych odrębności wspólnot etnicznych). Zasada jedno-
cząca opiera się na samym zjawisku migracji, które jest naturalnym znakiem 
i narzędziem jednoczenia rodziny ludzkiej poprzez przekraczanie granic 
(nie tylko geopolitycznych), spotkanie się i współżycie ludzi różnych ras  
i narodowości, rozwój bardziej powszechnej formy kultury oraz społecznej 
współpracy w świecie. Przesłanką teologiczną dla tej zasady jest uniwersalna 
natura Kościoła, z której wynika, że ochrzczeni migranci, gdziekolwiek się 
znajdują, należą do lokalnego Kościoła. Dlatego wszędzie należy ich trakto-
wać jak domowników, a nie cudzoziemców i gości. Z tej też racji migran-
ci mają prawo i obowiązek żyć w społeczności wspólnie z innymi grupa-
mi etnicznymi, a zainteresowane kościoły lokalne mają obowiązek ułatwić 

40Tamże, s. 77.
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migrantom włączenie się w nurt życia kościelnego w nowych warunkach  
i pełne uczestnictwo w tym życiu. Zasada różnicująca bazuje na naturalnych 
odrębnościach, które Kościół uznaje i szanuje. Zasada ta przypomina natu-
ralne prawo migrantów do utrzymania więzi z własną ojczyzną, organizo-
wanie odrębnych form życia zbiorowego, własnych instytucji kulturalnych, 
a także własnego duszpasterstwa etnicznego. Cała struktura duszpaster-
stwa jest tak określona, że obie zasady ściśle się w niej łączą i uzupełniają. 
Dzięki temu duszpasterstwo to ma charakter eklezjalny, czyli stanowi inte-
gralną część duszpasterstwa danej diecezji i jest skierowane na zachowanie 
więzi z tą diecezją i z całym Kościołem. Z drugiej strony ma ono charakter 
etniczny, jest sprawowane przez rodzimych kapłanów, w ojczystym języku  
i z uwzględnieniem wielu elementów kulturowych danej grupy emigrantów. 
Wspomniane zasady Kościół poleca wcielać w konkretne działanie duszpa-
sterskie celem kształtowania wiernych w duchu chrześcijańskiego uniwersa-
lizmu, tak by mieli oni poczucie tożsamości ludzi ochrzczonych, uznających 
wiarę za więź łączącą ludzi różnych narodowości i różnych kultur, a Kościół 
za prawdziwą wspólnotę wspólnot41. 

Główne ośrodki duszpasterstwa polonijnego
Migracja jest zjawiskiem, które obejmuje około 200 milionów ludzi42. 

Według najbardziej aktualnych dostępnych danych 175 milionów osób żyje  
w kraju innym niż kraj urodzenia43. Emigracja polska w świecie, według róż-
nych szacunków, liczy około 15-20 mln osób. Stanowi to ponad 10 % ogółu 
migrantów w świecie44. Właśnie ci Rodacy, którzy w wyniku procesów migra-
cyjnych znaleźli się za granicą, w krajach osiedlenia tworzą skupiska ludności 
pochodzenia polskiego, określane tradycyjnie mianem Polonii. Jakkolwiek, 
trudno tą definicją określać Rodaków, którzy swoją „Ojcowiznę” opuszcza-
li pod przymusem, w wyniku wysiedleń, przesiedleń czy deportacji, stając 
się wygnańcami, uchodźcami. W różnych krajach świata i w różnych mo-

41Tenże, Dobór, przygotowanie i nominacja misjonarza migrantów, s. 99.
42Jan Paweł II, 18 V – Do zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 

Migrantów i Podróżujących. Miłość najważniejszą formą ewangelizacji, „Ľ Osservatore Romano” 
9 (2004), s. 48.

43S. F. Hamao, The Instruction Erga migrantes caritas Christi, s. 19.
44J. Pawlik, Inkulturacyjna i zachowawcza rola duszpasterstwa emigracyjnego, w: Etos współczesnej 

emigracji polskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rzymie, 
wrzesień 2006, Katowice 2007, s. 211.
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mentach historii ich jednostkowe i grupowe losy różniły się bowiem między 
sobą45. Imigracja w dzisiejszym świecie jest zjawiskiem masowym. Szacuje 
się, że w ostatnich latach wyjechało z Polski około 2 mln ludzi – głównie do 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, ale także do Belgii, Francji, Niemiec. 
Zaistniałe zmiany polityczne umożliwiły wyjazdy za granicę, a trudności 
ekonomiczne motywują Polaków do szukania miejsca dla siebie w krajach 
o wysokim poziomie zamożności46. Polonia w poszczególnych krajach różni 
się nie tylko liczebnością, ale też i strukturą, charakterem działań duszpaster-
skich. Polonijne środowiska rozwijały się wokół lub w symbiozie z ośrodka-
mi duszpasterstwa polskojęzycznego.

Oddziaływanie duszpasterstwa polonijnego47 wśród naszych rodaków 
przedstawia się odmiennie w zależności od kraju zamieszkania, tzn. tam, 
gdzie struktury duszpasterstwa polonijnego są „stare”, sprawdzone i okrzepłe 
np. Francja, Niemcy, inaczej tam, gdzie należy je tworzyć w związku z du-
żym napływem Polaków do prac sezonowych lub stałych oraz turystów np. 
Hiszpania, Norwegia, jeszcze inaczej tam, gdzie Polacy nie czują się żadnymi 
emigrantami, ale rezydentami od wieków, np. na terenach dawnego Związku 
Radzieckiego (Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś i Ukraina)48. W każdym jed-

45Tytułem wstępu... Raport z obczyzny, „Cywilizacja o nauce, moralności, sztuce i religii” 32 
(2010), s. 5.

46Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, s. 42.
47Współczesne środowiska emigracji polskiej. Sytuacja duszpasterska, red. J. Bakalarz, Lublin 

1985, passim; J. Szymański, Opieka duszpasterska nad Polakami w Nowej Zelandii, w: Z Sybiru na 
drugą półkulę. Wojenne losy polskich dzieci, red. J. Szymański, W. Wieczorek, Lublin 2007, s. 219-
251; J. Szymański, Opieka duszpasterska nad Polakami w Szwecji, „Studia Polonijne” 29 (2008), 
s. 45-80; tenże, Opieka duszpasterska nad Polakami w Norwegii, „Studia Polonijne” 30 (2009),  
s. 215-248; tenże, Opieka duszpasterska nad Polakami w Finlandii, „Studia Polonijne” 31 (2010), 
s. 25-45; J. Pielorz, Polscy oblaci na zachodzie Europy 1905-2010. Historia pracy duszpasterskiej 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu  
i Wielkiej Brytanii, Poznań 2012.

48J. Szymański, Duszpasterstwo polonijne – skala oddziaływania, „Studia Polonijne” 28 (2007), 
s. 7-32; E. Czop, Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnie-
nia, Rzeszów 2013, s. 220-241; Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, red.  
J. Bakalarz, Lublin 1982; A. Zwiercan, Działalność Franciszkanów wśród Polonii, „Studia Polonijne”  
3 (1979), s. 87-201; Współczesne środowiska emigracji polskiej, Sytuacja duszpasterska, red. 
J. Bakalarz, Lublin 1985; Cz. Kamiński, Duszpasterstwo na emigracji, w: Księga Tysiąclecia 
Katolicyzmu w Polsce, cz. 1, Lublin 1969, s. 639-665; J. Plewko, Polski Kościół katolicki wobec dia-
spory, w: Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 502-511; B. Kołodziej, Opieka dusz-
pasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003; D. Zamiatała, Zakony męskie 
w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989, t. II: Działalność duszpasterska  
i społeczna zakonów w latach 1945-1989, Warszawa 2012, s. 169-264.
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nak przypadku ośrodek duszpasterstwa polskojęzycznego był pierwszym 
adresem, pod który udawali się świeżo przybyli rodacy, szukając informacji 
i pomocy. Duszpasterz był traktowany jako ratunek dla oszukanych i zagu-
bionych49. Wokół polskich kościołów istniały giełdy informacji dotyczących 
pracy, mieszkania, pomocy socjalnej, prawniczej. Zadania stricte religijne 
przeplatały się z aktywnością społeczną i kulturalną, co w znacznej mierze 
wynika z potrzeb środowiska migracyjnego50. 

Adaptacja imigrantów do nowej kultury jest procesem długotrwałym, pro-
ces ten rozkłada się nawet na trzy pokolenia. Każde pokolenie imigrantów ma 
inne trudności. Pierwsze pokolenie przeżywa wielką zmianę, jaką jest wejście 
w środowisko społeczne i ekonomiczne oraz w nową kulturę. Ci imigranci 
muszą nauczyć się języka kraju, w którym mieszkają, zwyczajów i przepisów 
regulujących życie społeczne i zawodowe. 

Ilość trudności, jakie musi pokonać imigrant pierwszej generacji, zależy 
też od znajomości kultury i języka nowego kraju oraz od przyjęcia, z jakim się  
w nim spotyka. Radzenie sobie z wielką zmianą, po pierwszym okresie olśnienia 
nowym krajem, polega na pokonywaniu trudności materialnych i organizacyj-
nych, związanych z osiedleniem się w nowym kraju, poznawaniu nowego języ-
ka, adaptacji do nowych warunków życia i pracy oraz podejmowania wysiłków 
w celu integracji. Koszty psychologiczne, jakie płacą emigranci pierwszego po-
kolenia, są ogromne. Drugie pokolenie emigrantów wielką zmianę i pokony-
wanie trudności adaptacyjnych zna jedynie z relacji rodziców, natomiast jego 
problemem jest konflikt kulturowy. Tradycja rodzinna, pielęgnowane zwyczaje, 
wywodzące się z kultury kraju, z którego przybyli rodzice, zderzają się z kulturą 
kraju, w którym żyją. To pokolenie poszukuje odpowiedzi na pytanie: „Kim 
jestem?”. Szczególnie silne są konflikty w okresie dorastania młodych emigran-
tów drugiego pokolenia. Trzecie pokolenie najczęściej jest już zintegrowane  
z nową kulturą, a kultura kraju przodków jest częścią tradycji rodzinnych51.

49W. Wnuk, Religijne i pozareligijne funkcje duszpasterstwa polonijnego. Przykład indywidu-
alny, „Studia Polonijne” 12 (1989), s. 123-136.

50E. Czop, Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki, s. 221.
51Zob. Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, s. 451. Jesienią 2006 r. i wiosną 2007 

r. podjęto badania z inicjatywy Rady Polonii Belgijskiej. Uwagę skupiono na pierwszym pokoleniu 
emigracji, stawiając następujące pytania:

1) Jakie plany mają Polacy, którzy w ostatnich latach wyjechali za granicę? Czy chcą powrócić do 
Polski, czy też wiążą swoje życie ze stałym pobytem w Belgii?

2) W jakim stopniu integrują się ze społeczeństwem belgijskim?
3) Jak kształtuje się tożsamość społeczna Polaków przebywających na emigracji?

Ks. Józef Szymański
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W naszych społeczeństwach, gdzie zjawisko migracji stało się globalne – 
jak wskazywał Ojciec Święty – konieczne jest dążenie do właściwej równowa-
gi między zachowaniem własnej tożsamości, a uznaniem tożsamości innych. 
Chrześcijanie, chcąc dochować wierności własnym zasadom, nie mogą też 
rezygnować z głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu52.

Dlatego też, pomimo różnorodnych oczekiwań emigrantów i migrantów 
od polskojęzycznych ośrodków duszpasterskich, duszpasterstwo polskoję-
zyczne powinno dbać przede wszystkim o potrzeby duchowe Rodaków – 
wszystkich utożsamiających się z tym ogromnym dziedzictwem, któremu na 
imię Polska, organizując „namiastkę ojczyzny”, dając poczucie bycia „u sie-
bie”53.

Chaplaincy of the Polish community abroad 
– an attempt to define it
Migration is a phenomenon which refers approximately to 200 mil-
lion people. According to available data, 175 million people live in  
a country other than the country of their birth. The Polish emigration 
in the world, according to various estimates, has approximately 15-20 
million people. This is over 10% of all migrants in the world. Those 
countrymen, who as a result of migration processes went abroad, have 

4) Jakie problemy odczuwają osobiście lub obserwują w środowisku polonijnym?
Przewidywano, że Polacy mają liczne problemy adaptacyjne, głównie związane ze słabą zna-

jomością języka, są zamknięci w swoim środowisku i mają silne poczucie związku z ojczyzną.  
W odpowiedzi odnotowano, że emigrant czuje się Polakiem przez całe życie. Polacy na emigracji 
śledzą, co się dzieje w ojczyźnie, oglądają polską telewizję, polskie filmy, w miarę możliwości jeżdżą 
do kraju, posługują się w rozmowach z rodziną i przyjaciółmi językiem polskim. Definiowanie siebie 
w kategoriach odnoszących się do nowego społeczeństwa przychodzi im z trudem, często to kwestia 
więcej niż 20 lat. [...] Chociaż niektórym dobrze się powodzi materialnie, to nigdy nie są „u siebie”, 
odczuwają pewien dyskomfort, przez całe swoje życie płacą koszty dostosowywania się do życia  
w nowym kraju, zdarza się, że echo tego dyskomfortu odczuwają jeszcze ich dzieci – drugie poko-
lenie emigrantów. Tożsamość społeczna buduje się na porównaniach i rozróżnieniach między róż-
nymi grupami społecznymi, mówiąc wprost – na pojęciach My i Oni „Do pierwszych należę, a dru-
dzy są mi obcy”. W świetle wyników badań, dla emigrantów polskiego pochodzenia w Belgii, przez 
pierwszych 20 lat, My – to moja rodzina, My – to Polacy, czy My – to ludzie w ogóle i Europejczycy. 
Kim są owi Oni? To Waloni/Flamandzi, Belgowie i w nieco mniejszym stopniu członkowie lokal-
nej społeczności belgijskiej. Dopiero po 20 latach emigracji w pojęcie My wchodzą takie kategorie 
społeczne, jak: Belgowie polskiego pochodzenia oraz Waloni/Flamandzi czy Belgowie, czyli kategorie 
związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie belgijskim. 

52Jan Paweł II, O zachowanie własnej tożsamości i uznanie tożsamości innych. Orędzie Jana 
Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2005 r., „Ľ Osservatore Romano” 3 (2005), s. 7.

53E. Czop, Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki, s. 240-241.

Duszpasterstwo polonijne - próba definicji



76

Ks. Józef Szymański

formed the centres of the Polish population in the countries of their 
residence which are traditionally referred to as “Polonia”.
At the turn of the 19th and 20th centuries, the Catholic Church in Po-
land tried to organize chaplaincy among our compatriots abroad. In 
practice, it was not until Poland became independent that the ecclesia-
stical and state authorities dealt with the affairs of emigrants.
Chaplaincy is based on the Bible. The practice of the emigration cha-
plaincy dates back to the 8thcentury, and ecclesiastical legislation has 
been formulated since the Fourth Lateran Council (1215). Chaplaincy 
of the Polish community abroad is temporary by nature, but also rela-
tively stable. 
Chaplaincy of the Polish community abroad is a church activity con-
ducted by their own ethnic priests, aimed to meet the religious and 
often non-religious needs of migrants of Polish origin, in the first and 
subsequent generations, taking into account their specific conditions 
of life, ethnic characteristics, cultural traditions. Its mission is to pre-
serve, develop and proclaim the truths of faith by the preaching of the 
Word of God (sermons, catechesis), liturgical ministry and organizing 
social, educational and cultural assistance.  In a broader sense it is  
a community bonded together by specific culture. The centres of cha-
plaincy of the Polish community abroad follow the norms of univer-
sal and particularistic Church law. They have different legal status in 
various countries. Therefore two terms are used: chaplaincy of emi-
gration and chaplaincy of the Polish community abroad. The first one 
refers to the norms of universal law concerning the presented centres 
and the other one is used to show the actual legal and factual status of 
the centres of the Polish community abroad (Polish-speaking ones) in 
the world.
The impact of chaplaincy of the Polish community abroad on our 
compatriots is different depending on the country of residence; it is 
different in the countries where the structures of chaplaincy of the Po-
lish community abroad are “old” and firmly established, for example 
France, Germany, and different in the ones where the structures 
should be created as a result of a large influx of the Poles for seaso-
nal or permanent work, and tourists, for example Spain, Norway, 
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or in the places where the Poles do not consider themselves immi-
grants, but long-time residents, for example in the former Soviet 
Union (Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus and Ukraine). Each cen-
tre of chaplaincy in exile has its own internal organization based 
on the territorial and personal principle – it is different from the 
parish, among others, in the way of organization, autonomy, the 
powers of priests.

Słowa kluczowe: 
migracja, duszpasterstwo emigracyjne, duszpasterstwo polonijne

Key words: 
migration, chaplaincy of emigration and chaplaincy of the Polish 
community abroad
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Migracja człowieka, jako jedna z istotnych cech strukturalnych charak-
teryzujących ludzkość przełomu XX i XXI wieku, jest pochodną intensyfi-
kującego się wciąż przepływu technologii, towarów i kapitałów. Globalizacja  
i integracja znajdują swoje reperkusje w potęgującym się zróżnicowaniu na-
rodowościowym, kulturowym, wyznaniowym, a także religijnym tak wspól-
not wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, jak i innych wyznań chrześci-
jańskich oraz religii niechrześcijańskich1.

Zjawisko migracji Polaków po 1 maja 2004 roku do państw Unii Euro-
pejskiej jest przedmiotem badań wielu dyscyplin i jako takie jest opisywanie, 
analizowane oraz prognozowane pod różnymi aspektami. Jest ono również 
przedmiotem refleksji teologów. Oni to, w oparciu o nauczanie Kościoła ka-
tolickiego, a zwłaszcza o obowiązującą od 3 maja 2004 roku instrukcję Papie-
skiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Erga migrantes 
Caritas Christ2, wypracowują adekwatne metody apostołowania, by dotrzeć 
z posługą duszpasterską do jak najszerszych kręgów polskich migrantów i ich 
rodzin żyjących w diasporze na terenie UE.

Istotnym problemem polskojęzycznego duszpasterstwa w Europie jest sys-
tematyczne budowanie zaplecza dla formowania i przygotowania kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych do pracy w duszpasterstwie emigracyjnym. Be-
nedykt XVI w przemówieniu do duchowieństwa w dniu 25 maja 2006 roku  

1* Wiesław Wójcik TChr – Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Por. 
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 21-33.

2Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes Ca-
ritas Christi (EMCC), Lublin 2008.

KS. WIESŁAW WÓJCIK – Poznań
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w archikatedrze warszawskiej wskazał, że wobec emigracji Polaków z ojczyzny 
Kościół polski nie może być obojętny: „Trzeba, aby wyjeżdżającym towarzy-
szyli kapłani, którzy w łączności z lokalnymi Kościołami podejmą pracę dusz-
pasterską wśród emigracji”. W tym samym wystąpieniu Ojciec Święty apelo-
wał: „Kapłani polscy, nie bójcie się opuścić wasz bezpieczny i znany świat, by 
służyć tam, gdzie brak kapłanów (…)”.

Dla istniejących wspólnot polskojęzycznych ośrodków duszpasterskich 
mobilność Polaków wewnątrz Europy niesie wielorakie wyzwania. Są one 
podyktowane ewangeliczną koniecznością otwarcia się na nowych, przyjmo-
wania ich i dzielenia się z nimi doświadczonym dobrem, a przede wszystkim 
słowem Bożym i sakramentami. W procesie tym ważna jest troska o tych, 
którzy już od lat korzystają z takiej formy apostolatu, o polskich emigrantów 
z drugiego i dalszych pokoleń, ale również o tych, którzy po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej i strefy Schengen coraz częściej i w większej licz-
bie pojawiają się na niedzielnych Eucharystiach oraz na innych spotkaniach. 
Otwarcie to wymaga często wielkiego wysiłku duchowego od „starych” wier-
nych danego ośrodka i od samych duszpasterzy. Nowoprzybyli, niezależnie 
do swego „imigracyjnego statusu”, jako uczniowie Chrystusa powinni od-
naleźć w polskojęzycznych ośrodkach duszpasterskich „swoją” wspólnotę  
i wsparcie zarówno dla siebie, jak i swego małżeństwa i rodziny. Wyzwania te, 
analizowane i podejmowane przez kapelanów/misjonarzy polskojęzycznych 
ośrodków duszpasterskich, powinny brać pod uwagę tak stopień integracji 
kościelnej korzystających z posługi danego ośrodka, jak i zdolność do spro-
stania nowym zadaniom wobec zmieniających się warunków czasu, miejsca 
i osób3, by polscy imigranci wraz ze swoimi rodzinami wszędzie w Kościele 
znajdowali swoją ojczyznę4.

Źle by się stało, gdyby w polskojęzycznym duszpasterstwie funkcjonują-
cym na terenie Europy przyjęto tezę, że jego struktury i organizacja, skry-
stalizowane przed 1 maja 2004 roku, odpowiadają w pełni współczesnym 
duszpasterskim potrzebom polskiej diaspory w Europie. Zjawisko mobil-
ności Polaków jako obywateli Unii Europejskiej ma podstawy prawne, które 
bezsprzecznie wpływają na jego dynamikę i kierunki. Wydaje się, że przy za-

3Por. Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Chrystus Do-
minus, n. 18.

4Por. W. Necel, Udział Polski w procesie integracji Europy wyzwaniem dla duszpasterstwa Emi-
gracyjnego, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2002), s. 78.

Ks. Wiesław Wójcik
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stosowaniu hermeneutyki ciągłości, należy podjąć refleksję o wykorzystaniu 
prawno-pastoralnych instrumentów instrukcji Erga migrantes, o względnej 
trwałości struktur duszpasterstwa polskojęzycznego i o stałej gotowości do 
organizowania nowych punktów duszpasterskich, przy jednoczesnym wy-
mogu zamykania już istniejących, nawet tych, które w przeszłości były wzor-
cowe. Warto pamiętać, że wskazane w Erga migrantes rozwiązania duszpa-
sterskie mają charakter egzemplifikatywny. 

Troska o dobro duchowe imigrantów wymaga, by biskup miejsca i pro-
boszcz parafii terytorialnej wykorzystali wszelkie pomoce i rozwiązania, 
również poza kanoniczne, które w konkretnych sytuacjach wydają się być 
duszpastersko skuteczne (EMCC 90-91). Wyzwaniem na przyszłość jest wy-
pracowanie możliwie trwałych struktur duszpasterstwa polskojęzycznego, 
które będą zdolne permanentnie dopasowywać się do zmienności i żywio-
łowości zjawiska polskiej migracji oraz będą uwzględniały stopień kościelnej 
integracji imigrantów. Winne być one kompatybilne ze strukturami duszpa-
sterskimi Kościoła lokalnego (EMCC 90).

Analizując szczegółowo problemy polskojęzycznego duszpasterstwa  
w Europie, należy stwierdzić, że pilnego pochylenia się i refleksji wymaga 
rzeczywista troska o przygotowanie polskich małżeństw i rodzin do migracji. 
Wspólnym mianownikiem proponowanej refleksji winno być przesłanie Be-
nedykta XVI z 15 maja 2008 roku, skierowane do uczestników plenarnej se-
sji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących: „Trzeba 
odważnie i wytrwale bronić rodziny migrantów” oraz wygłoszone podczas 
pielgrzymki po Polsce w dniu 25 maja 2006 roku: „Dzisiaj Kościół stoi przed 
wielkim wyzwaniem, jakim jest duszpasterska troska o wiernych, którzy 
opuścili Polskę (…). Jest to zjawisko o ogromnej skali. Gdy rodziny są przez 
to rozdzielone, gdy rwą się wizy społeczne. Kościół nie może być obojętny”.

Szczególna rola przypada tu zarówno biskupowi lokalnemu i probosz-
czowi miejsca pochodzenia emigrantów. Każdy człowiek, nawet żyjący  
w rodzinie i małżeństwie, ma prawo do migracji. Jednakże małżonkowie mają 
obowiązek tworzyć wspólnotę życia, a „rodzina ma prawo istnieć i rozwijać się 
jako rodzina” (Karta Praw Rodziny, n. 6). Ważne jest przygotowanie do wyjaz-
du, między innymi poprzez zapoznanie się z siatką polskojęzycznych ośrod-
ków duszpasterskich w miejscu planowanego osiedlenia. Wyjeżdżający powin-
ni być przygotowani na spotkanie z szeroko pojętą „innością” Kościoła miejsca 
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zatrzymania, która w żadnym wypadku nie pozwala na wartościowanie swo-
jej i obcej duchowości (EMCC 39-43). Powinni wiedzieć, że z chwilą stałego 
czy tymczasowego zamieszkania zostają włączeni w życie parafii terytorialnej  
i Kościoła lokalnego (CIC c. 107 par. 1-2), a koniecznym warunkiem integracji 
kościelnej (EMCC 90) jest zarówno uszanowanie i pielęgnowanie własnej toż-
samości kulturowo-religijnej, jak i otwarcie się na duchowość Kościoła nowego 
miejsca zamieszkania (EMCC 70-71). W ramach podejmowanych obowiąz-
ków pasterskich biskup Kościoła lokalnego i proboszcz parafii mają obowią-
zek zwracać uwagę samotnie wyjeżdżającym kobietom na problemy, z jakimi 
mogą się spotkać na emigracji. Powinny one być świadome, że często pozba-
wione elementarnych praw będą przyjmowane do pracy „na czarno” jako nie-
wykwalifikowana siłą robocza, a nierzadko staną wobec smutnego procederu, 
jakim jest „handel ludźmi” (EMCC n. 5, Pontificio Consiglio delia Pastorale 
per i Migranti e gli Itineranti, Orientamentipr la pastorale delia strada, Citta 
del Vaticano 2007, nr 85-115). W duszpasterskim przygotowaniu małżeństwa  
i rodziny do migracji trzeba również zwrócić uwagę na to, czy migracja jed-
nego z małżonków już w samym zamiarze nie jest sposobem na porzucenie 
sakramentalnego małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny.

W polskojęzycznym duszpasterstwie w Europie, idąc śladem doświadcze-
nia duszpasterskiego i instrukcji Erga migrantem, trzeba mocno zaakcentować 
rolę laikatu: tak samych migrantów, jak i wiernych świeckich wspólnoty ich 
przyjmującej. Działalność ich winna wspierać biskupa Kościoła lokalnego, 
proboszcza terytorialnej parafii i kapelana/misjonarza migrantów. W tym celu 
konieczna wydaje się specjalistyczna formacja, przygotowująca świeckich do 
świadczenia wielorakiej i wieloaspektowej pomocy niesionej nowoprzybyłym, 
rozumiana jednakowo przez obie strony, jako przede wszystkim specyficzne 
świadectwo życia chrześcijańskiego (EMCC 88). Diakonia laikatu wobec no-
woprzybyłych emigrantów z Polski jest istotnym ogniwem w tworzeniu ewan-
gelicznej „kultury przyjmowania” obcych i otwartości na ich „inność”5. Świeccy 
ze wspólnoty przyjmującej winni odnosić się do imigrantów z troską o zacho-
wanie ich podstawowych praw, w tym prawa do pracy i sprawiedliwego wyna-
grodzenia (EMCC 42) oraz w rozwiązywaniu problemów na polu socjalnym  
i charytatywnym (EMCC 86). Diakonia świeckich nabiera szczególnego cha-
rakteru, gdy wypełnia posługę wobec chorych polskich imigrantów, pomaga 

5Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesiae in Europa, nr 101 i 103.
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osobom starszym i nie radzącym sobie w nowych warunkach zamieszkania, gdy 
animuje kręgi rodzin emigracyjnych, udziela pomocy w procesie łączenia mał-
żeństw i rodzin rozdzielonych migracją. Przygotowani przedstawiciele laikatu 
mogą podejmować pracę w katolickich ośrodkach poradnictwa rodzinnego  
i małżeńskiego, powstających przy polskich misjach, kreować i ożywiać kontakty 
między młodzieżą imigracyjną a miejscową oraz animować relacje i imigrantów  
z miejscową wspólnotą parafialną (EMCC 87). W wypełnianiu zadań laika-
tu wobec przybyszów mogą być pomocne również stowarzyszenia świeckich 
i katolickie ruchy odnowy, grupy modlitewne i parafialne grupy charytatyw-
ne, a także udział w pracach parafialnych i diecezjalnych rad duszpasterskich 
(EMCC 86). 

Współczesne duszpasterstwo polskojęzyczne w Unii Europejskiej wyrasta 
z tradycji duszpasterstwa Polaków na obczyźnie i korzysta ze struktur wypra-
cowanych na przestrzeni czasu. Po włączeniu Polski w struktury UE stanęło 
wobec nowych wyzwań, a dynamizowane wskazaniami instrukcji Papieskiej 
Rady ds. Migrantów i Podróżujących Erga migrantes Caritas Christi, stara się 
dać odpowiedź na potrzeby duchowe polskich emigrantów. Najistotniejszym 
elementem troski Kościoła w Polsce jest systematyczne przygotowywanie 
duszpasterzy emigracyjnych i dopasowywanie struktur duszpasterstwa do 
wciąż zmieniających się potrzeb i stopnia integracji korzystających z polsko-
języcznych ośrodków duszpasterskich. Do szczególnych zadań apostolatu na 
rzecz polskich emigrantów w Europie należy szeroko pojęta troska o mał-
żeństwa i rodziny oraz zaangażowanie laikatu w posługę Kościoła. Wszelkie 
apostolskie posługiwanie wobec Polaków rozproszonych w Unii Europejskiej 
winno być prowadzone „dla nich” i „z nimi” i „wśród nich” w ramach struk-
tur Kościoła terytorialnego ich miejsca osiedlenia czy zamieszkania, tak, by 
jak prosił sługa Boży kard. August Hlond, założyciel Towarzystwa Chrystu-
sowego dla Polonii Zagranicznej, „żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie”.

Some problems of the Polish-speaking chaplaincy 
in the countries of the European Union
The phenomenon of human mobility - a phenomenon which is be-
coming larger and larger - requires the abolition of frontiers, not only 
geographical but also human, social and cultural ones. In today’s so-
ciety where globalization has become a characteristic feature, the uni-
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versality of the Church and the acceptance of migrants by the Church 
are the issues which naturally appear in discussion. Chaplaincy of the 
emigration has always served two complementary functions. A con-
servative one, supporting these forms of religiosity which immigrants 
took away from their home country and which are important, even 
necessary in the process of adapting to a new culture, and integrating 
one, involving their evolutionary introduction to the Church of the 
country of their residence. The churches with the Polish chaplaincy 
are a spiritual haven and a bridge between the home country and the 
country of immigrants’ settlement.
The problems of the Polish-speaking chaplaincy in the EU concern, 
among others, building facilities for the formation of diocesan prie-
sts and monks who could be able to handle migrants. It is necessary 
to help those who, for many years, have formed pastoral centres and 
the new ones so that they can find their homeland everywhere in the 
Church.
Concern for the preparation of Polish marriages and families for mi-
gration shows that immigrants are involved in the territorial parish 
life and the local church the moment they decide to live in a given 
place temporarily or permanently. Another problem is to prepare the 
laity for multiple help of the newly arrived immigrants - in the social, 
charitable field, and in the process of uniting marriages and families 
separated by migration.
The Polish-speaking chaplaincy in the EU should accompany marria-
ges, families and all the other lay people at the successive stages of their 
formation and development.

Słowa kluczowe: 
duszpasterstwo polonijne, duszpasterstwo polskojęzyczne, Unia 
Europejska

Key words: 
chaplaincy of the Polish community abroad, Polish-speaking cha-
plaincy, the European Union
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BARBARA ZEZULA – Lublin

Współpraca 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
z Polonią

Polacy żyjący poza granicami ojczyzny, zmuszeni do jej opuszczenia z po-
wodu trudnej sytuacji politycznej lub ekonomicznej, o „starym kraju” nie za-
pominali, pielęgnując język ojczysty, wiarę i tradycje. Pilnie śledzili wiadomości 
z Polski i byli gotowi nieść pomoc rodakom. Takiego wsparcia doświadczyła 
także Biblioteka Uniwersytecka KUL. Warto przypomnieć, że w tworzeniu jej 
księgozbioru w 1918 roku miała znaczący wkład Polonia petersburska. Naj-
trudniejsze pierwsze lata przetrwał Uniwersytet Lubelski dzięki wsparciu Po-
laków żyjących poza krajem, zrzeszonych w wielu organizacjach, fundacjach, 
związkach i stowarzyszeniach oraz ofiarności Kół Przyjaciół KUL i osób pry-
watnych. Do Biblioteki już od 1922 roku napływały przesyłki od Polaków – 
emigrantów z Francji, Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii.

Wsparcie Polonii dla Biblioteki Uniwersyteckiej KUL to przede wszystkim 
przesyłanie czasopism, gazet i książek z własnych zbiorów oraz finansowanie 
zakupu obcojęzycznych publikacji i prenumeraty zagranicznych czasopism na-
ukowych, które były podstawą solidnego warsztatu naukowo-badawczego dla 
pracowników naukowych i studentów, nie tylko macierzystej Uczelni. To także 
fundowanie stypendiów naukowych i nieoceniona pomoc materialna dla spo-
łeczności akademickiej w trudnych latach 80. ubiegłego stulecia.

W 1954 roku z inicjatywy o. Romualda Gustawa, dyrektora Biblioteki KUL, 
powołana została nowa agenda w strukturze organizacyjnej jednostki – Sek-
cja Wymiany Zagranicznej1. Przez lata zmieniała się jej nazwa i pracownicy, 

1Szerzej o pracy Sekcji pisze autorka w publikacji Sekcja Wymiany Zagranicznej w Bibliotece 
Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 90 (2008), s. 227-313.
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niezmienne pozostało główne zadanie – pozyskiwanie cennych publikacji do 
zbiorów poprzez obsługę kontaktów Biblioteki z instytucjami i organizacjami 
funkcjonującymi poza granicami Polski, w tym z instytucjami i stowarzysze-
niami polonijnymi i osobami prywatnymi polskiego pochodzenia oraz pro-
mocja osiągnięć naukowych KUL w świecie. W czterech referatach: angloję-
zycznym, germańskim, romańskim i słowiańskim rejestrowane były i są nadal 
przesyłki zagraniczne z obcojęzycznymi publikacjami, wysyłane książki i cza-
sopisma polskich wydawnictw, przede wszystkim dwóch oficyn związanych  
z Uniwersytetem: Wydawnictwa KUL i Towarzystwa Naukowego KUL. Były 
to i nadal są m. in. kolejne tomy Encyklopedii Katolickiej, prace poszczególnych 
wydziałów Uniwersytetu, seria „Źródła i Monografie”, roczniki czasopism 
„Ethos”, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Roczniki Humanistyczne” 
i „Roczniki Teologiczne”, „Zeszyty Naukowe KUL”,” Studia Polonijne” „Studia 
Norwidiana” i piękna edycja „Dzieł Wszystkich” Cypriana Kamila Norwida. 

Uniwersalny księgozbiór, gromadzony w ciągu niemal pięćdziesięciu lat  
z wielką pieczołowitością przez dyrektorów Biblioteki: Ojca Romualda Gusta-
wa2 i Andrzeja Paluchowskiego3 umocnił jej pozycję wśród innych bibliotek  
z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 80. i 90. XX wieku Bi-
bliotekę Uniwersytecką KUL wyróżniał spośród innych bibliotek krajowych 
imponujący zbiór zagranicznych tytułów czasopism, a także obcojęzycznych 
książek, gromadzony z niemałym udziałem przedstawicieli Polonii4. Dzięki za-
angażowaniu i osobistym kontaktom ówczesnego dyrektora książnicy Andrze-
ja Paluchowskiego, Biblioteka KUL posiada jedną z najpiękniejszych i najpeł-
niejszych kolekcji powojennego piśmiennictwa emigracyjnego. Publikacje tra-
fiały do Lublina w różny sposób. Niektóre źródła ujawnił dyrektor Paluchowski  
w 2003 roku, w czasie uroczystości przyznania „Medalu za Zasługi dla Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego” Otto Sagnerowi (1920-2012), księgarzowi  
i wydawcy z Monachium, który miał znaczący udział w kolportażu zakazanych 
druków do Polski5. W Monachium były magazynowane publikacje znanych 
emigracyjnych wydawnictw: Pulsu, Aneksu, Kątów, Veritasu, Instytutu Lite-

2Romuald Gustaw OFM, 1911-1976, dyrektor Biblioteki KUL w latach 1950-1976.
3Andrzej Paluchowski, 1933-, dyrektor Biblioteki KUL w latach 1976-1997.
4H. Szumił, Inne formy życia Uniwersytetu – Biblioteka Uniwersytecka, w: Księga pamiątkowa  

w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, Lublin 
1994, s. 683.

5B. Zezula, W kręgu przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne, t. 83 (2005), s. 433-441.
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rackiego. Przewożono je przez granicę niemiecko-polską przez Sagnera wśród 
książek wydanych w Otto Sagner Verlag i przeznaczonych do prezentacji  
w czasie Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Nie sposób wyliczyć wszystkich instytucji i organizacji polonijnych oraz 
ofiarodawców prywatnych z polskiej diaspory rozproszonych po całym świe-
cie, którzy słowem pisanym zaznaczyli swoje życie i działalność w obcym kraju 
i nawiązali z Biblioteką KUL przyjazną więź. Pierwsze stałe kontakty Biblioteki 
KUL z instytucjami polonijnymi notowane są od lat 60. minionego stulecia. 
Były objęte regularną wymianą i otrzymywane publikacje noszą znak prowe-
niencyjny „wz” – wymiana zagraniczna – lub stanowiły kontakty oznaczone 
„dz” – dary zagraniczne. Oto kilka znaczących przykładów instytucji polonij-
nych i osób prywatnych ważnych dla historii Biblioteki KUL i jej obecnego 
rozwoju. 

Po 1945 roku w Wielkiej Brytanii jedną z ważniejszych instytucji dla emi-
grantów był Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie (POSK), 
utworzony „Polsce i wolnym Polakom na pożytek”6 i prowadzony z ogrom-
nym finansowym i intelektualnym wysiłkiem członków powojennej emigracji 
politycznej. Toczyło się w nim i nadal toczy życie kulturalne, naukowe i to-
warzyskie Polaków żyjących w Anglii. W jego siedzibie mieści się założona  
w 1942 roku Biblioteka Polska w Londynie, która obok książnicy paryskiej 
jest największą biblioteką polską funkcjonującą poza granicami kraju. Stała się 
ona „elementem niezbędnym polskiej tożsamości na Wyspach”7. W zbiorach 
londyńskiej placówki znajdują się książki i czasopisma emigracyjne i krajowe  
o profilu humanistycznym, cenne polonika i conradiana oraz zbiory specjalne: 
rękopisy, archiwa osób prywatnych oraz instytucji i organizacji emigracyjnych, 
mapy, nuty i fotografie. Ośrodek gromadzi także dokumenty życia społeczne-
go emigracji (zaproszenia, jednodniówki, programy imprez, katalogi wystaw 
itp.). Zespół Biblioteki Polskiej opracował i wydał dziewięć tomów Bibliografii 
druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 
r., które ukazywały się w latach 1939-20038. Notowana w katalogu Biblioteki 

6D. Plat, J.W. Sienkiewicz, Wspólny wysiłek-wspólny sukces. 50 lat POSKu. Wystawa. Community 
Effort, Comunity Achievement. 50 years of POSK. Exhibition, Londyn [2014], s. 17.

7Tamże, s. 14.
8Autorami publikacji Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outsi-

de Poland since September 1st 1939 są Janina Zabielska – Vol. 1-3 (1954-1966) i Maja Elżbieta 
Cybulska – Vol. 4- (1985-1995). Zdzisław Jagodziński jest autorem Bibliografii druków polskich  
i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r., t. 4 -9 (1997-2003).
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KUL, jest jedną z ważniejszych publikacji rejestrujących działalność polskiej 
emigracji politycznej. W ramach wymiany publikacji Biblioteka KUL korzy-
stała z oferty dubletowej londyńskiej książnicy i pozyskiwała nowości wydaw-
nicze. Otrzymuje ponadto wychodzące od 1964 roku „Wiadomości P.O.S.K.” 
(do dziś ukazało się 61 numerów), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Nauko-
wego na Obczyźnie” (55 tomów od 1950 roku) oraz półrocznik „Pamiętnik 
Literacki”, pismo Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ukazujące się 1976 
roku. Dzięki londyńskiej oficynie wydawniczej Polska Fundacja Kulturalna 
zbiory lubelskiej książnicy są bogatsze o tomy literatury pięknej, historii litera-
tury i historii Polski. Na półkach magazynowych stoi komplet 22 tomów cza-
sopisma „Teki Historyczne” za lata 1947-1999, którego wydawcą było Polskie 
Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii. 

Ważnym elementem życia powojennej emigracji, wśród której znaleźli się 
zdemobilizowani żołnierze polskiej armii, było powoływanie do życia związ-
ków, stowarzyszeń i kół kombatanckich reprezentujących różne rodzaje wojsk 
polskich walczących w czasie II wojny światowej. Były one wydawcami biu-
letynów, pisemek i czasopism. Mają one duże znaczenie dokumentacyjne ich 
działalności i zachowania pamięci o żołnierzach, którzy po 1945 roku nie mieli 
dokąd wrócić. „Goniec Karpacki” to pismo 3 Dywizji Strzelców Podkarpac-
kich, które zaczęło ukazywać się na jej bojowym szlaku w 1942 roku. Od 1958 
roku kontynuatorem pisma był Związek Karpatczyków w Londynie. W Biblio-
tece KUL tytuł jest kompletny od rocznika 17-71 (1958-2012). Inne tytuły cza-
sopism środowisk żołnierskich rejestrowane w Bibliotece to m.in. „Ku Wolnej 
Polsce”, „Biuletyn Informacyjny Związku Artylerii Przeciwlotniczej” (zasób  
z lat 1973-2006) czy też „Ułan Karpacki”, który od rocznika 19 (1966) regular-
nie przesyłał na adres Biblioteki nieistniejący dziś Związek Ułanów Karpackich 
w New Houghton, a pierwszy numer ukazał się na szlaku bojowym 3 Dywizji 
Ułanów Karpackich w 1942 roku w Egipcie. Od numeru 133 (2001) czasopi-
smo wydawane jest w Polsce.

Jedną z najbardziej zasłużonych polskich instytucji o charakterze archiwal-
no-naukowym na uchodźstwie, powołaną w 1947 roku w Londynie przez by-
łych żołnierzy Armii Krajowej, jest Studium Polski Podziemnej. Zgromadzone 
w jego siedzibie dokumenty Sztabu Naczelnego Wodza i Rządu RP oraz ko-
lekcje osobowe wybitnych oficerów Armii Krajowej i polityków Państwa Pod-
ziemnego, które dziś są podstawą badań nad Polskim Państwem Podziemnym 
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w okresie II wojny światowej. Instytucja zajmuje się także edycją materiałów 
źródłowych, wydawanych w serii Armia Krajowa w dokumentach 1939-19459  
i książek jak choćby Eugenii Maresch o zbrodni katyńskiej10. O efektach pracy  
i zamierzeniach instytucji informuje „Biuletyn Informacyjny SPP” ukazujący 
się nieregularnie od 2007 roku, także dostępny w lubelskiej Bibliotece. Z lektu-
ry podarowanych 65 numerów „Komunikatu Informacyjnego” Instytutu Józe-
fa Piłsudskiego w Londynie, z lat 1961-2012, można uzyskać informacje o jego 
dawnej i aktualnej działalności. 

Nieprzerwanie od 1961 roku ukazuje się czasopismo „Węzełek”, organ 
Głównej Kwatery Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami 
Kraju. Z kolei Koło Lwowian, działające przy POSKu, w ukazującym sie od 
1961 roku biuletynie „Lwów i Kresy” przywraca pamięć o ziemi i mieszkańcach 
przedwojennej Polski na Wschodzie. „Głos Emigracji i Kwartalnik Kresowy”, 
to połączone dwa odrębne tytuły periodyków poświęcone polityce wschodniej 
i problemom Kresów II RP, których dziewiętnaście numerów z lat 1999-2005 
jest dostępnych w BU KUL.

Najbardziej popularnymi gazetami codziennymi dla polskiego Londynu 
były ukazujące się najpierw oddzielnie „Dziennik Polski” i „Dziennik Żołnie-
rza” (w latach 1940-1943), a po połączeniu obu tytułów gazeta była wydawana 
w latach 1944-2006. Jej sobotnio-niedzielna mutacja „Tydzień Polski” dociera-
ła w latach 1959-2005 do środowisk polonijnych wielu krajów. W latach 1946-
1981 lekturą londyńskiej emigracji był tygodnik społeczno-kulturalny „Wiado-
mości”. Nieprzerwanie od 1941 roku do 2001 roku ukazywało się czasopismo 
„Orzeł Biały”, którego zasób w BU KUL jest kompletny. 

Korzystne okazały się kontakty z założoną w 1947 roku w Londynie VERI-
TAS Foundation, a zwłaszcza z powołanym przez nią Katolickim Ośrodkiem 
Wydawniczym Veritas, który poprzez wydawanie literatury polskiej i angiel-
skiej miał na celu przybliżanie kultury anglosaskiej Polakom i kultury polskiej 
Brytyjczykom. Od 1950 roku Veritas był wydawcą „Biblioteki Polskiej” w se-
riach: literacko-pamiętnikarskiej (Czerwonej) – 104 tomy, religijnej (Niebie-
skiej) – 33 tomy, popularnonaukowej (Zielonej) – 16 tomów i premiowej (Bia-
łej) – 11 tomów. Ozdobą wydawnictwa była Seria Tomistyczna (Brązowa) – 34 

9Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, pod red. T. Pełczyńskiego, t. 1-6 (1970-1990). 
10E. Maresch, Katyń 1940: the documentary evidence of the West’s betrayal, Spellmount 2010. 

Wersja polskojęzyczna książki zatytułowana Katyń 1940 ukazała się w wydawnictwie Świat Książ-
ki w Warszawie w 2014 roku.
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tomy z pierwszym pełnym tłumaczeniem na język polski Sumy Teologicznej 
św. Tomasza z Akwinu. Kilkanaście pełnych kompletów Sumy otrzymanych 
od wydawcy było doskonałym materiałem wymiany na inne publikacje po-
trzebne pracownikom naukowym KUL. W Veritasie ukazały się pierwsze wy-
dania wspomnień polskich generałów i historyków11. Tu wydane zostały książ-
ki angielskiego historyka Michaela Hope’a Polish deportees in the Soviet Union  
z 1998 roku12 i The abandoned legion z 2005 roku13 oraz praca Desmonda 
O’Grady z 1997 roku zatytułowana Punkt zwrotny14, ukazująca przemiany  
w Kościołach Europy Wschodniej, jakie zaszły od czasu zburzenia muru ber-
lińskiego. W sumie w oficynie ukazało się ponad 600 tytułów. Veritas wydawał 
również tygodnik „Życie” i „Gazetę Niedzielną”, której komplet 61 tomów (za 
lata 1949-2009) znajduje się na półkach lubelskiej książnicy15.

W zbiorach Biblioteki nie mogło zabraknąć książek z londyńskiej Oficy-
ny Poetów i Malarzy (OPiM). Jej właścicielami i drukarzami – artystami byli 
Krystyna i Czesław Bednarczykowie16. W latach 1950-1992 wydali ponad ty-
siąc tomików polskiej poezji, prozy, literatury historycznej i wspomnień, takich 
autorów jak: Henryk Grynberg, Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz, Tymon 
Terlecki i Maria Dąbrowska. Peter Raina, angielski historyk zafascynowany 
Polską i jej historią, powierzył Oficynie druk monografii Stefan Kardynał Wy-
szyński Prymas Polski17. Ostatnią książką wydaną w tej oficynie w 2004 roku 
był tomik poezji Sandomierskie wirydarze. księdza Bonifacego Miązka (1935-). 
Autor to poeta, krytyk literacki, historyk literatury mieszkający w Austrii, który 
od czasu do czasu przypomina się lubelskiej książnicy z Breitenfurt bei Wien, 

11W Serii Czerwonej: T. Bór Komorowski, Armia Podziemna (1951), T. Machalski, Co widzia-
łem i przeżyłem (1980), J. Haller, Pamiętniki (1964), St. Sosabowski, Droga wiodła ugorem (1967), 
Najkrótszą drogą (1951), J. Zając, Dwie wojny (1964), W Szkocji i na Środkowym Wschodzie (1967) 
czy też zwięzła Historia Polski prof. O. Haleckiego wydana w 1958 roku jako tom 4 Serii Zielonej. 
Na podstawie wydania londyńskiego Historia Polski O. Haleckiego została opublikowana przez 
TN KUL w 1992 roku.

12M. Hope, Polish deportees in the Soviet Union : origins of post-war settlement in Great Brit-
ain, London 1998. 

13Tenże, The abandoned legion : a study of the background and process of the post-war dissolution 
of Polish Forces in the West, London 2005.

14D. O’Grady, Punkt zwrotny : chrześcijaństwo przed i po obaleniu Muru Berlińskiego, Lon-
don 1997.

15Tygodnik ukazuje się obecnie w wersji elektronicznej pod adresem http://www.gazetanie-
dzielna.co.uk.

16Więcej informacji w artykule M. A. Supruniuka, Dwoje drukarzy godnych ballady. Krystyna 
Bednarczyk (1923-2011), „Archiwum Emigracji”, R. 2011, z. 1-2, s. 361-368.

17P. Raina, Stefan kardynał Wyszyński prymas Polski, t. 1-3, Londyn 1979-1988.
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przesyłając własny tomik wierszy lub książkę naukową. Jeden egzemplarz tego 
historycznego, bo ostatniego, wydania w OPiM podarował do zbiorów Biblio-
teki KUL.

Jedną z ważnych postaci emigracji londyńskiej, związaną wieloletnią przy-
jaźnią z dyrektorem Andrzejem Paluchowskim, był inż. Jerzy Kulczycki (1931-
2013), właściciel najstarszej polskiej księgarni w Londynie Orbis Books Lon-
don Ltd., którą prowadził w latach 1972-2008. Przez dwadzieścia siedem lat 
(1963-1990) kierował także wydawnictwem Odnowa. Jego zasługą były pierw-
sze wydania książek Jana Nowaka-Jeziorańskiego: Kurier z Warszawy (1978), 
Wojna w eterze (1985) i Polska z oddali (1988). Był inicjatorem i głównym or-
ganizatorem Koła Przyjaciół KUL w Londynie, które było także fundatorem 
stypendiów na pobyt w Londynie m.in. bibliotekarzy. Jerzy Kulczycki zabiegał  
o środki finansowe na kupno czasopism obcojęzycznych i anglojęzycznych 
książek naukowych dla lubelskiej książnicy. Zajmował się także przerzu-
tem wydawnictw emigracyjnych do Polski. Dzięki niemu zasób literatury 
emigracyjnej w lubelskiej Bibliotece jest tak znaczący zarówno ilościowo jak  
i jakościowo. W uznaniu zasług Senat KUL przyznał Jerzemu Kulczyckiemu  
w 1981 roku „Medal za Zasługi dla KUL”. Jego ostatnią wolą było przekazanie 
do zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki materiałów dotyczących kontaktów 
handlowych i wymiennych z różnymi instytucjami w Polsce oraz materiałów 
dotyczących Stronnictwa Pracy. Jego archiwum jako członka zarządu dołączy 
do kolekcji innych działaczy tej chadeckiej partii politycznej, działającej na 
emigracji w latach 1939-1990. Ich spuścizny przekazane przez spadkobierców 
są przechowywane od lat 90. ubiegłego stulecia w Sekcji Rękopisów BU KUL18. 

Omawiając związki Biblioteki Uniwersyteckiej z emigracją londyńską, nie 
sposób pominąć także kontaktów z osobami prywatnymi, które przesyłają 
obecnie publikacje w darze. Wiele książek i katalogów wystaw przekazał An-
drzej Leszek Dzierżyński, artysta malarz i krytyk sztuki, mieszkający w Anglii  
i we Włoszech. W 2001 roku ofiarował archiwum założonego w 1920 roku,  
a po 1945 roku działającego na emigracji elitarnego Związku Polskich Kawale-
rów Maltańskich, którego jest członkiem. 

Zbiory biblioteczne powiększyło również tzw. „Archiwum Polkowskiej”, 
będące kolekcją odbitek kserograficznych artykułów z prasy polonijnej za lata 

18W zbiorach BU KUL znajduje się spuścizna Stronnictwa Pracy (Rkp. 2007-2011), Karola 
Popiela (Rkp. 2014-2018) i Konrada Sieniewicza (Rkp. 1996-2006).
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1992-2014. Jego ofiarodawczynią jest Maria Polkowska z domu Bogdaniec, 
urodzona w 1937 roku na Polesiu (obecnie Białoruś), w 1940 roku deporto-
wana z rodziną na Sybir, ewakuowana z Armią Andersa do Pahlevi w Iranie  
i obozu Koja nad jeziorem Wiktorii w Ugandzie. Od 1948 roku mieszka w Not-
tingham w Wielkiej Brytanii. „Wystrzegając się plotek i wielkiej polityki”19 re-
dagowała i wydawała kwartalnik „Panorama: Polska-Nottingham”, dokumen-
tujący życie Polonii w tym mieście. W latach 1989-2002 przesłała do Biblioteki 
KUL pięćdziesiąt numerów. Od stycznia 2003 roku tytuł już nie wychodzi.

Do grona darczyńców Biblioteki KUL należą również: Lesław Wiszniewski, 
psycholog i pisarz mieszkający w Congleton w Wielkiej Brytanii, który od 1999 
roku przysyła tomiki poezji religijnej i literaturę historyczną w języku polskim 
i angielskim oraz Hanna Jabłkowska z Londynu, przesyłająca bieżące numery 
anglojęzycznych czasopism bibliotekoznawczych „Cilip Update” i „Focus. An 
International Library and Information Work”.

Biblioteka Uniwersytecka KUL utrzymuje wymianę publikacji z Biblioteką 
Polską w Paryżu, założoną w 1838 roku m.in. przez Adama Jerzego Czartory-
skiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Sienkiewicza jako fundacja Wiel-
kiej Emigracji. Współpraca została nawiązana w latach 60. ubiegłego stulecia 
(z przerwą w latach 2000-200720). W zbiorach lubelskiej książnicy jest wiele 
publikacji dubletowych z proweniencją biblioteki paryskiej. O działalności Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu informuje czasopismo „6, Quai d’Orléans: lettre de 
la Société Historique et Littéraire Polonaise”, wydawane w języku francuskim 
przez Société Historique et Littéraire Polonaise à Paris. Jego zasób w BU KUL, 
obejmujący siedemnaście numerów z lat 2001-2013, jest niestety niekomplet-
ny. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu im. Marii Zdziarskiej-Za-
leskiej, ściśle powiązane z Biblioteką Polską, udziela stypendiów dla badaczy  
z Polski na prace z dziedziny historii, filologii polskiej, historii sztuki, politologii 
i kartografii historycznej prowadzone w oparciu o cenne i wyjątkowe zbiory 
tej książnicy. Stypendia przydziela Polska Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Korzystali z nich także pracownicy KUL. 

19Losy Polaków o rodowodach kresowych: Języka polskiego uczyłam się w... Afryce. O losach 
Marii Polkowskiej pisze Anna Maria Grabania z Londynu. [dostęp: http://www.magwil.lt/archi-
wum/2012/mw4/4%20kwiec7.htm] 

20Rezygnacja z utrzymywania dalszych kontaktów Biblioteki KUL z instytucjami polonijnymi 
nastąpiła w latach 1998-2011. Była to decyzja ówczesnego dyrektora podyktowana ich „nieopła-
calnością dla Biblioteki KUL”.
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Polska Misja Katolicka w Paryżu zaopatruje Bibliotekę KUL od lat 60. XX 
wieku w tygodnik wydawany przez Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodź-
ców „La Voix catholique” / „Głos Katolicki”. W zbiorach BU KUL jest niemal 
kompletny zasób tego tytułu od numeru 1 (1959). Kościół Katolicki łączył pol-
skich emigrantów w różnych okresach ich wędrówki. Skupiała ich Polska Misja 
Katolicka (PMK), czyli stałe duszpasterstwo Polonii działające w wielu krajach, 
podlegające Konferencji Episkopatu Polski. Najstarsze misje powstały w Anglii 
i Walii oraz w Paryżu, gdzie gromadziły emigrantów po wszystkich powsta-
niach narodowych, począwszy od 1831 roku. W Niemczech PMK działa od 
1945 roku. W Hamburgu wydaje czasopismo „Nasze Słowo”, którego zasób  
w lubelskiej placówce obejmuje 471 numerów z lat 1990-2015. 

Nie mogło zabraknąć publikacji najważniejszego i najbardziej zasłużonego 
wydawnictwa emigracji polskiej – Instytutu Literackiego, założonego w 1946 
roku w Rzymie, a od 1947 roku mającego siedzibę w Maisons-Laffitte pod 
Paryżem. Filarami instytucji byli Jerzy Giedroyć, Zofia i Zygmunt Hertzowie 
i Józef Czapski. Najbardziej znanymi publikacjami Instytutu są czasopisma 
„Kultura” i „Zeszyty Literackie” oraz seria wydawnicza „Biblioteka Kultury”. 
W latach 1947-2000 ukazało się 637 numerów miesięcznika „Kultura: wybór 
szkiców, opowiadań i sprawozdań”. Biblioteka KUL posiada w swoich zbiorach 
dwa pełne komplety czasopisma, które były wprowadzane systematycznie do 
katalogu „Cimelia”. Ten ważny dla Polaków żyjących za granicą i dla rodaków 
w kraju tytuł ma obecnie także swoją wersję elektroniczną21. W 1962 roku In-
stytut Literacki w Paryżu rozpoczął publikowanie „Zeszytów Historycznych”. 
Znalazły się w nich dokumenty, relacje osobiste, pamiętniki i wspomnienia 
oraz opracowania poświęcone najnowszej historii Polski, wolne od ingerencji 
cenzury PRL. Ostatni 171 numer serii ukazał się w czerwcu 2010 roku i od-
tąd ma w katalogach bibliotecznych status [p.w.], co oznacza „pismo przestało 
wychodzić”22. „Zeszyty Historyczne” są również dostępne w wersji elektro-

21http://www.kulturaparyska.com.
22Nie doczekał jego wydania najmłodszy z braci, Henryk Giedroyć (1922-2010), działacz 

emigracyjny, związany z Instytutem Literackim od 1952 roku i kierownik tej placówki od 2003 
roku, który podjął decyzję o zamknięciu tytułu pod koniec 2009 roku, pisząc do stałych autorów:  
„W Polsce rozwija się nieskrępowana nauka historyczna, można publikować wszystko, archiwa 
są dostępne. «Zeszyty Historyczne» spełniły swą rolę i mamy nadzieję, że nie zaistnieje nigdy 
więcej sytuacja, w której znów trzeba będzie na emigracji szukać przestrzeni wolności do badań.  
T. Leszkowicz, Ukazał się ostatni numer «Zeszytów Historycznych». Artykuł został zamieszczony 
na stronie internetowej serwisu tematycznego Histmag.org.
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nicznej23. W ramach serii „Biblioteka Kultury” do 2000 roku ukazało się 512 
tomów z najważniejszymi dziełami literatury polskiej i światowej.

Warto jeszcze dodać, że Jerzy Giedroyć (1906-2000) pieczołowicie groma-
dził wszelkie druki, wycinki prasowe i nawet najmniejsze wzmianki w języku 
polskim i językach obcych, dotyczące „Kultury” i ludzi z nią związanych. Zbiór 
ten liczy 143 tomy i zawiera 23.085 pozycji bibliograficznych. Kolekcję rozpo-
czyna artykuł z 2 lipca 1946 r., zamieszczony w „Dzienniku Żołnierza AWP” 
– gazecie Armii Polskiej na Wschodzie, kończą zaś strony z Leksykonu kultury 
polskiej poza krajem od roku 193924.

Zgodnie z wolą Józefa Czapskiego (1896-1993), żołnierza, artysty malarza, 
kopie jego Dzienników z lat 1942-1991, pisanych m.in. w ZSRR, Palestynie, 
Egipcie, Rzymie, Londynie, Ottawie, Montrealu, i Paryżu, były sukcesywnie 
przekazane do zbiorów Biblioteki KUL w latach 1990-1992. Pośrednikiem był 
pallotyn, ksiądz Zenon Modzelewski (1933-1996), dyrektor Ośrodka Wydaw-
niczego Éditions du Dialogue, polskiej oficyny wydawniczej działającej w Pa-
ryżu od 1966 roku do lat 90. XX wieku. Ksiądz Modzelewski był redaktorem 
56 tomów serii „Znaki Czasu” i 5 tomów serii „Świadkowie XX wieku”, które 
były kolportowane nielegalnymi drogami do bibliotek w kraju. W tym wydaw-
nictwie ukazały się m.in.: przekłady biblijne Czesława Miłosza, teksty Karola 
Wojtyły i Józefa Tischnera. O kompletność produkcji tej oficyny w zbiorach 
Biblioteki KUL zadbał dyrektor Paluchowski. 

Zapewne z sentymentu do Uniwersytetu i jego Biblioteki profesor Zenon 
Kałuża, ceniony polski mediewista pracujący we Francji, wzbogaca swoimi 
pracami zbiory biblioteczne. W latach 80. XX wieku należał do nowego poko-
lenia uczniów czynnych naukowo na Wydziale Filozofii KUL obok Józefa Her-
buta, Andrzeja Wawrzyniaka i Tadeusza Stycznia, Zofii Zdybickiej oraz Jerzego 
Gałkowskiego i Jana Czerkawskiego, co odnotowuje Wydział Filozofii KUL na 
swojej stronie internetowej w zakładce „Historia Wydziału”.

Od lat 80. ubiegłego stulecia utrzymywana jest wymiana z Semina-
rium Polskim w Paryżu. O piętnaście lat starszy jest kontakt wymien-
ny z Pontificio Collegio Polacco w Rzymie. W kręgu zainteresowań obu 

23http://www.kulturaparyska.com/historia/publikacje.
24Informacja pochodzi z portalu kulturaparyska.com/historia/publikacje. Wątek związany  

z KUL to wydanie w 2000 roku pierwszego tomu Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 
1939 przez Towarzystwo Naukowe KUL i redaktorów publikacji, którymi byli jego pracownicy 
naukowi: Krzysztof Dybciak i Zdzisław Kudelski.
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instytucji jest głównie literatura o treściach teologicznych, ponieważ 
publikacje z dziedziny teologii i filozofii chrześcijańskiej w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim są interesujące dla duchownych uczących się  
i pracujących poza granicami Polski. 

Duże znaczenie dla Biblioteki miały kontakty z instytucjami włoskimi, 
przede wszystkim z Polskim Instytutem Historycznym (PIH) w Rzymie, po-
wołanym pod koniec 1945 roku z inicjatywy księdza Waleriana Meysztowi-
cza. Wśród jego założycieli byli: Karolina Lanckorońska, Henryk Paszkiewicz 
i Oskar Halecki. Głównym celem Instytutu było wyeksponowanie wkładu 
naukowego Polaków w cywilizację Zachodniej Europy. Instytut był wydaw-
cą serii źródłowych: „Elementa ad Fontium Eiditiones”, której 76 tomów z lat 
1960-1992 notowanych jest na dwóch sygnaturach w Bibliotece Uniwersytec-
kiej KUL i „Acta Nuntiaturae Poloniae”, zapoczątkowaną tomem opracowa-
nym przez księdza profesora Henryka Damiana Wojtyskę z KUL25. Kompletne 
ciągi tego wydawnictwa obejmujące 57 tomów za lata 1990-1999 znajdują się 
w Sekcji Rękopisów i w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki. W jej 
posiadaniu jest także 28 roczników z lat 1954-1985 czasopisma „Antemurale”, 
poświęconego głównie tematyce mediewistycznej.

Karolina Lanckorońska, ostatnia przedstawicielka znamienitego rodu ma-
gnackiego, polska uczona i profesor historii sztuki Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie, przeznaczyła rodzinny majątek na cele publiczne. W 1967 roku 
powołała wraz z siostrą Adelajdą Lanckorońską26 Fundację z Brzezia Lancko-
rońskich w szwajcarskim Fryburgu. Z majątku rodzeństwa była finansowana 
dalsza działalność Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie i udzielane 
wsparcie polskim instytucjom naukowo-kulturalnym na obczyźnie, np. zagro-
żonej likwidacją Bibliotece Polskiej w Paryżu. Fundacja przyznawała stypendia 
zagraniczne polskim naukowcom, dla których wyjazd zagraniczny ze względu 
na koszty pozostawał w sferze marzeń. Z tej formy pomocy korzystali również  
 

25Acta Nuntiatiurae Polonae, t. 1, De fontibus eorumque investigatione et editionibus Instructio 
ad editionem Nuntiorum series chronologica, auct. H. D. Wojtyska; moderatore H. D. Wojtyska, 
Institutum Historicum Polonicum Romae, Fryburgi Helvetiae 1990.

26Antoni (1893-1965), Adelajda (1903-1980) i Karolina (1898-2002) pozostali bezżenni 
i bezdzietni. Na nich wygasła męska i żeńska linia rodu Lanckorońskich. W 1960 roku Antoni 
Lanckoroński utworzył Fundusz im. Karola Lanckorońskiego, wspierający polskie instytucje nau-
kowe i kulturalne na obczyźnie oraz polskich uczonych na emigracji. Po jego śmierci siostry Karo-
lina i Adelajda przekształciły Fundusz w działającą do dziś Fundację Lanckorońskich. 
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pracownicy KUL27. Jej zabiegom Biblioteka zawdzięcza ogromną pomoc  
w przekazywaniu publikacji bezdebitowych do Polski i zagranicznych publika-
cji naukowych, nie tylko włoskojęzycznych. Dzięki hrabiance Lanckorońskiej, 
osobie znanej we Włoszech i ustosunkowanej, dyrektor Andrzej Paluchowski 
nawiązał kontakty z Biblioteką Watykańską. Wiele pozycji dubletowych z wa-
tykańskiej książnicy znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki KUL. W czasie 
pontyfikatu Jana Pawła II do jej zbiorów przekazywane były publikacje obu wy-
dawnictw KUL i najważniejsze dzieła wydane w kraju. Obecnie zbiory Bibliote-
ki Watykańskiej uzupełnił ostatni, dwudziesty tom Encyklopedii Katolickiej.

Z pewnością nie można uznać stacji naukowych Polskiej Akademii Nauk 
za instytucje polonijne. Niemniej siedem naukowych placówek funkcjonują-
cych poza granicami Polski to miejsca, w których spotyka się nauka i kultura 
Polaków z kraju i Polaków żyjących na obczyźnie i służą one wymianie do-
świadczeń i prezentacji wyników badań. Jedną z nich jest Stacja Naukowa PAN  
w Rzymie, która wywodzi się z przedwojennej Polskiej Akademii Umiejętno-
ści. Accademia Polacca della Scienze posiada bogate zbiory biblioteczne, któ-
re jako depozyt przetrwały okres wojny w Bibliotece Watykańskiej, a od za-
kończenia wojny korzystają z nich polscy i włoscy uczeni i studenci. Od 1956 
roku instytucja wydała 129 numerów serii „Conference”. Są to opublikowane 
wykłady wygłaszane przez ludzi nauki i kultury na zaproszenie Stacji. Numer 
126 (2011) tej serii to praca Mariana Surdackiego, prof. KUL zatytułowana Il 
brefotrofio dell’ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo. Od 2007 roku 
publikacje są dostępne online. Na takich samych zasadach prowadzi działal-
ność Stacja Naukowa PAN w Wiedniu. Biblioteka KUL otrzymuje „Rocznik 
Stacji PAN w Wiedniu” i serię „Conference Proceedings and Monographs”.

Kolejną rzymską instytucją związaną ze środowiskiem lubelskim jest Fun-
dacja Rzymska im. Margrabiny Janiny Z. Umiastowskiej, powołana do życia 
w 1944 roku w celu dokumentowania życia i działalności Polaków we Wło-
szech i prowadzenia badań stosunków polsko-włoskich. W latach 1968-1998 
jej działalność polegała także na przyznawaniu krótkich stypendiów na po-
byt we Włoszech dla polskich naukowców, działaczy kulturalnych i społecz-

27Stypendia na badania naukowe dla humanistów polskich zajmujących się historią i kultu-
rą śródziemnomorską są finansowane ze środków Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia 
Lanckorońskich. Procedurę ich przyznawania na wyjazdy do Rzymu, Wiednia i Londynu pro-
wadzi Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. Informacje pochodzą ze strony internetowej 
Fundacji Lanckorońskich – fundacjalanckoronskich.org.
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nych. Biblioteka Fundacji, licząca około piętnastu tysięcy woluminów, posiada 
duży zbiór poloników włoskich i wydawnictw emigracyjnych. Bibliotekarze 
BU KUL, korzystając z ogromnej życzliwości wieloletniego prezesa Fundacji, 
Stanisława Augusta Morawskiego, w czasie miesięcznego pobytu w Rzymie 
katalogowali nowe nabytki biblioteczne, w tym książki i czasopisma wysłane  
z Lublina i zwiedzali Wieczne Miasto. Fundusz stypendialny tej fundacji nadal 
działa i co roku trwa nabór wśród pracowników naukowych na uniwersyte-
tach polskich, także w KUL.

Fundacja Umiastowskiej wspiera także działalność Związku Polaków we 
Włoszech / Associazione dei Polacchi założonego w 1996 roku, który jest wy-
dawcą Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”. W wersji drukowanej do-
stępnych jest siedemnaście roczników z lat 1990-2012. Na stronie internetowej 
Fundacji część zasobu tego pisma posiada wersję elektroniczną. Obie organi-
zacje są wydawcami serii „Polonica włoskie”. W latach 2000-2011 ukazało się 
dziewięć tomów28. Są one świadectwem życia Polaków w Rzymie w XX wieku, 
ich walki o niepodległość i służby dla Ojczyzny oraz wszelkich przejawów dzia-
łalności politycznej, społecznej, naukowej, kulturalnej i artystycznej.

Na kontynencie amerykańskim od 1885 roku działa w Orchard Lake, w sta-
nie Michigan najbardziej znana i wpływowa organizacja – Polonijne Zakłady 
Naukowe Seminarium Polskiego Orchard Lake, kształcące Polaków i Amery-
kanów polskiego pochodzenia oraz przyszłych księży. Na terenie campusu ma 
swoją siedzibę Centralne Archiwum Polonii, którym przez ponad dwa dziesię-
ciolecia kierował ks. dr Roman Nir. Ze względu na bogactwo i wartość zbiorów 
sytuuje się ono pośród tak znanych instytucji polonijnych jak Instytut Józefa 
Piłsudskiego i Polski Instytut Naukowy w Nowym Yorku czy Muzeum Polskie 
w Chicago. Pierwsze spisy książek w Bibliotece otrzymane z Orchard Lake po-
chodzą z 1958 roku, ale bardziej ożywiona wymiana publikacji prowadzona 
była w latach 1968-1999. Biuletyn „Orchard Lake Good News”, informujący  
o bieżącym funkcjonowaniu instytucji, jest notowany w zbiorach BU KUL od 
nr 13 do 73 (1977-2003). Trzytomowy Katalog Archiwum Polonii w Orchard 
Lake autorstwa księdza Nira, wydany w latach 1996-1999, Biblioteka KUL 
otrzymała w ramach wymiany wydawnictw. Do Orchard Lake wysyłane były 

28Jako tom 3 serii w 2005 roku ukazał się słownik biograficzny Polacy we Włoszech: Kto jest kim,  
t. 1. Tom 8 serii stanowi publikacja Polonia włoska: wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego „Po-
lonia Włoska” z lat 1995-2009, wybór i opracowanie tekstów Ewa Prządka i Anna Kwiatkowska, Rzym 
2010.
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niemal wszystkie pozycje z bogatej oferty wydawniczej dwóch wydawnictw 
uniwersyteckich KUL.

Z nie mniej znaną Amerykanom i Polakom instytucją kulturalno-oświa-
tową w USA, jaką jest założona w 1925 w Nowym Jorku Fundacja Kościusz-
kowska, łączyła Bibliotekę KUL także wymiana publikacji. O działalności 
tej instytucji informował biuletyn „The Mountly News Letter” rejestrowany  
w katalogu bibliotecznym (Vol. 1-5 (1944/1947-1949/1950) i pod nowym tytu-
łem „The Kościuszko Foundation Newsletter” od Vol. 26-56 (1971/1972-2005). 
Działalność Fundacji skupia się głównie na udzielaniu stypendiów młodzieży 
i naukowcom z Polski i USA i kierowaniu wymianą naukową oraz na prowa-
dzeniu działalności informacyjnej i popularyzatorskiej nad dziejami kultury  
i nauki polskiej poprzez organizowanie wystaw, odczytów i konkursów. Fun-
dacja zainicjowała edycję słownika The Kościuszko Foundation Dictionary Vol. 
1. English-Polish i Vol. 2 Polish-English przygotowaną przez Kazimierza Bulasa  
i Francisa J. Whitefielda. Miał on wiele wydań i znajduje się w zbiorach najważ-
niejszych bibliotek na świecie. Dwa tomy opublikowane w latach 1959-1961 
w oficynie wydawniczej Mouton w Hadze w ramach serii Poland’s Millenium 
Series of The Kościuszko Foundation, są dostepne w zbiorach lubelskiej Bi-
blioteki. W ramach tej serii wydawniczej ukazało się wiele ważnych publikacji 
polskich autorów w wersji anglojęzycznej29. The Polish Institute of Arts and 
Sciences in America działa w Nowym Jorku od 1942 roku i do Lublina przy-
syła regularnie kwartalnik „Polish Review”, którego zasób obejmuje 59 tomów 
za lata 1956-2014 i „Polish American Studies” od tomu 1 (1944) do aktualnego 
tomu 72 (2015). Bogate zbiory archiwalne zgromadzone w tej placówce nauko-
wej przezentuje przewodnik wydany wspólnie przez Radę Dziedzictwa Archi-
walnego, Polski Instytut Naukowy w Ameryce i Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych30. Biblioteka licząca ponad trzydzieści pięć tysięcy woluminów  
i archiwum z cennymi zbiorami dokumentów czynią z Instytutu poważne cen-
trum naukowo-badawcze31. 

29Czartoryski and European Unity 1770-1861 by Marian Kukiel, Princeton 1955, A Polish chap-
ter in Jacksonian America. The United States and the Polish exiles of 1831 by Jerzy Lerski, Madison 
1958, Introduction to the Polish Language by Birkenmayer Sigmund S., 2nd ed., New York 1967, 
Henryk Sienkiewicz by Giergielewicz Mieczysław, New York 1968. 

30Polski Instytut Naukowy w Ameryce: przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Stani-
sław Flis, Warszawa 2004. 

31Organizacja ma stronę internetową www.piasa.org a portal “Archival Information Center” 
stanowi formę przewodnika po polonikach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. 
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Z Passaic w stanie New Jersey Janina Gromada-Kiedroń przesyłała kwar-
talnik „Tatrzański Orzeł / The Tatra Eagle”, który współredagowała z bratem 
prof. Tadeuszem Gromadą. Wydawcą jest Polish Tatra Mountaineers Alliance, 
pielęgnujący na ziemi amerykańskiej tradycje „małej ojczyzny” górali z Podha-
la. Zasób periodyku od Vol. 1(1947/1948) do Vol. 65(2012) jest w BU KUL 
niemal kompletny.

W 1943 roku rozpoczął działalność Instytut Naukowy w Kanadzie, w Mon-
trealu i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w siedzibie Uniwersytetu 
McGill w Montrealu, założona z inicjatywy światowej sławy historyka Oska-
ra Haleckiego (1891-1973). Zbiory największej polskiej biblioteki w Ameryce 
Północnej liczą około pięćdziesięciu tysięcy woluminów. O ich działalności 
informował „Biuletyn / Bulletin” (w zbiorach BU KUL Vol. 9-25 (1992-2008). 
Dla badaczy polskiej diaspory w Kanadzie interesujące są przechowywane w 
Bibliotece ciągi ważnych tytułów gazet polonijnych jak „Głos Polski”, pismo 
Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie, wydawane w Toronto i „Związ-
kowiec” będący organem Związku Polaków w Kanadzie. Gazeta ukazująca się 
w latach 1933-2004 wyznaczyła „główny cel zbożnej pracy: szerzenie Oświaty, 
Tolerancji i Braterstwa pomiędzy licznemi szeregami robotników polskich na 
obszarze Kanady”. Organem Kongresu Polonii Kanadyjskiej był „Czas” – po-
stępowy tygodnik polski poświęcony sprawom ludu polskiego na wychodź-
stwie, ukazujący się w latach 1915-200432.

Przesyłki z miejsc najbardziej oddalonych od Polski przychodzą z Austra-
lii. Nieregularnie wydawany, niewielki objętościowo i niekompletny zbiór  
w zasobach Biblioteki z lat 1976-2011 „Komunikatu Informacyjnego Związku 
Polaków w Hobart” jest cennym materiałem ilustrującym trzydzieści pięć lat 
działalności emigracyjnej Polaków w stolicy Tasmanii.

Od 1982 do 2010 roku trwała wymiana publikacji z Henrykiem Kitaszew-
skim z Cabramatty w Australii, który przesyłał do Lublina książki z historii  
i teologii oraz prenumerowane tytuły czasopism „Australian Historical Stu-
dies” (zasób obejmuje 41 roczników za lata 1967-2010), „The Australian Jour-
nal of Anthropology” (Vol. 1-21 za lata 1990-2010) i „Official Directory of the 
Catholic Church in Australia” (za lata 1981/1982-2010/2011). Dzięki niemu 
Biblioteka KUL jako jedyna w Polsce posiada w swoich zbiorach czasopismo 

32Po połączeniu obu tytułów pismo ukazuje się jako „Czas-Związkowiec”, które nie jest już 
rejestrowane w Bibliotece KUL. Zasoby lubelskie obejmujące ponad cztery dziesięciolecia po-
siadają niestety znaczne braki.
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„The Australasian Catholic Record”33. Polska Misja Katolicka w brazylijskiej 
Kurytybie wydaje dwumiesięcznik „Echo Polonii Brazylijskiej”, jedyne pismo 
ukazujące się w języku polskim w tym kraju. Redaktorem jest ks. dr Zdzisław 
Malczewski z Towarzystwa Chrystusowego. Biblioteka udostępnia roczniki  
z lat 2012-2014. W ramach wymiany wysyłane są kolejne tomy „Studiów Po-
lonijnych”.

Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców i wszystkich instytucji polo-
nijnych, które podjęły współpracę w zakresie wymiany publikacji z Biblioteką 
Uniwersytecką KUL w ciągu sześćdziesięciu lat od założenia specjalnej sekcji 
w jej strukturze. Budujący jest fakt, że kolejne pokolenie polskich emigrantów 
nawiązuje kontakty z Biblioteką KUL, jak Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 
Polaków im. Józefa Bema na Wegrzech. Wymiana publikacji obejmuje książki, 
kwartalnik „Głos Polonii” i główny tytuł Ośrodka Badań nad Polonią i Dusz-
pasterstwem Polonijnym KUL – „Studia Polonijne”.

Bibliotekę KUL obdarowywali publikacjami swojego autorstwa, wydawa-
nymi w językach obcych i ojczystym – polskim, polscy uczeni stale mieszka-
jący poza Polską i pracujący na zagranicznych uczelniach. Wymienić należy 
kilka nazwisk i tytuły ich prac, które zostały właczone do zbiorów Biblioteki.

Nestor Polonii w Wiedniu, Zygmunt Brzeziński, żołnierz AK, specjalista od 
elektroniki i fizyki atomowej, wydał w 2010 roku w wiedeńskim wydawnictwie 
Vanity Edition Fraszki głupawe o ludziach, zwierzętach i Polakach, a trzy lata 
później felietony zatytułowane Meldunki z bitwy nad Bzurą.

Ksiądz Bonifacy Miązek związany z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu 
Wiedeńskiego opublikował w Peter Lang Verlag we Frankfurcie nad Menem 
dwie prace naukowe: Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance 
w 1993 roku i dwa lata później Studien zur polnischen Literatur. Warte odnoto-
wania są dwie inne pozycje przekazane do Biblioteki: O współczesnych poetach 
polskich tworzących w Wiedniu, wydana w Sandomierzu w 2009 roku i Polska 
– Austria: drogi porozumienia34. 

Ksiądz prof. Józef Niewiadomski, pracownik naukowy Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Franciszka Leopolda w Innsbrucku i współtwórca „teo-

33Zasób obejmuje Vol. 38-92 (1961-2015). Rocznik 2015 będzie zapewne ostatnim. Pod ko-
niec czerwca 2015 roku dotarła do Biblioteki informacja o śmierci Henryka Kitaszewskiego.

34Książka pod red. K. A. Kuczyńskiego, A. Kozłowskiego, B. Miązka została wydana w Łodzi  
w 1999 roku przez Katedrę Badań Niemcoznawczych i Katedrę Literatury Niemieckiej Uniwersy-
tetu Łódzkiego oraz Institut für Slawistik der Universität Wien. 
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logii dramatycznej”35, został w 2002 roku laureatem „lubelskiego Nobla”, czyli 
Nagrody im. Franciszka i Ireny Skowyrów, przyznawanej przez Instytut Badań 
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za badania naukowe nad Po-
lonią i Polakami w świecie. Do Biblioteki KUL przekazywał niemieckojęzyczne 
książki, których był autorem lub współwydawcą, m.in. Religion und Kultur am 
Ende des 20. Jahrhunderts, Editions St.Paul 1996, Die theologische Hintertreppe: 
die großen Denker der Christenheit, Pattloch Verlag 2005, wspólnie z R. Schwa-
ger Religion erzeugt Gewalt – Einspruch!, LIT Verlag 2003 i Opfer – Helden – 
Märtyrer, Tyrolia Verlag 2011.

Ksiądz dr Zbigniew Waleszczuk, wykładowca nauki społecznej Kościoła 
na Uniwersytecie Bayreuth i Eichstätt, ofiarował do zbiorów Biblioteki, którą 
zapewne odwiedzał jako student KUL, swoje prace, m. in. Zwischen Kommu-
nismus und Demokratie Bayreuth 2004 i Die Familie – Relikt der Vergangenheit 
oder Fundament der Zukunft? wydanej w 2014 roku w Legnicy jako 11 tom 
serii „Nowa Ewangelizacja dzisiaj”.

Barbara Czarniawska, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie  
w Göteborgu w Szwecji i visiting professor na wielu uczelniach europejskich  
i amerykańskich, specjalizuje się w teorii organizacji i zarządzania. Jest autorką 
prac opublikowanych w prestiżowych światowych wydawnictwach i przekaza-
nych do zbiorów Biblioteki KUL: A Tale of Three Cities, Oxford University Press 
2002, Narratives in Social Science Research, Sage 2005, A Theory Of Organizing, 
Edward Elgar Publishing 2008 i wydanej trzy lata później w tym samym wy-
dawnictwie Cyberfactories : how news agencies produce news.

Faktem, który cieszy, jest pojawienie się na polskim rynku wydawniczym 
nowych tytułów czasopism zajmujących się zagadnieniami polskiej emigracji. 
Od 2010 roku ukazuje się Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisa-
rzy Polskich za Granicą „Ekspresje/Expressions”, którego redaktorem naczel-
nym jest Alina Siomkajło z Londynu, a w gronie osób stale współpracujących 
jest Andrzej Paluchowski, emerytowany dyrektor Biblioteki KUL. Od 2011 
roku ukazuje się półrocznik „Przegląd Polsko-Polonijny” wydawany przez Sto-
warzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” i Polskie Towarzystwo na Obczyźnie 
w Londynie przy współpracy Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim. 

35DULOS – Wirtualny Biuletyn Chrystologiczny 9 (listopad-grudzień 2003), SW 1 
– Sylwetki współczesne: ks. dr Adam Romejko, Innsbruck, Ks. prof. Józef Niewiadomski 
– współtwórca teologii dramatycznej na Uniwersytecie w Innsbrucku. [dostęp http://www.
chrystologia.pl/pages/ludzie/9_sw_1.htm]
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Zastępcą redaktora naczelnego jest ksiądz dr Roman Nir, były dyrektor Cen-
tralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. Periodyk ten ukazuje się również 
w wersji elektronicznej i prezentuje problemy badawcze z dziedziny historii, 
politologii, socjologii i prasoznawstwa w relacjach kraj i polska diaspora na 
świecie.

Biblioteka KUL przejmuje cenne spuścizny rękopiśmienne i księgozbio-
ry po zmarłych Polakach żyjących poza granicami kraju. Czyni to roztropnie  
z powodu braku miejsca na ich gromadzenie, odpowiedniej liczby personelu 
oraz pewnością, że zdecydowaną większość daru stanowić będą pozycje duble-
towe do posiadanej już kolekcji. W 2013 roku Jerzy Kulczycki przekazał Biblio-
tece KUL część prywatnej biblioteki Mieczysława Paszkiewicza (1925-2004), 
poety, pisarza, historyka sztuki, profesora i wieloletniego dziekana Wydziału 
Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Do zbiorów włączo-
no m.in. książki dotyczące dziejów uzbrojenia wojskowego od średniowiecza 
aż do czasów współczesnych i obszerny zasób czasopisma „Journal of the Arms 
and Armour Society” obejmujący lata 1953-2000. 

Dla środowiska naukowego Lublina zgromadzone w Bibliotece KUL róż-
nego rodzaju publikacje poświęcone Polonii i Polakom żyjącym na emigracji  
i materiały dotyczące różnych aspektów ich życia – od spraw politycznych, 
ekonomicznych, społecznych, po naukowe, kulturalne i duszpasterskie – wy-
dawane poza granicami kraju, stanowią podstawę do wiekokierunkowych ba-
dań naukowych i są tematem prac dyplomowych bronionych w Uniwersyte-
cie. Zainteresowanie dorobkiem naukowo-kulturalnym Polonii w świecie nie 
słabnie i coraz bardziej zmniejsza się dystans między krajem a polską diasporą, 
jedną z największych na świecie.

The cooperation of the KUL Library with the Polish community
abroad
The Polish community on the Neva had a significant contribution 
to the development of the Catholic University of Lublin and the 
collection of books at the University Library as research facilities. 
During 96 years of the existence of the University of Lublin, the 
Poles scattered throughout the world supported it financially. They 
founded foundations, associations and the Society of the Friends 
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of KUL. They also granted scholarships for Polish researchers and 
students. Until 1989, they illegally sent to Poland different books 
without débit. The Polish emigration, fostering awareness, tra-
dition and national culture has its share in the fight for fully inde-
pendent and democratic Poland. Since the 1960s the KUL Library 
has maintained regular contacts aimed at the exchange of publica-
tions with institutions, organizations and associations of the Polish 
community in the world. The Library mainly sent publications of 
the Catholic University of Lublin and the Learned Society of KUL. 
The article presents the Library contacts with the Polish diaspora 
nowadays.

Słowa kluczowe: 
Polacy za granicą, organizacje i ośrodki polonijne, Biblioteka Uni-
wersytecka KUL, współpraca, wymiana publikacji

Key words: 
the Poles abroad, organizations and centres of the Polish commu-
nity abroad, KUL Library, cooperation, exchange of publications
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Na mapie diecezji rzeszowskiej szczególny punkt zajmuje Sokołów Ma-
łopolski i znajdujący się tam ośrodek kultu Najświętszej Maryi Panny1. Jest 
to miejsce, w którym poleca się Bogu emigrantów, zwłaszcza tych, którzy  
w poszukiwaniu chleba i pracy opuścili Ojczyznę. Tam także podejmuje się re-
fleksję nad trudnym losem rodaków przemierzających wychodźcze szlaki. Ich 
życie, codzienny trud, smutki i radości oddawane są Matce Bożej. Sokołowski 
kościół rozbrzmiewa intencjami dotyczącymi emigrantów i Polonii rozsianej 
po całym świecie2. Sanktuarium maryjne w Sokołowie Małopolskim funk-
cjonuje przynajmniej od początku XVIII stulecia. To z tego czasu pochodzą 
najstarsze świadectwa historyczne o obrazie Matki Bożej Sokołowskiej oraz  
o kulcie, którym go otaczano. O obiekcie milczało natomiast lakoniczne 
sprawozdanie z wizytacji miejscowej parafii przeprowadzonej w roku 1646 
przez biskupa przemyskiego Pawła Piaseckiego3. Żadnych informacji nie 
przekazała również relacja z wizytacji kanonicznej odbytej w roku 1699 przez 
biskupa przemyskiego Jerzego Albrechta Denhoffa4.

1Por. B. Walicki, Z dziejów kultu Pani Sokołowskiej, w: Bogurodzica na ludzkich drogach życia, 
red. tenże, Sokołów Małopolski 2010, s. 51-80; tenże, S. Zych, Początki kultu Matki Bożej Sokołow-
skiej, „U Sokołowskiej Pani. Jednodniówka wydana z okazji koronacji łaskami słynącego obrazu 
Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg”, 8 czerwca 2013 r., s. 4-5; tychże, Zarys 
dziejów kultu Pani Sokołowskiej, „U Sokołowskiej Pani”, s. 5.

2Por. tychże, Koronacja obrazu Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopol-
skim, „Studia Polonijne”, 34(2013), s. 192.

3Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [daje: AAPrz], sygn. 64, Akta wizytacyjne  
bpa Pawła Piaseckiego z roku 1646, s. 198-199, rps.

4AAPrz, sygn. 155, Akta wizytacyjne bpa Jerzego Albrechta Denhoffa z roku 1699, k. 143-145, rps.
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Pojawienie się ośrodka kultu maryjnego na skraju diecezji przemyskiej 
wiązać należy ze zjawiskiem popularyzacji czci cudownych wizerunków 
Najświętszej Maryi Panny, którą w XVII wieku zaczęto oddawać niemal we 
wszystkich zakątkach Polski. Pod koniec okresu staropolskiego prawie każ-
da parafia pretendowała do posiadania własnego cudownego obrazu Matki 
Bożej, a najczęstszym przejawem religijności stała się adoracja słynących ła-
skami wizerunków5.

Obraz Pani Sokołowskiej był pierwotnie zlokalizowany w drewnianym 
kościele pw. Ducha Świętego i św. Sebastiana. Była to jedna z dwóch – obok 
fary – świątyń funkcjonujących w Sokołowie. Wyobrażenie Maryi słynęło 
w okolicznych miejscowościach jako imago gratiosa6. Wizerunek został wy-
konany techniką olejną na płótnie nabitym na drewniane krosno. Jako po-
dobrazie wykorzystano płótno lniane o bardzo grubym splocie. Sam obraz 
ukazuje Bożą Rodzicielkę z Dzieciątkiem Jezus, dwóch aniołów po bokach  
i dwóch mniejszych trzymających wstęgi korony. Nad tą sceną przedstawio-
na została postać Boga Ojca, który posyła do Maryi Ducha Świętego. W dol-
nej części obrazu artysta rozplanował pejzaż z jeziorem i wzgórzami7.

Wizerunek namalowano w stylu baroku ludowego. Jest przykładem 
warsztatowego religijnego malarstwa polskiego z okresu baroku. Zastosowa-
na w jego przypadku ikonografia maryjna jest rzadko spotykana i nie są do-
tychczas znane w Sokołowie Małopolskim inne obrazy o podobnej tematyce  
i kompozycji8. Pochodzenie łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej do 
dziś nie jest znane. Niewiadomymi są tożsamość autora, czas i miejsce po-
wstania obiektu, a także droga, którą przywędrował do Sokołowa. Nie wiado-
mo również, czy od samego początku obecności obrazu w tym mieście istniał 
wokół niego bogaty kult. Pewne jest natomiast, iż wizerunek Niepokalanej, 
zwanej przez lokalną społeczność Panią Sokołowską, towarzyszy parafii od 
kilku wieków i cieszy się przez cały ten czas ogromną czcią wiernych.

Ks. Władysław Lutecki, restaurujący obraz w roku 1939, przyjął, że wi-

5Por. A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 1998, s. 77, s. 83.
6AAPrz, teczka „Sokołów Małopolski”, sygn. 244, L. Bukała, List do Najprzewielebniejszej 

Kurji Biskupiej ob. łac. w Przemyślu z 2 lipca 1946 r.
7Archiwum Parafialne w Sokołowie Małopolskim [dalej: APS], B. Miedzińska-Hawajska, Ob-

raz olejny na płótnie „Matka Boska Królowa Świata”, Przemyśl 1980, s. 2-3, mps.
8APS, M. Filip, Wstępny program konserwacji i restauracji obrazu Matka Boża z Dzieciąt-

kiem tzw. Matka Boża Królowa Świata z kościoła paraf. p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie 
Małopolskim, Rzeszów 2008, s. 1, mps.
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zerunek Pani Sokołowskiej był malowany około roku 1700. Tę orientacyjną 
datę potwierdziła Barbara Miedzińska-Hawajska, która jako czas powstania 
obiektu przyjęła XVIII stulecie9. Konserwator Maciej Filip wskazał nieco 
wcześniejszy okres, a mianowicie drugą połowę XVII wieku. Analizując styl 
dzieła, opowiedział się za tym, że dzieło powstało w jednym z warsztatów 
małopolskich10. Najnowsze ustalenia, uzyskane na podstawie badań che-
micznych i obserwacji mikroskopowych, przesuwają najwcześniejsze da-
towanie obrazu na XVI stulecie i optują za traktowaniem wieku XVII jako 
rzeczywistego czasu powstania malowidła11.

Pierwsze świadectwo o kulcie Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie 
Małopolskim pochodzi dopiero z początkowych lat XVIII wieku. Wzmianka 
ta zbiega się chronologicznie z rozwojem czci obrazów w całej diecezji prze-
myskiej. Na terenie tym od XVII stulecia rozszerzał się bowiem kult łaskami 
słynących obrazów. I chociaż wśród nich zdarzały się przedstawienia świę-
tych Pańskich, jak św. Antoniego czy św. Rocha, to jednak kult maryjny stał 
się dominujący. Wpłynęło to zarazem na powstanie i rozwój licznych sank-
tuariów Matki Bożej, czego przykładem w pobliżu Sokołowa są m.in. Leżajsk 
i Rzeszów.

Kult Matki Bożej Sokołowskiej został udokumentowany przez biskupa 
przemyskiego Krzysztofa Jana Szembeka, który odwiedził miejscową para-
fię w roku 1721. Pozostawił on po sobie dokładny opis kościoła pw. Ducha 
Świętego i św. Sebastiana, w tym znajdujących się w nim ołtarzy. Nie zabrakło 
oczywiście wzmianek o samym obrazie Niepokalanej. Jednocześnie jest to 
pierwszy znany dokument mówiący o kulcie Pani Sokołowskiej, informu-
je bowiem o wotach, które znajdowały się przy wizerunku. Był to dowód 
wdzięczności wiernych za łaski doznane za pośrednictwem Maryi obec-
nej w tym obrazie. Wśród darów tych na szczególną uwagę zasługują kule 
uzdrowionych osób. Zaznaczyć wszakże należy, że nie istniał przy tym żaden 
dokument wydany przez władzę kościelną, a potwierdzający wiarygodność 
otrzymanych łask12.

9B. Miedzińska-Hawajska, s. 2.
10M. Filip, s. 1.
11APS, M. Rogóż, Badania pigmentów i spoiw oraz analiza stratygraficzna próbek pobra-

nych z [obrazu] Matki Bożej z Dzieciątkiem tzw. Matki Bożej Królowej Świata II-ga połowa 
XVII wieku z Sokołowa Małopolskiego, Kraków 2009, s. 1-9, mps.

12AAPrz, sygn. 158, Akta wizytacyjne bpa Krzysztofa Jana Szembeka z roku 1721, s. 1961-
1962, rps.
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Świadectwo bpa Krzysztofa Jana Szembeka zostało poszerzone przez 
innych ordynariuszy przemyskich. W roku 1741 dokonał tego bp Walenty 
Aleksander Czapski. Jak odnotowano wówczas o świątyni mieszczańskiej, 
kościół ten posiadał trzy ołtarze. Ołtarz wielki był pomalowany w części na 
kolor czerwony, a w części na srebrny. Jego nastawę ozdabiał wizerunek Naj-
świętszej Maryi Panny13. Trzynaście lat później bp Wacław Hieronim Siera-
kowski zapisał, iż obraz ten został umieszczony w wielkim ołtarzu ze względu 
na cześć, jaką obdarzali go wierni: „In eadem Ecclesia Imago B. V. Mariae 
in altari maiori sita pro gratiosa colitur”. Na innym miejscu zaś zaznaczył: 
„Imago B. V. Mariae in eadem Ecclesia seu Capella ab antiquo tempore pro 
gratiosa colit”14.

W połowie XVIII stulecia dzieło opisania kościoła pw. Ducha Świętego 
i św. Sebastiana podjął następca bpa Walentego Aleksandra Czapskiego na 
stolicy przemyskiej, bp Wacław Hieronim Sierakowski. Zwizytował on para-
fię sokołowską dwukrotnie – w latach 1744 i 1754. Opis dokonany podczas 
jego pierwszej bytności w Sokołowie informował: „Wszedszy do Kościołka 
Ołtarz wielki drewniany snecerskiej roboty, czerwono malowany, in par-
te wysrebrzany, z Obrazem in medio Assumptionis B. V. Mariae, na płot-
nie malowanym, na zasuwie z Obrazem Annuciationis B. V. M. na płotnie 
malowanym, w górze z Obrazem S. Sebastyana, na płotnie malowanym, na 
mensie murowaney nie konsekrowaney, z gradusami murowanemi dwiema. 
Na tey mensie Cymboryum drewniane snecerskiej roboty, biało malowane,  
z drzwiczkami na zawiaskach żelaznych dwoch. Przy tym ołtarzu Balasy 
drewniane tokarskiey roboty bez drzwiczek. Ambona przy zakrystyi prostey 
roboty, z schodami drewnianemi dobremi. Passya na tęczy snecerskiey robo-
ty, z osobami pięciu: B. V. Mae, S. Joannis, S. Petri, S. Pauli et S. Mariae Mag-
dalenae. A Cornu Evangelyi Wielkiego Ołtarza, Ołtarz roboty snecerskiey, 
niebiesko malowany, in parte wysrebrzany, z obrazem in medio Immaculatae 
Conceptionis, w górze z obrazem B. Dolorosae, na mensie drewnianey, z gra-
dusem drewnianym iednym. Przy tym Ołtarzu iest Obraz processyonalny 
Immaculatae Conceptionis w ramach wyzłacanych i wysrebrzanych snecer-

13AAPrz, sygn. 162, Prothocollon decretorum reformationis pro ecclesis tam praepositurali-
bus, quam parochialibus intra decanatus Jaroslaviensis, Moscicensis et Leżayscensis in visitatione 
generali sub R. D. Valentini Alexandri Czapski ep. Premisl. a. D. 1742, k. 105-107, rps.

14AAPrz, sygn. 180, Visitatio et Status ecclesiarum in dekanatu Leżajscensi per. R. D. Ven-
ceslaum Sierakowski Ep. Prem. A. D. 1754, k. 110, 117, rps.
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skiey roboty. Ex opposito tego Ołtarza, Ołtarz niebiesko malowany, in parte 
wysrebrzany, z Obrazem in medio S. Rochi, w górze B. V. Mariae, na mensie 
drewnianey, z gradusem drewnianym iednym”15.

Ci dwaj rządcy diecezji – bp Walenty Aleksander Czapski i bp Wacław 
Hieronim Sierakowski – pozostawili szczegółowe opisy kościoła miesz-
czańskiego i przedmiotów znajdujących się na jego wyposażeniu. Nie tylko 
wyliczyli dokładnie wota ozdabiające obraz, lecz również zaznaczyli rozwój 
kultu wizerunku, jaki dokonał się od czasów bpa Krzysztofa Jana Szem-
beka. Równocześnie stwierdzili wszakże, że w Sokołowie nie istniał jaki-
kolwiek spis łask i cudów doznanych przez wiernych za wstawiennictwem 
Bożej Rodzicielki.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż podczas swojej drugiej wizytacji parafii so-
kołowskiej, w dniu 21 sierpnia 1754 roku bp Wacław Hieronim Sierakowski 
zwrócił uwagę na prośby wiernych dotyczące kanonicznego uznania cudow-
ności obrazu Królowej Świata. W wyniku tego polecił ustanowić komisję 
mającą za zadanie zbadać istniejący stan rzeczy, rozważyć urzędowe potwier-
dzenie łask i cudów oraz przemyśleć ewentualną koronację wizerunku Pani 
Sokołowskiej. Osobą odpowiedzialną za prace komisji wyznaczony został 
ówczesny prebendariusz kościoła pw. Ducha Świętego i św. Sebastiana ks. Jan 
Ostrowski16.

Nie zachowały się żadne wiadomości mówiące o ukonstytuowaniu się tej 
komisji ani o wynikach jej pracy. Wiązać to można z przeniesieniem w dniu 21 
lipca 1760 roku rządcy diecezji na stolicę metropolitalną do Lwowa17. Istnieje, 
co prawda, przekaz informujący, że w dniu 30 lipca 1744 roku bp Wacław Hie-
ronim Sierakowski uznał obraz sokołowski za cudowny, niemniej wydaje się 
to raczej niepewne. Pisał o tym m.in. dominikanin o. Sadok Wincenty Barącz  
w roku 1891: „Wacław Hieronim Sierakowski, biskup przemyski, dnia 30. 
lipca 1744 roku nazwał ten obraz łaskawym”18. Prawdopodobnie za nim in-
formację tę powtórzył w roku 1902 kapucyn Wacław z Sulgostowa: „R. 1744 
d. 30 lipca Wacław Sierakowski po zbadaniu cudów przy tym obrazie ogłosił  

15AAPrz, sygn. 169, Status et Visitatio ecclesiarum in dekanatu Leżajscensi per. R. D. Ven-
ceslaum Sierakowski Ep. Prem. A. D. 1744, k. 101, rps.

16AAPrz, sygn. 180, k. 117.
17AAPrz, sygn. 244, L. Bukała, List do Najprzewielebniejszej Kurji Biskupiej ob. łac. w Prze-

myślu z 2 lipca 1946 r.
18S. Barącz, Cudowne Obrazy Matki Najświętszej w Polsce, [Lwów] 1891, s. 252.
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go za cudowny”19. Nie poparte źródłowo sformułowanie o ogłoszeniu obrazu 
przez bpa Wacława Hieronima Sierakowskiego jako cudowny znalazło się 
także w jubileuszowym schematyzmie diecezji rzeszowskiej z roku 200020. 
Fakt, że nie zachował się jakikolwiek ślad biskupiego dekretu w tej sprawie, 
budzi jednak poważne wątpliwości co do wiarygodności tych świadectw.

Jakkolwiek zatem już w XVIII stuleciu podejmowane były próby ustalenia 
„cudowności” wizerunku, żadna władza kościelna nie stwierdziła dotychczas 
oficjalnie ani jednego przypadku cudu zdziałanego przez pośrednictwo Ma-
ryi obecnej w obrazie sokołowskim. Mimo to wiele osób uważało i w dal-
szym ciągu uważa obraz za szczególnie uprzywilejowany przez Niepokalaną. 
Właśnie Jej wstawiennictwu wierni przypisują uzdrowienia czy spełnienie 
różnorakich próśb. Dlatego też obraz Matki Bożej Sokołowskiej przez ostat-
nie wieki uważany był za „łaskami słynący”. 

Zamykając kwestię pierwszych świadectw dotyczących czci obrazu Pani 
Sokołowskiej, wspomnieć trzeba o pierwotnej lokalizacji tego obiektu. We-
dług pierwszych znanych dowodów historycznych, obraz Matki Bożej Kró-
lowej Świata związany był od początku z kościołem mieszczańskim21. Brak 
dowodów na to, że wchodził on w skład wyposażenia pierwszej świątyni pw. 
Ducha Świętego i św. Sebastiana, która została zniszczona w połowie XVII 
stulecia. Być może został on zainstalowany dopiero w drugiej świątyni konse-
krowanej w dniu 25 listopada 1691 roku. W tym kościele pw. Ducha Świętego  
i św. Sebastiana otaczany czcią wiernych wizerunek pozostał do końca okre-
su staropolskiego.

Przed rozbiorami Rzeczypospolitej obraz Matki Bożej Sokołowskiej ota-
czany był licznymi wotami składanymi przez wiernych. Znanych jest kilka 
wykazów takich wotów. Pierwszy z nich zawarty został w sprawozdaniu  
z kanonicznej wizytacji parafii sokołowskiej dokonanej roku 1741. W do-
kumencie tym wyszczególnionych zostało dwadzieścia dziewięć wotów 
ofiarowanych przez czcicieli Królowej Świata22. Dwa kolejne wykazy wotów 
zostały sporządzone podczas kanonicznej wizytacji parafii przez biskupa 
przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Spis wykonany w roku 

19Wacław z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej wiadomo-
ści historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902, s. 624.

20Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Wydanie jubileuszowe na Wielki Jubileusz Wcielenia 
(stan z 25.03.2000 r.), Rzeszów 2000, s. 766.

21Zbiory Bartosza Walickiego, J. Cieślik, List do ks. Ludwika Bukały z 1 września 1936 r.
22AAPrz, sygn. 162, k. 107.
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1744 zawierał trzydzieści pięć obiektów pogrupowanych w czternaście pozy-
cji inwentarzowych23. Dziesięć lat później, podczas kolejnej wizytacji parafii 
przez rządcę diecezji, odnotowano przy wizerunku Królowej Świata kolejne 
trzy wota. Były to ofiary, które zostały złożone przez czcicieli Matki Bożej 
w ciągu minionego dziesięciolecia. Prócz nich w dalszym ciągu obraz Pani 
Sokołowskiej ozdabiały wymienione wcześniej wota24.

Nie sposób dziś stwierdzić, co się stało w późniejszym czasie z tymi wota-
mi. Być może część z nich została przekazana do Trzebosi razem ze sprzeda-
nym kościołem pw. Ducha Świętego i św. Sebastiana. Część zapewne została 
przejęta przez sokołowską parafię. Przypuszczać można, że niektóre zosta-
ły przeznaczone na inwestycje związane z duszpasterstwem prowadzonym 
przez parafię. Nie można również wykluczyć, iż wota skonfiskowane zostały 
przez władzę austriacką, likwidującą i tłumiącą przejawy tego typu kultu.

O znaczeniu i zasięgu sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata, jak rów-
nież o specyfice pobożności miejscowych wiernych oraz o istnieniu licznych 
wyznawców spoza terenu parafii w okresie staropolskim świadczyło m.in. 
Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny funkcjonujące 
przy kościele pw. Ducha Świętego i św. Sebastiana. Wizerunek Sokołowskiej 
Pani, mylnie wówczas obdarzany tytułem Wniebowzięcia Maryi bądź Nie-
pokalanego Poczęcia, był zarazem ośrodkiem duchowości, wokół którego 
skupiała się i działała konfraternia25.

Powstanie tego Bractwa datuje się na rok 1698 roku.26 Wówczas to, w dniu 
28 października, został dokonany pierwszy wpis do księgi brackiej. Wizy-
tacja kanoniczna parafii sokołowskiej, przeprowadzona w roku 1721 przez 
biskupa przemyskiego Krzysztofa Jana Szembeka, ujawniła natomiast, że 
sama konfraternia została założona dnia 10 maja 1698 r. Być może ta różnica 
w datacji spowodowana była oczekiwaniem na zatwierdzenie zrzeszenia po 
jego powołaniu przez kompetentną władzę duchowną.

Przypuszczać można, że to właśnie kult wizerunku Pani Sokołowskiej 
oraz działalność Bractwa przyczyniały się do okazałych nabożeństw w ko-

23AAPrz, sygn. 169, k. 101v.
24AAPrz, sygn. 180, k. 112.
25B. Walicki, Staropolskie Bractwo Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, „U Sokołowskiej Pani”, 

s. 9-10; tenże, S. Zych, Fundacje i organizacje maryjne w Sokołowie Małopolskim, „U Sokołowskiej 
Pani”, s. 10-11.

26H. Borcz, Bractwa religijne w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej w okresie przed-
rozbiorowym, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1981, z. 4, s. 82, 88.
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ściele mieszczańskim. Stanowiło to duże zagrożenie i konkurencję dla celebr 
w świątyni parafialnej i wpływało nawet na to, że wierni nie uczęszczali na 
Msze św. sprawowane w farze i nie słuchali głoszonych tam kazań. Wywo-
ływało to ostre reakcje rządców parafii, zwłaszcza proboszcza ks. Anioła 
de Piccinardi Costa, którzy wymogli, aby w niedziele i święta nabożeństwa  
w kościółku odbywały się dopiero po Mszach św. w kościele parafialnym.

Duchowe kierownictwo i opiekę nad bractwem zapewniali kolejni pre-
bendarze rezydujący przy kościele mieszczańskim: ks. Andrzej Józef Bojar-
ski (1718-1724), ks. Stanisław Michał Olszowski (1725-1728), ks. Baltazar 
Kluziński (1740-1748), ks. Jan Ostrowski (od roku 1749) i ks. Michał Jan 
Dańkowski (1755-1757). Patronat nad bractwem rozciągnęli m.in. dziedzi-
ce Benedykt i Marianna Grabińscy. Konfraternia była badana przez przed-
stawicieli Kościoła przemyskiego podczas kanonicznych wizytacji parafii. 
Wedle zachowanych źródeł uczynił to m.in. w dniu 30 lipca 1744 roku bi-
skup przemyski Wacław Hieronim Sierakowski. Członkami bractwa byli 
przede wszystkim miejscowi wierni, ale wśród nich nie brakowało też osób 
spoza parafii sokołowskiej. Do zrzeszenia należeli m.in. mieszkańcy: Ka-
mienia, Nienadówki, Trzebosi i Zielonki. Spis członków bractwa przeka-
zuje 1.069 nazwisk osób, które w przeciągu niecałego wieku włączyły się  
w życie zrzeszenia27.

W końcu XVIII wieku nastąpił znaczny kryzys kultu Pani Sokołowskiej. 
Był on tak głęboki, że cześć oddawana Matce Bożej obecnej w łaskami sły-
nącym wizerunku właściwie zamarła niemal na stulecie. Odnotować nale-
ży, że załamanie pobożności maryjnej w Sokołowie nastąpiło nagle. Jeszcze  
w drugiej połowie tego stulecia prebendariusze kościoła mieszczańskiego  
ks. Ignacy Zagórski i ks. Sebastian Kozrowicz rozpowszechniali wśród wier-
nych miedzioryty będące kopiami obrazu Królowej Świata. Jedna z takich 
rycin została ofiarowana m.in. kolatorom parafii sokołowskiej Benedyktowi 
Grabińskiemu i jego małżonce w dowód wdzięczności za wspieranie preben-
dy. Były to miedzioryty o wymiarach 9 x 14 cm na sinej kitajce28. 

Bezpośrednią przyczyną kryzysu kultu było rozebranie mieszczańskiego 
kościoła pw. Ducha Świętego i św. Sebastiana oraz przeniesienie go do sąsied-

27B. Walicki, Bractwo Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, „Kurier Sokołowski” [dalej: KS], 
2007, nr 11, s. 15-16.

28Wacław z Sulgostowa, s. 624-625.
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niej Trzebosi29. Spowodowane to było decyzją ówczesnych właścicieli Soko-
łowa Benedykta i Marianny Grabińskich o fundacji parafii pw. Opatrzności 
Bożej w tej wsi w roku 1795. Drewniana świątynia została zdemontowana  
w roku 1784. Tym samym zniknęło miejsce, w którym cześć odbierał wize-
runek Pani Sokołowskiej.

Oczywiście fakt rozebrania i przeniesienia do Trzebosi kościoła miesz-
czańskiego wywołał poważne wzburzenie miejscowego społeczeństwa. 
Wspomnienie o tych wydarzeniach utrzymywało się w miasteczku przez całe 
dziesięciolecia. Jeszcze w roku 1925 mieszkańcy Sokołowa pisali do biskupa 
przemyskiego: „Od niepamiętnych czasów istnieje w naszym miasteczku żal 
od rozebrania kościoła zakonnego, a który w późniejszych czasach został wy-
budowany oprócz kościoła parafjalnego drugi kościółek pod wezwaniem Św. 
Ducha z obrazem Najświętszej Maryi Panny łaskami słynącej, do której lud 
tutejszy i okoliczny wielkie miał nabożeństwo (…)”30.

Na tle przeniesienia kościoła wynikł również spór o prawo własności do 
wizerunku Królowej Świata. Mieszkańcy Trzebosi uważali, że obraz stano-
wił integralny element wyposażenia świątyni i domagali się jego przekazania. 
Z drugiej strony sokołowianie traktowali wsławiony łaskami wizerunek nie 
jako jeszcze jeden przedmiot inwentarzowy związany z budynkiem, lecz jako 
prawdziwy obiekt kultu. Nieugięta w tym względzie postawa mieszczan do-
prowadziła do pozostawienia obrazu Matki Bożej w Sokołowie. Wydarzenia 
związane z rozebraniem kościółka i sporem o obraz zostały otoczone przez 
miejscową pobożność aurą tajemniczości i cudowności. W żywych do dziś 
podaniach wizerunek i jego sanktuarium cieszyło się szczególną opieką Bożą. 
Zlikwidowanie tego miejsca kultu odczytywane było zatem przez sokołowian 
jako czyn urągający Bożej Rodzicielce i noszący znamiona świętokradztwa.

Kryzys kultu Królowej Świata w Sokołowie nie był uzależniony jedynie 
od likwidacji kościoła mieszczańskiego, choć z pewnością fakt ten był bez-
pośrednią przyczyną zaistniałej sytuacji. Okres ten – w wymiarze ogólnona-
rodowym – zbiegł się z rozbiorami Rzeczypospolitej. Niebagatelne znaczenie 
miało ogólne rozluźnienie religijne, które wynikało z polityki germaniza-
cyjnej. Towarzyszyły temu józefińskie ograniczenia odprawiania procesji, 
uczestnictwa w pielgrzymkach i organizowania okazałych nabożeństw. Na 

29Archiwum Parafialne w Trzebosi, Opis Kościoła i Plebanii ze wszystkiemi należytościami  
w Trzebosi Roku 1795, b.s.

30AAPrz, sygn. 244, List mieszczan sokołowskich do biskupa przemyskiego z 17 kwietnia 1925 r.
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gruncie lokalnym to wszystko spowodowało poważny kryzys religijny w pa-
rafii sokołowskiej.

Zapewne w celu uniknięcia konfiskaty łaskami słynącego obrazu Matki 
Bożej, proboszcz sokołowski zdecydował się na chwilowe – w jego mniema-
niu – wygaszenie kultu. Być może było to podyktowane spolegliwością kapła-
na wobec działań władz zaborczych, akceptowanych zresztą również przez 
ówczesnego biskupa przemyskiego Antoniego Wacława Betańskiego i jego 
następcę Antoniego Gołaszewskiego. Po rozebraniu drewnianego kościoła 
mieszczańskiego obraz został zatem przeniesiony do fary i tam umieszczo-
ny w jednym z ołtarzy bocznych. Stało się to w tajemnicy przed wiernymi.  
W kościele parafialnym wizerunek został zapewne zastawiony przez inne 
malowidło bądź zakryty zasłoną. 

Nie jest chyba dziś możliwe dotarcie do faktycznych wydarzeń związa-
nych z rozebraniem kościółka i upadkiem kultu Pani Sokołowskiej. Niezbi-
tym faktem jest jednak, że w końcu XVIII wieku słynący łaskami wizerunek 
przestał być dostępny dla wiernych. Sokołowianie żyjący w drugiej połowie 
następnego stulecia przekazali informację, iż „o samym Obrazie N. M. P. 
gdzie się znajduje pamięć zaginęła”31. Po zlikwidowaniu sanktuarium Kró-
lowej Świata, na ożywienie Jej kultu trzeba było czekać niemal stulecie, aż do 
odnalezienia wizerunku sokołowskiej Madonny.

Nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Świata ponownie zaznaczyło 
swoją obecność w drugiej połowie XIX stulecia. Kult ten trafił na podatny 
grunt, gdyż pobożność maryjna w Sokołowie stawała się wówczas coraz bar-
dziej się popularna. Zjawisko to bez wątpienia powiązać należy z ożywieniem 
religijnym na terenie zaboru austriackiego. Wtedy to przecież przestały obo-
wiązywać ograniczenia józefińskie, a pojawiła się „cicha zgoda” władz pań-
stwowych i kościelnych na kultywowanie tradycyjnych ludowych praktyk 
religijnych. Największy wpływ na wzrost kultu maryjnego miało zdarzenie 
z dnia 13 lutego 1888 r., gdy w sokołowskim kościele parafialnym odkry-
to obraz Królowej Świata. Incydent ten urósł w oczach wiernych do rangi 
zdarzenia opatrznościowego. Nic więc dziwnego, że otaczać go zaczęła aura 
tajemniczości i cudowności. Zaczęto nawet rozpowszechniać opowieść, iż do 
tej pory wizerunek znajdował się w Trzebosi i sam przeniósł się z powrotem 
do Sokołowa, na miejsce, w którym dawniej odbierał cześć.

31Zbiory Bartosza Walickiego, Obrazek Najświętszej Maryi Panny łaskami słynący w kościółku 
św. Ducha w Sokołowie, Kraków [ca. 1890].
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O samym fakcie odkrycia obrazu oraz ogromnym wrażeniu, jakie to 
wydarzenie wywarło na mieszkańcach Sokołowa, świadczy zapis na repro-
dukcjach wizerunku Królowej Świata, które zostały wydrukowane w nie-
odległym czasie: „Oryginalny Obraz Matki Boskiej z (…) kościółka prawie 
opatrznościowem sposobem odkryto w zapustny wtorek dnia 13 lutego 1888 
roku w kościele parafialnym. Wieść o odkryciu Obrazu lotem błyskawicy 
rozbiegła się po mieście. Tłumy ludu przybiegały aby oddać pokłon tej Kró-
lowej i zaśpiewać Jej pieśń tę, którą nasi Praojcowie na Jej cześć ułożyli”32.

Ważnym sposobem popularyzacji kultu Matki Bożej Sokołowskiej były 
wspomniane już obrazki i podobne do nich większe obrazy. Kolportowano 
je nie tylko w najbliższej okolicy, lecz nawet w dalszych stronach Galicji – 
okolicach Chyrowa, Krosna, Krakowa, Lwowa, Mielca, Przemyśla i Tarnowa. 
Cała akcja trwała od dnia 24 marca 1897 roku do pożaru Sokołowa w dniu 
25 lipca 1904 roku. Obrazki zostały wykonane w krakowskim zakładzie lito-
graficznym Marcina Salby. Wizerunki te opracowano według zdjęcia orygi-
nalnego obrazu, które zrobił rzeszowski fotograf Edward Janusz w roku 1891. 
Zyski ze sprzedaży dużych i małych obrazów w latach 1897-1904 wyniosły 
ogółem 3.268 koron 15 halerzy33.

Przez niemal cały okres rozbiorowy obraz Pani Sokołowskiej znajdował  
w modrzewiowym kościele parafialnym. Umieszczony był tam w nastawie 
jednego z ołtarzy bocznych34. Podczas wielkiego pożaru Sokołowa 25 lipca 
1904 roku obraz został uratowany z płonącego kościoła parafialnego przez 
miejscowego rodaka, ks. Józefa Cieślika35. Malowidło zostało wówczas za-
instalowane w mieszczańskim kościele pw. Ducha Świętego. Przez ten czas 
rósł jednocześnie na ziemi sokołowskiej kult Matki Najświętszej. Załamał się 
on jednak w roku 1916, po ponownym przeniesieniu wizerunku do nowego 
kościoła parafialnego. Wpływ na to miała m.in. niechętna postawa ks. Leona 
Szado, który nie był zainteresowany rozwijaniem czci Pani Sokołowskiej.

32Tamże.
33APS, Księga przychodów i wydatków oraz rozmaitych zapisek od roku 1869 kościoła Św. 

Ducha w Sokołowie koło Rzeszowa, s. 108 i nn, rps.
34Por. Wacław z Sulgostowa, s. 624; A. Fridrich, Historie cudownych obrazów Najświętszej Ma-

ryi Panny w Polsce, t. II, Kraków 1904, s. 428; Wizytacya kanoniczna dekanatu leżajskiego dokona-
na przez Najprzew. Ks. Biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej” 
[dalej: KDP], 1902, z. 12, s. 476.

35AAPrz, sygn. 244, L. Bukała, List do Najprzewielebniejszej Kurji Biskupiej ob. łac. w Prze-
myślu z 2 lipca 1946 r.
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Pierwotnie w nowym kościele wizerunek Pani Sokołowskiej został 
umieszczony w prowizorycznym ołtarzu bocznym z figurą św. Franciszka. 
Po zbudowaniu ołtarza św. Franciszka i św. Barbary, w roku 1918 obraz został 
powieszony na ścianie36. Przypuszczać można, że w ten sposób proboszcz 
chciał ograniczyć kult Matki Bożej Królowej Świata. Kapłan nie zgodził się 
także na zbudowanie w świątyni parafialnej osobnego ołtarza poświęconego 
Pani Sokołowskiej, co postulowani niektórzy wierni37. W roku 1919, kiedy 
zbudowano wielki ołtarz, wizerunek Matki Bożej umieszczono w jego nasta-
wie. Obraz nie był jednak łatwo dostrzegalny z naw świątyni. Z tego powodu 
nowy proboszcz sokołowski ks. Ludwik Bukała nosił się z projektem umiesz-
czenia obrazu w którymś z bocznych ołtarzy38. Planów tych jednak nowy 
rządca parafii nie zdążył zrealizować, a trudności powojenne spowodowały 
zarzucenie pomysłu przez jego następców.

Ks. Ludwik Bukała, w przeciwieństwie do swego poprzednika na soko-
łowskim probostwie, ks. Leona Szado, zatroszczył się o kult Królowej Świata. 
Nowy rządca parafii uwzględniał życzenia parafian odnośnie propagowania 
nabożeństwa do Matki Bożej Sokołowskiej. Sam również próbował rozwijać 
kult Niepokalanej. Świadczyć o tym może to, że dnia 11 kwietnia 1939 roku 
zwrócił się do biskupa przemyskiego z prośbą o zatwierdzenie pieśni do Naj-
świętszej Maryi Panny czczonej w sokołowskim obrazie oraz o pozwolenie 
na jej drukowanie i rozpowszechnianie39.

W latach międzywojennych sława obrazu Pani Sokołowskiej ponownie 
przekroczyła granice parafii, a nawet diecezji i została dostrzeżona w wymia-
rze ogólnokrajowym. Tezę tę popiera mało znany fakt, że Sokołów znalazł się 
na Maryjologicznej mapie Polski autorstwa Henryka i Jerzego Szymańskich, 
wydanej w roku 1938. Na mapie tej zaznaczona została lokalizacja wybra-
nych miejscowości, w których cześć odbierały cudowne obrazy „Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski” oraz miejsc zwycięstw polskich odniesionych 
za Jej przyczyną. Sanktuarium sokołowskie ujęte zostało w tym wykazie jako 
miejsce cudownego obrazu. Jednocześnie nie umieszczono żadnego ozna-
czenia wskazującego, że jest to centrum pielgrzymkowe40.

36APS, Pamiętnik parafii sokołowskiej, b.s, rps.
37Por. tamże.
38AAPrz, sygn. 244, L. Bukała, List do Najprzewielebniejszej Kurji Biskupiej ob. łac. w Prze-

myślu z 2 lipca 1946 r.
39AAPrz, sygn. 244, L. Bukała, List do biskupa przemyskiego z 11 kwietnia 1939 r.
40H. Szymański, J. Szymański, Maryjologiczna mapa Polski, Tarnów 1938.
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Kolejne trudności dla rozwoju nabożeństwa do sokołowskiej Madonny 
spowodowała II wojna światowa. Okupacyjne władze niemieckie niechęt-
nie patrzyły na zewnętrzne praktyki religijne ludności polskiej, zwłaszcza 
organizowanie odpustów i pielgrzymek. Niejednokrotnie wydawane były 
zarządzenia zakazujące publicznego gromadzenia się, a nawet zabraniające 
korzystania ze świątyni. Zresztą wielu parafian, bojąc się aresztowania i wy-
wózki do Niemiec, unikało uczestnictwa w nabożeństwach sprawowanych  
w sokołowskim kościele41. 

W okresie powojennym kult Królowej Świata został połączony w Sokoło-
wie z nabożeństwami różańcowymi. Przejawiało się to również w odpuście 
ku czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, przeżywanym w pierwszą 
niedzielę października. Na gruncie sokołowskim uroczystość ta zyskała lo-
kalny koloryt i stała się okazją do modlitwy do Niepokalanej obecnej w ła-
skami słynącym wizerunku. Tym samym dopełnienie znajdowała tu piąta 
tajemnica chwalebna różańca – „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową 
nieba i ziemi”.

Dodać należy, że po krótkiej przerwie w rozwijaniu czci Pani Sokołow-
skiej, w milenijnym roku 1966 nastąpił rozkwit pobożności maryjnej42. Roz-
poczęto wówczas prowadzenie specjalnej księgi próśb i podziękowań43. Prócz 
kultu publicznego przez cały okres powojenny kwitło indywidualne nabo-
żeństwo do Pani Sokołowskiej. Istnieją świadectwa tego zjawiska dotyczące 
już połowy lat 40. minionego wieku. Pierwsi absolwenci miejscowego gim-
nazjum wspominają, że niejednokrotnie widywali swoich profesorów, którzy 
przed lekcjami nawiedzali kościół parafialny i modlili się przed wizerunkiem 
Matki Bożej44. Praktyka ta pozostała również żywa do naszych czasów. 

W roku 1965, który za zgodą Komisji Maryjnej Episkopatu Polski został 
ogłoszony w diecezji przemyskiej przez bpa Franciszka Bardę Rokiem Maryj-
nym, w parafialnym kościele sokołowskim odbyły się jedne z głównych obcho-
dów religijnych. Tym samym Sokołów Małopolski zaliczony został do grona 
znaczniejszych sanktuariów. Lokalne uroczystości miały miejsce w dniu od-

41Por. J. Koziarz, Dekanat sokołowski, w: P. Bartnik, J. Koziarz, Dekanaty leżajski i sokołowski 
w latach okupacji hitlerowskiej, Przemyśl 1992, s. 121, 127.

42Por. Archiwum Główne Sióstr Służebniczek w Starej Wsi, Kronika Sióstr Służebniczek  
w Sokołowie Małopolskim 1960-1966, [t. 2], s. 60, rps.

43E. Winiarski, Matka Boża Królowa Świata z Sokołowa, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 1998, 
nr 35, s. I-II.

44M. Lepianka, Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia, KS, 2004, nr 2, s. 20.
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pustu parafialnego 3 października i uczestniczył w nich bp Wojciech Tomaka. 
Istotą tych Diecezjalnych Dni Maryjnych było dziękczynienie Panu Bogu za 
istniejące sanktuaria maryjne i pragnienie oddania głębokiej czci Bożej Rodzi-
cielce45.

W tym samym czasie nasilił się proces ponownego gromadzenia wotów, 
które były składane przez czcicieli Matki Bożej. Niestety, część wotów, jaką 
stanowiła duża ilość prawdziwych korali, została skradziona podczas włama-
nia do kościoła w nocy w połowie września 1982 roku. W dniu 18 września 
1984 roku obraz ozdabiało sto pięć darów czcicieli Matki Bożej, a prócz tego 
duża ilość korali46. 

Na początku lat 90. XX wieku na terenie diecezji przemyskiej znajdowało 
się dwadzieścia pięć sanktuariów. Osiemnaście z nich miało charakter ma-
ryjny, w tym szesnaście zawierało koronowane wizerunki Najświętszej Maryi 
Panny. Prócz nich wymieniano i inne miejsca, w których Madonna odbierała 
szczególną cześć ze strony wiernych, a Jej wizerunki słynęły łaskami. Do nich 
to zaliczany był również kościół sokołowski z łaskami słynącym obrazem 
Matki Bożej Królowej Świata47.

Szczególną okazją do szerzenia kultu Pani Sokołowskiej i przygotowania 
do koronacji Jej wizerunku był Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa. W jubile-
uszowym roku 2000 kościół sokołowski, jako sanktuarium Matki Bożej, zyskał 
rangę świątyni stacyjnej. Tym samym zaliczony został do grona „sanktuariów  
i znaczniejszych kościołów”, a jego przodujące miejsce w dekanacie zostało po-
twierdzone. Stało się to na mocy dekretu biskupa rzeszowskiego Kazimierza 
Górnego L.dz. 1501/99 z dnia 10 listopada 1999 roku. Dzięki temu kościół stał 
się świątynią uprzywilejowaną, której nawiedzenie było jednym z warunków 
do uzyskania odpustu jubileuszowego48. Na prośbę proboszcza sokołowskiego  

45S. Jakiel, List Pasterski Wikariusza Kapitulnego na rozpoczęcie „Diecezjalnych Dni Maryjnych”, 
KDP, 1965, z. 3, s. 49-50; D. Bialic, Sprawozdanie z «Roku Maryjnego Diecezji Przemyskiej», KDP, 
1966, z. 1, s. 26-29.

46APS, Księga ogłoszeń parafialnych 1978-1982, Ogłoszenia z 19 września 1982 r.; Cz. Prucnal, 
Kult Matki Bożej „Królowej Świata” w kościele parafialnym w Sokołowie Młp., „Rocznik Sokołow-
ski”, 2 (2000), s. 44.

47W. Głowa, Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w diecezji przemyskiej jako przejaw kultu 
Matki Bożej, „Premislia Christiana”, t. III, 1989/1990, s. 275.

48K. Górny, Dekret biskupa rzeszowskiego ustanawiający kościoły Roku Jubileuszowego w Die-
cezji Rzeszowskiej, w: Program duszpasterski Diecezji Rzeszowskiej na rok 2000, Rzeszów 2000,  
s. 33; Intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego w Diecezji Rzeszowskiej w roku Wielkiego Jubileuszu 
Narodzenia Chrystusa, Rzeszów 2000, s. 186.

Bartosz Walicki, Ks. Sławomir Zych



119

ks. Mieczysława Wajdy w dniu 20 listopada 2002 roku biskup rzeszowski 
Kazimierz Górny wydał dekret powołujący komisję do zbadania warunków 
koronacji obrazu Matki Bożej Sokołowskiej na prawie diecezjalnym49. Tenże 
hierarcha w dniu 7 kwietnia 2007 roku zlecił pracownikowi naukowemu Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie ks. Sławomirowi Zychowi troskę 
naukową nad ośrodkiem kultu maryjnego w Sokołowie Małopolskim50.

Na początku XXI wieku nowy proboszcz sokołowski ks. Jan Prucnal 
podjął szereg działań zmierzających do koronacji łaskami słynącego obra-
zu. Dzięki temu w dniu 1 lutego 2008 roku sam wizerunek został wpisany 
do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego51. Ostatnie 
lata przyniosły wytężone prace związane z poprawą stanu i wyglądu soko-
łowskich świątyń. Kościół parafialny zyskał nową posadzkę, zaprowadzono  
w nim ogrzewanie, uzupełniono jego wyposażenie. Przeprowadzony został 
remont organów muzycznych. Zbudowano i konsekrowano nowy ołtarz so-
borowy. Wzniesiono też nowy ołtarz z przeznaczeniem dla łaskami słyną-
cego obrazu. Plac świątynny został odwodniony, położono na nim chodnik  
z kostki brukowej i nowe schody, poprawiono ogrodzenie. Odremontowano 
też elewację kościoła pw. Ducha Świętego. Łaskami słynący wizerunek został 
poddany konserwacji; wykonano też jego kopię52.

W dniu 31 stycznia 2011 roku opiekun naukowy sanktuarium ks. Sławo-
mir Zych skierował do pasterza Kościoła rzeszowskiego wniosek o korona-
cję obrazu Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Małopolskim53. Dwa 

49APS, teczka: „Obraz NMP – koronacja”, Dekret powołujący Komisję do zbadania warun-
ków Koronacji obrazu Matki Bożej w Sokołowie Małopolskim (l.dz. 1582/2002); B. Walicki, 
Wkrótce koronacja, KS, 2002, nr 12, s. 13; tegoż, Powołanie i prace komisji do zbadania warun-
ków koronacji obrazu Matki Bożej Sokołowskiej, „U Sokołowskiej Pani”, s. 34-35.

50Zbiory ks. Sławomira Zycha, K. Górny, Pismo do ks. Sławomira Zycha z 7 kwietnia 2007 r. (l.dz. 
230/07/Bp).

51APS, teczka: „Obraz NMP – koronacja”, M. Czuba, Decyzja w sprawie wpisania dobra 
kultury do rejestru zabytków z 1 lutego 2008 r. (L. dz. UOZ – 2-4141/8/2008); B. Walicki, Obraz 
Matki Bożej Sokołowskiej wpisany do rejestru zabytków, KS, 2008, nr 5, s. 19; tegoż, Obraz Matki 
Bożej Sokołowskiej w rejestrze zabytków, „U Sokołowskiej Pani”, s. 21.

52J. Prucnal, Ku koronacji Matki Bożej Sokołowskiej, „U Sokołowskiej Pani”, s. 3; B. Walicki, 
Nowy stół Chrystusa w Sokołowie, „Niedziela Rzeszowska” [dalej: NRz], 2010, nr 28, s. III; te-
goż, Instalacja i konsekracja nowego ołtarza soborowego, „U Sokołowskiej Pani”, s. 38-39; tegoż, 
Budowa nowego ołtarza Matki Bożej Sokołowskiej, „U Sokołowskiej Pani”, s. 39-40; tegoż, Prace 
przy kościele parafialnym w Sokołowie Małopolskim w latach 2008-2010, „Rocznik Sokołowski”, 
8 (2011), s. 323-344.

53[Prośba ks. Sławomira Zycha do bpa Kazimierza Górnego o koronację obrazu Matki Bożej 
Królowej Świata w Sokołowie Małopolskim], „U Sokołowskiej Pani”, s. 35.
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lata później, w dniu 6 stycznia 2013 roku, promulgowano dekret o koronacji. 
Podpisując go, biskup rzeszowski ogłaszał: „Na większą chwałę Boga w Trój-
cy Świętej Jedynego oraz ku czci Najświętszej Maryi Panny, mając na wzglę-
dzie dobro duchowe Ludu Bożego i odpowiadając na liczne petycje wier-
nych, a nade wszystko czcicieli Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie 
Małopolskim, zwanej przez Lud Opiekunką Ludzkich Dróg, po zapoznaniu 
się z opinią Komisji Diecezjalnej ds. Koronacji postanawiam Obraz Matki 
Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg z kościoła parafialnego  
w Sokołowie Małopolskim ukoronować w dniu 8 czerwca 2013 r.”54. Niewiele 
później, 19 marca 2013 roku, bp Kazimierz Górny powołał Komitet Koro-
nacyjny55. W dniu 10 kwietnia tegoż roku, na mocy dekretu tegoż hierarchy, 
erygowane zostało z kolei sanktuarium Matki Bożej w Sokołowie Małopol-
skim56. Dodać można, iż proboszcz sokołowski powołał również Parafialny 
Komitet Koronacyjny, który zajął się przygotowaniem uroczystości korona-
cyjnych na gruncie lokalnym57.

Uroczystości koronacyjne odbyły się w sobotę 8 czerwca 2013 roku. Po-
przedziła je renowacja misji świętych prowadzona przez Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej. Koronacja zgromadziła około 7 000 czcicieli Bogarodzicy. 
Przybyło też blisko 300 kapłanów. Mszy św. koronacyjnej przewodniczył abp 
Edward Nowak z Rzymu. On także, wraz z bpem Kazimierzem Górnym oraz 
bpem Edwardem Białogłowskim, dokonał samego aktu nałożenia złotych ko-
ron na głowy Dzieciątka i Maryi. Świadkami tego byli m.in.: bp Jan Niemiec  
z Kamieńca Podolskiego, bp Edward Frankowski z Sandomierza i bp Stanisław 
Jamrozek z Przemyśla. Słowo Boże wygłosił bp Adam Szal z Przemyśla58.

* * *
Od samego początku starań o koronację obrazu i kanoniczne ustanowie-

nie sanktuarium maryjnego w Sokołowie, władzy duchownej, duszpasterzom  
i wiernym przyświecał zamysł, aby było to miejsce modlitwy za emigrantów. 

54APS, teczka: „Obraz NMP – koronacja”, Dekret o koronacji Łaskami Słynącego Obrazu 
Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim.

55APS, teczka: „Obraz NMP – koronacja”, Dekret powołania Komitetu Koronacyjnego Ob-
razu Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim.

56APS, teczka: „Obraz NMP – koronacja”, Dekret erygowania Sanktuarium Matki Bożej Kró-
lowej Świata w Sokołowie Małopolskim.

57B. Walicki, Komitety koronacyjne, „U Sokołowskiej Pani”, s. 41.
58E. Kłeczek-Walicka, Uroczystości koronacyjne obrazu Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg, 

„Almanach Ziemi Sokołowskiej” [dalej: AZS], 2014, nr 1, s. 3-5.
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Sprzyjały temu silne prądy emigracyjne, które zaznaczyły się w Sokołowie 
Małopolskim i jego sąsiedztwie już u schyłku XIX wieku i trwają do dziś59. 
Dodać tu można, iż w roku 1916 z całej parafii sokołowskiej na emigracji 
znajdowało się 670 osób (8,5 %). Wskazane tu dodać, że parafię tę tworzyły 
wówczas: Sokołów, większa część Trzebuski z Kątami Trzebuskimi, Turza, 
Wólka Sokołowska z Rękawem oraz Wólka Niedźwiedzka. Uwagę zwrócić 
warto również na sąsiednie parafie. W tym samym czasie z Górna (wraz  
z Markowizną, Łowiskiem i Korczowiskami) na emigracji przebywało aż 
407 osób (prawie 11 %), z Nienadówki 270 osób (7,5 %), a z Trzebosi (wraz 
z Wydrzem i Kątami Rakszawskimi) – 200 osób (4,25 %). Z całego ówcze-
snego dekanatu leżajskiego na obczyźnie znajdowało się 8.241 wiernych, zaś 
z terenu diecezji przemyskiej – 105.534 wiernych60. Niekiedy sokołowianie 
zaciągali nawet specjalne kredyty, aby pozyskać fundusze na wyjazd do Ame-
ryki. Informacje o tym można uzyskać m.in. z protokołów miejscowej Spółki 
Oszczędności i Pożyczek (Kasy Stefczyka). Wedle zachowanych świadectw,  
w pierwszym roku działalności spółki już pięciu jej członków skorzystało 
z tej możliwości. Rok później pożyczki na ten cel wzięło kolejnych pięciu 
członków, a dwa lata później – dwóch. Kredytów takich spółka udzielała 
również w roku 191361.

Domyślać się można, że pojedynczym sokołowianom lub całym grupom 
mieszkańców sokołowskiej ziemi udającym się na emigrację towarzyszyły 
wizerunki Matki Bożej czczonej w miejscowym kościele. Udokumentowa-
ne nawet jest, że Jej kult bywał zaszczepiany na obczyźnie wśród żyjących 
tam osób62. Potwierdzone jest bowiem, iż kapłani i wierni świeccy z Polski 
przebywający na emigracji kultywowali rodzime zwyczaje i ubogacali nimi 
miejscową liturgię. Udokumentowany jest również kontakt, jaki duszpaste-

59Por. B. Walicki, Emigracja zarobkowa w Sokołowskiem na początku XX w., KS, 2005, nr 6-7, 
s. 28-29.

60Schematismus universi venerabilis Cleri secularis et regularis Dioecesis rit. lat. Premisliensis 
pro anno Domini 1917 exhibetur status dioecesis decurrente anno 1916 primum post ultimam 
schematismi editionem pro a. 1914, Premisliae 1916, s. 128-130, 184, 290-291.

61B. Walicki, Dzieje Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim 1905-2005, Sokołów Ma-
łopolski 2005, s. 88.

62Przykładowo obrazek z wyobrażeniem Pani Sokołowskiej przechowywał duszpasterzujący 
wśród Polonii w Argentynie o. Łucjan Łuszczki. Kapłan ten pielęgnował nabożeństwo do Matki 
Bożej Królowej Świata. Również w celebrowanych nabożeństwach odwoływał się do przyczyny 
Matki Najświętszej czczonej w sokołowskim wizerunku. Por. W. Łuszczki, Pielgrzym z Sokoło-
wa. Życie i działalność ojca dr. Łucjana Łuszczki (1910-1991), Rzeszów 2015, s. 120, 139, 181.
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rze sokołowscy utrzymywali z wiernymi, którzy emigrowali na kontynent 
amerykański. Dowodem na to jest m.in. odezwa, jaką proboszcz ks. Leon 
Szado wystosował do parafian znajdujących się w Ameryce. Prosił on ich 
tym pismem o wsparcie dzieła budowy nowej fary63.

Zresztą z samego Sokołowa wyszli kapłani, którzy na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci podejmowali posługę wśród Polaków na ob-
czyźnie. W ich szeregu wskazać należy zwłaszcza bernardyna o. Łucjana 
Łuszczkiego, który w latach 1961-1972 pełnił obowiązki rektora Polskiej 
Misji Katolickiej w Argentynie. Urodził się on w dniu 28 marca 1910 roku 
w Sokołowie Małopolskim. Na chrzcie otrzymał imię Wojciech. Odebrał 
początkowe wykształcenie w szkole powszechnej w rodzinnym mieście.  
W roku 1921 został przyjęty do I Gimnazjum im. ks. Stanisława Konar-
skiego w Rzeszowie. Po roku wystąpił z gimnazjum i opuścił Rzeszów, 
udając się do klasztoru ojców pijarów w Krakowie. Ostatecznie wstąpił 
do zakonu ojców bernardynów. Wpierw zdobywał wykształcenie w kole-
gium w Radecznicy. 2 września 1926 roku rozpoczął nowicjat. Rok póź-
niej, 3 września 1927 roku, złożył pierwszą czasową profesję. Edukację 
na szczeblu średnim kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. Jana 
Długosza we Lwowie. Po zdaniu matury w roku 1931, odbył studia aka-
demickie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Stopień magistra teologii uzyskał, broniąc pracę Rys polemicz-
no-obyczajowy kazań o. Klembosza z Radymna. W dniu 29 kwietnia 1934 
roku przyjął święcenia subdiakonatu. Po dwóch latach, 29 czerwca 1936 

63Zbiory Bartosza Walickiego, L. Szado, Odezwa do Kochanych Rodaków i Zacnych parafian 
Sokołowskich w Ameryce: „Wiadomo Wam, ukochani Bracia i Siostry, że w r. 1904 straszny pożar 
zniszczył nasze miasteczko Sokołów, a z niem spłonął także przepiękny kościół nasz drewniany  
z całem urządzeniem. Dzięki ofiarności parafjan Sokołowskich i Waszej zdołał ś. p. ks. Franci-
szek Stankiewicz wystawić nowy wspaniały kościół, jeden z najpiękniejszych w całej dyecezji 
przemyskiej. Do tego nowego kościoła przenieśliśmy się jeszcze w r. 1916, kiedy nastałem do pa-
rafji Sokołowskiej na proboszcza. Od tego czasu co roku przy pomocy moich kochanych parafjan  
i ofiarności Rodaków z za morza sprawiam co mogę do naszego kochanego kościoła, ale mimo 
największych wysiłków nie mogę go odpowiednio urządzić dla braku funduszów. Brakuje nam 
jeszcze w naszym ukochanym kościele kilku ołtarzy, organów, ławek i dzwonów (bo przepiękne 
nasze dzwony zrabował w czasie wojny rząd austriacki), a zdałoby się także i przepiękny nasz ko-
ściół ładnie odmalować. Drożyzna u nas bardzo wielka, tak że mimo najlepszych chęci i ofiarności 
parafjan nie można prawie nic teraz dla kościoła kupić. To też do Was Ukochani Bracia i Drodzy 
Moi Parafjanie z Ameryki udaję się z gorącą i serdeczną prośbą, byście Wy mi dopomogli nasz 
ukochany kościół urządzić. Myślę teraz o sprawieniu organów do kościoła i zbieram na ten cel 
fundusze, ale nas tu na tak wielki wydatek nie stać. Potrzeba nam na ten cel przeszło 2000 dolarów 
(słownie dwa tysiące dolarów) (…)”.
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roku, otrzymał święcenia kapłańskie, a dzień później złożył profesję wie-
czystą.

Przez dwa lata pracował jako kaznodzieja i misjonarz w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. W roku 1938 mianowano go wykładowcą homiletyki w zakonnym 
studium bernardyńskim we Lwowie. W tym samym roku został przeniesiony 
do Zbaraża. W roku 1940 otrzymał przydział do Gwoźdźca jako zastępca 
gwardiana. W roku 1940 zakonnik został aresztowany przez NKWD i uwię-
ziony w Tarnopolu. 18 lutego 1941 roku skazano go na 10 lat łagrów, 5 lat 
pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę mienia. Odtransportowano go 
na Kołymę, gdzie przeznaczono go do pracy w kopalni złota. W dniu 13 paź-
dziernika 1941 roku o. Łucjan Łuszczki skorzystał z amnestii i jako kapelan 
wstąpił do armii polskiej. Od 12 grudnia tegoż roku roztaczał opiekę dusz-
pasterską nad Polakami wywiezionymi do Kazachstanu. Dalszą pracę wśród 
Polonii przerwały mu restrykcje ze strony władz komunistycznych. W ar-
mii generała Andersa o. Łucjan Łuszczki otrzymał przydział do 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty. Wraz z wojskiem polskim przemierzył Iran i Syrię. Cztery 
miesiące przebywał w Ziemi Świętej. Brał udział w walkach we Włoszech, 
m.in. nad Adriatykiem i pod Monte Cassino. We Włoszech, w okolicach For-
ti Paenza, został ranny. 

Po zakończeniu II wojny światowej o. Łucjan Łuszczki pozostał na emi-
gracji. W latach 1946-1953 pracował jako duszpasterz polonijny w Wielkiej 
Brytanii. W 1953 roku wyjechał do Włoch i rozpoczął studia na Wydziale 
Teologicznym „Antonianum” w Rzymie. Uwieńczył je w roku 1958 doktora-
tem teologii. Później pozostał w Rzymie. Na zlecenie generała zakonu zajmo-
wał się osobą i twórczością św. Jana Kapistrana. Z dniem 18 lutego 1961 roku 
o. Łucjan został mianowany Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argenty-
nie. W kraju tym pozostawał przez 11 lat. W tym czasie był m.in. redaktorem 
miesięcznika „Bóg i Ojczyzna” (1963-1970), wszedł też w skład Prezydium 
Komitetu Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski na Argentynę. Ponadto po-
zostawał korespondentem pism polonijnych w Argentynie: „Głos Polski”  
i „Kurier Polski”, drukował kronikę działalności Polskiej Misji Katolickiej  
w „Duszpasterzu Polskim Zagranicą”, założył także „Wiadomości Polskiej 
Misji Katolickiej”. 

W roku 1972 sokołowianin przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. 
Zamieszkał w klasztorze w Lake Geneva w stanie Visconsin. Na placówce 
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tej pełnił funkcje misjonarza i rekolekcjonisty. W roku 1975 zakonnik zo-
stał przeniesiony do parafii pw. Św. Salomei, a potem parafii pw. Św. Bru-
nona w Chicago. Na tych dwóch placówkach duszpasterskich pracował 
przez dziesięć lat. Duszpasterzował głównie wśród ludności polskojęzycznej.  
W roku 1985 osiadł w klasztorze w Pulaski. Po trzech latach przeniesiono 
go do domu starców St. Mary’s Home prowadzonego przez siostry felicjanki  
w Manitowoc. Ostatnie kilka lat życia sokołowianin spędził jako ciężko cho-
ry. O. Łucjan Łuszczki zmarł 3 marca 1991 roku w Manitowoc. Ceremonia 
pogrzebowa miała miejsce kilka dni później w Pulaski64.

Również i duszpasterze pracujący w parafii sokołowskiej niejedno-
krotnie pełnili posługę wśród Polonii. Przykładem tego może być barwna 
postać ks. Stanisława Froga, tymczasowego administratora w Sokołowie 
Małopolskim w roku 1898, a następnie, w latach 1922-1927, ekspozyta  
w Wólce Niedźwiedzkiej, która została wyłączona z parafii sokołowskiej. 
Kapłan ten urodził się 3 października 1867 roku w Tyczynie. W latach 
1880-1887, uczęszczał do C.K. Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie. Przez 
rok studiował prawo w Krakowie, kończąc dwa kursy. W roku 1888 wstąpił  
do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przy-
jął w dniu 20 lipca 1892 roku w katedrze przemyskiej. Jako wikariusz pra-
cował w Dylągowej, Spiach, Raniżowie (tam również jako administrator), 
Dydni i Słocinie. W okresie od 1 września 1896 r. do 17 sierpnia 1897 
roku kapłan ten pracował wśród rodaków w Brazylii. 

Po powrocie do kraju ks. Stanisław Fróg podjął pracę kolejno: jako 
wikariusz w Górnie, administrator sąsiednim w Sokołowie, później wi-
kariusz w Kobylance, Rychcicach, Krakowcu, Rymanowie, Wiązownicy, 
Libuszy (tam także jako administrator) i Lutczy. Następnie, w okresie od 
1 czerwca 1904 r. do 18 stycznia 1909 roku, pełnił posługę duszpaster-
ską w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Po powrocie do kraju 
pracował jako wikariusz w Radenicach i Woli Zarczyckiej, administrator  
i proboszcz w Mużyłowicach, proboszcz w Potoku Ordynackim, ekspozyt 

64R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRR 1939-1988, 
Lublin [2003], s. 388-389; W. Łuszczki, passim; T. Madała, Polscy księża katoliccy w więzieniach  
i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1996, s. 101-102; S. Piela, O. Łucjan (Wojciech) Łuszczki, KS, 
1995, nr 8, s. 4-6; E. Seroka, O. dr Łucjan Wojciech Łuszczki, ofm, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, 
1977, nr 1, s. 90-91; B. Walicki, O. Łucjan (Wojciech) Łuszczki, KS, 2004, nr 12, s. 20-21; tegoż, 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim w okresie międzywojennym, s. 494-499; 
tegoż, O. Łucjan Łuszczki, w: Postacie sokołowskiej ziemi. Szkice biograficzne, t. 1, red. tenże, Soko-
łów Małopolski 2013, s. 131-136.
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w Wólce Niedźwiedzkiej i proboszcz w Łubienku. Zmarł w tej ostatniej pa-
rafii w dniu 4 grudnia 1933 roku.65

Innym przykładem kapłana, który poświęcił swoje siły na rzecz pracy 
wśród Polonii, był zasłużony dla całego Kościoła polskiego ks. Stanisław Bełch. 
Duchowny ten przyszedł na świat w dniu 13 stycznia 1904 roku w wiosce 
Różance k/Strzyżowa, należącej do parafii Dobrzechów. W latach 1916-1924 
uczęszczał do C.K. Gimnazjum w Jaśle, przemianowanego później na Gimna-
zjum Państwowe im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Później został 
przyjęty do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia filozoficzno-teo-
logiczne zakończył 29 czerwca 1928 roku przyjęciem święceń kapłańskich 
z rąk bpa Anatola Nowaka. Droga kapłańska ks. Stanisława Bełcha wiodła 
przez kilka placówek. Pracował kolejno: jako wikariusz w Jasienicy i Przemy-
ślu, a także katecheta w Dobromilu i Sokołowie Małopolskim. Później wstą-
pił do nowicjatu Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Następnie, po wycofaniu się  
z życia zakonnego, pełnił obowiązki: wikariusza w Krośnie, administratora 
we Wrocance oraz generalnego sekretarza Katolickiego Stowarzyszenia Mę-
żów i asystenta Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Przemyślu.

Po wybuchu II wojny światowej, w obliczu zbliżających się wojsk nie-
mieckich i wkroczenia w granice państwa polskiego oddziałów sowieckich, 
ks. Stanisław Bełch zdecydował się wyjechać za granicę. Początkowo za-
mieszkał w Rzymie. Objął tam stanowisko rektora, kaznodziei i spowiednika 
w Instytucie Polskim. Na początku stycznia 1940 roku, na polecenie biskupa 
polowego Józefa Gawliny został kapelanem Polskich Sił Zbrojnych we Fran-
cji. We Francji otrzymał przydział w szkole oficerów artylerii w Bressuire,  
w szkole oficerów saperów w Thouars i w obozie dla internowanych działa-
czy sanacyjnych w Ceriseil. Co ciekawe, w tym czasie prowadził także wy-
kłady dla oficerów o Sumie teologicznej św. Tomasza. Wobec wkroczenia do 
Francji wojsk niemieckich ks. Stanisław Bełch razem z częścią wojsk polskich 
przedostał się do Glasgow w Szkocji. Tam nadal spełniał funkcję kapelana 

65AAPrz, Akta Personalne Kapłanów. Tabele Służbowe [dalej: APK TS], Tabela Służbowa ks. 
Stanisława Froga; W. Kruszka, Historya polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad 
polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. XII, Milwaukee 1908,  
s. 37; Z. Malczewski, Zarys dziejów duszpasterstwa polskiego w Brazylii, w: W nieustannej trosce  
o polską diasporę. Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi 
Szczepanowi Wesołemu, red. R. Nir, M. Szczerbiński, K. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2012,  
s. 99; B. Walicki, Słudzy ołtarza. Duszpasterze sokołowscy pierwszej połowy XX wieku. Szkice bio-
graficzne, Sokołów Małopolski 2012, s. 281, 286. 
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odpoczywających tam i szkolących się wojsk polskich. W lipcu 1940 roku 
zaczął wydawać katolicki tygodnik „Jestem Polakiem”. W roku 1942 kapłan 
założył Koło Życia Wewnętrznego św. Stanisława, dające możliwość forma-
cji duchowej i Koło im. św. Tomasza z Akwinu, pogłębiające formację inte-
lektualną. W roku 1943 ks. Stanisław Bełch opuścił Wojsko Polskie i został 
kapelanem Sióstr Nazaretanek i szkoły w Enfield na peryferiach Londynu. 
W tym samym czasie roztoczył opiekę duchową nad polskimi dziewczęta-
mi pełniącymi służbę w Polskiej Marynarce Wojennej w Wielkiej Brytanii.  
W czerwcu 1945 roku minister Władysław Folkierski mianował ks. Stani-
sława Bełcha kapelanem młodzieży akademickiej. Nominację tę potwierdził 
bp Józef Gawlina. Kapłan założył wówczas Hospicjum św. Stanisława, stano-
wiące siedzibę duszpasterstwa akademickiego i dom dla studentów polskich.  
W roku 1946 zainicjował powstanie domu dla polskich studentów w Cork  
w Irlandii. Z jego inicjatywy powołano także szkołę dla dziewcząt w Pitsford, 
nad którą opiekę powierzono siostrom nazaretankom oraz szkołę dla pol-
skich chłopców w Fawley Court. W roku 1946 ks. Stanisław Bełch utworzył 
Katolicki Fundusz Wydawniczy, który z kolei przekształcił w Katolicki Ośro-
dek Wydawniczy Veritas.

Po uznaniu przez Anglię PKWN i cofnięciu przez nią poparcia dla emi-
gracyjnego Rządu Polskiego ks. Stanisław Bełch przybył do Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. Tam uzyskał kapelanię u sióstr zakonnych, 
co zapewniło mu warunki bytowe. W styczniu 1949 roku zaczął studiować 
historię w Fordham. Później studiował filozofię polityki i socjologię między-
narodową na Uniwersytecie Notre Dame, wykładając równocześnie etykę  
w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Później z tego zrezygnował i zajął się osobą 
i życiem Pawła Włodkowica, co przyniosło mu stopień doktora. W czasie 
Soboru Watykańskiego II papież powołał go na eksperta, a bp Józef Gawli-
na zlecił mu opracowanie „Doktryny Pawła Włodkowica”, ukazującej zasady 
współżycia narodów według nauki św. Tomasza z Akwinu. Po powrocie do 
Wielkiej Brytanii ks. Stanisław Bełch zamieszkał w Londynie (1957-1968); 
potem przeniósł się do Fawley Court. W stolicy Wielkiej Brytanii ponow-
nie zajął się młodzieżą akademicką, głosił również rekolekcje. W tym okre-
sie pracował nad przekładem na język polski Sumy teologicznej św. Toma-
sza. Osobiście przełożył trzy tomy Sumy, a był redaktorem i wydawcą całe-
go dzieła (34 tomów). W roku 1984 zamknięto szkołę w Fawley Court, ale  
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ks. Stanisław Bełch pozostał tam jeszcze przez trzy lata. Jako emeryt osiadł  
w maju 1987 roku w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów „Emaus” w Kor-
czynie k/Krosna. Zmarł tamże w dniu 3 czerwca 1989 roku.66

* * *
Nawiązując do emigracyjnych wątków kultu Pani Sokołowskiej, wskazać 

warto, iż tematowi opieki Bogarodzicy nad Jej czcicielami rozproszonymi 
po całej ziemi odpowiada samo wyobrażenie Maryi jako Królowej Świata67.  
W centralnej części łaskami słynącego obrazu przedstawiona została Mary-
ja z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. Matka Boża zasiada na tronie z obło-
ków. Chmury widoczne na pierwszym planie przybierają barwę szarą, zaś te  
w głębi obrazu, rozświetlone jasnością bijącą od nimbu Maryi, nabierają ko-
loru złotobrązowego. Postać Madonny ujęta została frontalnie. Lewą ręką 
podtrzymuje Ona małego Jezusa, w prawej trzyma długie, wąskie berło. Do-
okoła głowy Matki Najświętszej znajduje się jasnożółta, podwójna – okrągła  
i promienista – aureola. Tron, korona i berło to wyraźne atrybuty królewskiej 
władzy Maryi. Głowę Maryi zdobi wysoka, złota, zamknięta korona cesarska 
z wstęgami koloru złocistego. Ich końce są podtrzymywane przez dwa uka-
zane w locie aniołki. Na lewym kolanie Madonny zasiada Dzieciątko Jezus. 
Jest ono prawie nagie, jedynie na biodrach okryte białą pieluszką. W prawej 
dłoni Dzieciątko trzyma jabłko królewskie w formie kuli ziemskiej. Ponad 
głową Maryi ukazana jest biało-szara gołębica z rozpostartymi skrzydłami, 
symbolizująca Ducha Świętego. Jeszcze wyżej, ponad tą grupą, z szarawych 
obłoków wyłania się postać Boga Ojca. Omówione powyżej elementy obrazu 
tworzą tzw. sferę niebieską. Zajmuje ona większą część płótna, jest też bogat-
sza pod względem treści i kolorystyki. 

Dolna część obrazu to tzw. sfera ziemska. Odbiega ona wyraźnie stylem  
i kompozycją od górnej. W tej części płótna, utrzymanej w brązowo-oliwko-
wej tonacji, ukazany został prosty pejzaż, w którym dominują góry i jezioro. 

66AAPrz, APK TS, Tabela służbowa ks. Stanisława Bełcha; J. Bełch, Ks. Stanisław Franciszek 
Bełch, „Premislia Christiana”, 1990-1991, nr 4, s. 369-388; P. Bełch, Bełch Stanisław Franciszek,  
w: Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, red. J. Mandziuk, t. VIII, Warszawa 1995, s. 59; 
E. Rusin, Poglądy i działalność społeczna księdza Stanisława Bełcha na emigracji, Rzeszów 2002, 
passim; B. Walicki, Duszpasterze sokołowscy: katecheta ks. Stanisław Bełch i administrator ks. Józef 
Bełch, „Rocznik Sokołowski”, 5 (2003), s. 237-255; tegoż, Działalność emigracyjna ks. Stanisława 
Franciszka Bełcha, „Studia Polonijne”, 2008, t. 29, s. 81-102.

67Por. M. Kwolek, Kościół parafialny w Sokołowie Małopolskim jako przykład budowli neogo-
tyckiej, „Rocznik Sokołowski”, 4 (2002), s. 118-119.
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Góry barwy oliwkowej wypełniają drugi plan obrazu z prawej od widza. Także 
głębia obrazu z lewej, tuż przy linii widnokręgu, wypełniona jest zarysem gór. 
Pomiędzy nimi rozciąga się jezioro bądź zatoka, która zajmuje lewą dolną część 
obrazu. Na środku jeziora dostrzec można zarys niewielkiej łodzi z wysokim 
masztem. U podnóża gór z prawej strony przedstawiono grupy domów przy-
pominające zabudowę średniowiecznego miasta: dwie z prawej i jedną z lewej 
od patrzącego. W zabudowie tej wyraźnie wyróżniają się strzeliste wieże z wy-
sokimi hełmami. Z prawej u dołu znajdują się nachodzące na siebie pagórki 
koloru brązowego. Pomiędzy wspomnianymi budowlami i pagórkami widać 
odnogę jeziora oraz ceglany taras. Sam nieboskłon wyraźnie rozdziela nad ho-
ryzontem dwie sfery tematyczne sokołowskiego wizerunku68.

„Śliczna Ozdoba miasta Sokołowa” i „Święta Patronka miasta Sokołowa” 
– jak nazywa Niepokalaną jedna z pobożnych pieśni – zyskuje zatem cha-
rakter uniwersalny, ogólnoludzki. Z Opiekunki mieszkających tu wiernych 
staje się Panią i Matką całej ludzkości, w tym sokołowian rozsianych po róż-
nych zakątkach świata. Dla Jej macierzyńskiej opieki i orędownictwa u Syna 
nie istnieją granice, zwłaszcza te nakreślone na mapach. Nie można jednak 
zatrzymać się tylko na rzeczywistości widzialnej. Drogi, po których piel-
grzymuje człowiek, nie są jedynie szlakami wytyczonymi przez kartografów 
i podróżnych. Jest to również wędrówka przez czas – zarówno przez epoki 
historyczne, w których kształtują się społeczeństwa i narody, jak też przez 
kolejne okresy ludzkiego życia. Maryja w każdym z tych momentów czuwa, 
pomaga, wstawia się za swymi dziećmi u Bożego Tronu. W takim kontekście 
uzasadnione wydaje się nazwanie Madonny tytułem „Matka i Królowa ludz-
kich dróg”. Jest Ona bowiem Królową całego świata. Także Królową każdego 
z tych małych światów, jakie tworzy człowiek z historią swojego życia w ze-
tknięciu z innymi ludźmi, postawiony wobec rozmaitych sytuacji, zaproszo-
ny przez Pana Boga do podtrzymywania z Nim przyjaźni i wypełniania misji 
Bożego dziecięctwa69.

68E. Kłeczek-Walicka, Analiza ikonograficzna sokołowskiego obrazu Matki Bożej Królowej Świata, 
w: Łaskami słynący obraz NMP Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopol-
skim, red. S. Zych, Lublin-Rzeszów 2008, s. 135-138; E. Kłeczek-Walicka, Kompozycja i symbolika 
wizerunku Matki Bożej Sokołowskiej, „U Sokołowskiej Pani”, s. 18-21; tejże, Łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Królowej Świata, Opiekunki Ludzkich Dróg z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzcicie-
la w Sokołowie Małopolskim – prezentacja wizerunku, „U Sokołowskiej Pani”, s. 16-17.

69B. Walicki, Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, w: Łaskami słynący obraz NMP Królowej 
Świata, s. 122-123.
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Z rzeczywistością tą koresponduje też tytuł nadany Matce Bożej – Opie-
kunka Ludzkich Dróg. Przywołać tu można fragment opinii ks. dr. hab. 
Waldemara Pałęckiego MSF na temat poprawności tego tytułu maryjnego: 
„Wprawdzie w tradycji liturgicznej i patrystycznej nie spotykamy dosłowne-
go tytułu: Maryja – Opiekunka ludzkich dróg, ale w swej konstrukcji – choć 
bardzo opisowej – nawiązuje on do jednej z najstarszych metafor: Maryja 
jako Stella Maris – Gwiazda Morza, która wskazuje podróżującym bez-
pieczną drogę do portu. Wyrażenie odnajdujemy w jednym z najstarszych 
hymnów liturgicznych odmawianych w święta maryjne: Ave Maris Stella, 
poświadczonych w Codex Sangallensis z IX wieku. Przykładem różnego ro-
zumienia tego terminu może być wcześniejsza interpretacja św. Hieronima, 
który uważał, że Stella maris, amarum mare – morze goryczy oznacza hebraj-
ską wersję imienia Maryi (Liber De Nominibus Hebraicis, PL 23, 841-842).  
W pismach Ojców Kościoła można spotkać również przybliżony tytuł do 
Opiekunki ludzkich dróg. W pismach przypisywanych Ildefonsowi z Toledo 
z VII wieku, Libellus de corona Virginis (G)*, w modlitwie kończącej roz-
dział XVII: Positio floris pulcherrimi autor określa Maryję jako Opiekunkę 
dusz (animarum curatrix), wymieniając ten tytuł pośród wielu innych (PL 
96, 307). W związku z powyższym uważam, że tytuł maryjny: Opiekunka 
ludzkich dróg jest tytułem jak najbardziej poprawnym, choć można również 
zaproponować: Przewodniczka na ludzkich drogach życia lub Przewodniczka 
ludzkich dróg w nawiązaniu do jednego z najstarszych hymnów maryjnych 
w liturgii Kościoła”70.

W dekrecie erygującym sanktuarium bp Kazimierz Górny wyraził z ko-
lei życzenie: „Niech wierni przybywający do tego Sanktuarium, w którym 
tak wiele osób doświadczyło wstawiennictwa Bożej Rodzicielki, wyprasza-
ją przez ufną modlitwę łaski potrzebne dla Ojca Świętego i całego Kościoła.  
W sposób szczególny zachęcam do modlitwy za wszystkich chorych i cier-
piących, aby znaleźli pocieszenie w strapieniach oraz w intencji emigrantów 
przeżywających różne trudności i ich rodzin. Niech Sanktuarium staje się 
miejscem modlitwy dla wiernych różnych grup wiekowych, w którym wszy-
scy będą uczyć się, na wzór i podobieństwo Maryi, wprowadzać w życie naj-
ważniejsze przykazanie – przykazanie miłości Boga i bliźniego, jak siebie sa-

70W. Pałęcki, Poprawność tytułu maryjnego Opiekunka ludzkich dróg, „U Sokołowskiej Pani”, 
s. 35.
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mego. Niech na ufnej modlitwie różańcowej znajdują siłę i odwagę do owoc-
nego wsłuchiwania się w słowo Boże i Jego realizację w codziennym życiu. 
Niech Sanktuarium będzie miejscem nieustannego wołania o dobre i liczne 
powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji, dla duszpasterstwa po-
lonijnego i całego Kościoła powszechnego. Opiekę duszpasterską nad Sank-
tuarium powierzam Kapłanom skierowanym do Parafii w Sokołowie Ma-
łopolskim. Kustoszem Sanktuarium będzie każdorazowy proboszcz parafii. 
Kustoszowi Sanktuarium zlecam troskę o ustawiczny jego rozwój. Niech dba, 
aby wszystkim pielgrzymom przybywającym przed Cudowny Obraz Matki 
Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg zapewnić obfitszy dostęp 
do środków zbawienia poprzez głoszenie słowa Bożego i odpowiednie oży-
wienie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowanie Eucharystii i udzielanie 
Sakramentów Pokuty i Pojednania oraz przez kultywowanie zatwierdzonych 
form pobożności ludowej (…). Ufam, iż Sanktuarium to będzie promienio-
wać jeszcze bardziej pogłębioną duchowością maryjną oraz posługą ubogim 
i potrzebującym”71. 

W liście do wiernych Kościoła rzeszowskiego z dnia 8 maja 2013 roku 
pasterz diecezji zaapelował o uczestnictwo w obrzędzie koronacyjnym: „Moi 
Drodzy Bracia i Siostry – z radością informuję, że po wieloletnim przygo-
towaniu w sobotę, 8 czerwca br., w Sokołowie Małopolskim będzie miała 
miejsce koronacja łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Królowej Świa-
ta – Opiekunki Ludzkich Dróg. (…) W ostatnich latach miłość do Królo-
wej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg została ubogacona przez ożywienie 
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, codzienną modlitwę różańcową 
wiernych w kościele, wprowadzenie nabożeństw fatimskich. Mieszkańcy So-
kołowa i Czciciele Matki Najświętszej przygotowują się do uroczystości pod 
kierunkiem Księdza Proboszcza Jana Prucnala. Został odnowiony kościół 
parafialny i jego obejście, przygotowano nowy ołtarz dla obrazu, odbyły się 
trzy konferencje naukowe dotyczące kultu obrazu, przygotowano wydawnic-
twa dotyczące parafii, obrazu Matki Bożej i jego kultu. Diecezjalna Komisja 
ds. Koronacji od 2002 roku badała warunki i wyznaczała konkretne zadania, 
przygotowujące koronację obrazu Matki Bożej Sokołowskiej. W ostatnim 
czasie został powołany Komitet Koronacyjny, aby przygotować wspólnotę 

71APS, teczka: „Obraz NMP – koronacja”, Dekret erygowania Sanktuarium Matki Bożej Kró-
lowej Świata w Sokołowie Małopolskim.

Bartosz Walicki, Ks. Sławomir Zych
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parafii i świątynię do wydarzenia, jakim będzie koronacja. (…) Do udziału  
w niej serdecznie zapraszam wszystkich Braci Kapłanów – będzie to dzień 
modlitwy o świętość kapłanów. Gorące zaproszenie kieruję do sióstr zakon-
nych, do ruchów, stowarzyszeń i duszpasterstw oraz wszystkich Drogich 
Diecezjan. Niech liczny udział wiernych w tej uroczystości będzie znakiem 
naszej miłości do Matki Bożej, która chce nam towarzyszyć na wszystkich 
drogach życia. Jest naszą Matką, Orędowniczką i Królową. Przed Jej wize-
runkiem chcemy modlić się również za tych, którzy w poszukiwaniu pracy 
opuścili swoją Ojczyznę, a rozrzuceni są po całym świecie”72.

Kult Królowej Świata w Sokołowie Małopolskim nie ogranicza się do 
rozmaitych materialnych śladów oddawanej czci Najświętszej Maryi oraz do 
działalności organizacji szerzących nabożeństwo do Niej. Wyraźnym przeja-
wem pobożności maryjnej są liczne nabożeństwa i uroczystości poświęcone 
tajemnicom wiary związanym z Matką Bożą. W pierwszym rzędzie dotyczy 
to październikowych odpustów stanowiących właściwe święto sokołowskiej 
Madonny. Innym znakiem kultu Niepokalanej są nabożeństwa, zarówno 
okolicznościowe, jak i wynikające z kalendarza liturgicznego. Z okazji odpu-
stów maryjnych do sanktuarium Pani Sokołowskiej przybywają liczne piel-
grzymki z całego dekanatu, a indywidualni pątnicy z całego kraju, a nawet 
spoza jego granic73.

Od kilku lat podczas tych patronalnych uroczystości mocno akcento-
wane są treści emigracyjne i polonijne. Dotyczy to głównie kazań głoszo-
nych do miejscowych wiernych i pątników z dalszych stron. Na dowód tego 
przywołać można słowo Boże głoszone podczas odpustu maryjnego w dniu  
3 października 2010 roku przez ks. Sławomira Zycha. Już wówczas kazno-
dzieja zaznaczył m.in.: „Wpatrujemy się w postać Matki Bożej Sokołowskiej, 
mającej na twarzy tyle poczciwej radości i zrozumienia dla każdego z nas. 
Jest to Matka zatroskana o swoje dzieci. Tyle razy Matka przychodzi, aby pro-
wadzić nas do Chrystusa. Przychodzi, aby wieść nas przez drogi naszego ży-
cia – drogi sokołowskie, rzeszowskie, te na polskiej ziemi, ale również na ob-
czyźnie. Matka Boża płacze nad naszą dolą i niedolą, szczególnie wtedy, gdy 
schodzimy z drogi naszego życia. Płacze w tylu sanktuariach i otwiera swoje 

72K. Górny, Słowo Biskupa Rzeszowskiego z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Świa-
ta – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim oraz beatyfikacji Założycielek Zgromadze-
nia Sióstr Prezentek i Serafitek, „U Sokołowskiej Pani”, s. 37-38.

73B. Walicki, Dzieje obrazu i kultu Pani Sokołowskiej, s. 96-97.
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serca na nasze prośby. Widzimy wota dziękczynne, słyszymy o tylu łaskach  
i uzdrowieniach. Trzeba do Matki Najświętszej przychodzić z wszystkimi 
naszymi potrzebami. Ale trzeba też od Niej uczyć się zawierzenia i zaufania 
Bogu do końca”74.

Niemal w całości tematyce wychodźczej poświęcone było kazanie pod-
czas październikowego odpustu w roku 2014. Słowo Boże wygłosił wówczas 
ks. dr Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego 
im. Kard. Augusta Hlonda w Poznaniu. W pełnym osobistych wątków kaza-
niu nie tylko przybliżył on zgromadzonym istotę kultu maryjnego, ale rów-
nież nakreślił złożoną problematykę emigracyjną75. Mówił wówczas m.in.: 
„Kościół nam towarzyszy tak jak dobra matka, kochająca przez całe życie. 
Dlatego tak bardzo, tak bardzo potrzebują Kościoła ci, którzy emigrują, ci, 
którzy szukają swojego miejsca na tej ziemi, którzy wyszli z domu rodzin-
nego i szukają, ażeby założyć swój własny dom, w różnych zakątkach świa-
ta. (…) nie ma Kościoła bez Matki. Pochylamy się dziś, w tym sanktuarium 
sokołowskim, w domu Matki i Królowej nad tą prawdą. Pochylamy się nad 
naszą wiarą, przywołujemy na pamięć imię naszej kochanej matki, która 
wprowadziła nas do tego domu, do Kościoła przez sakrament chrztu świę-
tego. Jak ważny jest ten dom, kościół w naszym codziennym życiu. Jak waż-
ny jest kościół dla tych, którzy nieustannie opuszczają swój rodzinny dom.  
O tym chcę wam, moi kochani, jeszcze więcej opowiedzieć. Z własnego życia, 
doświadczając tej tułaczki emigracyjnej po całym świecie, a i na tych drogach 
życiowych, doświadczając spotkań z naszymi rodakami. Nawet i z tej waszej 
ziemi, z Sokołowa, czy spod Sokołowa”76.

Nie można tu również zapomnieć o kazaniu wygłoszonym przez bpa Ada-
ma Szala z Przemyśla podczas samej uroczystości koronacyjnej. Hierarcha 
ten zaznaczył wówczas m.in.: „Obraz Matki Bożej Królowej Świata – Opie-
kunki Ludzkich Dróg ukazuje Maryję wpisaną w tajemnicę Trójcy Świętej  
i jako mieszkankę Nieba. Nie odcina się ona od świata. Roztacza nad nim 
swoją opiekę, co symbolizuje Jej szata rozciągana przez Aniołów nad świa-
tem. Trzymając berło królewskie w swej dłoni, z koroną na głowie, zachęca 

74Z kazania ks. Sławomira Zycha wygłoszonego podczas odpustu maryjnego w Sokołowie Mało-
polskim w dniu 3 października 2010 r., „U Sokołowskiej Pani”, s. 33.

75B. Walicki, Odpusty ku czci ukoronowanej Maryi i św. Jana Chrzciciela, AZS, 2014, nr 1, s. 24.
76Kazanie ks. dr. Wiesława Wójcika wygłoszone podczas odpustu ku czci Matki Bożej Sokołow-

skiej w dniu 5 października 2014 r., AZS, 2014, nr 1, s. 21.
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nas do tego, abyśmy próbowali ten świat przemienić. Zachęca nas do tego, 
abyśmy wyruszyli w wędrówkę, która wiedzie przez morza, góry i doliny. 
Jesteśmy przecież Kościołem, który jest wspólnotą uczniów w drodze. Jeste-
śmy wędrującym Kościołem. (…) Potrzebujemy Maryi, by jako chrześcijanie 
móc iść pewniej i świadomiej przez nasze czasy zamętu i niepewności. Ma-
ryja idzie tą drogą przed nami i z nami. Prośmy Maryję o to, aby patronowa-
ła naszym drogom tu, w Ojczyźnie, ale także i na emigracji. Pamiętajmy, że 
wszędzie mamy być świadkami wiary”77.

Troska o wychodźców w sanktuarium sokołowskim nie ogranicza się jed-
nak tylko do tematyki podejmowanej w głoszonych kazaniach. Dodać nale-
ży, że modlitwa za emigrantów stanowi codzienne wezwanie rozbrzmiewa-
jące w sokołowskim sanktuarium. Dotyczy to również kapłanów, którzy po-
sługują na obczyźnie w ramach duszpasterstwa emigracyjnego. Myśli takie 
zawiera m.in. Modlitwa Wiernych podczas niedzielnej Eucharystii. Podobne 
prośby kierowane są do Bogarodzicy w każdą niedzielę podczas osobnej mo-
dlitwy na zakończenie Mszy św. porannej, obok modlitw za papieża i za Oj-
czyznę. Dodatkowo, od chwili koronacji łaskami słynącego obrazu, intencje 
takie polecane są Panu Bogu za pośrednictwem Matki Najświętszej podczas 
codziennej modlitwy różańcowej odmawianej w kościele sanktuaryjnym,  
w kaplicy Matki Bożej Sokołowskiej78. 

* * *
Drugim obok modlitwy torem, jakim podejmowana jest w środowisku 

sokołowskim refleksja nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym, jest sfera 
badawcza i naukowa. Głębsze zamyślenie nad tym zagadnieniem realizowa-
ne było podczas kilku spotkań naukowych poświęconych sokołowskiemu 
sanktuarium. Głównym inicjatorem sympozjów i konferencji organizowa-
nych w Sokołowie Małopolskim była miejscowa Biblioteka Publiczna, zaś 
partnerem sokołowska parafia rzymskokatolicka. Nieocenionym wsparciem 
służyło też grono społeczników skupionych wokół Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Sokołowskiej79. 

77A. Szal, Kazanie wygłoszone podczas koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki 
Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim w dniu 8 czerwca 2013 r., AZS, 2014, nr 1, s. 10.

78Informacje własne autorów.
79E. Kłeczek-Walicka, Sympozja i konferencje naukowe poświęcone Pani Sokołowskiej, „U Soko-

łowskiej Pani”, s. 22-24.
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Pierwsze z tych spotkań naukowych zorganizowane zostało z okazji 100. 
rocznicy wmurowania kamienia węgielnego pod obecny kościół parafialny 
w Sokołowie Małopolskim w dniu 20 września 1908 roku. Jubileusz ten był 
motywem okolicznościowej wystawy Domus Dei połączonej z sympozjum 
zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Otwarcie 
wystawy nastąpiło w środę 5 listopada 2008 roku w czytelni książnicy. Wy-
darzenie to zgromadziło około 40 osób: kapłanów, przedstawicieli władz 
samorządowych, szkół, instytucji kultury oraz stowarzyszeń społecznych  
i kulturalnych.

Spotkanie otworzyła prezentacja multimedialna Sokołowski kościół para-
fialny, przygotowana przez pracownika Biblioteki Piotra Rafińskiego. Inte-
resujący pokaz slajdów z wieloma animacjami poprowadził zebranych przez 
burzliwe dzieje świątyni pw. Św. Jana Chrzciciela. Ponadto doskonale zaprezen-
tował szczegóły architektoniczne budowli, jej ołtarze, witraże, malowidła ścian 
i sklepień, elementy wyposażenia. Dzięki przybliżeniu licznych detali architek-
tonicznych i zdobniczych, czasem może mało widocznych i pomijanych na co 
dzień, widzowie pokazu mogli odkryć piękno sokołowskiej świątyni.

Na sympozjum składały się cztery wystąpienia. Jako pierwszy wystąpił 
kierownik biblioteki dr Bartosz Walicki. Wygłosił on referat Budowa ko-
ścioła pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim. Prelegent nakre-
ślił dzieje sokołowskiej świątyni parafialnej, poczynając od wielkiego pożaru  
w roku 1904 i wysiłkach na rzecz wzniesienia nowego budynku kultycznego. 
W skrótowy sposób opowiedział o kolejnych działaniach na rzecz budowy, 
doprowadzając historię budowy do roku 1919, będącego czasem konsekracji 
kościoła. Zaznaczył również wkład Polonii amerykańskiej w dzieło wzniesie-
nia i upiększenia świątyni. Prelekcji towarzyszył pokaz slajdów, który ilustro-
wał podjętą problematykę.

Później głos zabrał wikariusz sokołowski ks. Zbigniew Kraska, który 
przedstawił temat Architektura sokołowskiej świątyni. Omówił on główne 
idee, jakie przyświecały projektantowi i budowniczym kościoła. Sprawozda-
nie dotyczyło zarówno prezentacji architektury świątyni, jak i wyposażenia. 
Prelegent z wyjątkowym pietyzmem pochylił się nad ołtarzami, analizując 
ich styl, szczegóły konstrukcji, wymowę teologiczną. Nie zapomniał również 
o licznych figurach świętych Pańskich, które świadczą o nabożeństwie do 
nich naszych przodków.

Bartosz Walicki, Ks. Sławomir Zych
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Następnie mgr Ewa Kłeczek-Walicka z Zespołu Szkół im. Armii Krajo-
wej w Zaczerniu zaprezentowała referat Obraz Matki Bożej Królowej Świata  
w sokołowskim kościele parafialnym. Zapoznała ona obecnych najpierw  
z ogólnymi informacjami dotyczącymi datacji, rozmiarów i treści łaskami 
słynącego wizerunku. Później nakreśliła rozmaite zmiany dokonywane pod-
czas kilkukrotnych konserwacji obiektu. Interesujące były rozważania refe-
rentki na temat znaczenia poszczególnych osób, figur i kolorów zastosowa-
nych przez malarza. To wszystko pozwoliło słuchaczom w nowy, pełniejszy 
sposób spojrzeć na obraz przedstawiający Matkę Bożą Sokołowską – Opie-
kunkę Ludzkich Dróg. Dodać należy, iż prelekcji towarzyszył kolejny, trzeci 
pokaz slajdów, który w świetny sposób ubogacił wystąpienie.

Ostatni wystąpił wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie i Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie ks. dr Krzysztof 
Tyburowski. Wygłosił on wykład Liturgia Mszy św. odprawianej przez większą 
część dziejów kościoła w Sokołowie Małopolskim: jej treść i symbolika. Był to te-
mat bardzo bliski kapłanowi, jako że pełni on odpowiedzialną funkcję mode-
ratora Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej. Spoczywa 
na nim odpowiedzialność za promowanie dawnej liturgii, pojmowanie jej we 
właściwym pryzmacie oraz ukazywanie jej piękna, głębi i wartości.

Towarzysząca sympozjum wystawa dotyczyła zarówno losów sokołow-
skiej fary, jak i liturgii trydenckiej. Ekspozycję tworzyło m.in. dziesięć du-
żych tablic zawierających fotografie oraz reprodukcje dokumentów i planów 
architektonicznych. Był to właściwie przegląd dziejowy od czasów drewnia-
nego XVII-wiecznego kościoła, poprzez pożar w roku 1904, budowę nowej 
fary, zniszczenia wojenne, próby restauracji budowli w latach 50. minionego 
wieku, aż po czasy współczesne. Kolejne tablice zapoznawały z planami ar-
chitektonicznymi kościoła. Szczególnie cenna była tu jedna z oryginalnych 
kart zawierająca rysunki i pieczęć projektanta Jana Zubrzyckiego. Dalsze ta-
blice były tematyczne i ukazywały kolejno: detale architektoniczne świątyni, 
ołtarze, malowidła, witraże, wizerunki Pani Sokołowskiej oraz pozostałe ele-
menty wyposażenia kościoła.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła ekspozycja zawierająca zabytkowe 
paramenty liturgiczne ze zbiorów sokołowskiej parafii. Zawierała ona m.in.: 
stare kielichy mszalne, księgi liturgiczne, tabliczki modlitewne, przedsobo-
rową stułę, dwa manipularze, bursy, haftowane sukienki na puszki, ozdobny 
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lichtarz. Szczególną ozdobą był doskonale zachowany XVIII-wieczny mszał 
z pięknymi ilustracjami. Zwiedzający zachwycali się też dwoma przedsobo-
rowymi ornatami z pięknie wyhaftowanymi symbolami męki Chrystusa. 
Ozdobą wystawy był również olejny obraz pędzla Henryki Boho ukazujący 
sokołowską farę oraz rysunek na szkle o podobnej tematyce przygotowany 
przez jedną z uczestniczek Kółka Plastycznego istniejącego przy Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji. Wystawie towarzyszyła skromna prezentacja 
wydawnictw mówiących o sokołowskim kościele. Składało się na nią kilka 
książek i albumów, a towarzyszył im niewielki zbiór widokówek poświęcony 
sokołowskiej farze. Wystawę Domus Dei można było oglądać do końca listo-
pada 2008 roku80.

Kolejne sympozjum naukowe poświęcone kultowi Matki Bożej i zwią-
zana z nim wystawa „Pod płaszczem Maryi” zorganizowane zostały w nie-
dzielę 24 maja 2009 roku w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Również i one 
były inicjatywą miejscowej Biblioteki Publicznej. Wydarzenia te wpisały się  
w ramy przygotowań do koronacji słynącego łaskami obrazu Królowej Świa-
ta – Opiekunki Ludzkich Dróg. Dodatkowym motywem przyświecającym 
pomysłodawcom i organizatorom było upamiętnienie 60-lecia sokołowskiej 
Biblioteki Publicznej oraz 440-lecie lokacji miasta, przypadające na rok 2009.

Konferencja zgromadziła ponad sto osób, które przybyły z terenu całe-
go dekanatu sokołowskiego – od Kamienia i Górna zaczynając, a na Nie-
nadówce, Trzebosi i Medyni Głogowskiej kończąc. Byli wśród nich: kapła-
ni, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, właściciele i prezesi 
firm, nauczyciele, społecznicy i działacze kulturalni. Władze parlamentarne 
reprezentowali posłowie Stanisław Ożóg i Kazimierz Gołojuch, zaś władze 
samorządowe: zastępca burmistrza Bogusław Kida, radny powiatowy Jerzy 
Bednarz oraz sokołowscy radni miejscy. Słowa powitania skierował do przy-
byłych kierownik biblioteki dr Bartosz Walicki. Konferencję oficjalnie otwo-
rzył kustosz sokołowskiego sanktuarium ks. Jan Prucnal, życząc obecnym 
owocnych przeżyć duchowych.

80Zbiory Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim [dalej: MiGBP], 
Kronika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim, t. II: 2008-2009,  
s. 80-102; MiGBP, Wystawa „Domus Dei”, KS, 2008, nr 11, a. 25-27; J. Piekiełek, W 100. rocznicę 
rozpoczęcia budowy kościoła, NRz, 2008, nr 47, s. VI; Wystawa „Domus Dei”, „Korso Kolbuszowskie”, 
2008, nr 47, s. 18.
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Pierwszy wykład zatytułowany Pieśni do Matki Bożej Sokołowskiej jako 
przykład ludowej pobożności maryjnej wygłosił dziekan Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Przepro-
wadził on analizę pieśni do Matki Bożej Sokołowskiej. Były to kolejno: Witaj 
o Panno łaskami wsławiona, Witaj Maryjo chwałą ozdobiona, Święta Boża 
Rodzicielko, a także pieśni na powitanie i pożegnanie łaskawego obrazu – Wi-
taj, Sokołowska Matko jedyna i Żegnaj, Sokołowska Matko jedyna. Prelegent 
wskazał na bogactwo polskiej twórczości religijnej poświęconej Maryi i rolę 
tych utworów w różnych obchodach religijnych i wspólnotowych.

Później głos zabrał pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II ks. dr Sławomir Zych, który podjął temat sanktu-
ariów maryjnych i ośrodków kultu Najświętszej Maryi Panny na ziemi kol-
buszowskiej i sokołowskiej: w Sokołowie, Kolbuszowej, Głogowie Małopol-
skim, Ostrowach Tuszowskich i mniej znanym ośrodku kultu maryjnego  
w Krzątce. Prelegent podkreślił, że objawienia Maryi w tych miejscach doko-
nywały się w kontekście przyrody: lasu i wody, w miejscach objawień bowiem 
wytryskały źródełka. O tym fakcie mówią m.in. przywoływane w wystąpie-
niu legendy. W referacie, jako swoiste ciekawostki, wspomniane też zostały 
nie uznane oficjalnie przez władze kościelne objawienia maryjne w Lipni-
cy z XIX wieku i mające się dokonać już po II wojnie światowej objawienie  
w Mazurach koło Sokołowa. Prelekcja została ubogacona pokazem slajdów.

Następnie doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. mgr 
Grzegorz Wójcik zaprezentował obraz Maryi nakreślony w apokryfach na 
przykładzie Protoewangelii Jakuba. W prostych, przystępnych dla przecięt-
nego słuchacza słowach zdefiniował pojęcie „apokryf” i scharakteryzował 
różne rodzaje tekstów apokryficznych. Następnie krótko omówił apokryfy 
maryjne, wśród których ważne miejsce zajmuje właśnie Protoewangelia Ja-
kuba. W podsumowaniu zwrócił uwagę na fakt, iż echa tego dzieła obecne są 
w ikonografii poświęconej Maryi. Wykładowi towarzyszyła prezentacja pol-
skiej edycji Apokryfów Nowego Testamentu wydanej pod redakcją ks. Marka 
Starowieyskiego.

Ostatni referat poświęcony drukowanym świadectwom kultu Pani Soko-
łowskiej z przełomu wieków XIX i XX przedstawił dr Bartosz Walicki. Przed-
miotem zainteresowania prelegenta stały się cztery świadectwa z przełomu 
stuleci XIX i XX, które posiadają kilka cech wspólnych: zostały wydane dru-
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kiem, są fragmentami większej całości literackiej, były dostępne dla szerszego 
kręgu odbiorców. Przekazy te to kolejno: dzieło dominikanina Sadoka Barą-
cza Cudowne Obrazy Matki Najświętszej w Polsce, wydane we Lwowie w 1891 
roku, książka kapucyna Wacława z Sulgostowa (właśc. Edward Nowakow-
ski) O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiado-
mości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, opublikowana w Krakowie  
w roku 1902, Wizytacya kanoniczna dekanatu leżajskiego dokonana przez 
Najprzew. Ks. Biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera r. 1902 (sprawozdanie 
to umieszczono w „Kronice Dyecezyi Przemyskiej”) i wreszcie czterotomo-
we dzieło jezuity Alojzego Fridricha, Historye cudownych obrazów Najświęt-
szej Maryi Panny w Polsce, wydane w Krakowie (informacje o sokołowskim 
wizerunku znajdują się w tomie II wydanym w 1904 roku). Prezentując te 
pozycje, prelegent omawiał krótko biografie autorów, przedstawiał ich dzieła 
literackie, a następnie przywoływał fragmenty tekstów dotyczące wizerunku 
Pani Sokołowskiej. Odczytowi temu towarzyszyło wyświetlenie tematycznej 
prezentacji multimedialnej. 

Sympozjum podsumowały przemówienia, które wygłosili kolejno: Stani-
sław Ożóg, Kazimierz Gołojuch, Bogusław Kida oraz ks. Jan Prucnal. Spo-
tkanie zakończyły dyskusja i zwiedzanie wystawy. Na ekspozycję złożyły się 
m.in. tablice ze zdjęciami dokumentującymi kult Matki Bożej Sokołowskiej, 
reprodukcje archiwaliów, teksty pieśni maryjnych, dokumenty życia społecz-
nego, publikacje. Wyjątkowymi eksponatami były: litografia Sokołowskiej 
Madonny z końca XIX wieku, zabytkowy feretron z początku XX stulecia, 
wizerunek Maryi z chorągwi Cechu Stolarskiego datowany na lata 30. XX 
wieku, ornat maryjny i obraz pędzla Henryki Boho. Równocześnie nastąpi-
ła pierwsza oficjalna prezentacja kopii łaskawego obrazu wykonanej w rze-
szowskiej pracowni Macieja Filipa81.

Naukowa refleksja nad fenomenem kultu Matki Bożej w Sokołowie Ma-
łopolskim kontynuowana była w roku 2010. Owocem tego była ogólnopol-
ska konferencja naukowa „Bogurodzica na ludzkich drogach życia”. Zorgani-

81MiGBP, Kronika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim, 
t. II, s. 156-191; Js, Wystawa „Pod płaszczem Maryi”, „Korso Kolbuszowskie”, 2009, nr 22, s. 17;  
M. Kamieniecki, Historia sokołowskiej Madonny, „Nasz Dziennik”, 2009, nr 119, s. 10; E. Kłeczek
-Walicka, Wystawa Pod płaszczem Maryi, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” [dalej: ABMK], 
92 (2009), s. 353-360; tejże, Sympozjum i wystawa „Pod płaszczem Maryi”, w: Pod płaszczem Ma-
ryi, red. B. Walicki, Sokołów Małopolski 2009, s. 7-15; Wystawa Królowej Świata, „Korso Kolbu-
szowskie”, 2009, nr 20, s. 2.
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zowały ją: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, 
sokołowska parafia rzymskokatolicka oraz miejscowa książnica. Wśród 
celów, które przyświecały organizatorom, wymienić należy: propagowanie 
kultu i oddanie czci Matce Bożej, czczonej w łaskami słynącym wizerunku, 
przygotowania do koronacji obrazu, a także chęć refleksji nad tematyką emi-
gracyjną i duszpasterstwem polonijnym. Patronat nad wydarzeniem przyjęli: 
ordynariusz rzeszowski bp Kazimierz Górny, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej bp Wojciech Polak oraz dyrektor 
Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu ks. dr Wiesław Wójcik 
TChr.

Konferencja rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w kościele pw. Ducha 
Świętego, na pierwotnym miejscu przechowywania łaskawego wizerunku. 
Przewodniczył jej ks. infuł. Wiesław Szurek, który również wygłosił słowo 
Boże. Do koncelebry włączyło się także kilkunastu kapłanów przybyłych na 
konferencję. Oprawę muzyczną zapewnił chór młodzieżowy z Sokołowa 
pod batutą Sebastiana Lesiczki, prezesa sokołowskiego oddziału Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży. Zaznaczyć też trzeba obecność barwnej Straży 
Grobowej z Dzikowca oraz pocztów sztandarowych Nadleśnictwa Kolbuszo-
wa i miejscowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Obrady konferencyjne toczyły się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Zgromadziły one ponad sto osób. Wśród licznych gości 
nie brakło duchownych, przedstawicieli świata nauki, kultury i oświaty, sa-
morządowców, leśników oraz regionalistów z powiatów rzeszowskiego i kol-
buszowskiego. Zebranych powitał ks. dr Sławomir Zych z Instytutu Badań 
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Odczytał on także nade-
słane na ręce organizatorów pismo od ks. infułata Stanisława Jeża, Rekto-
ra Misji Katolickiej we Francji. Kustosz sokołowskiego sanktuarium ks. Jan 
Prucnal przypomniał w wygłoszonym pozdrowieniu: „Opiekunka Ludzkich 
Dróg – w tym tytule Matka Boża jest nam szczególnie bliska. Przyzywamy 
Jej opieki na wszystkich drogach, którymi chodzimy w ciągu naszego życia, 
zarówno odmierzających odległość od jednej do drugiej miejscowości, jak  
i drogach duchowych”. Przedstawiciel władz samorządowych, burmistrz An-
drzej Ożóg zwrócił zaś uwagę „Dla nas, mieszkańców ziemi sokołowskiej, 
kult maryjny jest czymś oczywistym, bez czego nie potrafilibyśmy żyć. Jest 
drogowskazem, jest pomocą w życiu codziennym, trudach i smutkach”. 
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Pierwszą część konferencji, „Ku koronacji Opiekunki Ludzkich Dróg”, 
prowadził ks. dr Stanisław Koza z Instytutu Leksykografii KUL. Stanowiła ją 
refleksja nad kultem Matki Najświętszej w wymiarze narodowym, jak i lokal-
nym. Rozpiętość tematyki referatów i komunikatów była dość szeroka – od 
kwestii biblijnych, historycznych i liturgicznych aż po badania językoznaw-
cze i zagadnienia z literatury i wiedzy o kulturze.

Obrady rozpoczął ks. dr Stanisław Ilnicki TChr z Poznania z referatem 
Maryja towarzyszką i wypełnieniem drogi Chrystusa. Następnie prof. dr hab. 
Kazimierz Ożóg, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, wygłosił wykład Tytuły Matki Bożej w historii języka polskiego. Zarys 
dziejów kultu Pani Sokołowskiej przedstawił dr Bartosz Walicki, kierownik 
sokołowskiej książnicy i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej, ilustrując swój wykład prezentacją multimedialną. Mgr Ewa Kłeczek
-Walicka, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Armii Krajowej 
w Zaczerniu, omówiła obecność obrazu Matki Bożej Sokołowskiej w poda-
niach i legendach. Pierwszą część konferencji zamknął referat przygotowa-
ny przez ks. dr. Waldemara Pałęckiego MSF, asystenta w Instytucie Liturgiki 
KUL, na temat liturgicznego zwyczaju koronacji wizerunków Maryi w tra-
dycji Kościoła łacińskiego. W zastępstwie nieobecnego referenta wystąpienie 
odczytał doktorant KUL ks. mgr Grzegorz Wójcik. Z przyczyn technicznych, 
niezależnych od organizatorów, nie doszła do skutku multimedialna prezen-
tacja referatu nieobecnego dr. hab. prof. KUL Tomasza Panfila, dyrektora In-
stytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. 

Po przerwie obiadowej miał miejsce koncert dwudziestokilkuosobowego 
zespołu wokalno-instrumentalnego „Młody Duch” z Górna pod kierownic-
twem Dariusza Kosaka. Zaprezentowane utwory religijne zachwyciły obec-
nych i stanowiły szczególny hołd oddany Matce Bożej i Jezusowi Chrystu-
sowi. Drugiemu blokowi tematycznemu, zatytułowanemu „Z Maryją na 
wychodźczych szlakach”, przewodniczył ks. dr Jan Cebulak z Wyższej Szko-
ły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przedstawione treści dotyczyły 
głównie problematyki emigracyjnej i duszpasterstwa emigracyjnego. 

Jako pierwszy wystąpił ks. dr Sławomir Zych, opiekun naukowy sank-
tuarium sokołowskiego z ramienia Biskupa Rzeszowskiego. Podjęty przez 
niego temat dotyczył emigracji i opieki duszpasterskiej nad emigrantami  
w łacińskiej diecezji przemyskiej w świetle synodów z lat 1902, 1908 i 1914. 
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Z kolei miejscowi regionaliści próbowali rozważyć kwestię emigracji z punk-
tu widzenia społeczności lokalnej, wskazując przyczyny, przebieg i skutki 
wychodźstwa. Mgr Wojciech Mroczka, członek Zarządu Regionalnego To-
warzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej, omówił wy-
chodźstwo Lasowiaków na przykładzie mieszkańców wsi Lipnica. Następnie 
mgr Marian Piórek na przykładzie rodziny Straubów z Wildenthalu i Johna 
Paluszka z Lipnicy zarysował losy emigrantów z terenu dawnej parafii Dzi-
kowiec, wyjeżdżających do Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Kolejny referat, 
wygłoszony przez ks. dr. Marka Grygiela TChr z Instytutu Historii Kościoła 
KUL, dotyczył reprezentatywnych sanktuariów maryjnych, odgrywających 
szczególną rolę na szlakach pielgrzymich Polonii. Ks. dr Józef Szymański  
z Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL skupił się 
natomiast na pielgrzymowaniu Polonii norweskiej. Konferencję zakończyło 
wystąpienie ks. dr. Wiesława Wójcika TChr, który zaakcentował aktualność 
hlondowskiej wizji krajowego duszpasterza emigracyjnego i przypomniał  
o ćwierćwieczu istnienia i działalności Ruchu Apostolatu Emigracyjnego82.

Pierwszym śladem opracowań na temat kultu Pani Sokołowskiej jest pra-
ca magisterska ks. Czesława Prucnala Kult Matki Boskiej „Królowej Świata”  
w kościele parafialnym w Sokołowie Młp. obroniona na Wydziale Teolo-
gicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku 1985. Jej tekst zo-
stał opublikowany w „Roczniku Sokołowskim” nr 2 w roku 200083. Owoc 
systematycznych badań naukowych tego fenomenu religijnego, jakim jest 
kult Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg, to kilka tomów wydanych na 
przestrzeni ostatnich kilku lat84. W roku 2008 pod redakcją ks. Sławomira 
Zycha ukazała się publikacja Łaskami słynący obraz NMP Królowej Świata – 
Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim85. Również w 2008 roku 

82MiGBP, Kronika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim,  
t. III: 2009-2010, s. 166-185; E. Kłeczek-Walicka, Konferencja naukowa: „Bogurodzica na ludzkich 
drogach życia”. Sokołów Małopolski, 20 maja 2010 r., ABMK, 94 (2010), s. 393-399; B. Walicki, 
Bogurodzica na ludzkich drogach życia, NRz, 2010, nr 20, s. IV; tegoż, Konferencja przed koronacją, 
NRz, 2010, nr 24, s. III.

83Cz. Prucnal, s. 9-60.
84E. Kłeczek-Walicka, B. Walicki, Książki o sokołowskim sanktuarium maryjnym, „U Sokołow-

skiej Pani”, s. 25-28; E. Kłeczek-Walicka, Nowe publikacje o sokołowskim sanktuarium, AZS, 2014, 
nr 1, s. 50-54.

85Łaskami słynący obraz NMP Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Mało-
polskim, ss. 208 + [16]. Por. D. Kiper, Przegląd bibliograficzny, „ABMK”, 90 (2008), s. 357; I. Piekło, 
Książka o Sokołowskiej Pani, KS, 2008, nr 11, s. 28, Religia. Teologia, „Przewodnik Bibliograficzny” 
[dalej: PB], 2009, nr 29, s. 8.
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nakładem parafii sokołowskiej ukazał się album Kościół neogotycki w Sokoło-
wie Małopolskim zawierający krótką część historyczną86. W roku 2009 soko-
łowska książnica opublikowała książkę Pod płaszczem Maryi87, a rok później 
materiały pokonferencyjne Bogurodzica na ludzkich drogach życia88.

Dodać należy, że sanktuarium sokołowskie zostało omówione w pozycji 
poświeconej kultowi Matki Bożej Szkaplerznej w kościele pw. Krzyża Świę-
tego w Rzeszowie89. Zaprezentowano je również w drugim, poszerzonym 
wydaniu Encyklopedii Rzeszowa w 2011 roku90. Informacja o sokołowskim 
ośrodku kultu maryjnego znalazła się także w XVIII tomie Encyklopedii Ka-
tolickiej91. Prezentacje sanktuarium Bogarodzicy w Sokołowie Małopolskim 
zamieszczono m.in. w albumie Sanktuaria diecezji rzeszowskiej opracowa-
nym przez ks. Andrzeja Motykę92, przewodniku po diecezji rzeszowskiej  
ks. Janusza Podlaszczaka93 oraz w piątym tomie serii Miejsca święte w Polsce 
Jana Korcza94.

Osobne artykuły poświęcone kultowi Matki Bożej Opiekunki Ludzkich 
Dróg, sanktuarium sokołowskiemu oraz modlitwie podejmowanej tam za 
emigrantów zamieszczone zostały na łamach „Studiów Polonijnych”95 oraz 
kwartalnika diecezji rzeszowskiej „Zwiastowanie”96. Nadmienić warto, iż na 

86Kościół neogotycki w Sokołowie Małopolskim, red. J. Prucnal, B. Walicki, Sokołów Małopolski 
2008, ss. 96. Por. Książki o sokołowskim sanktuarium, NRz, 2009, nr 19, s. VII.

87Pod płaszczem Maryi, ss. 132 + XVII. Por. MiGBP, Nowa książka o Sokołowskiej Pani, NRz”, 
2010, nr 33, s. VIII; Religia. Teologia, PB, 2010, nr 66, s. 10; B. Walicki, Książka o Sokołowskiej Ma-
donnie, „Nadwisłocze”, 2010, nr 3, s. 58.

88Bogurodzica na ludzkich drogach życia, ss. 246 + XVI. Por. Religia. Teologia, PB, 2011, nr 67, 
s. 13; B. Walicki, Nowa książka o sokołowskiej Madonnie, NRz, 2011, nr 11, s. VIII; tegoż, Nowe 
publikacje sokołowskie, „Nadwisłocze”, 2011, nr 1, s. 8.

89B. Walicki, Dzieje sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w kontekście historii ośrodków kultu 
Najświętszej Maryi Panny Rzeszowa i regionu, w: Pod opieką Maryi. Ku koronacji łaskami słynące-
go obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie, red. W. Jagustyn, S. Zych, 
Rzeszów 2010, s. 37-73.

90B. Walicki, Sanktuaria maryjne powiatu rzeszowskiego, w: Encyklopedia Rzeszowa, wyd. II, Rze-
szów 2011, red. J. Draus i in., s. 702.

91B. Walicki, Sokołów Małopolski, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. E. Gigilewicz, 
Lublin 2013, kol. 560-561.

92Sanktuaria diecezji rzeszowskiej, oprac. A. Motyka, wyd. III, Rzeszów 2010, s. 110-113.
93J. Podlaszczak, Pielgrzymowanie po diecezji rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 21-25.
94J. Korcz, Miejsca święte w Polsce, Żyrardów 2014, s. 387-390.
95B. Walicki, S. Zych, Koronacja obrazu Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie 

Małopolskim, s. 192-197.
96B. Walicki, Przygotowania i przebieg uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Opiekunki 

Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim, „Zwiastowanie”, 22 (2013), nr 4, s. 131-148.
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łamach „Studiów Polonijnych” w roku 2012 opublikowano też artykuł o emi-
gracji zarobkowej z terenu dekanatu sokołowskiego przed II wojną świato-
wą97.

Wspomnieć też można o jednodniówce „U Sokołowskiej Pani” przygo-
towanej przez sokołowską bibliotekę z okazji koronacji łaskami słynącego 
wizerunku w czerwcu 2013 roku98. Kontynuacją i swoistym dopełnieniem 
tej publikacji był pierwszy numer „Almanachu Ziemi Sokołowskiej” wyda-
nego przez książnicę w roku 2014. Czasopismo to przyjęło za swój cel udo-
kumentowanie samej koronacji oraz owoców tej uroczystości – wydarzeń 
pokoronacyjnych w latach 2013-201499. Pamiętać tu należy także o licznych 
audycjach radiowych i telewizyjnych oraz tekstach prasowych o charakterze 
publicystycznym100. Wszystkie te publikacje nie tylko popularyzowały ośro-
dek sokołowski i propagowały kult Opiekunki Ludzkich Dróg, ale również 
zwracały uwagę odbiorców na tematykę emigracyjną i polonijną.

Sanctuary of Our Lady Queen of the World 
- Protectress of Human Roads in Sokolów Małopolski 
as a place of prayers for emigrants and scholarly reflection 
on the Polish community abroad
On the map of the Diocese of Rzeszów, Sokołów Małopolski  
is a special point as this is the place of the cult of the Virgin Mary 
where emigrants are entrusted to God, especially those who left the 
homeland in search of bread and work. There is also the place whe-
re people reflect on the difficult fate of the compatriots travelling 
on different routes in exile. Their lives, daily efforts, sorrows and 

97Tegoż, Emigracja w dekanacie sokołowskim przed II wojną światową, „Studia Polonijne”, 
33 (2012), s. 57-78.

98„U Sokołowskiej Pani”, ss. 44.
99„Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 2014, nr 1, ss. 56.
100M.in.: M. Andres, Sokołowska Pani, „Super Nowości” z 2 października 1998 r.; Z. Kraska, Z piel-

grzymką do Pani Sokołowskiej, NRz, 2007, nr 40, s. V; A. Motyka, Sokołowskie Sanktuarium Królowej 
Świata, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 2005, nr 28, s. II; L. Walicki, Zawiłe dzieje kościółka i obrazu, 
„Nowiny” z 24 czerwca 1997 r.; E. Winiarski, Cudowny obraz w Sokołowie Małopolskim, „Nowiny”  
z 2 kwietnia 1997 r.; tegoż, Kościół św. Ducha w Sokołowie Młp., „Nowiny” z 12 czerwca 1997 r.; tegoż, 
Matka Boża Królowa Świata z Sokołowa, „Źródło Diecezji Rzeszowskiej”, 1998, nr 35, s. I-II; A. Ziętek-
Salwik, U Sokołowskiej Pani. Prezentacja parafii w Sokołowie Małopolskim, „Niedziela Południowa”, 
1998, nr 16, s. I-II; Bz, Ku czci Pani Sokołowskiej, „Korso Kolbuszowskie”, 2007 nr 16, s. 10.
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joys are given to Our Lady. The church resounds with the inten-
tions regarding emigrants and the Polish community abroad scat-
tered around the world. This article illustrates the history of this 
place,  pastoral initiatives and research on emigration undertaken, 
among others, in cooperation with the Centre for Research on the 
Polish community abroad and KUL Chaplaincy of the Polish com-
munity abroad.

Słowa kluczowe: 
sanktuarium, Sokołów Małopolski, Matka Boża Opiekunka Ludz-
kich Dróg, modlitwa za emigrantów, wychodźstwo, badania nad 
Polonią
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sanctuary, Sokołów Małopolski, Our Lady Protectress of Human 
Roads, prayers for emigrants, exile, research on the Polish commu-
nity abroad
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W Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN) są przechowywane ważne 
i ciekawe materiały dotyczące duszpasterstwa polonijnego, zwłaszcza z czasów 
Polski Ludowej. Gros tych materiałów znajduje się w zespole akt stanowią-
cych spuściznę po zlikwidowanym w 1989 roku Urzędzie do Spraw Wyznań 
(UdsW). Był to specjalny organ zajmujący się sprawami Kościołów i innych 
związków wyznaniowych. Ta instytucja rządowa od 1950 roku odgrywała 
istotną rolę w kształtowaniu i realizowaniu polityki komunistycznej wobec 
religii, Kościoła katolickiego, a więc także wobec duszpasterstwa polonijnego. 
Przez 39 lat sprawy wyznaniowe w PRL-u były jego domeną. Wytworzone 
przez niego akta zostały przekazane po jego likwidacji do AAN w Warszawie.

Niniejsze opracowanie jest próbą charakterystyki akt wytworzonych 
przez ten urząd administracji państwowej PRL i dotyczących duszpasterstwa 
polonijnego. Agendy tego organu administracji rządowej tworzyły i groma-
dziły dokumenty i informacje o działalności, a także o oddziaływaniu ducho-
wieństwa wśród Polaków za granicą. Podejmowały także próby kształtowa-
nia polityki państwa w tym zakresie, wywierały nacisk oraz wpływ na zakres  
i kształt pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji. Urzędnicy wyzna-
niowi starali się zebrać jak najwięcej jak najbardziej wiarygodnych informa-
cji dotyczących wszystkich obszarów tej formy działalności pastoralnej. Do-
kumenty tego Urzędu zgromadzone w AAN stanowią bogatą bazę źródłową 
do poznania i badań nad dziejami duszpasterstwa polonijnego w drugiej 
połowie XX wieku, poszczególnych placówek – ośrodków duszpasterskich, 
środowisk polonijnych, problematyki ich ratowania, podtrzymywania i roz-
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woju, wykorzystania ich jako forpoczty PRL w państwach, w których się one 
znajdowały czy biografii pracujących tam duszpasterzy, itp.

Znajomość struktur organizacyjnych UdsW oraz jego kompetencji i za-
dań, jakie wykonywał, dają dobrą podstawę do umiejętnej selekcji źródeł ar-
chiwalnych, zgromadzonych w AAN w Warszawie.

UdsW był organem administracji państwowej o niejasno określonych 
podstawach prawnych1. Mimo, że był formalnie agendą rządową podległą 
bezpośrednio premierowi i uprawnioną do działań w imieniu państwa wo-
bec Kościoła, powiązany był silnie z wyższym pionem partyjnym PZPR, 
zwłaszcza Biurem Politycznym KC PZPR2. W zasadzie nie prowadził samo-
dzielnej polityki wyznaniowej, ale wykonywał polecenia tegoż Biura oraz re-
sortu spraw wewnętrznych, z którym ściśle współpracował i wykonywał na 
jego polecenia różne przedsięwzięcia administracyjne3. 

W terenie jego odpowiednikami były wojewódzkie wydziały ds. wyznań, 
które utworzono w 1955 roku4. Wojewódzkie wydziały ds. wyznań miały 
strukturę podobną do centrali oraz podobne kompetencje. Cieszyły się też 
pewnym zakresem samodzielności i bez konsultacji UdsW niejednokrotnie 
starały się prowadzić własną politykę wyznaniową na swoim terenie5. W ra-

1H. Misztal, A. Mezglewski, Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań, 
w: Prawo i Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lu-
blin 2005, s. 68.

2Tamże, s. 67.
3J. Krukowski, Represyjność prawa polskiego w zastosowaniu do Kościoła katolickiego w latach 

1944-1956, w: Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolic-
kiego, red. Z. Zieliński, M. Peret, Lublin 2000, s. 44.

4Wydziały do Spraw Wyznań zostały utworzone w wyniku przekształcenia istniejących od 
1950 r. referatów ds. wyznań przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych. W ramach Pionu wy-
znaniowego od 1950 roku do 1957 oku działały także referaty ds. wyznań przy prezydiach powiato-
wych, miejskich radach narodowych. MP 1950, nr A-81, poz. 949; MP 1955, nr 16, poz. 164; Thiriet, 
Marks czy Maryja? Komuniści i Jana Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956), Warszawa 2002 s. 93.

5Na czele Wydziału stał kierownik wspomagany przez referenta. Wydziały wojewódzkie w odnie-
sieniu do wyznania rzymskokatolickiego zajmowały się takimi sprawami jak np.: planowaniem dzia-
łalności, sprawozdawczością, nadzorem i kierowaniem pracą, sprawami budżetowymi, finansowymi  
i gospodarczymi, koordynowaniem spraw wyznaniowych z pracą innych urzędów i wydziałów 
PWRN, sprawami personalnymi, szkoleniem pracowników, działalnością i ustrojem jego i instytucji 
mu podległych, erygowaniem parafii i placówek duszpasterskich, zmianami granic parafii i dekanatów, 
nominacjami i przeniesieniami duchownych, pielgrzymkami, zajazdami, wizytacjami kanonicznymi 
biskupów, misjami parafialnymi, odpustami, zbiórkami publicznymi na cele religijne, opiniowaniem 
podań instytucji kościelnych i osób indywidualnych do innych władz i urzędów państwowych oraz 
sprawami majątku kościelnego i stowarzyszeniami religijnymi (zakonami). AAN, UdsW, sygn. 133/12, 
Typowe czynności stanowiące przedmiot pracy komórki i wnioski co do sposobu ich wykonania, k. 80; 
AAN, UdsW, sygn. 28/2, Instrukcja o podziale funkcji w RdsW przy PWRN, k. 79.
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mach swoich kompetencji prowadziły nadzór nad działalnością zakonów.  
W związku z tym zajmowały się sprawami dotyczącymi m.in. wyjazdów za-
konników za granicę, pisaniem o nich opinii, analizowały i opracowywały 
informacje o działalności zakonów6.

Urząd ds. Wyznań, mający swą siedzibę w Warszawie, działał na podsta-
wie tymczasowego statutu organizacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Mini-
strów 27 maja 1950 roku7. Przejął na siebie kwestie kontaktów z przedsta-
wicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Ustawa z dnia 19 kwietnia 
1950 roku określała, że do właściwości Urzędu mają należeć „sprawy stosun-
ku Państwa do wyznań, wchodzące dotychczas do zakresu działania Ministra 
Administracji Publicznej” (art. 4 ust. 2)8. W praktyce sprowadzało się to do 
sprawowania kontroli nad działalnością Kościołów i wyznań w Polsce z po-
zycji marksistowsko-leninowskiej9. Wobec instytucji wyznaniowych UdsW 
występował w imieniu różnych organów państwa10. Z Urzędem współpraco-
wały inne resorty, m.in. Ministerstwa: Oświaty, Finansów, Spraw Zagranicz-
nych, Budownictwa, Bezpieczeństwa Publicznego (później MSW), Budow-
nictwa, Kultury i Sztuki. 

W wielu wypadkach udział UdsW w kształtowaniu i realizowaniu polityki 
państwa wobec instytucji wyznaniowych wykraczał poza jego uprawnienia11. 
Wszelkie sprawy w kwestiach wyznaniowych UdsW rozpatrywał w trybie nie-
jawnym. UdsW w kwestiach polityki wyznaniowej miał szerokie kompeten-
cje12. Na czele UdsW stał dyrektor, który był powoływany przez Prezesa Rady 
Ministrów i jemu bezpośrednio podległy (art. 4 ust. 3 ustawy). Od 1974 roku 
– w trybie pozaustawowym – Dyrektor Urzędu podniesiony został do rangi 

6AAN, UdsW, sygn. 133/12, Typowe czynności stanowiące przedmiot pracy komórki i wnioski 
co do sposobu ich wykonania, k. 80; AAN, UdsW, sygn. 28/2, Instrukcja o podziale funkcji w RdsW 
przy PWRN, k. 79.

7„Monitor Polski” 1950, nr 78 poz. 905, Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 V 1950 roku  
w sprawie tymczasowego statutu Urzędu do Spraw Wyznań. Ten tymczasowy statut funkcjonował 
do stycznia 1988 roku.

8H. Misztal, A. Mezglewski, s. 37.
9Dz. U. 1950, nr 1, poz. 156; R. Włodkowski, Powstanie i organizacja referatów do spraw wy-

znań w prezydiach rad narodowych województwa szczecińskiego w latach 1950-1959, w: Społeczeń-
stwo, Państwo, Kościół (1945-2000): materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin 15-16 
VI 2000, Szczecin 2000 s. 82-87; Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 1944-1955, 
Olsztyn 1999, s. 95-98; J. Dziobek-Romański, Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-
1988) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004, s. 100-101. 

10H. Misztal, A. Mezglewski, s. 64.
11Tamże, s. 62.
12Tamże, s. 61.
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ministra i wchodził w skład Rady Ministrów. Urzędem kierowali: Antoni Bida 
(1950-1954), Jan Izydorczyk (1954-1955), Marian Zygmanowski (1955-1956), 
Jerzy Sztachelski (1956-1961), Tadeusz Żabiński (1961-1965), Aleksander 
Skarżyński (1967-1971), Kazimierz Kąkol (1974-1980), Jerzy Kuberski (1980-
1982), Adam Łopatka (1982-1987), Władysław Loranc (1987-1989)13.

W strukturze Urzędu statut z 1950 roku wyodrębniał wydziały: Ogólny, 
Wyznania Rzymskokatolickiego, Wyznań nierzymsko-katolickich oraz samo-
dzielne referaty: Nadzoru Stowarzyszeń Wyznaniowych i Nadzoru Funduszu 
Kościelnego. W latach późniejszych struktura ta ulegała pewnym zmianom: 
utworzony został Wydział Studiów i Dokumentacji, zorganizowano Gabinet 
Dyrektora oraz Biuro Prawne. Statuty z lat 80. wyodrębniały w strukturze 
Urzędu trzy zespoły spełniające te same zadania, co wcześniej istniejące wy-
działy, według tego samego klucza kompetencyjnego. Ponadto w latach 80.  
w strukturze Urzędu funkcjonowało Biuro Administracyjno-Budżetowe14. 

Zakres spraw podlegających UdsW został określony w jego tymczaso-
wym statucie organizacyjnym. Według statutu do kompetencji Wydziału 
Ogólnego należały m.in.: sprawa planowania działalności urzędu, sprawa 
sprawozdawczości, sprawa „statystyki wyznaniowej, koordynowanie spraw 
wyznaniowych z działaniami innych resortów, sprawy prawne i projektów 
legislacyjnych, regulujących stosunek państwa do poszczególnych wyznań 
i uznawania statutów wewnętrznych poszczególnych wyznań”, ewidencja 
obiektów wyznaniowych. Wydział Wyznania rzymskokatolickiego zajmował 
się m.in. nadzorem nad prawidłowym wykonywaniem przepisów prawnych 
odnoszących się do wyznań, nadzorem nad realizacją wolności wyznanio-
wej, nadzorem nad szkolnictwem wyznaniowym, sprawami subsydiów  
i dotacji celem zaspokojenia potrzeb wyznaniowych. Nadto podlegały mu 
również sprawy zabezpieczenia praw i obowiązków duchowieństwa oraz 
personelu pomocniczego, kwestie dotyczące ustroju i działalności wyznań, 
ich instytucji i zakładów, sprawy osobowe, opiniowanie podań i wystąpień 
do innych urzędów państwowych, opiniowanie zgromadzeń i zbiórek zwią-
zanych z wykonywaniem kultu religijnego, sprawy związane z nadzorem nad 
działalnością szkolnictwa wyznaniowego tak wyższego jak i niższego oraz 
sprawy subsydiów i dotacji dla potrzeb wyznaniowych. Wydział Nierzym-

13Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1988, s. 231-333; H. Misztal, Polskie pra-
wo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 202-204.

14H. Misztal, A. Mezglewski, s. 36.
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skokatolicki administrował podobne sprawy jak Wydział Rzymskokatolicki 
oraz sprawy związane z rejestracją związków religijnych. Samodzielny Refe-
rat Nadzoru Stowarzyszeń Wyznaniowych sprawował nadzór nad działalno-
ścią stowarzyszeń wyznaniowych, zakonów, kongregacji zakonnych, funda-
cji wyznaniowych. Zajmował się także ich rejestracją, ewidencją, ustrojem  
i sprawami personalnymi, opiniował ich wnioski o dotacje z funduszy pań-
stwowych i innych15. Zarządzaniem Funduszem Kościelnym zajmował się 
Samodzielny Referat Nadzoru Funduszu Kościelnego16. 

Podjęcie po 1956 roku szerszych działań UdsW wobec zakonów i zgro-
madzeń zakonnych spowodowało wydzielenie ich z kompetencji Samodziel-
nego Referatu Nadzoru Stowarzyszeń Wyznaniowych i utworzenie Wydziału 
Zakonów, który formalnie nie został wpisany do statutu17. Wydział ten zaj-
mował się m.in. takimi kwestiami, jak: „a) Opracowywanie projektów dyrek-
tyw ustalających politykę państwa wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych 
oraz nadzór nad realizacją dyrektyw po ich uprawomocnieniu, b) Zabezpie-
czenie stałego dopływu materiałów i informacji pozwalających na ocenę ak-
tualnej sytuacji w zakonach i ich działalności, c) Oddziaływanie wszystkimi 
dostępnymi sobie środkami na zachowanie przez zakony lojalnej postawy 
wobec Państwa i przestrzeganie przepisów państwowych, d) Opiniowanie 
wszystkich spraw związanych z działalnością i zainteresowaniami jednostek 
i osób zakonnych, rozpatrywanie na szczeblu centralnym, e) Prowadzenie 
dokumentacji związanej z rejestracją i ewidencją zakonów, f) Gromadzenie 
i prowadzenie dokumentacji obrazującej sytuację i działalność zakonów pod 
względem majątkowym: finansowo-podatkowym, budowlanym, duszpaster-
skim i wydawniczym, g) Koordynowanie pracy oraz instruowanie i szkolenie 
aparatu wydziałów d/s wyznań PWRN w zakresie zadań na odcinku zakon-
nym, h) Prowadzenie spraw związanych z duszpasterstwem polonijnym oraz 
koordynowanie całokształtu działalności Urzędu na tym odcinku”18. Zasad-
nicza praca wydziału ogniskowała się na utrzymaniu i pogłębianiu lojalności 
zakonów wobec władz państwowych oraz zapewnieniu odpowiedniego do-

15Tymczasowy Statut Organizacyjny Urzędu do Spraw Wyznań, MP nr 078, poz. 905; H. Misz-
tal, A. Mezglewski, s. 38.

16Tymczasowy Statut Organizacyjny Urzędu do Spraw Wyznań, MP nr 078, poz. 905.
17AAN, UdsW, sygn. 142/1, Pismo Eryka Sztekkera do Ministra Kazimierza Kąkola, Kierow-

nika Urzędu do Spraw Wyznań z 31 XII 1976 roku, k. 90.
18D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989, 

t. 1: Problematyka organizacyjno-personalna, Łomianki 2011, s. 53.
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pływu duchowieństwa zakonnego do pracy za granicą wśród Polonii, a także 
na realizowaniu spraw zleconych przez kierownictwo UdsW19. Urzędnicy 
wyznaniowi, zajmujący się sprawami zakonów i duszpasterstwem polonij-
nym, byli odpowiedzialni za przygotowywanie projektów opinii i decyzji do-
tyczących działalności zakonów i zakonników za granicą oraz za działalności 
Polonii zagranicznej20. 

Zawarte w statucie ogólnikowe stwierdzenia umożliwiały urzędnikom 
wyznaniowym dowolne ich interpretowanie i nadużywanie uprawnień wo-
bec Kościoła21. Urząd prowadził działania dwukierunkowe. Jedne oficjalne 
z tzw. „dobrą wolą” wobec Kościoła, oraz działania wrogie które, były po-
dejmowane i wysyłane do podległych organów administracji państwowej za 
pomocą ściśle tajnych czy poufnych wytycznych22.

UdsW uzyskał uprawnienia, dzięki którym mógł według uznania ingero-
wać niemalże we wszystkie sprawy Kościoła, co było niezgodne z Konstytu-
cją. Przypisywał sobie wyłączne prawo do interpretacji ustaw, a swoją działal-
nością często wykraczał poza Statut23. Swoją drogą, uprawnienia nadzorcze 
Urzędu nad sprawami wyznaniowymi nie były celowo ściśle określone, by 
umożliwić dowolne sprawowanie funkcji nadzorczych24. Takie uregulowanie 
prawne pozwoliło urzędnikom pionu wyznaniowego stosować wobec związ-
ków wyznaniowych zasadniczo trzy formy nadzoru: prewencyjny, weryfika-
cyjny i represyjny. W ramach nadzoru prewencyjnego władza państwowa 
dążyła do zapobieżenia zawczasu niepożądanej, z punktu widzenia polityki 
państwa, decyzji lub działań instytucji wyznaniowej. Nadzór weryfikacyjny 
służył dokonywaniu kontroli lub sprawdzeniu podjętych decyzji instytucji 
wyznaniowej i umożliwiał ich uchylenie. W sytuacjach wyjątkowych był sto-
sowany nadzór represyjny, gdy w opinii urzędników państwowych, instytucja 
wyznaniowa naruszała zakazy lub nie przestrzegała obowiązującego prawa25. 

UdsW wiele uwagi poświęcał opracowywaniu raportów dotyczących: 
działalności duszpasterskiej wśród Polonii i duszpasterzy polonijnych, ich 

19Tamże, s. 53.
20AAN, UdsW, sygn. 142/1, Zakres czynności Wydziału Zakonów UdsW, k. 205.
21L. Fiejdasz, Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec Kościoła 

katolickiego w latach 1950-1973, Lublin 2012, s. 26.
22Tamże, s. 26.
23D. Zamiatała, s. 51.
24M. Pietrzak, Prawo Wyznaniowe, Warszawa 1988, s. 234-235.
25D. Zamiatała, s. 51.

Ks. Dominik Zamiatała



151

stosunku do ustroju socjalistycznego w Polsce oraz charakterystyk czoło-
wych postaci. Co jakiś czas uzupełniano wykazy placówek duszpasterstwa 
polonijnego i sporządzano spisy kapłanów w nich pracujących. W tym też 
celu UdsW utrzymywał stałe, robocze kontakty z innymi instytucjami pań-
stwowymi, zajmującymi się problematyka polonijną i opiniował dla nich 
różne sprawy np. sprawy celne duszpasterzy polonijnych.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę prezentacji i charakterystyki ma-
teriałów archiwalnych dotyczących duszpasterstwa polonijnego, wytworzo-
nych przez były UdsW i znajdujących się AAN w Warszawie. Analiza tych 
akt może dostarczyć wiele ciekawych informacji dotyczących dziejów tego 
duszpasterstwa. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że zgromadzone w tym 
archiwum akta stanowią ważną, ale nie jedyną bazę źródłową w badaniach 
nad dziejami duszpasterstwa polonijnego w drugiej połowie XX wieku. Stan 
zachowanej dokumentacji byłego UdsW jest dobry. 

Dokonanie systematyzacji zachowanych akt oraz wskazanie najważniej-
szych materiałów archiwalnych, dokumentujących interesujące nas zagad-
nienie, może pomóc w poszukiwaniu istotnych informacji odnośnie Polo-
nii i polonijnego duszpasterstwa. Jest to ważne, ponieważ w zespole UdsW 
nie wyodrębniono osobnej podgrupy akt dotyczących duszpasterstwa 
polonijnego. Poszczególne dokumenty czy teczki dokumentów jego doty-
czące, są rozproszone po innych teczkach czy spisach rzeczowych. Więk-
szość z nich znajduje się w spuściźnie po Wydziale Zakonów oraz Wydziale 
Rzymskokatolickim UdsW. Dokonując przeglądu źródeł zgromadzonych 
w AAN, należy zacząć od akt dotyczących kształtowania się ogólnej po-
lityki komunistycznego państwa wobec Polonii i duszpasterstwa polonij-
nego. Zainteresowanie się tą kwestią przez UdsW i komunistów nastąpiło 
dopiero w połowie lat 60. XX wieku. Źródła archiwalne zawierają na ten 
temat wiele ważnych informacji oraz ukazują stan wiedzy władz komuni-
stycznych na temat działalności zakonów za granicą, a nawet konkretnych 
wydarzeń z życia tych ośrodków26.

26Autor w tym miejscu pragnie zaznaczyć, że w tym artykule nie będzie podawał w przypisach 
dokładnie sygnatur wszystkich teczek poruszanych zagadnień. Ograniczy się tylko do przedsta-
wienia niektórych przykładowych sygnatur teczek archiwalnych związanych poruszanymi zagad-
nieniami. AAN, UdsW, sygn. 133/21; UdsW, sygn. 133/22; UdsW, sygn. 133/159; UdsW, sygn. 160; 
UdsW, sygn. 161; UdsW, sygn. 162; UdsW, sygn. 163. W związku z tym, że wszystkie poniżej cy-
towane sygnatury odnoszą się tylko i wyłącznie do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), 
Autor w kolejnych przypisach zrezygnował podawania za każdym razem tego archiwum. 
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Ważnym elementem działania UdsW było prowadzenie statystyki wy-
znaniowej, dotyczącej duszpasterstwa polonijnego na podstawie raportów 
przesyłanych poprzez MSZ i rozmów z duszpasterzami oraz ich przełożony-
mi. Bogatym źródłem informacji są też teczki dotyczące działalności dusz-
pasterskiej księży z PRL wśród Polonii. Przykładem może tu być „Notatka 
dot. działalności duszpasterskiej księży z PRL wśród Polonii i na misjach”  
z 30.04.1969 roku27. W zbiorze archiwalnym UdsW zgromadzone są ciekawe 
informacje o duszpasterstwie polonijnym28. 

Cennym źródłem na temat duszpasterstwa polonijnego są opinie i opra-
cowywane co jakiś czas przez urzędników wyznaniowych analizy środowisk 
polonijnych29. W tym aspekcie bogaty materiał badawczy stanowią materia-
ły: akta administracyjne UdsW, np. sprawozdania z pracy wydziału zakonów 
z różnych lat (np. 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979 r.)30. Są tutaj przecho-
wywane również ciekawe materiały dotyczące zakonów Kościoła rzymsko-
katolickiego w Polsce i ich wkładu w duszpasterstwo polonijne31, a także akta 
zawierające plany, sprawozdania, opinie władz państwowych i innych insty-
tucji odnośnie duszpasterstwa polonijnego w świecie i zakonów pracujących 
w środowiskach polonijnych czy zawierające ogólne wzmianki o duszpaster-
stwie polonijnym32. Część dokumentacji zawiera informacje dotyczące sy-
tuacji wśród duszpasterstwa polonijnego. W niektórych ogólnych sprawoz-
daniach dotyczących działalności zakonów i zgromadzeń zakonnych może-
my uzyskać także szczegółowsze dane o pracy duchowieństwa zakonnego 
wśród polskiej emigracji33. Są też dokumenty mówiące o krajach, w których 
pracowali duszpasterze polonijni34. Część zgromadzonej tam dokumentacji 
dotyczy ocen duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych okresach, np. 
Ocena duszpasterstwa polonijnego /na podstawie danych z lat 1980-1982/, czy 
kwestii współpracy z duchowieństwem polonijnym z lat osiemdziesiątych35. 
Zawarte są tam także oceny duszpasterstwa polonijnego, tezy do informacji  

27UdsW, sygn. 133/159.
28UdsW, sygn. 133/22.
29UdsW, sygn. 133/152.
30UdsW, sygn. 133/475; UdsW, sygn. 142/1; UdsW, sygn. 133/2.
31UdsW, sygn. 133/29.
32UdsW, sygn. 133/22.
33UdsW, sygn. 133/15.
34UdsW, sygn. 126/164.
35UdsW, sygn. 126/164.
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o duszpasterstwie polonijnym, sprawozdania z wykonania pracy wśród Po-
lonii. Natkniemy się też na dokumenty, w których są zawarte tezy do wystą-
pień urzędników wyznaniowych na spotkaniach międzyresortowej Komisji 
do Spraw Polonii Zagranicznej. 

Inną ważną grupą archiwaliów dokumentujących działalność duszpaster-
stwa polonijnego są akta zawierające charakterystyki i oceny duszpasterstwa 
polonijnego, środowisk polskiej emigracji w krajach Europy Zachodniej, re-
lacji miejscowego Kościoła do Polonii i duszpasterstwa, liczbę placówek oraz 
osób korzystających z ich posługi np. „Duszpasterstwo Polonijne w Europie 
Zachodniej”36. Są również dokumenty dotyczące poszczególnych polonijnych 
placówek duszpasterskich. Mamy tutaj także różnego rodzaju notatki infor-
macyjne, dotyczące działalności duszpasterzy polonijnych w poszczególnych 
krajach Europy, np. „Notatka informacyjna o działalności kleru polskiego we 
Francji, w Norwegii, Stanach Zjednoczonych, NRD, ZSRR”37. UdsW zajmo-
wał się, co wynika z zachowanych archiwaliów, również sprawami duszpa-
sterstwa wśród Polonii w Holandii, Gwatemali i w innych krajach38. Część 
akt dotyczy działalności członków zakonów i zgromadzeń zakonnych wśród 
Polonii, np. kwestii Polskiej Prowincji Ojców Oblatów we Francji39 czy sytu-
acji wśród polskich zmartwychwstańców w Austrii40. Są akta dotyczące pracy 
paulinów i franciszkanów w USA41. Ciekawym źródłem poznawczym są rów-
nież sprawozdania z wyjazdów księży proreżimowych do środowisk polonij-
nych. Tu dla przykładu można podać – „Sprawozdanie z wyjazdu ks. pułk. 
Juliana Humeńskiego Generalnego Dziekana WP i ks. ppłk. Józefa Narlocha 
proboszcza Garnizonu Chełmno do Francji w sierpniu 1974 roku”42. 

Przechowywane w AAN źródła archiwalne odnoszą się także do ówcze-
snego podejścia komunistycznej władzy PRL do Polonii i troski duszpaster-
skiej polskiego duchowieństwa o rodaków na obczyźnie. Ukazują pewną 
ewolucję poglądów komunistów na tę duszpasterską działalność Kościoła 
katolickiego w Polsce. 

36UdsW, sygn. 126/164.
37UdsW, sygn. 133/163; UdsW, sygn. 126/170; UdsW, sygn. 133/100; UdsW, sygn. 133/157; 

UdsW, sygn.133/157.
38UdsW, sygn. 142/62.
39UdsW, sygn. 133/19.
40UdsW, sygn. 133/170.
41UdsW, sygn. 133/19.
42UdsW, sygn. 133/152.
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Kontynuując rekonesans po zasobie archiwalnym UdsW w AAN, należy 
zatrzymać się nad materiałami archiwalnymi, dotyczącymi gromadzonych 
informacji o współpracy z duchowieństwem polonijnym i przedsięwzięciach 
władz państwowych w celu jej zintensyfikowania z lat 70. XX wieku. Są do-
kumenty ukazujące, jakie zalecenia dawał UdsW księżom pracującym wśród 
Polonii43. Są one także źródłem wiedzy o działalności duszpasterzy polonij-
nych oraz ich zaangażowaniu politycznym na rzecz PRL44.

Ważne dla badanego zagadnienia są dokumenty ukazujące różne formy 
oddziaływania władz komunistycznych na duchowieństwo wyjeżdżające 
do pracy wśród Polonii45. Są też przechowywane, opracowane przez komu-
nistyczne władze, programy pracy wśród Polonii. Wyjaśniają one sposoby  
i cele podejmowanych przez komunistów działań wobec tego duszpaster-
stwa i środowisk polonijnych, zwłaszcza uznanych przez nich za wrogie lub 
lojalne wobec PRL. UdsW w szczególności czuwał nad realizacją dyrektyw 
czynników rządowych i partyjnych odnoszących się do kwestii wpływu na 
duchowieństwo zajmujące się duszpasterstwem wśród Polonii. Są dokumen-
ty ukazujące działalność Międzyresortowej Komisji ds. Polonii Zagranicznej. 
Dużą wartość mają w tym względzie zachowane w AAN protokoły z posie-
dzeń tej Komisji. Ukazują one jasno intencje działań komunistycznych władz 
podejmowanych wobec duszpasterzy polonijnych46. Jaką miały one rangę  
i znaczenie, świadczy skład uczestników tych narad. Dla przykładu war-
to podać, że w kwietniu 1973 roku w takiej konferencji wzięli m.in. udział: 
wicepremier Józef Tejchma oraz przedstawiciele Wydziału Zagranicznego 
KC PZPR, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów, Min. Handlu 
Zagranicznego, Min. Kultury i Sztuki, Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego  
i Techniki, Min. Oświaty i Wychowania, Min. Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, 
Min. Spraw Wewnętrznych, Min. Spraw Zagranicznych, Polskiej Akademii 
Nauk, Urzędu ds. Kombatantów, Urzędu ds. Wyznań, Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki, Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk, 
Komitetu ds. Radia i Telewizji, Rady Głównej Federacji Socjalistycznych 
ZMP, Naczelnej Organizacji Technicznej, P.A. „Interpress”, Zarządu Główne-
go ZBoWiD, Towarzystwa „Polonia”, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  

43UdsW, sygn. 138/27; UdsW, sygn. 133/21.
44UdsW, sygn. 142/62.
45UdsW, sygn. 133/22; UdsW, sygn. 138/28.
46UdsW, sygn. 126/170; UdsW, sygn. 133/23.
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i „Cepelii”47. W zachowanej dokumentacji możemy odtworzyć, jakie komu-
niści stosowali formy oddziaływania na duchowieństwo wyjeżdżające do 
pracy w środowiskach polonijnych48. Kolejne istotne informacje, niezbędne 
do gruntownego poznania polityki władz komunistycznych wobec dusz-
pasterstwa polonijnego, możemy uzyskać, badając akta dotyczące planów  
i realizacji zadań UdsW wytyczonych przez rządowy „Plan pracy z Polonią 
w krajach kapitalistycznych”49. Znajdziemy też istotne informacje o różnego 
rodzaju programach współpracy władz komunistycznych z duszpasterzami 
polonijnymi rozsianymi na różnych kontynentach np. dokument „Program 
współpracy z duchowieństwem polonijnym w Ameryce Łacińskiej” czy  
w krajach kapitalistycznych w latach 1986-1990, także ustalenia strony rzą-
dowej dotyczące polityki wobec Polonii i duszpasterstwa polonijnego50. Jeśli 
chodzi o kwestię zrealizowanych planów pracy dotyczącej kwestii polonij-
nych, są tam także zawarte ważne akta, np. „Sprawozdanie z wykonania pla-
nu pracy z Polonią”51. Niektóre zawarte tam dokumenty ukazują nam także 
różnego rodzaju formy stosowane przez komunistyczne władze w celu od-
działywania na duchowieństwo wyjeżdżające do pracy w środowiskach po-
lonijnych52.

Dość istotne informacje znajdziemy także w sprawozdaniach z pracy wy-
konywanej przez pracowników UdsW, np. Eryka Sztekkera za rok 1976 czy 
197853. Godne uwagi są opracowane przez tego urzędnika raporty dotyczą-
ce niektórych problemów wyznaniowych i zrealizowanych działań na tym 
polu54.

W kolejnej grupie przechowywanych tam dokumentów znajdziemy in-
formacje dotyczące polityki komunistów wobec polonijnej prasy katolickiej. 
Niektóre akta zawierają informacje o stanowisku władz komunistycznych 
wobec polityki redakcyjnej niektórych katolickich czasopism wydawanych 
dla polskiej emigracji np. miesięcznika „Niepokalana” ukazującego się we 
Francji, „Głosu Katolickiego” i „Ludu” wydawanych przez Księży Misjonarzy 

47UdsW, sygn. 133/173. 
48UdsW, sygn. 133/22.
49UdsW, sygn. 133/173; AAN, UdsW, sygn. 133/22; UdsW, sygn. 133/172; UdsW, sygn. 133/164.
50UdsW, sygn. 133/21; UdsW, sygn. 126/164; UdsW, sygn. 133/173.
51UdsW, sygn. 133/164.
52UdsW, sygn. 133/22.
53UdsW, sygn. 133/2.
54UdsW, sygn. 133/12.
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w Brazylii czy wobec strategii wydawniczej miesięcznika „Nasza Rodzina” 
np. w okresie od roku 1970 do roku 197455.

Przeglądając dalej zasób archiwalny zgromadzony w AAN, znajdziemy ma-
teriały ukazujące kwestie współpracy na omawianym odcinku UdsW z inny-
mi resortami władzy państwowej. Część dotyczy współpracy z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych i jego agendami – ambasadami i konsulatami56. Dzięki 
tej współpracy UdsW mógł śledzić, w miarę na bieżąco, poczynania polskich 
duchownych w środowiskach emigracyjnych i interweniować odpowiednio 
do zaistniałych okoliczności57. Znajdziemy tutaj np. wymianę pism między  
A. Łopatką, szefem UdsW, a Marianem Orzechowskim, Ministrem Spraw Za-
granicznych PRL z lat 80. XX wieku58. Bardzo interesująca jest korespondencja 
szefa UdsW z polskimi ambasadorami za granicą, np. list K. Kąkola do Tade-
usza Orzechowskiego, Ambasadora PRL w Republice Francuskiej z 28 listopa-
da 1976 roku59 Sporo istotnych informacji na poruszany przez nas temat od-
najdziemy w korespondencji między Kierownikiem UdsW a członkami rządu 
PRL np. Wincentym Kraśko60. Część dokumentów dotyczy korespondencji 
między UdsW a Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej czy Wydziałami 
Zdrowia i Opieki Społecznej przy Urzędach Wojewódzkich61.

Jak już wcześniej wspomniałem, ciekawym źródłem do badań nad Po-
lonią jest korespondencja między UdsW a Konsulami Generalnymi i Am-
basadorami PRL z różnych krajów62, m.in. z Sydney w Australii, z Danii, ze 
Sztokholmu w Szwecji, z Sao Paulo w Brazylii, z Hagi, z Los Angeles, z Ca-
racas63. Polskie placówki dyplomatyczne za granicą były zobligowane prze-
syłać regularnie do MSZ oraz UdsW sprawozdania z działalności polonijnej 
polskiego duchowieństwa, zwłaszcza z Anglii, USA, Brazylii, Szwecji, Fran-
cji, Kanady, Holandii, zwracając szczególnie uwagę na ich postawę społecz-
no-polityczną. W raportach konsulatów czy ambasad zamieszczano infor-
macje o postawach duszpasterzy polonijnych, o działalności tych ośrodków 

55UdsW, sygn. 133/158; UdsW, sygn. 133/23; UdsW, sygn. 133/162.
56UdsW, sygn. 133/161; UdsW. sygn. 133/163; UdsW, sygn. 133/21.
57UdsW, sygn. 133/171.
58UdsW, sygn. 126/179.
59UdsW, sygn. 133/163.
60UdsW, sygn. 133/22.
61UdsW, sygn. 126/114; UdsW, sygn. 133/154.
62UdsW, sygn. 133/172.
63UdsW, sygn. 126/170; UdsW, sygn. 133/162, UdsW, sygn. 133/171; UdsW, sygn. 133/74; 

UdsW, sygn. 133/16; UdsW, sygn. 133/173.
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duszpasterskich i ich oddziaływaniu na miejscową Polonię. Charakteryzo-
wano poszczególnych duchownych, opisywano ich zaangażowanie, kontakty 
z miejscowymi władzami. Zachowane materiały sprawozdawcze zawierają 
także wiele szczegółowych informacji o przebiegu różnych uroczystości pa-
triotycznych – polskich w tych ośrodkach oraz o wizytach pasterskich bi-
skupów z Polski. UdsW, dzięki uprzejmości Departamentu Konsularnego 
MSZ, zbierał na bieżąco i sukcesywnie z placówek konsularnych informacje 
dotyczące postaw polskiego duchowieństwa, ich charakterystyki, wyznawa-
nych poglądów, ich pracy, kontaktach z polskimi konsulatami, obecności na 
uroczystościach organizowanych przez polskie placówki dyplomatyczne, 
zaangażowania w działalność wrogich wobec PRL organizacji polonijnych. 
Placówki te również informowały na bieżąco o poczynaniach duszpasterzy 
polonijnych, zwłaszcza jeśli przejawiali wrogą i szkodliwą działalność wobec 
Polski Ludowej. Na podstawie tych informacji, UdsW przeprowadzał roz-
mowy z władzami zakonnymi w celu nakłonienia ich do zmiany postawy. 
Dla przykładu, zajdziemy tam sprawę dwóch chrystusowców pracujących  
w USA. W 1977 roku Konsulat Polski z Chicago w USA poinformował 
UdsW o wrogiej PRL działalności księży: Zbigniewa Olbrysa z Los Angeles  
i Wojciecha Baryskiego z San Francisco. Na tej podstawie UdsW przeprowa-
dził rozmowę na temat tych księży z władzami generalnymi chrystusowców, 
które zapewniły władze, że wpłyną na zmianę postawy tych księży64.

Ważne miejsce w zasobie archiwalnym zajmują akta dotyczące relacji 
między UdsW a centralnymi władzami rządowymi i PZPR. Ukazują one ja-
sno, że wszelkie decyzje związane z duszpasterstwem polonijnym UdsW 
konsultował z najwyższymi czynnikami władz państwowych i partyjnych. 
W tej kwestii godna uwagi jest korespondencja między UdsW w Wydzia-
łem Administracyjnym KC PZPR, członkami Biura Politycznego KC PZPR 
czy I Sekretarzem KC PZPR, np. w latach 80. z Wojciechem Jaruzelskim65. 
Zachowała się też korespondencja UdsW z Prezesem Rady Ministrów Pio-
trem Jaroszewiczem66. Nie sposób pominąć dokumentacji świadczącej, że  
w kwestii duszpasterstwa polonijnego UdsW współpracował z Wojewódzki-

64D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989, 
t. 2: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-1989, Warszawa 2012, s. 227.

65UdsW, sygn. 133/15; UdsW, sygn. 133/23; UdsW, sygn. 133/162; UdsW, sygn. 126/179; 
UdsW, sygn. 126/164.

66UdsW, sygn. 133/152.
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mi Wydziałami Wyznań67. Interesujące materiały, znajdujące się AAN, dotyczą 
również rozmów UdsW z Episkopatem na temat duszpasterstwa polonijnego68.

W zasobach po UdsW zachowały się również ciekawe ankiety, jakie 
urzędnicy wyznaniowi przeprowadzali wśród duchowieństwa polonijnego, 
przyjeżdżającego do kraju na urlop. W tych ankietach interesowali się takimi 
sprawami jak: liczba misjonarzy, wiek misjonarzy, kto opuścił Polskę przed 
wojną, kto w czasie wojny, kto po wojnie, liczba polskich parafii, domów za-
konnych, placówek, instytucji prowadzonych przez polskie duchowieństwo 
(szkoły, szpitale itp.), wybitniejsze osobistości, kontakty z polskimi placów-
kami dyplomatycznymi, ważniejsze społeczne akcje podejmowane przez du-
chowieństwo, postawa miejscowej hierarchii kościelnej względem Polaków, 
postawa władz państwowych do Polaków, wydawnictwa religijne i prasa wy-
znaniowa wykorzystywana przez duszpasterzy polonijnych69.

Nieocenioną wartość dla badań nad Polonią mają akta zawierające kore-
spondencję między UdsW a przełożonymi prowincjalnymi czy przełożony-
mi generalnymi zakonów, a dotyczącą spraw związanych z duszpasterstwem 
wśród Polonii. Są tu też przechowywane notatki i stenogramy z rozmów, 
jakie na powyższe tematy przeprowadzano w UdsW z wyższymi przełożo-
nymi zakonnymi. Wśród nich jest rewelacyjna „Notatka z rozmowy prze-
prowadzonej 18.10.1975 r. z ks. dr Tadeuszem Gocłowskim – prowincjałem 
Zgromadzenia XX. Misjonarzy”70. Ciekawe informacje zawierają także teczki 
prowincjałów, w których są przechowywane pisma wyższych przełożonych 
zakonnych do UdsW w różnych sprawach związanych z wyjazdami polskich 
kapłanów do pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji71. 

W tym zasobie jest przechowywana dokumentacja dotycząca różnych 
konferencji, spotkań zorganizowanych w Urzędzie do Spraw Wyznań z 
prowincjałami zgromadzeń zakonnych, które w jakiś sposób obrazują 
nam wzajemne relacje między tymi stronami oraz sposoby dogadywania 
się i współpracy na tym polu działalności72. Na przykład: 8 października 
1969 roku UdsW przeprowadził rozmowy z prowincjałami zgromadzeń 

67UdsW, sygn. 133/16.
68UdsW, sygn. 138/27.
69UdsW, sygn. 138/12.
70UdsW, sygn. 133/117; UdsW, sygn. 133/162.
71UdsW, sygn. 133/151; UdsW, sygn. 133/175; UdsW, sygn. 133/117; UdsW, sygn. 133/20; 

UdsW, sygn. 133/19;UdsW, sygn. 133/23.
72UdsW, sygn. 133/23; UdsW, sygn. 133/173; UdsW, sygn. 133/20; UdsW, sygn. 133/176.

Ks. Dominik Zamiatała



159

męskich na temat wyjazdów duszpasterskich polonijnych i misyjnych oraz 
poinformował zebranych, jakie aspekty działalności duszpasterskiej wśród 
Polonii interesują władze PRL. Wzięło w nim udział 12 prowincjałów,  
4 zastępców 1 generał i przedstawiciel sekretariatu episkopatu ks. Gościń-
ski, dyrektor Biura Sekretariatu Episkopatu. Uczestniczyli: ks. Stefan Bato-
ry – prowincjał XX Orionistów, ks. Józef Król – Prowincjał XX Salezjanów, 
ks. Stanisław Martuszewski – prowincjał XX Pallotynów, ks. Franciszek 
Myszka – prowincjał ks. Misjonarzy, ks. Józef Nawieśniak – prowincjał XX 
Sercanów, o. Stanisław Nawrocki – prowincjał oo Jezuitów, ks. Witold Nie-
ciecki – prowincjał XX Marianów, ks. Józef Piątkowski – prowincjał XX 
Salwatorianów, ks. Jan Stańczyk – prowincjał oo. Redemptorystów, o. Józef 
Szetela – prowincjał oo. Franciszkanów z Krakowa, ks. Edward Szymanek 
– przełożony XX Chrystusowców, ks. Leonard Szymański – prowincjał XX 
Werbistów, ks. Józef Tomys – prowincjał XX Oblatów, o. Jerzy Tomziński 
– generał zakonu Paulinów, ks. Jan Traczyński – p.o. prowincjała XX zmar-
twychwstańców, ks. Pawicki – przedstawiciel oo. Franciszkanów konwen-
tualnych z Warszawy73. Co ciekawe, znajdziemy tutaj dokumenty poświad-
czające naciski na przełożonych zakonnych ze strony władz państwowych 
odnośnie wysyłania większej liczby księży do pracy wśród Polonii74. Jest 
tam także zachowana spuścizna po gromadzeniu przez UdsW danych na 
temat wyjazdów służbowych członków zakonów i zgromadzeń zakonnych 
za granicę75.

W omawianych zasobach AAN dobrze zachowała się spora liczba doku-
mentów dotyczących prowadzonych przez UdsW przez całe lata liczbowych 
danych statystycznych odnośnie księży z Polski, którzy wyjechali do pracy 
wśród Polonii oraz geograficzne ich rozmieszczenie. np. liczba księży, którzy 
w latach 1945-1971 wyjechali do pracy w środowiskach polonijnych i geo-
graficzne rozmieszczenie ww. księży76. UdsW prowadził rejestrację wszyst-
kich placówek duszpasterstwa polonijnego. Do ważnych dokumentów tam 
zgromadzonych należą akta dokumentujące prośby środowisk polonijnych  
o księży z Polski do pracy wśród rodaków na obczyźnie77. 

73UdsW, sygn. 133/23.
74UdsW, sygn. 133/176.
75UdsW, sygn. 133/176.
76UdsW, sygn. 133/22.
77UdsW, sygn. 133/168; UdsW, sygn. 133/19; UdsW, sygn. 133/156; UdsW, sygn. 133/161.
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Na szczególną uwagą i kwerendę zasługują liczne materiały dotyczące 
kwestii wyjazdów poszczególnych zakonników, zakonnic, księży diece-
zjalnych do pracy wśród Polonii, np. „Notatka w sprawie wyjazdów osób 
duchownych i zakonnych za granicę”78, czy „Notatka w sprawie wyjaz-
du księży zakonnych i zakonnic do pracy duszpasterskiej i misyjnej poza 
granice kraju”79. W tej grupie dokumentów liczną grupę stanowią akta 
dotyczące pozwoleń lub ich braku, na wyjazd księży za granicę do pracy 
w środowiskach polonijnych oraz motywów, jakimi władze państwowe 
się kierowały w tej kwestii80. Ważnym i ciekawym źródłem poznawczym 
są akta dotyczące kwestii przyznawania paszportów poszczególnym oso-
bom duchownym i zakonnym. W zasobie AAN w Warszawie zachowały 
się w sporej liczbie akta osobowe duszpasterzy polonijnych. Każdy dusz-
pasterz polonijny znajdował się w zakresie zainteresowania urzędników 
wyznaniowych i nie tylko. Gromadzono w ich sprawie liczne informacje 
co do walorów moralnych, lojalności czy wrogości wobec PRL. Niektóre 
teczki przedstawiają charakterystyki duszpasterzy polonijnych i opinie  
o nich zbierane w środowiskach polonijnych, np. o księdzu Janie Pitoniu, 
Rektorze Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii81. Są one źródłem wiedzy  
o postawach polskiego duchowieństwa i poziomie intelektualnym i du-
chowym oraz ich stosunku wobec władzy komunistycznej PRL. W tych 
zbiorach znajdują się także notatki ze spotkań urzędników wyznanio-
wych z duszpasterzami polonijnymi82. Zawierają on ważne informacje  
o środowiskach polskiej emigracji i blaskach i cieniach pracy wśród nich 
księży przybyłych z Polski.

Do kolejnej grupy spraw należą akta UdsW związane z przeprowadza-
niem przez ten urząd od połowy lat 60. XX wieku, każdego roku w maju, 
kilkudniowego seminarium wyjazdowego dla członków zakonów i zgro-
madzeń zakonnych, udających się na placówki duszpasterskie polonijne 
i misyjne za granicą83. Na ten temat zachowała się liczna dokumentacja. 

78UdsW, sygn. 142/1.
79UdsW, sygn. 133/176; UdsW, sygn. 138/54; UdsW, sygn. 133/165.
80UdsW, sygn. 133/101; UdsW, sygn. 133/172; UdsW, sygn. 133/176.
81UdsW, sygn. 133/152.
82UdsW, sygn. 126/170; UdsW, sygn. 133/16; UdsW, sygn. 133/171; UdsW, sygn. 133/19.
83UdsW, sygn. 133/176; UdsW, sygn. 133/23; UdsW, sygn.126/179; UdsW, sygn.126/179; 

UdsW, sygn. 33/20; UdsW, sygn. 133/2; UdsW, sygn. 138/58.
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Przedstawia ona założenia organizacyjno-programowe tych seminariów,  
a także informacje o ich o przebiegu i wynikach. Zawiera także ciekawe in-
formacje ze spotkań indywidualnych urzędników wyznaniowych z księż-
mi udającymi się do pracy za granicą wśród Polonii. Liczna jest także do-
kumentacja zawierająca sprawozdania ze spotkań organizowanych przez 
urzędników wyznaniowych z duszpasterzami, którzy przyjechali do kraju 
na urlop84.

Przechowywane w AAN archiwalia, dokumentujące politykę komuni-
stów wobec duszpasterstwa polonijnego w drugiej połowie XX wieku, uka-
zują zaledwie fragment dziejów tego duszpasterstwa z perspektywy przed-
miotowego podejścia ze strony władz realizujących ideologię marksistowsko
-leninowską. Zgromadzone tam akta pozwalają jednak na podjęcie istotnych 
badań nad Polonią. Dokumentują one nie tylko podejście władz PRL do 
działalności Kościoła katolickiego w Polsce, w tym zakresie w ówczesnych 
realiach i uwarunkowaniach wewnętrznych oraz międzynarodowych. Po-
kazują także sam stosunek oraz zaangażowanie duchowieństwa katolickiego  
w pracy polonijnej. 

Konkludując, należy zauważyć, że stanowią one ważną i niezbęd-
ną bazę źródłową, a w konfrontacji z innymi źródłami mogą stanowić 
bardzo ważną podstawę do badań nad dziejami duszpasterstwa polo-
nijnego. 

84UdsW, sygn. 126/164; UdsW, sygn. 138/28; UdsW, sygn. 142/5; UdsW.
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Chaplaincy of the Polish community abroad 
in the years 1945-1989 in the records of the Office 
for Religious Affairs-reconnaissance of the archival fonds 
in the Central Archives of Modern Records in Warsaw
This article is an attempt to present and characterise archival ma-
terials relating to pastoral work among the Poles, which were pro-
duced by the Office for Religious Affairs and is now stored in the 
Central Archives of Modern Records in Warsaw. The condition 
of the preserved documentation of the former Office for Religio-
us Affairs is good. The analysis of the above mentioned records  
presented in this article provides the researchers involved in the 
Polish community abroad with a lot of interesting information 
about the history of the Catholic chaplaincy of the Polish com-
munity abroad. The article systematised the preserved documen-
tation and identified the most important archival materials do-
cumenting the issue presented in it, which can help in the search 
for relevant information on the Polish community abroad and 
its chaplaincy. It is important, because in the fonds of  the Office 
for Religious Affairs there is no subgroup of records  on the cha-
plaincy of the Polish community abroad. Individual documents 
or folders relating to chaplaincy are scattered in other folders or 
registries. Most of them are located in the heritage of the Depart-
ment of Religious Orders and Roman Catholic Department of 
the Office for Religious Affairs. Thus the presented records show  
a general policy of the communist state towards the Polish com-
munity abroad and its chaplaincy. The article also analyzed do-
cumentation showing the cooperation of the Office for Religious 
Affairs with other entities of the government and the party, for 
example. Ministry of Foreign Affairs (especially with the Embas-
sies and Consulates) and the Politburo of the Polish United Wor-
kers. Also, the article discussed the various forms of documenta-
tion presenting the impact of the communist authorities on the 
clergy who went to work among the Polish community abroad. In 
addition, the work presented archival materials relating to talks 
between the Office for Religious Affairs, and the Episcopate and 

Ks. Dominik Zamiatała



163

Duszpaterstwo polonijne w latach 1945-1989 w dokumentach...

higher superiors of monasteries  on the chaplaincy of the Polish 
community abroad. The following paper also showed a group of 
documents ,produced by the Office for Religious Affairs, concer-
ning directly the centres of the chaplaincy of the Polish commu-
nity abroad and their chaplains. 

Słowa kluczowe: 
duszpasterstwo polonijne, Urząd ds. Wyznań, Archiwum Akt No-
wych

Key words: 
chaplaincy of the Polish community abroad, the Office for Religio-
us Affairs, the Central Archives of Modern Records
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Wielokrotnie w literaturze specjalistycznej podejmowano próby opra-
cowania definicji pojęcia „Polonia”, ukazania jego genezy i zakresu znacze-
niowego. Dzieje tej problematyki obszernie omówili m.in.: T. Łepkowski1,  
A. K. Paluch2, Z. Peszkowski3 i W. Śladkowski4. W tego rodzaju rozważaniach 
rzadko zwraca się jednak uwagę na definicje funkcjonujące w encyklopediach  
i słownikach, a przecież najlepiej dokumentują one problematykę terminolo-
giczną rozważaną w poszczególnych okresach rodzimej historiografii. Kwe-
renda przeprowadzona w polskich encyklopediach powszechnych ukazuje, 
że termin ten na gruncie leksykografii pojawił się dość późno. Nie jest zupeł-
nie znany XIX-wiecznej Encyklopedii Orgelbranda, a w przedwojennej edycji 
Encyklopedii „Gutenberga” znajdujemy jedynie krótkie wyjaśnienie: „Polonia 
– łacińska nazwa Polski”, a następnie pojawia się (zgodnie z ówczesną pi-
sownią) termin „Polonja” zdefiniowany jako „skupienie Polaków w obcych 
krajach”5. 

W historiografii okresu międzywojennego pojęcie „Polonia” najczęściej 
jawi się jako ekwiwalent terminu „Polska”. Użycie terminu obcego w formie 

1T. Łepkowski, Emigrant i członek Polonii (wokół pojęć i kategorii), w: Mechanizmy polskich 
migracji zarobkowych, red. C. Bobińska, Warszawa 1976, s. 158-176.

2A. K. Paluch, Inkluzywne i ekskluzywne rozumienie terminu „Polonia”, „Przegląd Polonijny” 
2 (1976), z. 2, s. 17-26.

3Z. J. Peszkowski, ABC Polonii świata, Orchard Lake 1985, s. 5-31.
4Zob. W. Śladkowski, Wychodźstwa polskiego zarys dziejowy, Lublin 1994, s. 3-10.
5Szerzej kwestie te opisano w Encyklopedii Gutenberga dopiero w Suplemencie Współczesnym 

zrealizowanym w latach 1997-2003 przez Wydawnictwo Gutenberg-Print (Polonia, t. XL/18, War-
szawa 2002, kol. 253-288).
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„Polonia” miało wskazywać na żywioł polski istniejący poza etnicznymi gra-
nicami Ojczyzny. Jednak jeszcze dość długo w historiografii polskojęzycznej 
uważano za stosowne uzupełniać to pojęcie przymiotnikiem „zagraniczna”. 
Utworzone w ten sposób wyrażenie „Polonia zagraniczna” funkcjonowało 
w krajowych publikacjach okresu międzywojennego (np. w tytule katalogu 
Powszechnej wystawy krajowej w 1929 roku użyto wyrażenia: „polonia zagra-
nicą”6), a także w wydawanych przez polskie ośrodki emigracyjne zarówno  
w okresie międzywojennym jak i w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie 
światowej.

W informatorze Światowego Związku Polaków z Zagranicy, wydanym  
w 1947 roku w Londynie, znalazła się definicja dobrze ilustrująca ówczesną 
terminologię polonijną: „w obecnie używanym pojęciu i nazwie «polonia 
zagraniczna» mieszczą się nie tylko obywatele polscy, nie tylko Polacy, ale  
i ludzie polskiego pochodzenia, polskiej krwi, ale obcej przynależności pań-
stwowej, a nawet narodowej”. Akcentuje ona trwanie więzów społeczno-po-
litycznych obywateli Państwa Polskiego przybywających trwale poza jego 
granicami. W publikacji tej zwrócono też uwagę na to, że „«Polonia zagra-
niczna» swoją często niezmiernie ciężką pracą, wywalczyła sobie w krajach 
osiedlenia własną pozycję społeczną i materialną, a jak się okazuje w Stanach 
Zjednoczonych i polityczną, zdobywając uznanie nie tylko dla siebie, ale i dla 
kraju swego pochodzenia – Polski”7.

W sposobie definiowania wyrażenia „Polonia” czy raczej „Polonia zagra-
niczna” w okresie powojennym z upływem lat coraz bardziej przenoszono 
akcent z aspektów politycznych czy społeczno-politycznych na narodowe, 
kulturalne i religijne, zwłaszcza, co zrozumiałe, miało to miejsce w historio-
grafii tworzonej w PRL. W polskiej leksykografii i encyklopedystyce jeszcze 
dość długo po II wojnie światowej starano się unikać wyodrębniania jednost-
ki hasłowej w postaci „Polonia” czy „Polonia zagraniczna”. Do czego upraw-
niała podana w XII-tomowym Słowniku języka polskiego W. Doroszewskie-
go definicja „Polonii” w postaci: „Polacy mieszkający stale poza granicami 
Polski”8, a zatem pomijająca wszelkie aspekty kulturowe czy społeczno-po-
lityczne i sprowadzająca „Polonię” jedynie do grupy o charakterze narodo-

6Polonja zagranicą. Powszechna wystawa krajowa w1929 r., Poznań 1929.
7Polonia zagraniczna, Polska i świat zachodni, Londyn 1947, s. 7.
8Słownik języka polskiego, t. V, red. W. Doroszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1964, s. 893.
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wym przebywającej poza granicami kraju. Natomiast w III-tomowej edycji 
Słownika języka polskiego PWN9 (1 wyd., Warszawa 1978) zabrakło w ogóle 
miejsca na wyrażenie „Polonia”. Wystąpiło jedynie przymiotnikowe „polo-
nijny”, zdefiniowane jako dotyczący polskich grup ludnościowych, Polaków 
mieszkających stale poza granicami Polski”10.

Encyklopedyczną konsekwencją takiego traktowania definicji „Polonii”, 
było pomijanie ewentualnego hasła w takim brzmieniu w encyklopediach 
wydawanych w okresie PRL przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe.  
W podstawowym wydawnictwie encyklopedycznym tej oficyny, tj. Wielkiej 
Encyklopedii Powszechnej PWN, wydawanej w latach 60. XX wieku, znala-
zło się jedynie hasło odsyłaczowe „Polonia Zagraniczna”, kierujące do hasła 
„Polska”. Zagadnienia dotyczące życia Polaków poza granicami kraju zostały 
zawarte w ostatniej części tego hasła opatrzonej własnym podtytułem: „Po-
lonia zagraniczna”. Tekst ten rozpoczyna następująca definicja: Nazwą „Po-
lonia” określa się całość polskiej grupy etnicznej w danym państwie lub jego 
części, niezależnie od miejsca urodzenia i przynależności państwowej człon-
ków tej grupy”11.

Rangę samodzielnej jednostki hasłowej wyrażenie „Polonia zagraniczna” 
uzyskało dopiero w Encyklopedii Spraw Międzynarodowych i ONZ opraco-
wanej przez E.J. Osmańczyka12. W opracowaniu tym zwrócono też uwagę, że 
otwarcie się ówczesnych władz partyjnych na środowiska polonijne wynika-
ło z osobistych doświadczeń ówczesnego przywódcy kraju Edwarda Gierka, 
który 22 lata spędził na emigracji we Francji i Belgii13. W wyniku szerszej 
refleksji nad kwestiami polonijnymi podejmowanymi w kręgach rządowych 
i partyjnych ewoluowało nie tylko oficjalne stanowisko wobec Polonii, ale 
także związane z tym kwestie pojęciowe. Dlatego właśnie w encyklopediach 
wydawanych pod auspicjami PWN samodzielną jednostką hasłową poję-
cie „Polonia” stało się dopiero w połowie lat 70. XX wieku, czyli w epoce 
Gierka. W IV-tomowej Encyklopedii PWN wydanej w 1975 roku „Polonię” 
zdefiniowano następująco: „Nazwą tą określa się całość polskiej grupy et-
nicznej powstałej w wyniku wychodźstwa z Polski, stale zamieszkującej poza 

9Słownik Języka Polskiego, t. I-III, wyd. 2, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1992.

10Tamże, t. II, s. 786.
11Wielka Encyklopedia Powszechnej PWN, t. IX, Warszawa 1967, s. 227.
12Encyklopedia Spraw Międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 698-699.
13Tamże, s. 698.
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granicami Polski i zachowującej, niezależnie od miejsca urodzenia i posiada-
nego obywatelstwa, poczucie duchowej łączności z Polską”14. Ta definicja jest 
dość charakterystyczna dla całej polskiej encyklopedystyki ostatniej ćwierci 
XX wieku, w której podstawowym desygnatem omawianego pojęcia staje się 
owo poczucie „duchowej łączności z Polską” (niekiedy zastępowane katego-
rią „związku emocjonalnego”). Trzeba też zauważyć, że to swoiste przeobra-
żenie natury leksykograficznej, jakie nastąpiło w wydawnictwach PWN, wy-
nikało z pewnego otwarcia się ówczesnych władz partyjnych i państwowych 
na Polonię, a właściwie na polonijne dolary, czego najlepszą egzemplifikacją 
było powstawanie spółek z udziałem polskiego kapitału zagranicznego oraz 
działalność (założonego w 1955 roku) Towarzystwa Łączności z Polonią Za-
graniczną „Polonia” wzorowanego na funkcjonującym w Związku Radziec-
kim Towarzystwie „Rodina”15. Z czasem termin „Polonia” upowszechnił się 
w publicystyce PRL-owskiej i w konsekwencji nie uznawano już za koniecz-
ne opatrywanie go dookreśleniem „zagraniczna”. Sytuacja ideologiczna pa-
nująca w kraju na przełomie lat 60. i 70. XX wieku oddziaływała istotnie na 
cały ruch wydawniczy w PRL, w tym także na ówczesną encyklopedystykę  
i ostatecznie musiała zaznaczyć się w pracach koncepcyjnych dotyczących 
Encyklopedii Katolickiej, w której termin ten w końcu także musiał się poja-
wić. 

Po transformacji ustrojowej 1989 roku w wielu encyklopediach, zwłasz-
cza programowo kontestujących dokonania Wydawnictwa Naukowego 
PWN, zarówno w warstwie merytorycznej jak i metodologicznej pojawiały 
się wyrażenia hasłowe w postaci „Polonia”, często z dość obszernymi opraco-
waniami tego zagadnienia, ukazujące nie tylko kwestie terminologiczne, ale 
również zawierające dość szerokie, społeczno-historyczne analizy tego zjawi-
ska, a także liczne hasła dotyczące problematyki polonijnej16. Za zwieńczenie 
tego procesu można uznać ukazanie się na rynku wydawniczym encyklope-
dii w całości poświęconej zagadnieniom emigracyjnym i polonijnym17. 

14Encyklopedia PWN, t. III, Warszawa 1975, s. 576.
15B. Nitschke, Działalność Towarzystwa Łączności z Polonią zagraniczną „Polonia” wobec polskiej 

emigracji w latach 1955-1970, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin – Polonia. 
Sectio K 19 (2012), z. 1, s. 159. 

16Zwłaszcza – Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberg-Print, 
t. I-XXIV, Warszawa 1997-2003; Encyklopedia „Białych Plam”, t. I-XX, Radom 2000-2006.

17Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. I-V, red. K. Dopierała, Toruń 2003-2005.
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Ostatnio w wydawnictwach typu słownikowego upowszechnia się ter-
min „diaspora polska”, zalecany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
jako pojęcie o szerokim zakresie znaczeniowym, obejmującym wszystkich 
Polaków, osoby polskiego pochodzenia i wywodzące swoje korzenie z Polski, 
żyjących poza granicami Polski18. W konsekwencji tych zaleceń określenie 
„diaspora polska” przenika do różnego rodzaju internetowych słowników  
i encyklopedii.

Terminologia starająca się uchwycić fenomen pielęgnowania polskości 
przez Polaków poza Polską ulegała w ostatnich dziesięcioleciach dość istot-
nym przeobrażeniom. Jeszcze nie tak dawno kluczowe dla tego zagadnienia 
pojęcie „Polonia”, zdaje się obecnie ustępować innym kategoriom termino-
logicznym, zdaniem wielu, lepiej przystającym do aktualnej rzeczywistości. 
Przemiany te dotyczą zwłaszcza społeczności polskiej w Unii Europejskiej, 
gdyż obowiązująca w niej zasada swobody przepływu osób przemienia tra-
dycyjne wyobrażenia o „emigracji” czy „zagranicy”. Zjawiska te, wsparte 
procesami globalizacji i informatyzacji, prowadzą do wykształcenia nowych 
społeczności – być może kiedyś będzie się mówić o „polonii zdigitalizowa-
nej”, bo ostatnim nośnikiem kultury polskiej (polonijnej) stanie się Internet  
i jego elektroniczne zasoby.

Przedstawione dzieje pojęcia „Polonia” w polskich wydawnictwach 
słownikowych i encyklopedycznych tworzą kontekst, w którym kształto-
wała się problematyka polonijna Encyklopedii Katolickiej. Założenia meto-
dologiczne tego wydawnictwa formowały się przez wiele lat i przebiegały  
w zmieniających się warunkach ideologicznych, rzutujących także na spo-
sób prezentowania treści oraz przyjętą terminologię. Trzeba pamiętać, że 
zamiar i potrzebę przygotowania Encyklopedii Katolickiej, wyrażono już  
w 1948 roku. Najstarszym dokumentem dotyczącym tej sprawy jest pismo 
bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego do Senatu Akademickiego KUL  

18Na stronach MSZ podano następujące definicje: „Łacińskim słowem Polonia – znaczącym 
po prostu Polska – najczęściej określa się całą polską diasporę. W węższym rozumieniu Polonia 
to słowo określające tych, którzy urodzili się już poza Polską, jednak poczuwają się do polskie-
go pochodzenia i związków z polskością. Terminu Polonia z reguły używamy wobec polskich 
społeczności w takich krajach jak USA, Kanada, Francja, Brazylia, gdzie dominują ci, których 
dziadkowie lub pradziadkowie wyjechali z Polski całe dziesięciolecia temu” oraz „Polska diaspora 
jest pojęciem najszerszym, obejmuje bowiem wszystkich Polaków, osoby polskiego pochodzenia  
i wywodzące swoje korzenie z Polski, żyjących poza granicami Polski. Z tego terminu częściej 
korzystają opracowania naukowe aniżeli sami członkowie diaspory”. Por.: https://www.msz.gov.pl/
pl/polityka_zagraniczna/polonia/definicje_pojecia/
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z 2 lipca 1948 roku informujące o podjęciu przez konferencję Episkopatu 
Polski (na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1948 roku) uchwały zlecającej 
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu „przystąpienie do opracowania 
i wydania nowej encyklopedii katolickiej”19. Prace nad przygotowaniem 
tego dzieła były prowadzone najpierw w ramach Komisji Wydawniczej 
Encyklopedii Katolickiej, istniejącej w latach 1948-1952, potem Między-
wydziałowego Zakładu Leksykograficznego (utworzonego w 1970 roku), 
następnie Instytutu Leksykografii (od 2009 roku) i ukończone w 2014 roku 
wydaniem ostatniego XX tomu.

Od początku prac nad Encyklopedią Katolicką sporządzano listy przy-
szłych haseł, podlegające jednak częstym zmianom wynikającym z prze-
obrażeń koncepcyjnych oraz terminologicznych zachodzących w nauce 
polskiej. Na kształtowanie się listy haseł Encyklopedii Katolickiej istotnie 
oddziaływał kontekst społeczny, a zwłaszcza możliwości wydawnicze, dość 
ograniczone, katolickiej uczelni funkcjonującej w realiach komunistycz-
nego państwa. W pierwotnych zmysłach Encyklopedia Katolicka miała 
być encyklopedią powszechną, obejmującą ogół zagadnień stanowiących 
przedmiot zainteresowania tego typu wydawnictw, naświetlanych jed-
nak z katolickiej perspektywy światopoglądowej. Z czasem zrezygnowa-
no z wielu zagadnień natury ogólnej, dotyczących nauk przyrodniczych 
i matematyczno-fizycznych oraz kwestii neutralnych światopoglądowo. 
Formułując kolejne projekty list haseł, uważnie analizowano obce wy-
dawnictwa typu encyklopedycznego (zwłaszcza francuskie i niemieckie) 
oraz wszelkie krajowe wydawnictwa typu słownikowego realizowane 
przez PWN, szczególną uwagę zwracając na zagadnienia z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych. Intensyfikacja prac na Encyklopedią Ka-
tolicką nastąpiła pod koniec lat 60. XX wieku, a istotnym punktem odnie-
sienia dla różnych rozwiązań metodologicznych stała się przywołana już 
wcześniej XII-tomowa Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, wydawa-
na w latach 1962-1970. Opublikowanie tej encyklopedii istotnie wpłynę-
ło na ostateczną zmianę zakresu przedmiotowego Encyklopedii Katolic-
kiej, która w stosunku do pierwotnych zamiarów miała odtąd być przede 
wszystkim encyklopedią humanistyczną, akcentującą kwestie światopo-
glądowe nakreślane wprawdzie z pozycji katolickich, ale w ujęciu zde-

19Archiwum Instytutu Leksykografii KUL, sygn. KW 15.
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cydowanie posoborowym i dlatego ujmujące opisywaną rzeczywistość  
w perspektywie ekumenicznej, realizując ideę wielopłaszczyznowego dia-
logu z innymi religiami, a także ze światem. Mówiąc wprost, zadaniem 
zespołu, gdy zakończył prace studyjne nad encyklopedią, a przystąpił do 
jej wydawania, stało się podejmowanie zagadnień pomijanych czy ule-
gających zniekształceniu z przyczyn ideologicznych w wydawnictwach 
PWN. W kontekście problematyki polonijnej należy zauważyć, że już od 
pierwszego tomu starano się uwypuklać wkład Kościoła w rozwój ruchu 
polonijnego i kultywowanie polskości przez rodaków pozostających poza 
granicami kraju.

Długotrwałość prac nad kolejnymi tomami Encyklopedii Katolickiej spra-
wiała, iż istniała konieczność stałego uaktualnienia problematyki i wprowa-
dzania na listę haseł nowych pojęć. W pierwszych latach istnienia redakcji 
podejmowano wiele karkołomnych, z punktu widzenia metodologii badaw-
czej, działań dotyczących budowania siatki haseł i konstruowania struktur 
haseł złożonych. Jednym z nich było planowanie czy nawet tworzenie listy 
haseł na bazie odsyłaczy wprowadzanych ad hoc (dlatego niekiedy w dość 
przypadkowym kontekście) do aktualnie realizowanych haseł. W takim wła-
śnie sposób doszło do wpisania na listę haseł Encyklopedii Katolickiej wyraże-
nia „Polonia”. Z zachowanej dokumentacji wynika, że po raz pierwszy w ba-
zie haseł (wówczas jeszcze kartkowej) pojęcie to znalazło się w konsekwencji 
wprowadzenia stosownego odsyłacza w tekście hasła Dzień Dziękczynie-
nia. Został on umieszczony na końcu główki tego hasła20. Co znamienne, 
nastąpiło to właśnie w momencie pojawienia się w wydawnictwach PWN 
samodzielnego wyrażenia hasłowego w postaci „Polonia”, co można uznać za 
przejaw recepcji terminologii rozwijającej się w ówczesnej oficjalnej publicy-
styce naukowej.

Następny odsyłacz do tego wyrażenia, występujący w bardziej mery-
torycznym kontekście, pojawił się haśle emigracja II21. Z tekstem tym są-
siaduje inny, niezwykle ważny tekst dla rozwoju problematyki polonijnej  
w Encyklopedii Katolickiej, a mianowicie hasło: emigracyjne duszpaster-
stwo22. W tym kontekście należy odnotować, że do tekstów szeroko traktu-

20T. Kieniewicz, Dzień Dziękczynienia, Encyklopedia Katolicka [dalej: EK], t. IV, Lublin 1983, 
kol. 590.

21P. Taras, Emigracja, II. Emigracja Polska, EK, t. IV, Lublin 1983, kol. 947.
22J. Bakalarz, Emigracyjne duszpasterstwo, EK, t. IV, Lublin 1983, kol. 947-950.
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jących o duszpasterstwie polonijnym należą w Encyklopedii Katolickiej także 
hasła poświęcone poszczególnym zakonom, a zwłaszcza tym, w których cha-
ryzmacie mieści się działalność na rzecz polskich wspólnot rozproszonych na 
całym świecie. Do tego rodzaju zgromadzeń należą: chrystusowcy23, misjo-
narki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej24 oraz zmartwychwstańcy25.

W kontekście haseł dotyczących zaangażowania Kościoła na rzecz 
Polonii, trzeba zauważyć, że właśnie zagadnienia opieki duszpasterskiej 
nad polskimi wspólnotami rozsianymi w świecie należą do głównych te-
matów z zakresu problematyki polonijnej opisywanych na szpaltach En-
cyklopedii Katolickiej, już od jej pierwszego tomu. Zagadnienia te oma-
wiane są w oddzielnych podpunktach zatytułowanych „duszpasterstwo 
polonijne”, stanowiących zazwyczaj, część punktu poświęconego dziejom 
Kościoła katolickiego w poszczególnych krajach lub w podpunktach za-
tytułowanych „Polonia” (zwłaszcza w opracowaniach dotyczących krajów 
o słabiej rozbudowanych strukturach Kościoła katolickiego). Do najob-
szerniejszych jednostek hasłowych tego rodzaju należą teksty stanowiące 
części haseł: Anglia (autor W. Staniszewski), Argentyna (Z. Kaczmarek), 
Australia (A. Kaczmarek), Brazylia (Z. Kaczmarek), Dania (J. Bakalarz), 
Francja (J. Bakalarz), Gruzja (M. Wójcik), Hiszpania (M. Karwowska), 
Jugosławia (E. Walewander), Kanada (J. Plewko), Liban (B. Modzelew-
ska), Łotwa (E. Walewander), Meksyk (J. Szymański), Mołdawia (E. Wa-
lewander), Niemcy (A. Nadolny), Norwegia (J. Szymański), Nowa Ze-
landia (J. Szymański), Paragwaj (S. Zych), Peru (S. Zych), Portugalia  
(J. Szymański),  Rosja  (W. Rosowski), Stany Zjednoczone   (M. Panfil),   Szkocja 
(P. Sieradzki), Szwajcaria (J. Szymański), Szwecja (J. Szymański), Tanzania  
(R. Dziura), Turcja (J. Szymański), Turkmenistan (W. Rosowski), Ukraina 
(W. Rosowski), Urugwaj (S. Zych), Uzbekistan (W. Rosowski), Wenezuela  
(J. Szymański), Węgry (J. Szymański), Włochy (J. Szymański).

Teksty encyklopedyczne poświęcone duszpasterstwu polonijnemu 
realizowano na ogół w ścisłej współpracy z Instytutem Badań nad Polo-
nią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, który w tomie VII sam stał się 

23Z. Kaczmarek, Chrystusowcy. Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców Polskich, EK, t. III, 
Lublin 1979, kol. 337-338.

24M. Konieczny, Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, EK, t. XII, Lublin 2008, 
kol. 1241.

25B. Micewski, Zmartwychwstańcy, EK, t. XX, Lublin 2014, kol. 1457-1458. 



173

Problematyka polonijna w „Encyklopedii Katolickiej”

przedmiotem hasła26, podobnie jak wydawane przez ten zasłużony dla 
rozwoju badań polonijnych Ośrodek czasopismo naukowe „Studia Polo-
nijne”27.

W konsekwencji zastosowanego wcześniej odsyłacza i częstego używania 
na szpaltach Encyklopedii Katolickiej pojęcia „Polonia”, musiało także i ono 
stać się jednostką hasłową28. W haśle tym celowo zrezygnowano z ukazywa-
nia losów społeczności polonijnych w poszczególnych krajach, gdyż kwestie 
te, jak już wspomniano, są poruszane w jednostkach hasłowych poświęco-
nych poszczególnym państwom. Zagadnienia te omawiane są również w ha-
słach poświęconych poszczególnym miastom – ważniejszym centrom życia 
polonijnego, wyszczególniając w ich strukturze części dotyczące życia miej-
scowej Polonii (m.in.: Chicago, Detroit, Filadelfia, Kolonia, Lipsk, Londyn, 
Monachium, Montreal, Moskwa, Paryż, Thunder Bay, Wiedeń).

Zakres problematyki emigracyjnej i polonijnej poruszanej w poszczegól-
nych encyklopediach wynika z przyjętej w danym wydawnictwie definicji 
„Polonii”. To właśnie ona powinna określać zakres przedmiotowy tej proble-
matyki w całym dziele oraz wyznaczać rodzaje i struktury poszczególnych 
jednostek hasłowych zogniskowanych wokół tej grupy zagadnień. Ich dobór 
ma stworzyć, zgodnie z złożeniami każdej encyklopedii, całościowy i kom-
petentny, a przy tym zsyntetyzowany obraz określonego zjawiska. W Ency-
klopedii Katolickiej definicja pojęcia występująca w haśle „Polonia”, dążąc do 
zsyntetyzowania ustaleń różnych badaczy na ten temat, ostatecznie otrzyma-
ła postać: „Ogół Polaków i osób pol. pochodzenia trwale zamieszkałych poza 
granicami Polski, okazujących (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) 
poczucie przynależności do pol. wspólnoty nar., językowej i kulturowej;  
w ujęciu szerszym (uwzględniającym aspekt biol.) do P. zalicza się ogół jed-
nostek związanych genetycznie z pol. grupą nar. (naród), bez względu na 
poczucie własnej tożsamości, stopień zintegrowania z kulturą pol. i świado-
mość pochodzenia z pol. nacji”29. 

Zgodnie z realizowaną koncepcją wydawniczą (wpływającą istotnie na 
obszerność tekstów dopuszczanych do druku), na etapie zamówień autor-

26E. Walewander, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, EK, t. VII, 
Lublin 1997, kol. 291.

27Tegoż, Studia polonijne, EK, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 1081-1082.
28E. Gigilewicz, Polonia, EK, t. XV, Lublin 2011, kol. 1135-1137.
29Tamże, kol. 1135.
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skich przeznaczono na ten tekst 120 wierszy (standard dla większych haseł 
rzeczowych), wraz z bibliografią ma ono ostatecznie 141 wierszy. Z powodu 
ograniczeń ilościowych w zakresie przyznanych wierszy i koncepcyjnych ca-
łego dzieła ma ono charakter bardziej rozsyłaczowy niż przeglądowy30, tzn. 
wskazuje, za pomocą odsyłacza, na inne jednostki hasłowe poświęcone pro-
blematyce polonijnej: Polska I, emigracja II, Kresy, Pomorze, Śląsk, Prusy, 
polonijne duszpasterstwo, Polska Misja Katolicka, chrystusowcy, Polskie Se-
minarium Duchowne w Paryżu, Orchard Lake, sobotnie szkoły, niedzielne 
szkoły, Hotel Lambert, Solidarność, „Kultura”, „Duszpasterz Polski za Gra-
nicą”, „Studia Polonijne”. Z hasłem „Polonia” na etapie prac redakcyjnych 
skorelowano zwłaszcza teksty: polonijne czasopisma religijne31, polonijne 
duszpasterstwo32, polonijne organizacje33. W hasłach tych występuje wiele 
nazw własnych, zwł. czasopism, organizacji i osób związanych z ruchem po-
lonijnym. Wiele z nich ma osobne hasła w Encyklopedii Katolickiej. 

Szczególnie bogata jest lista biogramów duszpasterzy i działaczy polonij-
nych, których biogramy znalazły się na łamach Encyklopedii Katolickiej, uka-
zują one najpełniej wkład polskiego duchowieństwa w krzewienie polskiej 
kultury narodowej poza granicami kraju34.

30Charakter przeglądowy ma hasło „Polonia” w suplemencie współczesnym Encyklopedii Gu-
tenberga, gdzie dzieje Polonii omówiono w blokach poświęconych poszczególnym skupiskom po-
lonijnym na świecie (Polonia, w: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Suplement Współ-
czesny, t. 40/18, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo Gutenberg-Print, Warszawa 2002, s. 253-288).

31R. Nir, Polonijne czasopisma religijne, EK, t. XV, Lublin 2011, kol. 1138-1139.
32J. Szymański, Polonijne duszpasterstwo, EK, t. XV, Lublin 2011, kol. 1140-1146.
33Tegoż, Polonijne organizacje, EK, t. XV, Lublin 2011, kol. 1146-1152.
34M.in.: Baracz Franciszka 1878-1974, Barć Franciszek 1883-1958, Barzyński Jan 1848-1886, 

Bona Stanisław Wincenty bp 1888-1967, Bójnowski Lucjan 1868-1960, Buchaczkowski Witold 
1864-1925, Byzewski Romuald Jan 1842-1905, Ciechański Antoni Adam 1897-1971, Cuber 
Antoni Bazyli 1870-1917, Dachowski Filip 1893-1962, Dąbrowski Józef 1842-1903, Dobkow-
ski Zygmunt 1897-1976, Feldheim Feliks 1879-1971, Fronczak Franciszek Eustachy 1874-1955, 
Gronkowski Kazimierz 1873-1957, Grupa Michał 1886-1952, Januszewski Franciszek 1886-1953, 
Jarzembowski Bernard 1890-1960, Kajka Paweł 1905-1980, Karczyński Aleksander 1882-1973, 
Kiołbassa Piotr 1837-1905, Klarkowski Bolesław 1863-1934, Klekotka Piotr 1895-1974, Klonow-
ski Henryk Teofil bp 1898-1977, Kłowo Antoni 1886-1937, Knappek Paweł 1877-1964, Kneblew-
ski Wacław 1887-1939, Kocur Adam 1894-1965, Korczyk Jakub 1873-1940, Kosiński Jan CR 
1870-1914, Kowalski Aleksander 1886-1929, Kozłowski Edward bp 1860-1915, Kruszka Wacław 
1868-1937, Kruszyński Jan CR 1863-1917, Krych Władysław 1899-1956, Kubik Józef 1916-1981, 
Kukliński Jakub CR 1871-1946, Lekarczyk Andrzej 1887-1965, Lisewski Stanisław Franciszek 
CSC 1898-1972, Long Leonard CR 1892-1966, Łabujewski Stanisław 1885-1969, Ładoń Feliks 
CR 1870-1920, Łagodzińska Adela 1895-1990, Łempicki Stanisław 1880-1935, Łobaza Piotr 
1884-1955, Łuczycki Zdzisław 1858-1927, Machnikowski Ignacy 1847-1935, Madaj Mieczysław 
Jan 1912-1986, Malak Henryk Maria 1912-1987, Matauszek Aleksander SJ 1835-1907, Mazewski 
Alojzy Antoni 1916-1988, Mazurkiewicz Antoni CM 1877-1963, Milinkiewicz Bolesław 1893-
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Do pewnego rodzaju osobliwości leksykograficznych należy zaliczyć jed-
nostkę hasłową poświęconą Polonii w ramach hasła Badacze Pisma święte-
go35. Dokumentuje ona podejmowane przez pierwszych redaktorów Ency-
klopedii Katolickiej próby bardzo szczegółowego prezentowania spraw polo-
nijnych, zwłaszcza w kontekście zagadnień religijnych i światopoglądowych.

Zasługi Encyklopedii Katolickiej w dziele badań na Polonią ukazuje już 
sama liczba jednostek hasłowych zrealizowanych przez poszczególnych au-
torów specjalizujących się w problematyce polonijnej: ks. prof. Roman Nir 
– 198, ks. prof. Bolesław Micewski – 80, ks. prof. Piotr Taras – 47, ks. prof. 
Edward Walewander – 43, ks. prof. Józef Szymański – 42 oraz ks. dr Sławo-

1962, Moskal Edward 1924-2005, Nehring Stanisława CSSF, 1891-1966, Noa Tomasz Wawrzyniec 
bp 1892-1977, Nowakowski Władysław 1893-1985, Obloy Leo 1913-2000, Omernik Zuzanna 
CSSF 1871-1943, Orlemański Stanisław 1889-1960, Orzechowski Marian 1879-1939, Osajda Jó-
zef Ladislaus 1908-1979, Osiński Henryk 1911-2006, Osiński Wacław Ksawery 1868-1945, Ozog 
Tadeusz Jan 1930-94, Pałęcki Franciszek 1897-1984, Paulus Witold 1892-1973, Piechowski Jan CR 
1863-1921, Piejda Kazimierz 1897-1976, Piszek Edward 1916-2004, Pitrus Jan Józef 1904-1966, Pi-
wowar Stanisław 1903-1990, Piwowarski Andrzej 1877-1962, Plater-Broel Leon 1897-1980, Pluta 
Franciszek Jan 1905-1990, Przewłocki Walerian CR 1828-1895, Przygoda Jacek 1908-1991, Radec-
ki Andrzej Antoni 1885-1969, Radziejewski Jan 1844-1904, Radziszewski Franciszek 1886-1965, 
Raith Wincenty 1898-1973, Ren Franciszek 1883-1969, Renklewski Ignacy 1888-1965, Rhode Pa-
weł Piotr bp 1871-1945, Roman Frank 1913-1985, Rożak Jan 1914-1995, Różański Edward Kazi-
mierz 1915-2001, Ruszkowski Andrzej Hubert 1910-2002, Rybacki Stanisław 1893-1965, Rybiński 
Józef Feliks 1895-1938, Sajewicz Jan OMI 1910-1994, Sedlaczek Eugeniusz 1867-1918, Shubsda 
Tadeusz Antoni bp 1925-1991, Siedlecki Edmund 1927-2009, Sierakowski Stanisław 1896-1978, 
Skoniecki Alfons Aleksander 1894-1975, Skrocki Edward 1905-90, Skrzycki Stanisław 1886-1973, 
Skrzypiński Julian 1881-1973, Skwierawski Stanisław CR 1884-1945, Smalarz Hieronim 1910-94, 
Smaza Edward 1911-1989, Smogór Kazimierz Roman 1871-1940, Smykowski Bronisław 1883-
1953, Socha Bronisław 1888-1971, Sokolnicki Alfred Jan 1918-2002, Stachowiak Stanisław 1898-
1976, Stancelewski Wincenty 1894-1964, Stańczak Władysław 1895-62, Stelmach Józef 1900-1978, 
Strzycki Jakub 1887-1956, Sylla Antoni OMI 1881-1978, Sznuk Stefan Mieczysław 1896-1986, 
Sztark Heliodor 1886-1969, Szymański Edward Alan 1903-91, Świeczkowska Klara 1892-1986, 
Świetlik Franciszek Ksawery 1899-1983, Trałka Antoni 1890-1970, Tudyka Paweł CR 1875-1921, 
Turkiewicz Stanisław 1898-1983, Urbanik Władysław Franciszek 1895-1978, Urbanowicz Clarent 
Maria 1910-2002, Urbański Edmund Stefan 1909-1996, Wachowiak Stanisław 1885-1971, Wachtl 
Karol 1879-1946, Waldo Artur Leonard 1896-1985, Walkowiak Piotr 1896-1967, Walorek Ma-
rian 1912-1988, Wasiutyński Wojciech 1910-1995, Wędzioch Czesław SAC 1906-1982, Wieloch 
Jan 1898-1972, Wilczewski Aleksander Stanisław 1896-1963, Wiśniewski Stanisław 1877-1960, 
Witkowski Władysław CR 1837-1893, Władasz Franciszek 1884-1959, Wnuk Wawrzyniec An-
toni 1908-2006, Wodarski Jan Paweł 1905-2002, Wolak Kasjan OFMCap 1913-73, Wołkowski 
Edmund społ. 1897-po 1976, Wołoszyk Franciszek Jan 1913-1987, Woźniak William 1909-1986, 
Woźnicki Stefan bp 1894-1968, Wujek Maksymilian Franciszek 1877-1977, Zaleski Aleksander 
Mieczysław bp 1906-1975, Zapała Władysław CR 1874-1948, Zeglen Jan 1890-1964, Zembrzuski 
Michał OSPE 1908–2003, Ziemba Józef CR 1871–1938, Zjawiński Stanisław 1902-1968, Żądała 
Wojciech 1885-1960, Żebrowski Władysław 1932-1985.

35A. Szafrański, Badacze Pisma Świętego III. W Polsce i wśród Polonii, EK, t. I, Lublin 1973, 
kol. 1251-1253.
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mir Zych – 39. Należy też odnotować, że oprócz badaczy spraw polonijnych, 
do współpracy przy tworzeniu tego dzieła zapraszani są także znani działacze 
polonijni, np. dr John Grondelski, który do Encyklopedii Katolickiej zreali-
zował 6 haseł (z zakresu amerykanistyki), w tym opracowanie poświęcone 
Kongresowi Polonii Amerykańskiej36. 

Dokonany przegląd skłania do stwierdzenia, że problematyka polonij-
na na szpaltach Encyklopedii Katolickiej podejmowana jest bardzo szeroko. 
Koncentruje się wprawdzie na zagadnieniach światopoglądowych, ale nie 
umniejsza to w niczym problematyki dotyczącej innych obszarów aktyw-
ności środowisk polonijnych. Poza kwestiami duszpasterskimi i religijnymi 
szeroko jest tu prezentowany także dorobek naukowy i kulturalny Polaków 
żyjących poza granicami kraju, a także ich aktywność społeczna i politycz-
na.

The issues of the Polish community abroad 
in the Catholic Encyclopaedia
The issue of the Polish community abroad in the Catholic Encyclo-
paedia is presented quite extensively. It consists of numerous bio-
graphies of the Poles living abroad, as well as the development of 
the main centres dedicated to the life of the Polish community on 
all continents. The thing that distinguishes the Catholic Encyclopa-
edia is the fact that it contains the studies on the chaplaincy of the 
Polish community in different countries. They constitute a separate 
entry within the entries referring to different countries. Among the 
entries concerning  the issues of the Polish community abroad are 
numerous studies devoted to magazines and organizations of the 
Polish community abroad. Due to the specificity of this publica-
tion, it also contains numerous entries discussing the contribution 
of the Catholic Church in the work of preserving national and re-
ligious identity among the Poles living outside the country, which 
is best exemplified by the texts on the religious orders of The Con-
gregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ and The 

36J. Grondelski, Kongres Polonii Amerykańskiej, EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 616-617.
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„Nowe technologie”, „globalna wioska” i „społeczeństwo sieci” to poję-
cia, które wraz z upowszechnieniem się Internetu oraz postępującą globa-
lizacją na stałe weszły nie tylko do języka teoretyków mediów, lecz stały się 
naturalne również dla ich użytkowników. Na kierunkach dziennikarskich są 
dziś powtarzane jak mantra wraz z nieśmiertelną sentencją „Medium is the 
message” autorstwa Marshalla McLuhana – jednego z najwybitniejszych teo-
retyków komunikowania masowego. Jego koncepcja, głosząca, że „medium 
jest przekazem”, wiąże się z teorią determinizmu technologicznego1. Pogląd 
ten, podzielany przez amerykańskiego medioznawcę Neila Postmana, ozna-
cza, że postęp techniczny determinuje kierunek rozwoju cywilizacji i kultu-
ry. Według Postmana nowe technologie zmieniają nie tylko strukturę zain-
teresowań człowieka (sprawy, o których myśli), ale również charakter jego 
symboli (narzędzia myślenia), a także naturę całej społeczności (arenę, na 
której rozwija się ludzka myśl)2. Chociaż celem mediów jest pośredniczenie 
w komunikacji, zmieniają one również jej treść, charakter, a nawet wpływają 
na naturę samych komunikujących się. Pojawienie się tak zwanych „nowych 
technologii” zapoczątkowało istnienie „nowych mediów”, czyli mediów ana-
logowych, skonwertowanych do postaci cyfrowej. Wszystkie one istnieją  
w jednej multimedialnej sieci, jaką jest Internet. Według Manuela Castellsa 
– hiszpańskiego socjologa, który bada kondycję człowieka i społeczeństwa 

1M. McLuhan, Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.
2M. Baranowski, Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego: od sieci społecznych do sieci 

wszystkich sieci, w: Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, red. M. Baranowski  
i B. Mika, Poznań 2012, s. 15-25.
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w kontekście upowszechnienia się Internetu, życie społeczne, toczące się  
w przestrzeni wirtualnej, podlega procesom usieciowienia, a funkcjonującą 
w Internecie społeczność nazwać można społeczeństwem sieci. Castells opi-
suje je w książce Epoka informacji, stwierdzając, że swobodny przepływ in-
formacji i komunikacji na całym świecie doprowadził do wzrostu liczby oraz 
złożoności społecznych interakcji. Interaktywne sieci komputerowe tworzą 
dziś nowe formy i kanały komunikacji, kształtując życie i jednocześnie bę-
dąc przez nie kształtowane. Nowe technologie i społeczeństwo wzajemnie 
na siebie oddziałują, tworząc sieć, którą można ujmować w dwojaki sposób 
– jako strukturę powiązań między poszczególnymi elementami sytemu spo-
łecznego oraz jako sieć informacyjno-telekomunikacyjną, zapośredniczo-
ną w technologie i złożoną z punktów węzłowych, połączeń i przepływów 
między nimi3. Społeczeństwo organizuje się w obrębie owej sieci zgodnie ze 
stworzoną przez Marka Granovettera teorią słabych więzi. Internet, umożli-
wiając utrzymanie kontaktu z szerokim kręgiem mało znanych osób, sprzyja 
kształtowaniu się setek słabych więzi, które często okazują się cenniejsze niż 
bliskie znajomości, ponieważ przy niskim koszcie ich utrzymania, umożli-
wiają dostęp do różnorodnych informacji i możliwości, których zakres jest 
równie szeroki, jak krąg osób włączonych w wirtualną sieć. To właśnie sła-
be więzi tworzą w Internecie podstawową warstwę interakcji społecznych.  
A zatem technologia informacyjna, na której opiera się funkcjonowanie spo-
łeczeństwa sieci, zmienia nie tylko optykę patrzenia na struktury społecz-
ne, ale też zmienia same struktury. „Otrzymujemy kombinację elastyczności  
i skuteczności, skoordynowanego podejmowania decyzji i zdecentralizowa-
nego ich wykonywania, zindywidualizowanej ekspresji i globalnej, poziomej 
komunikacji, to, co stwarza lepsze ramy organizacyjne dla ludzkich działań”4. 

Prawidła te obowiązują również komunikującą się globalnie Polonię, 
która, istniejąc w sieci, staje się częścią nowego, wirtualnego społeczeństwa.  
W Internecie zyskuje ona nowe ramy organizacyjne i nabiera nowych struk-
tur, dlatego też samo pojęcie Polonii wymyka się z ram starych definicji, co 
sprawia, że Polonia w sieci staje się nową jakością, a także przyczynkiem do 
badań metodologicznych.

Formy istnienia Polonii w sieci są tak różnorodne, jak możliwości, które 

3Tamże.
4Tamże, s. 22.
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daje Internet. Znajdują się w nim strony poświęcone Polakom mieszkają-
cym w określonym kraju, regionie lub mieście, strony stowarzyszeń polo-
nijnych oraz internetowe wydania polonijnej prasy. W sieci znaleźć można 
również polonijne portale informacyjne i plotkarskie, polonijne programy 
telewizyjne, a nawet polonijne fora poświęcone wymianie ogłoszeń dotyczą-
cych pracy oraz ofert sprzedaży. Wszystkie te formy nie pozwalają jednak 
sformułować twierdzeń na temat Polonii w sieci, które mogłyby rościć so-
bie pretensje do bycia ogólnymi. Polonia jest bowiem nade wszystko pew-
ną społecznością, natomiast powstanie i istnienie każdej społeczności ściśle 
wiąże się z komunikacją między jej członkami. Ta z kolei nie może ograni-
czać się do jednostronnego przekazu, jakim jest zamieszczanie w sieci in-
formacji. Dlatego też narzędziem internetowej komunikacji, najskuteczniej 
gromadzącym dziś wirtualną społeczność, stały się portale społecznościo-
we, spośród których największą popularnością cieszy się Facebook.com. 
Serwis ten umożliwia zarejestrowanym na nim użytkownikom tworzenie 
wydarzeń i grup, wymianę wiadomości i zdjęć, a także zakładanie osobi-
stych profili. Treści znajdujące się na profilach (tzw. tablicach) zamieszczane 
są w Internecie przez administratora profilu (mogą to być jego zdjęcia lub 
filmy) lub stanowią odsyłacz do treści odnalezionych na innych profilach. 
Facebook umożliwia również „udostępnienie” na swojej tablicy dowolnej 
internetowej strony (w postaci linku) lub wybranych elementów jej zawar-
tości. Konstrukcja portalu sprzyja interakcji pomiędzy jego użytkownikami,  
a także umożliwia organizowanie grup zainteresowanych określonymi te-
matami. Pod każdym opublikowanym na Facebook’u wpisem czytające go 
osoby mogą dodawać komentarze oraz wyrażać swoją aprobatę poprzez 
kliknięcie ikony „lubię to” lub też zaznaczenie opcji „dołącz” w przypadku 
wpisów o charakterze wydarzenia. Wszystkie akcje użytkowników Facebo-
ok’a przypisane są do profili, na których posługują się oni swoim imieniem 
i nazwiskiem, a najczęściej również zdjęciem. Portal nie przypomina zatem 
anonimowego czatu ani prywatnego komunikatora. W pełni realizuje za to 
idee, zgodnie z którymi teoretycy mediów opisują funkcjonowanie społe-
czeństwa sieci. 

Facebook.com założony został przez Marka Zuckerberga i uruchomiony 
4 lutego 2004 r. na Uniwersytecie Harvarda. W ciągu 10 lat portal ten zyskał 
miliard użytkowników na całym świecie. Średni wiek użytkownika serwisu 
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to 22 lata. Obecnie co miesiąc na stronę wgrywanych jest ponad 1 miliard 
zdjęć oraz 10 milionów filmów. Misja Facebook’a ujęta została w słowach: 
„stay connected, share, express”5 – komunikacja, wymiana doświadczeń, my-
śli, informacji. Dzielenie się ze znajomymi zdjęciami, pomysłami, planami  
i problemami, wspólne planowanie czasu, szukanie poparcia dla swoich pro-
jektów, ekspresja samego siebie. Facebook z powodzeniem spełnia wszystkie 
te zadania, czyniąc z wirtualnego świata przestrzeń rozwoju współpracujące-
go, wirtualnego społeczeństwa, które znaczy dalece więcej niż suma anoni-
mowych użytkowników sieci. Portal idealnie wpisuje się również w opisaną 
przez Marka Krajewskiego, tzw. kulturę transparencji – jedną z kultur kultu-
ry popularnej, która wyraża się w tendencji współczesnego społeczeństwa do 
czynienia rzeczywistości przezroczystą6. Facebook.com jest nieocenionym 
źródłem informacji o jego użytkownikach, ponieważ stanowi odpowiedź 
na ich potrzeby. Nie jest narzuconym odgórnie schematem, lecz elastyczną 
przestrzenią rozwoju oddolnych inicjatyw. Dlatego też z obserwacji polonij-
nych profili założonych na Facebook’u wnioskować można o subiektywnie 
postrzeganym życiu tej społeczności, odzwierciedlonym w Internecie. Życiu, 
w którym problemy i sukcesy podlegają subiektywnej ocenie, a poruszane 
tematy nie są poddawane selekcji ze względu na kryterium obiektywnej istot-
ności informacji – tak, jak ma to miejsce na portalach informacyjnych, znie-
kształcających tym samym obraz Polonii w sieci.

W omawianym kontekście, opisaną powyżej ideę przyświecającą zało-
życielom Facebook’a najpełniej odzwierciedlają profile takie jak ten poświę-
cony Polakom w Hastings-East-Sussex, którego administratorzy informują: 
„Jesteśmy tym, czym chcecie, żebyśmy byli”7, lub też profil o nazwie „Polacy 
Boston”, opisany w słowach: „piszcie, co was interesuje w Bostonie i co chce-
cie tutaj znaleźć. Przysyłajcie swoje zdjęcia z Bostonu – będziemy je wsta-
wiać pod waszymi imionami. Pomóżcie tworzyć tę stronkę – jest wasza”8. 
By, bazując na takich właśnie stronach, ustalić, czym właściwie jest Polonia  
w sieci i jak można ją opisać, odrzucić należy profile z różnych przyczyn nie-
reprezentatywne przy opisie polonijnej społeczności. Za decydujące przy tym 
wyborze kryterium uznać można status profilu. Na etapie wstępnej selekcji 

5https://www.facebook.com/facebook/info
6M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, s. 167-172.
7https://www.facebook.com/pages/Polacy-w-Hastings-East-Sussex/247433333730
8https://www.facebook.com/pages/Polacy-Boston/226245370883662?sk=info
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wykluczyć należy zatem prywatne profile (o statusie „osoba”), a także grupy 
zamknięte – ze względu na niemożność dotarcia do ich treści. Widoczna jest 
ona jedynie dla zarejestrowanych w grupie użytkowników, których człon-
kostwo zaakceptował uprzednio administrator profilu. Ogólnodostępne 
strony, poświęcone polonijnej społeczności, nie mogą mieć również statusu 
programu telewizyjnego (jak ma to miejsce w przypadku profilu „Polonia 
w komie”9) ani wydawcy (status taki posiada profil dwutygodnika społecz-
no-kulturalnego „Polonia” wydawanego w Connecticut w USA10). Wyło-
nione drogą takiej eliminacji profile mają w większości status społeczności 
lub organizacji. Wśród nich dalej znajdują się jednak takie, które jako ko-
mercyjne w rzeczywistości tworzone są jedynie w celu zamieszczania reklam  
i ogłoszeń. Z analiz wykluczyć należy zatem m.in. całą grupę profili o charak-
terze anonsów skierowanych do Polaków z poszczególnych miast Wielkiej 
Brytanii (m.in. Birmingham, Liverpool), które będąc wzajemnymi kalkami, 
posiadają analogiczną tematykę oraz układ postów, a nawet identyczne zdję-
cia profilowe. Wśród zamieszczanych na nich informacji większość stanowią 
ogłoszenia dotyczące pracy, choć znajdują się również wpisy poświęcone np. 
promocjom w lokalnych supermarketach11.

Biorąc pod uwagę specyfikę plastycznego i dynamicznego medium, ja-
kim jest Internet, spośród reprezentatywnych dla Polonii profili wykluczyć 
należy również te, które aktualizowane są maksymalnie trzy razy w roku. Nie 
odzwierciedlają one dynamiki życia społecznego, toteż nie mogą być dobrym 
źródłem informacji na jego temat. W procesie tak opisanej selekcji, pod ką-
tem kryteriów, jakimi są: status, cel, oraz częstotliwość aktualizacji, spośród 
obecnych na Facebook’u profili, w różnym stopniu dotyczących tematyki 
polonijnej, wyłonić można 43 strony istotne dla opisu omawianego zjawi-
ska. Niektóre z nich, na drodze dalszej analizy zawartości, okazują się jednak 
odpowiednikami niezależnie istniejących portali internetowych. Opraco-
wywane są przez profesjonalną redakcję, a charakter informacyjny znacznie 
dominuje nad ich integrującą funkcją. Mimo, że posiadają status społeczno-
ści i wydają się skupiać społeczność polonijną wokół istotnych dla niej te-
matów, w rzeczywistości za pośrednictwem Facebook’a popularyzują treści 
zamieszczane na innej stronie, do której przekierowują czytelników każdego 

9https://www.facebook.com/pages/Polonia-W-Komie/610194588994856
10https://www.facebook.com/pages/Polonia/319972968124942?id=319972968124942&sk=info
11https://www.facebook.com/pages/Polacy-w-Birmingham/315607068532164
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z publikowanych na profilu wpisów12. Dlatego też, mimo że tego typu profile 
spełniają wyżej opisane kryteria selekcji, dotyczące deklarowanego celu czy 
statusu, nie wpisują się w rzeczywistości w obszar branych pod uwagę treści, 
których źródłem miał być portal Facebook.com. Po wykluczeniu z wybra-
nych stron odpowiedników niezależnych portali można stwierdzić, że na Fa-
cebook’u znajduje się 27 profili polonijnych. Pomimo tego, że prowadzone są 
one przez ochotników, w żaden sposób nie przygotowanych do zarządzania 
stronami internetowymi lub też redagowania publikowanych na nich treści, 
profile te cieszą się często porównywalną, a nawet większą popularnością niż 
strony przygotowywane przez profesjonalne redakcje. W obszarze integracji 
odzwierciedlają bowiem specyfikę narzędzia komunikacji, jakim jest Face-
book.com kreowany dla i przez swoich użytkowników, w zakresie informa-
cji wpisują się natomiast w rozwijającą się z powodzeniem w Internecie ideę 
dziennikarstwa obywatelskiego.

Na podstawie wybranych w ten sposób stron stwierdzić można, że Po-
lonia w sieci to nowa jakość, która zmienia się wraz z medium, z którego 
korzysta i dziś wymyka się z ram starych definicji. 

Zgodnie z hasłem zamieszczonym w Encyklopedii „Białych Plam” Polonia 
to „wspólnota Polaków i osób pochodzenia polskiego, mieszkająca w sposób 
trwały poza granicami Polski”13. W Internecie długość pobytu na obczyźnie 
nie stanowi natomiast kryterium, które mogłoby wykluczyć niektórych Po-
laków z polonijnych profili. Są one bowiem skierowane zarówno do stałych 
mieszkańców danego kraju, miasta lub dzielnicy, a także do ich częstych by-
walców, a nawet sympatyków, jak ma to miejsce w przypadku profilu „Po-
lacy we Lwowie współcześnie”, który jest dedykowany „wszystkim Polakom 
mieszkającym lub często przebywającym we Lwowie / na Ukrainie oraz lu-
biącym ten kraj”14.

Według wspomnianej Encyklopedii „specyfika społeczna poszczegól-
nych grup i środowisk polonijnych (…) uzależniona jest od czasu ich po-
wstania, przyczyn skłaniających do podjęcia decyzji o emigracji z kraju 
oraz warunków społecznych i kulturowych, a także geograficznych panu-
jących w kraju osiedlenia; czynniki te istotnie wpływają na proces tworze-

12https://www.facebook.com/pages/PoloniaNL/107304532675279?sk=info
13E. Gigilewicz, Polonia, w: Encyklopedia „Białych Plam”, Radom 2004, t. XIV, s.203.
14https://www.facebook.com/pages/Polacy-we-Lwowie Wsp%C3%B3%C5%82cze%C5%9B-

nie/209291792483270
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nia struktur polonijnych oraz formy aktywności kulturalnej i zawodowej 
polonii”15. Żaden z wymienionych czynników nie różnicuje natomiast 
istotnie członków wirtualnej społeczności polonijnej, którzy niezależnie 
od przyczyn podjęcia emigracji spotykają się w Internecie na wspólnych 
profilach. Sieć staje się płaszczyzną porozumienia poszczególnych środo-
wisk polonijnych, podejmujących odmienne aktywności i niejako unifi-
kuje ich odmienne struktury, czyniąc dawne podziały nieistotnymi. 

Encyklopedia Katolicka wzbogaca charakterystykę Polonii o „poczucie 
przynależności do polskiej wspólnoty narodowej, językowej i kulturo-
wej”16. W sieci kryterium językowe zyskuje nową interpretację – poczucie 
przynależności do wspólnoty narodowej okazuje się bowiem nierówno-
znaczne ze znajomością języka polskiego. Za przykład posłużyć tu może 
profil „Polonia na Cyprze” skierowany do „wszystkich sympatyków Cypru”. 
Jego administratorzy zachęcają użytkowników, by zamieszczali na profi-
lu wpisy zarówno w języku polskim, jak i angielskim czy greckim. Wśród 
informacji znajdujących się na stronie pojawiają się posty tłumaczone na  
3 języki, ale również wpisy jedynie w języku angielskim lub greckim. Po-
nadto stosunek samych administratorów strony do języka polskiego (który 
nie musi być równoznaczny ze stosunkiem do polskiej wspólnoty języ-
kowej) wydaje się być ambiwalentny. Z jednej strony umieszczają oni na 
profilu patriotyczne hasła „Nie zapomnij pochodzenia” oraz zachęcają jego 
użytkowników do nauki ojczystego języka, m.in. publikując memy interne-
towe, w których dokończenie popularnego w Internecie hasła „Keep calm 
and…” stanowi „learn Polish”17. Z drugiej strony jednak w innych wpisach 
stwierdzają, że życie jest za krótkie na to, by uczyć się tego języka18. Wspo-
mniane internetowe memy to zabawne zdjęcia czy obrazki opatrzone krót-
kim komentarzem. Memem może być nawet sam tekst, sentencja przedsta-
wiona w ciekawy graficznie sposób. Cieszą się one ogromną popularnością 
wśród internautów i często stanowią najkrótszy, najbardziej wymowny,  
a przez to i najczęściej powielany sposób komentowania rzeczywistości. Są 
udostępniane na forach i portalach społecznościowych, kopiowane, prze-
rabiane i samodzielnie tworzone, przez co zyskały miano tzw. „zaraźliwych 

15E. Gigilewicz, Polonia, w: Encyklopedia „Białych Plam”, Radom 2004, t. XIV, s. 203.
16E. Gigilewicz, Polonia, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2011, t. XV, kol. 1135.
17Ang. – Zachowaj spokój i ucz się polskiego.
18https://www.facebook.com/PoloniaNaCyprze?ref=stream
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wzorców”. Wśród internetowych memów nie brakuje tych poświęconych 
problematyce polonijnej – oprócz tego, że pojawiają się na każdej z wy-
branych do analizy stron, posiadają na Facebook’u również swój własny 
profil o nazwie „Polish Memes”19. Jego założyciel w informacjach o stronie 
zamieszcza hasła o sprzecznej formie i treści: „100% Polish” oraz „BTW 
Mówimy po Polsku”20. Mimo że wpisy, komentarze i memy umieszczane 
na stronie w znacznej większości są w języku angielskim, ich zrozumie-
nie wymaga chociaż częściowej znajomości języka polskiego, a nawet za-
sad polskiej gramatyki czy ortografii. Jak ma to m.in. miejsce w przypadku 
podsumowującego jedno ze zdjęć stwierdzenia „I don’t always go bokiem, 
but when I do, I hit krawężniki”21 lub też w żarcie językowym „Pierogies”22, 
często pojawiającym się w publikowanych na stronie komiksach. 

Wracając do encyklopedycznych definicji hasła „Polonia”, wymienić na-
leży również tę, która pojawiła się w suplemencie współczesnym Encyklo-
pedii Gutenberga, i według której charakter każdej wspólnoty polonijnej 
„zależy od czasu jej powstania, warunków rozwoju, wewnętrznej struktury 
społecznej i zawodowej osób ją tworzących”23. Sieć, stale wzbogacając funk-
cjonujące w jej ramach społeczności o nowych członków, sprawia, że czas 
powstania wspólnoty przestaje być istotnym dla jej opisu czynnikiem. Sieć 
tworzy również wspólną płaszczyznę porozumienia i jednolite warunki roz-
woju poszczególnych polonijnych wspólnot, pozwala im wzajemnie się prze-
nikać i obserwować. Polonia, wchodząc do sieci, porzuca zatem ograniczenia 
związane z funkcjonowaniem w hermetycznym środowisku, toteż definicje, 
które, tak jak powyższa, ograniczenia te uwzględniają, siłą rzeczy przestają 
dotyczyć samej Polonii. 

Polonia w sieci, będąc grupą ludzi komunikujących się za pośrednictwem 
Internetu, w większym stopniu spełnia wymogi stawiane społeczności wir-
tualnej, aniżeli Polonii w dawnym jej rozumieniu. Wśród kryteriów warun-
kujących istnienie wirtualnej wspólnoty znajduje się natomiast: przestrzenne 
oddalenie od siebie jej członków, brak przymusu współpracy, wspólne cechy 

19https://www.facebook.com/MemesPL
20BTW – skrót od ang. By the way (oznacza: swoją drogą, na marginesie).
21Ang. – „Nie zawsze jeżdżę bokiem, ale kiedy już to robię, uderzam w krawężniki”.
22Końcówka –es oznaczająca w języku angielskim liczbę mnogą dodana została do słowa ma-

jącego już (w języku polskim) liczbę mnogą.
23Polonia, w: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Warszawa 2002, t. 40/18 (suplement 

współczesny), s. 253.
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demograficzne czy kulturowe, wspólne zainteresowania i hobby, brak ko-
nieczności osobistej znajomości, wspólne zaspokajanie potrzeb i realizacja 
celów, wzajemne zaufanie, a także duża częstotliwość interakcji24.

Społeczność polonijną, komunikującą się za pośrednictwem sieci, moż-
na również opisać, odwołując się do sformułowanych przez D. Tapscotta  
A. D. Williamsa zasad tzw. „wikinomii”, która jest sztuką masowej współpracy 
użytkowników Internetu. Cztery najważniejsze z nich to: otwartość, dzielenie 
się, globalne działanie oraz równość i partnerstwo25. Zgodnie z zasadą otwarto-
ści twórcy profili polonijnych tworzą je w odpowiedzi na potrzeby użytkowni-
ków – to oni ostatecznie decydują o charakterze strony, dodając na nią własne 
treści oraz komentując te już obecne na profilu. Zasada dzielenia się wyznacza 
cel profilom polonijnym, służącym często wymianie doświadczeń i poglądów 
z rodakami, którzy znajdują się w analogicznej sytuacji, a swoją wiedzą, zdo-
bytą podczas przebywania za granicami kraju, mogą ułatwić emigrację innym. 
Globalne działanie sprowadza się do poznawania i wykorzystywania infor-
macji i kapitału ludzkiego dostępnego na całym świecie, zaś zasada równości 
i partnerstwa, w odniesieniu do Polonii w sieci, znosi podziały ze względu na 
płeć, wiek, status społeczny, zawód, charakter emigracji, które jeszcze niedaw-
no były istotne przy badaniu życia polonijnego.

Podważywszy słuszność akceptowanych dotychczas podziałów, należy 
zastanowić się nad nowymi, które, uwzględniając specyfikę zjawiska, jakim 
jest Polonia w sieci, mogłyby być w stosunku do niej zasadne. Profile po-
lonijne na Facebook’u podzielić można ze względu na grupę, do której są 
kierowane, a dokładniej ze względu na stopień jej doprecyzowania. Wśród 
omawianych stron znajdują się bowiem takie, które dedykowane są wszyst-
kim Polakom za granicą, (np. „Polacy Za Granicą”26, „Polonia, Polska, Polacy 
Cały świat”27), a także profile stworzone z myślą o Polakach mieszkających  
w danym kraju (np. „Polacy we Włoszech”28), hrabstwie (np. „Polacy Linlon-
shire”29) lub mieście (np. „Polacy Boston”30).

24P. Bąkowska, N. Stępnicka, Nurt społecznościowy w internecie jako jedna z dróg do e-eman-
cypacji i e-unicestwienia jednostki. Analiza zachowań ludzkich na przykładzie wybranych serwisów 
społecznościowych, w: Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, s. 171.

25Tamże, s. 172.
26https://www.facebook.com/PolacyZaGranicami
27https://www.facebook.com/PoloniaPolskaPolacyCalySwiat
28https://www.facebook.com/pages/Polacy-we-Wloszech/128144443973195
29https://www.facebook.com/polacyzlincolnshire
30https://www.facebook.com/pages/Polacy-Boston/226245370883662
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Inną klasyfikację polonijnych profili przeprowadzić można ze względu na 
cel, w jakim zostały założone. Podział taki nie będzie jednak rozłączny, ponie-
waż jeden profil spełnia zazwyczaj kilka uzupełniających się funkcji. Wśród 
nich wyróżnić można natomiast: integrację, wzajemne wsparcie i pomoc, pod-
trzymanie poczucia tożsamości narodowej, kontakt z rodakami oraz informo-
wanie. 

Integracja, jaka odbywa się za pośrednictwem Internetu, może być celem 
sama w sobie, jak ma to miejsce m.in. na profilu, „Polacy w UK”, działającym 
pod hasłem: „Wszyscy Polacy mieszkający w UK łączcie się!”31. Integracja ta 
może jednak polegać również na wymianie myśli za pośrednictwem Face-
book’a lub na wspólnym działaniu w świecie realnym, które koordynowane 
jest jedynie za pomocą wirtualnej komunikacji. Pierwszy z wymienionych 
celów przyświecał założycielom profilu „Polacy w Norwegii”. Zgodnie z za-
mieszczonym na stronie opisem, jest to „platforma mająca zrzeszać Polaków 
zamieszkałych w Norwegii, umożliwiając im dzielenie się informacjami dla 
nich ważnymi, śmiesznymi albo po prostu ciekawymi.” Jej administratorzy, 
gromadząc Polaków wokół wspólnych dla nich tematów, zachęcają użytkow-
ników profilu do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi32. Podejmo-
wanie wspólnych działań stało się natomiast głównym celem osób zarejestro-
wanych na profilu „Polacy z Wilna”, którego założyciele zachęcają na stronie: 
„Polacy z Wilna i całej Wileńszczyzny! Jednoczmy się, obcujmy, weselmy,  
a także zdziałajmy coś dobrego dla naszego polskiego społeczeństwa!”33. 
Użytkownicy profilu w pełni realizują te założenia. Jednoczą się dzięki spo-
tkaniom na wernisażach i koncertach organizowanych w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, o których informują się za pośrednictwem Internetu. „We-
selą się”, podczas wspólnie oglądanych meczów, takich jak ten, który polska 
reprezentacja zagrała w Wilnie z Chorwatami, w ramach mistrzostw świata 
w hokeju na lodzie. Podejmują również działania mające na celu wsparcie 
polskiej społeczności, rozpowszechniając na profilu informacje o stypen-
diach dla Polaków studiujących na Litwie. Wpis zamieszczony na profilu 
może być następnie udostępniony przez każdego z użytkowników na jego 
własnej stronie, dzięki czemu informacja szybko trafia do szerokiego grona 
jej potencjalnych adresatów. Jest to doskonały przykład wykorzystania spe-

31https://www.facebook.com/polacywuk
32https://www.facebook.com/PolacyWNorwegii
33https://www.facebook.com/polacyzwilna/info
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cyfiki narzędzia, jakim jest Facebook.com do udzielenia realnego wsparcia 
polonijnej społeczności oraz umożliwienia jej skoordynowanego, szybkiego 
i skutecznego działania.

Okazywanie wzajemnego, emocjonalnego wsparcia stało się głównym ce-
lem profilu „Polonia Gibraltar”, którego założyciele przyznają: „Emigracja bywa 
czasem stresująca, nawet jeśli mieszka się w tak pięknym miejscu jak Gibraltar 
czy Andaluzja. Na pewno jest łatwiej, jeśli wokół są osoby, z którymi można po-
gadać i podzielić się wiedzą. Dlatego (…) warto założyć stowarzyszenie, grupę... 
nazwa nie jest tu najważniejsza. Chodzi o to, żeby nam po prostu było raźniej ra-
zem”34. Profil ten, zgodnie z powyższym opisem, jest ponadto dowodem na nie-
adekwatność wprowadzania sztywnych ram, podziałów czy struktur w odnie-
sieniu do wirtualnej, polonijnej społeczności. Udzielanie wsparcia polegającego 
na wymianie wiedzy zdominowało natomiast profil „Manchesterowcy – Polacy 
w Manchesterze”, założony w celu dzielenia się pomysłami na spędzenie wol-
nego czasu, a także informacjami dotyczącymi nie tylko przepisów, procedur, 
formalności, ale również polskich imprez wartych uczestnictwa35.

Definiujące Polonię, według przytoczonej wcześniej Encyklopedii „Bia-
łych Plam”, „poczucie przynależności do polskiej wspólnoty narodowej”, 
szczególnie akcentowane jest na profilu „Polacy Grodzieńszczyzny – Поляки 
Гродненщины”, założonym pod hasłem: „Polskość żyje na Grodzieńszczyź-
nie”. Dużą popularnością na stronie cieszą się wpisy o charakterze patrio-
tycznym – są to krótkie hasła „Dobrze wiemy, kim jesteśmy” oraz zdjęcia 
polskich symboli narodowych. Zamieszczane są na nim również informacje 
o ważnych wydarzeniach z historii Polski, takich jak np. powstania narodo-
we. Obok wpisów historycznych znajdują się również te o tematyce politycz-
nej, w których administratorzy strony wyrażają swoją aprobatę dla polityków 
rozumiejących, że mieszkający na Białorusi Polacy chcą komunikować się  
w ojczystym języku36.

Kontakt, jaki umożliwia polonijnej społeczności Facebook.com., może 
być zarówno realny jak i wirtualny. Pierwszy z nich stał się celem przyświeca-
jącym założycielce profilu „Polacy w Niemczech”, która deklaruje na stronie, 

34https://www.facebook.com/pages/Polonia-Gibraltar/199345643496375?sk=info
35https://www.facebook.com/pages/Manchesterowcy-Polacy-w-Mancheste-

rze/289370471195665
36https://www.facebook.com/pages/Polacy-Grodzieńszczyzny-Поляки-Гродненcщи-

ны/119392914874990
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że chętnie spotka się z rodakami, którzy tak jak i ona mieszkają w Mona-
chium37. Kontakt wirtualny jest natomiast głównym celem profilu „Polacy 
w Swansea UK”, skierowanego do „osób poszukujących kontaktu z rodaka-
mi”38, a także „Polacy w Argentynie”, który został nazwany przez założycieli 
„wirtualnym punktem polskich spotkań w Argentynie”39 Administratorzy 
strony informują ponadto, że nie jest ona związana z żadną organizacją – 
wzmianka ta wzbogaca obraz Polonii w sieci o jej niezależność, która okazuje 
się istotna dla członków owej społeczności. Sieć stanowi dla nich neutralny 
grunt spotkań, na którym, nie należąc do jakichkolwiek organizacji lub sto-
warzyszeń, mogą swobodnie i bezpiecznie, w dowolny sposób wyrazić swoją 
polskość, określić własną tożsamość, w dowolnym czasie czy zakresie komu-
nikować się z rodakami. Polonia w sieci nie potrzebuje deklaracji ani pod-
porządkowujących ją sobie struktur, narzuconego sposobu lub też zakresu 
działań. Facebook.com okazuje się zaspokajać jej potrzebę przynależności, 
co znajduje swoje odzwierciedlenie w opisie profilu „Polacy w Bournemo-
uth”, który jest dla swoich użytkowników ich „własnym emigranckim miej-
scem Facebook’owym”40.

Nieodłącznym zadaniem każdego z omawianych profili, bez którego nie 
mogłyby być spełnione inne funkcje, jest informowanie. Zamieszczane na 
profilach informacje można podzielić na skupione wokół Polonii i kraju jej 
pochodzenia oraz dotyczące miejsca jej obecnego pobytu. Oba wspomniane 
typy informacji znaleźć można na każdym z omówionych dotychczas profili, 
bez względu na zakres zainteresowań pierwotnie określony przez założycieli 
strony. 

Dowodów na to, że Facebook.com jest przede wszystkim odpowiedzią na 
potrzeby jego użytkowników, dostarcza m.in. profil „Polonia Kanada”. Został 
on założony pod hasłem „Kanada – kraj, w którym mieszkamy”, skupiając 
uwagę swoich użytkowników nie na kraju pochodzenia, lecz na miejscu za-
mieszkania. Odgórnie narzucona tematyka strony na Facebooku nie musi się 
jednak pokrywać z faktyczną. Mimo, że celem, jaki przyświecał założycielom 
profilu była wymiana informacji dotyczących Kanady, a zamieszczane przez 

37https://www.facebook.com/pages/Polacy-w-Niemczech/229703863765?id=2297038 
63765&sk=info

38https://www.facebook.com/polacywswansea
39https://www.facebook.com/PolacywArgentynie
40https://www.facebook.com/pages/Polacy-w-Bournemouth/103319089703341

Weronika Gigilewicz



191

Polonia w sieci

administratorów wpisy dotyczą np. sytuacji politycznej lub gospodarczej 
tego kraju, użytkownicy strony wykorzystują ją głównie w celu wzajemnej 
pomocy polegającej, np. na udostępnianiu sobie testów do egzaminu na pra-
wo jazdy przetłumaczonych na język polski. 

Charakter poszczególnych profili polonijnych wyznacza nie tylko przy-
jęty przez ich założycieli cel, określający w pewnym stopniu poruszaną na 
stronach tematykę, ale również popularność danego profilu, czyli liczba 
jego użytkowników. Im więcej osób korzysta z danej strony, tym bardziej 
ogólny jest charakter zamieszczanych na niej informacji. Jednocześnie, 
zgodnie ze wspomnianą we wstępie teorią słabych więzi, tym większe daje 
ona możliwości współpracy oraz wymiany doświadczeń. Najściślej współ-
pracujące ze sobą polonijne grupy tworzą się jednak za pośrednictwem 
profili, z których korzysta niewiele osób, dzięki czemu przestają one być dla 
siebie anonimowe i mogą spotykać się również poza Internetem, funkcjo-
nując jako grupa bliskich znajomych. To, ile osób korzysta z danego profilu, 
zweryfikować można dzięki wyświetlającej się na każdej stronie liczbie tzw. 
„like’ów”. Wskazują one, ilu użytkowników portalu Facebook.com dołączy-
ło do danego profilu, klikając „lubię to” i tym samym decydując się na to, 
by treści publikowane na danej stronie były dla nich widoczne. Największą 
popularnością w Internecie cieszy się profil „Polonia Chicago Illinois USA” 
– liczba jego użytkowników wynosi 15 77241 i tym samym przewyższa licz-
bę osób korzystających z profilu „Polonia Polska Polacy Cały świat” (13 
946)42 czy „Polacy Za Granicą” (5 498)43. Wśród pozostałych profili żaden 
nie jest w stanie równać się pod względem popularności z profilem Polonii 
w Chicago. Najwięcej użytkowników poza nim gromadzą profile „Polo-
nia UK” (5 660)44, „Polacy w Niemczech / Polen in Deutschland” (3 493)45 
oraz „Polacy Grodzieńszczyzny – Поляки Гродненщины” (2 414)46. Naj-
mniej użytkowników posiada natomiast profil „Polonia Gibraltar” (209)47. 

41https://www.facebook.com/PoloniaChicagoIllinoisUSA
42https://www.facebook.com/PoloniaPolskaPolacyCalySwiat
43https://www.facebook.com/polacy.zagranica.3
44https://www.facebook.com/polacywuk
45https://www.facebook.com/pages/Polacy-w-Niemczech-Polen-in-Deutschland/6181755 

48217009
46https://www.facebook.com/pages/Polacy-Grodzieńszczyzny-Поляки-Гродненcщи-

ны/119392914874990
47https://www.facebook.com/pages/Polonia-Gibraltar/199345643496375
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Biorąc jednak pod uwagę stosunek liczby użytkowników profilu do liczby 
mieszkańców danego miejsca, profil ten cieszy się większą popularnością 
niż strona „Polonia Chicago Illinois USA”. Wymienione profile polonijne 
gromadzą bowiem 0,7 % mieszkańców Gibraltaru i 0,6 % mieszkańców 
Chicago48.

Wśród treści zamieszczanych na profilu „Polonia Chicago Illinois USA” 
znaleźć można m.in. ogłoszenia o naborze do chóru oraz baletu zespołu 
„Mazowsze”, wspomnienia użytkowników strony dotyczące lepienia pie-
rogów, a także opis polskich świąt i tradycji, takich jak obchody roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy też Tłustego Czwartku, opisanego 
jako „Pączki Day”. Opisy te, zamieszczane zazwyczaj w języku angielskim, 
skierowane są do osób, które nie zdążyły lub też nie miały okazji nauczyć 
się polskiego języka, a zatem z dużym prawdopodobieństwem nie spę-
dziły w ojczyźnie wystarczająco dużo czasu, by poznać lub też pamiętać 
rodzime tradycje. Wszyscy użytkownicy profilu, którzy mimo to czują się 
związani z Polską, mogą za jego pośrednictwem poszerzać wiedzę o wła-
snych korzeniach mimo bariery językowej. Portal Facebook.com okazuje 
się również dobrym narzędziem badań nad Polonią. Użytkownicy profi-
lu „Polonia Chicago” mieli bowiem okazję wypełnić internetową ankietę, 
którą na stronie zamieściła studentka filologii angielskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, przygotowująca pracę magisterską na temat języka polskie-
go wśród Polaków w USA. 

Wpisy zamieszczane na profilu „Polonia Gibraltar” często mają natomiast 
charakter wydarzenia, w którym użytkownicy strony mogą zadeklarować 
uczestnictwo, dzięki wybraniu opcji „dołącz”, równoznacznej z wpisaniem 
się na wirtualną listę obecności. Wydarzenia te to m.in. Msze święte w języku 
polskim, a także nieformalne towarzyskie spotkania Polonii. 

Ponieważ liczba użytkowników profilu wpływa na jego zawartość, na pro-
filach polonijnych takich jak „Polonia Polska Polacy Cały świat” znajdują się 
treści dotyczące tego, co wspólne dla wszystkich Polaków, co przypomina 
im ojczysty kraj oraz podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej. Mogą to 
być wpisy o tematyce historycznej, opis polskich tradycji, a nawet prognoza 
pogody dla polskich miast, która staje się dla użytkowników profilu pretek-

48Dane dotyczące liczby użytkowników profili pochodzą z dnia 6.05.2014 r. i mogą ulegać 
zmianom
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stem do dyskusji o terminach wyjazdu do kraju lub podzielenia się na fo-
rum wspomnieniami z ostatniego pobytu w Polsce. Profile takie jak „Polonia 
UK”, skierowane do dokładnie określonej grupy odbiorców, mogą gromadzić 
swoich użytkowników wokół istotnych tematów, związanych m.in. z krajem 
obecnego pobytu. Tworzą tym samym wspierającą się wspólnotę, którą łączy 
nie tylko pochodzenie, ale i sytuacja, w jakiej jej członkowie obecnie się znaj-
dują, a przez to i problemy, z którymi się borykają. Profile takie jak „Polonia 
Gibraltar”, z racji niewielkiej liczby użytkowników, sprzyjają natomiast na-
wiązywaniu znajomości, które mogą być utrzymywane również poza siecią. 
Z publicznego profilu przeradzają się zarazem w komunikatory służące gru-
pie znajomych i umożliwiające im informowanie się o miejscach i terminach 
rzeczywistych spotkań. 

Mimo licznych przeobrażeń, jakie przeszła Polonia funkcjonując w sieci, 
aktualne z całą pewnością pozostaje stwierdzenie dotyczące w tym samym 
stopniu Polonii opisywanej w dotychczasowych definicjach, jak i tej nowej 
– tworzącej dziś wirtualne społeczeństwo: „Środowiska polonijne (…) nie-
zmiennie dążą do wewnętrznej konsolidacji oraz integracji ze wspólnotą na-
rodową w kraju”49.

49E. Gigilewicz, Polonia, w: Encyklopedia „Białych Plam”, Radom 2004, t. XIV, s. 203.
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The Polish community 
abroad on the Web
New media, becoming a communication tool of the Polish commu-
nity abroad, also affects the structure and character of this commu-
nity. On the Internet, it gains a new organizational framework, and 
the very concept of the Polish community abroad falls outside the 
old definitions, which contributes to the fact that the Polish com-
munity abroad becomes a new quality on the Web, and the subject 
for methodological studies. The Web provides the common ground 
and uniform conditions for its development. The Polish communi-
ty abroad, communicating via the Internet, becomes a community 
independent of formal organizations and associations operating in  
a global, coordinated and effective way. The factors such as the time 
of origin, the conditions for the development of the internal social 
and professional structure of the people making individual com-
munities of the Poles cease to be adequate to describe the Polish 
community abroad on the Web. The thing that is also changing is 
the interpretation of the criterion, which is belonging to the Po-
lish language community. However, The Polish community abroad 
must follow the principles on which the functioning of the network 
society is based: openness, sharing, global functioning, equali-
ty and partnership. The virtual Polish community abroad can be 
described on the basis of its profiles created on the largest social 
networking site - Facebook.com. They are created with a view to 
stimulating integration, showing mutual support, providing as-
sistance, maintaining a sense of national identity and enabling con-
tact with compatriots and informing about the country of origin or  
a place of current residence.

Weronika Gigilewicz
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Kaukaz jako region i przestrzeń, w której przebywali Polacy w różnych 
okolicznościach ekonomicznych i politycznych, wciąż budzi zainteresowanie 
zarówno ludzi świata nauki, jak i praktyków życia kulturowego. W rozpo-
znaniu naukowym przeszłość regionu zwykle postrzegana jest z perspekty-
wy badań polonijnych. Do lat 90. XX wieku rozpoznawano region głównie  
z punktu widzenia obecności tam Polaków, a w tym ujawniających się barier, 
jak ich działania i możliwości. 

Specyfikę regionu jako pierwsi ukazywali misjonarze, jak np. jezuita Ta-
deusz Krusiński (1675-1757)1. W 1726 roku opublikował on studium Relatio 
de multationibus Regni Persarum (Relacja o panowaniu szacha Persji), które 
zostało przetłumaczone (w skróconej wersji) na języki: francuski, angielski, 
holenderski, niemiecki, hiszpański i turecki. Przetłumaczono też jego część 
na język polski, pt. Wiadomości o rewolucji perskiej od X. Tadeusza Krusiń-
skiego SJ misjonarza w Isfahan i od innych zebrane2. 

Następnie, w XIX i na początku XX wieku, opisywali region w pamięt-
nikach i wspomnieniach Polacy przebywający tam na zesłaniu bądź w in-
nych okolicznościach życiowych. Zachowało się około 50 tego typu opisów3. 
Powszechnie narzekali oni na brak rzetelnej wiedzy o tym regionie. Uzna-
wali za swą powinność jej dostarczenie polskiemu czytelnikowi, np. w 1848 
roku Henryk Dzierżek pisał: „Sądzę, iż u nas nierównie więcej wiedzę o Rze-

1Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 3, red. K. Dopierała, Toruń 2004, s. 59.
2Przechowywane jest obecnie w bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, rkps 140.
3A. Chodubski, Aktywność kulturowa Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, 

Gdańsk 1986, s. 154-155.
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czypospolitej kolumbijskiej aniżeli o Kaukazie (…), tak dalece są fałszywe  
i sprzeczne mniemania, tak zakorzenione przesądy”4. Z kolei, Ignacy Dobr-
ski w 1850 roku pisał: „Kiedy po powrocie z dalekiej po Kaukazie wędrów-
ki, obcując w rozmaitych towarzystwach przekonałem się, że bardzo jeszcze 
wiele osób z liczby czytanych ogółu, niedokładnie, a co większa niekiedy 
najsprzeczniejsze z istotą rzeczy ma pojęcie o zwyczajach i obyczajach lu-
dów zamieszkujących Kaukaz, jak również o szczegółowej nader zajmującej 
miejscowości tego kraju, – wówczas to powziąłem myśl przejrzenia ocalałych 
z wędrówek szczątków piśmiennych (i prócz kilku po powrocie skreślonych 
wierszyków) ogłoszenia drukiem li tylko tego, co może rzucić pod jakim 
bądź kolwiek względem słabe przynajmniej światło na przedmiot dla wielu 
osób zupełnie jeszcze obcy, a poniekąd dotyczący”5. A Kazimierz Łapczyński  
w 1863 roku zauważał: „Ogół europejski tyle wie o tej krainie, że tam za wy-
kradzenie ożywczego ognia z nieba Prometeusz był przykuty do skały, że 
tam była Kolchida, więc złote runo z Medeą, i to jeszcze, że Georgianki są 
bardzo piękne kobiety, poszukiwane w haremach Stambułu. Jednak nie go-
dzi się tak mało wiedzieć o starożytnym bohaterskim ludzie, którego krwią 
pisane dzieje, są szczytnym przykładem nadludzkiej prawie wytrwałości6. 
Na początku XX wieku Edward Strumpf pisał: „do kraju tego chciałbym 
wprowadzić czytelnika. Wszystkich części ziemi kaukaskiej nie widziałem, 
więc nie mogę dać całkowitego i wszechstronnego obrazu. Spisywałem luźne 
notatki i wrażenia, których tu i ówdzie doświadczyłem, notowałem to, com 
widział, czego zdołałem się dowiedzieć. Czytelnik będzie mógł w zupełności 
iść śladami moimi”7. Podejmowano też w tym czasie próby ujęć uogólniają-
cych wiedzę o regionie, np. Tadeusz Wyganowski pisał: „Budując naftociąg 
w literalnym tego słowa znaczeniu od morza do morza, bo od Kaspijskiego 
do Czarnego, miałem sposobność poznać dokładnie cały Kaukaz, a jednak  
w wielkim byłbym kłopocie, gdyby znajomi zapytali mnie: jaki jest klimat na 
Kaukazie, jakie tam stosunki, jacy ludzie? Na żadne z tych pytań nie można 
dać ogólnikowej odpowiedzi, gdyż ludzie są tam najrozmaitsi, są miejscowo-
ści niezrównanie piękne, ale są też przerażająco wstrętne”8.

4H. Dzierżek, Wspomnienia Kaukazu, „Atheneum 1848, t. 4, s. 78.
5J. Dobrski, Szkice Kaukazu, „Atheneum” 1848, t. 4, s. 78.
6K. Łapczyński, Skóra tygrysia, „Biblioteka Warszawska” 1863, t. 4, s. 1.
7E. Strumpf, Obrazy Kaukazu, Warszawa 1900, s. 9.
8T. Wyganowski, Wspomnienia z Kaukazu, Warszawa 1907, s. 5.
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Niektóre z pamiętników i wspomnień zostały napisane nie tylko z pro-
stego punktu widzenia – uchronienia przed zapomnieniem zdarzeń z życia 
poszczególnych jednostek czy znaków martyrologii polskiej, ale z pozycji 
dostarczenia usystematyzowanej wiedzy o tym regionie. Np. Michał Butowt 
Andrzejkowicz (1798-1860) w dwutomowych Szkicach Kaukazu9 dostarczył 
bogatej wiedzy faktograficznej o czynnikach generujących tożsamość regio-
nu, a w tym o specyfice geograficzno-przyrodniczej, demograficznej, losach 
dziejowych, kulturze. Wiedzę zdobywał z wielką starannością, odwołując się 
do ustaleń poznawczych wielu ludzi interesujących się Kaukazem, co powo-
dowało nawet kierowanie pod jego adresem uszczypliwych opinii. Np. Leon 
Janiszewski zapisał: „Michał Andrzejkowicz jest to pracowity kompilator, 
zbierający materiały (…) do Kaukazu, pod wszelkimi względami (…) Gawę-
dy krajowców dostarczają mu także obfitego materiału”10; zaś o nie wydanej 
jeszcze jego pracy pisał: „Jak mi się zdaje, będzie to silva rerum pełna cudzej 
erudycji i swoich spostrzeżeń – historycznych faktów i wielkiej naukowej 
pretensji”11. 

W literaturze wspomnieniowej na dużą uwagę zasługuje praca Mate-
usza Gralewskiego (1826-1891), pt. Wspomnienia z dwudziestoletniej nie-
woli. Opisanie kraju. Ludność, zwyczaje i obyczaje12, opublikowana w 1877 
roku we Lwowie. W prezentacji problemu wyodrębniono 11 zagadnień, tj.  
1. Płaszczyzna kaukaska, 2. Płaszczyzna kumykska, 3. Pomorze dagestańskie, 
4. Chaństwo kubińskie, 5. Miurydyzm na Kaukazie, 6. Dagestan Środkowy  
i obraz walk, 7. Szyrwan, 8. Gruzja z Osetią, 9. Ziemie Czerkiesów, 10. Sza-
mil, 11. Polacy na Kaukazie. Z dużą starannością opisał warunki geograficz-
no-przyrodnicze, ludnościowe, gospodarcze, ogniwa losów historycznych, 
specyfikę, a w tym zwyczaje i obyczaje. Podkreślał: „nie może być dla nas 
rzeczą obojętną dokładniejsze umiejętne obeznanie się z krajem, którego 
podbicie kosztowało i nas także tyle ofiar i tyle krwi, i w którym to istnieją 

9M. Butowt-Andrzejkowicz, Szkice Kaukazu, t. 1 i 2, Warszawa 1868; A. Chodubski, Wstęp. 
Zainteresowania kaukazologiczne Michała Butowta Andrzejkowicza, „Biblioteka Kaukaska”, Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2013, http://www.bjb.492894500.pl/biblioteka

10Z listu Leona Janiszewskiego do wydawcy Pamiętnika (Romualda Podberskiego), „Pamiętnik 
Naukowo-Literacki” 1850, t. 2, z. 6, s. 119-120.

11W. Kubacki, Malwy na Kaukazie, Warszawa 1969, s. 24.
12B. Baranowski, Azerbejdżańskie relacje chłopskiego syna z Łęczyckiego Mazewa (Kaukaz Ma-

teusza Gralewskiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. 
Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I” 1979, s. 52, s. 3-15; J. Bar, Mateusz Gralewski – badacz 
Kaukazu, „Collectanea Eurasiatica Cracoviensia” 2003, s. 9-15.
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jeszcze dotąd liczne warunki do nowych zapasów i walk ze wspólnym wro-
giem. Te powody skłaniają mnie do jak najrychlejszego ogłoszenia drukiem 
mej pracy”13.

Wśród opisów Kaukazu, z punktu widzenia badań etnologicznych na 
dużą uwagę zasługuje „Opisanie o plemionach kaukaskich górali, z ich ob-
rzędami, obyczajami w cywilnym, wojennym i obrazowym życiu” Floriana 
Zielińskiego, przechowywane w formie rękopisu w Bibliotece Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu14. 

W ostatnich latach na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krako-
wie powzięto ideę zdigitalizowania publikacji dotyczących Kaukazu, które 
prezentuje się w formie „Biblioteki Kaukaskiej”. Publikowane dzieła opatruje 
się „wstępami”, w których dostarcza się podstawowej wiedzy o autorach, ich 
twórczości oraz okolicznościach, w jakich przyszło im żyć i tworzyć.

Do drugiej połowy XX wieku zainteresowanie w Polsce Kaukazem było 
okazjonalne, wiążące się np. z pobytem w okresie międzywojennym działa-
czy politycznych, jak np. Amin Mammad Rasulzade (1884-1955), który opu-
blikował studium, pt. Azerbejdżan w walce o niepodległość (Warszawa 1938). 
Obecności Gruzinów w Polsce towarzyszyły publikacje o ich ojczyźnie – 
dziejach i współczesności15, np. w 1929 roku ukazała się książka emigranta 
gruzińskiego Jana Kawtaradze Gruzja w zarysie historycznym, a w 1939 roku 
praca zbiorowa, pt. Gruzja. Terytorium i ludność. Historia. Literatura i sztuki 
piękne. Sytuacja polityczna. W 1935 r. ukazała się praca Mieczysława Lepec-
kiego, pt. Sowiecki Kaukaz. Podróż po Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. Spe-
cyficznym opracowaniem była opublikowana w 1934 roku książka Ludwika 
Widerszala pt. Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864. 
Spotkała się ona z uznaniem środowiska naukowego historyków.

W okresie po II wojnie światowej ujawniło się kilka nurtów zaintereso-
wań poznawczych. Wśród nich istotne miejsce zajęły tłumaczenia za pośred-
nictwem języka rosyjskiego oraz zaznaczyła się obecność publikacji o tym 
regionie w języku rosyjskim, m.in. Andreja Greczko Bitwa o Kaukaz (1968), 
Szalwy Amiranaszwili Sztuka gruzińska (1973), Ilii Tabagua (we współautor-
stwie z Wojciechem Henslem) Gruzja wczoraj i dziś (1976). 

13M. Inglot, Na kaukaskim szlaku (Polacy piszący o Kaukazie w I połowie XIX w.), „Acta 
Universitatis Wratislawiensis. Prace Literackie” 1979, s. 113.

14Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 4967/III, s. 1-46.
15W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 293-306.
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Wtedy też ujawniło się zainteresowanie badaniami wąskospecjalistycz-
nymi z zakresu współpracy polsko-kaukaskiej, a zwłaszcza dotyczącymi 
obecności Polaków w tym regionie i ich działalności. Aktywność w tym 
względzie ujawnili orientaliści, historycy, literaturoznawcy, kulturoznaw-
cy. Stan badań z tego zakresu znalazł odbicie m.in. w pracach Andrzeja 
Chodubskiego: Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na 
początku XX wieku (Gdańsk 1986) i Polacy w Azerbejdżanie (Toruń 2004) 
oraz Marka Mądzika: Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Pola-
ków w Gruzji na przełomie XIX i XX wieku (Lublin 1987). Przegląd litera-
tury przedmiotu z tego zakresu został też wskazany w formie „Wskazówek 
bibliograficznych” w takich opracowaniach, jak: 1. Bohdan Baranowski, 
Krzysztof Baranowski, Historia Gruzji, (Ossolineum 1987, s. 232-235),  
2. Bohdan Baranowski, Krzysztof Baranowski, Historia Azerbejdżanu 
Ossolineum 1987, s. 241-243), 3. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Hi-
storia Armenii, (Ossolineum 1977, s. 286-291). 

Istotne ogniwa w rozpoznawaniu kontaktów, zwłaszcza literackich, opra-
cował orientalista Jan Reychman (1910-1975). W 1939 roku ukazał się jego 
syntezujący ogląd obecności Polaków na Kaukazie, opublikowany w książce 
zbiorowej, pt. Polacy w cywilizacjach świata. Słownik encyklopedyczny, t. 4, 
pod red. Władysława Pobóg Malinowskiego (s. 265-273). Był autorem licz-
nych artykułów, publikowanych w specjalistycznym czasopiśmiennictwie, 
m.in. „Problemach”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Roczniku Orientali-
stycznym”, „Szkicach z dziejów polskiej orientalistyki”, „Świecie”, „Twórczo-
ści”, „Wierchach”, „Wschodzie”. Dużo uwagi poświęcał stosunkom literackim 
polsko-kaukaskim. Wskazywał ogniwa twórczości literackiej Polaków prze-
bywających w tym regionie. Syntezujący ogląd tych kontaktów przedstawił  
w książce Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w. (Warszawa 1972). 

Znaczący udział w rozpoznawaniu tego regionu ma Ananiasz Zajączkow-
ski (1905–1970), publikujący wyniki swych badań m.in. w Szkicach z dziejów 
orientalistyki polskiej, autor studium Orient jako źródło inspiracji w literaturze 
romantycznej doby Mickiewiczowskiej (1955).

Szczególnie dużą aktywność w rozpoznawaniu losów Polaków na Kau-
kazie ujawnił Bohdan Baranowski (1915-1993)16. W 1950 roku opublikował 

16Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000, s. 15-17; A. Kijas, Jan Reychman i Boh-
dan Baranowski. Badacze polsko-azerbejdżańskich kontaktów kulturalnych w XIX wieku, w: Polacy 
w Azerbejdżanie, red. E. Walewander, Lublin 2003, s. 237-248.
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ważne studium, pt. Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku  
i dedykował je Ananiaszowi Zajączkowskiemu. We wstępie podkreślił, że 
znaczna część zebranych materiałów została zniszczona w 1939 r. Nie znie-
chęciło go to jednak do dalszej pracy. W 1944 roku spłonęła znów w War-
szawie większość notatek i 11 rozdziałów rękopisu17. Obok ogromnej ilości 
artykułów publikowanych w czasopiśmiennictwie naukowym zwrócił na 
siebie uwagę nośnymi poznawczo książkami, takimi jak: 1. Historia Azerbej-
dżanu (we współautorstwie ze swoim synem Krzysztofem; 1987), 2. Historia 
Gruzji (również we współautorstwie z synem Krzysztofem; 1987), 3. Polsko
-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku (1979), 
4. Polskie zainteresowania kulturą Gruzji (1982), 5. Polaków kaukaskie drogi 
(1985). Interesująca nadto jest książka Złote kamienie. Dawne i nowe wiersze 
Azerbejdżanu (1975), do której przygotował „Wstęp”.

W polu poznania Bohdana Baranowskiego znajdowały się różne aspek-
ty życia kulturowo-cywilizacyjnego Polaków na Kaukazie. W jego bogatym 
dorobku zwracały uwagę powiązania gospodarcze, zwłaszcza handlowe, mi-
syjno-religijne, podróżnicze, martyrologiczne (zsyłka polityczna), naukowo
-badawcze. Z dużą starannością gromadził wiedzę zarówno o losach jedno-
stek, jak i grup społecznych.

W budzeniu pogłębionego zainteresowania regionem, a w tym zwłasz-
cza Azerbejdżanem, ważną rolę odgrywa książka Stefana Żeromskiego, pt. 
Przedwiośnie (1924). Pisarz wskazał, że na początku XX wieku do Azerbej-
dżanu udawali się Polacy, którzy podejmowali pracę w tym swoistym Eldo-
rado. Zauważał, że był to kraj „mlekiem i miodem płynący”. Baku – oaza 
naftowa pogrążona była w woni kwiatów i roślinności Południa. Przyczynił 
się do mityzacji miasta i regionu, obrazów jego życia kulturowego. 

W okresie po II wojnie światowej ważną rolę w popularyzacji zaintere-
sowania Kaukazem spełniła książka Wacława Kubackiego Malwy na Kau-
kazie (1969). Ten pisarz i badacz literatury powziął ideę odbycia podróży 
po Kaukazie. tzw. śladami polskich poetów – romantyków, przebywających 
tam na zesłaniu. Wskazał, że „znajomość Kaukazu w Polsce nie postępuje  
w zgodnym rytmie ze zdobyczami współczesnej nauki. Można powiedzieć, 
bez przesady, że nasza wiedza o narodach i kulturach Kaukazu zamiast róść, 
niepokojąco się kurczyła w ostatnich dziesiątkach lat. Najbujniej przedsta-

17B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950, s. 9.
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wiała się w dobie romantycznej. Zdecydowały o tym (…) stosunki polityczne 
w rosyjskim zaborze”18. 

Szerszy zasięg czytelniczy zdobyły reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, 
pt. Kirgiz schodzi z konia (1974)19. Odbywając podróż po regionie, pisał 
np.: „Piękny to kraj Gruzja. Z każdego miejsca widać góry. Podniebny Kau-
kaz, zielone grzbiety Suramu. Słońce pada na śnieżne szczyty kaukaskie, 
odbija się i oświetla Gruzję. Dlatego promienie słoneczne, zabarwione ko-
lorem śniegu, są tu nie złote, lecz srebrne, jak oprawa starej ikony. Gruzja 
to mały kraj, ponad cztery razy mniejszy od Polski. Ale to właśnie porów-
nanie nigdy nie przychodzi na myśl. Wrażenie kłóci się z faktami, ponie-
waż wszechobecność gór zmienia prawa optyki. Gruzja wydaje się ogrom-
na, bezgraniczna jak ocean. Góry pomnażają obraz (…) Góry kształtują 
również naturę Gruzina. Gruzin strzeże tajemnicy gór i wierzy, że trzeba 
je rozumieć (…). Dlatego Gruzin nie ma w sobie nic z obywatela świata. 
Jeździ za granicę bez entuzjazmu, niechętnie osiedla się w innych krajach 
(…) Gruzin ucztuje przy każdej okazji. Jego pociąg do biesiady nie wynika  
z próżniactwa czy beztroski”. 

Z kolei, charakteryzując Armenię, wskazuje: „Gruzin zamyka się w grani-
cach Gruzji, Ormianin obiega myślą cały świat (…) Wszędzie są ich piękne, 
posępne cmentarze. Ich rzeźbione w natchnieniu bazyliki. Ich egzotyczne za-
gracone sklepy (…) Ormianie mają swój kościół, który nazywa się Świętym 
Apostolskim Kościołem Ormiańskim (…) Głową kościoła Ormian jest ka-
tolikos, rezydujący zawsze w Eczmiadzinie (…) Pewien mnich, nazwiskiem 
Mesrop Masztoc, tworzy ormiański alfabet (…) Armenia sztuka ocalenia  
w scriptoriach (…) Świadomości ormiańskiej towarzyszyło zawsze poczucie 
zagłady. I związana z tym żarliwa potrzeba ratunku. Potrzeba ocalenia swego 
świata. Skoro nie można go uratować mieczem, niech zachowa się jego pa-
mięć. Okręt utonie, ale niechże pozostanie dziennik kapitana (…)”20. 

I dalej, charakteryzując Azerbejdżan, wskazał m.in.: „ (…) teraz Baku jest 
miastem zieleni, jasnych ulic i bulwarów, co zresztą bardziej wyeksponowało 
dawne własności Noblów, Rotszyldów i Tagijewów (…) Stolica Azerbejdża-
nu nie jest podobna ani do Tbilisi, ani do Erewanu, w ogóle do żadnego mia-
sta w tej części świata. W azjatyckim kontekście Baku jest egzotyczne właśnie 

18W. Kubacki, s. 21.
19R. Kapuściński, Kirgiz schodzi z konia, Warszawa 1974, s. 7-24.
20Tamże, s. 27-46.
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przez swoją mieszczańską europejskość (…) W przeszłości Azerbejdżan był 
raczej pojęciem geograficznym i kulturowym niż prawno-państwowym (…) 
Azerbejdżan to przedpole Azji Centralnej (…) W Azerbejdżanie pola nafto-
we na lądzie stopniowo kurczą się i wydobycie ropy przesuwa się coraz bar-
dziej na teren morza”.

W 1977 roku korespondent prasowy Kazimierz Kozub zrelacjonował  
w formie reportażu swoje spotkanie z regionem i jego specyfiką, m.in. zwra-
cał uwagę na długowieczność społeczności kaukaskich21. 

Wyjątkową publikacją o regionie stała się książka Grażyny i Andrzeja Mi-
łoszów, pt. Kaukaz (1979)22. Prezentację regionu ujęto w formie rozdziałów: 
1. Ziemia, 2. Dzieje, 3. Kaukaz Północny, 4. Kraj Krasnodarski, 5. Kraj Stawro-
polski, 6. Dagestan, 7. Czeczeno-Inguszetia, 8. Kabardino-Bałkaria, 9. Osetia 
Północna, 10. Gruzja, 11. Armenia, 12. Azerbejdżan. Jest to wartościowe opra-
cowanie, istotne zarówno z punktu widzenia inspiracji badawczych, jak i dostar-
czenia podstawowych informacji tożsamościowych o tym regionie. Wskazuje 
się w nim, że na terytorium tylko półtora raza większym od Polski można spo-
tkać wszystkie strefy klimatyczne i przyrodnicze: pokryte śniegiem niebotycz-
ne góry i zawsze zielone doliny, przepełnione zapachem żywicy lasy świerkowe, 
ciemniste buczyny i dąbrowy, a nawet gaje bambusowe i palmowe. Podróżując 
po Kaukazie, można zobaczyć w ciągu jednego dnia mroźną arktyczną ziemię 
w górach, upalne lato na pustyni spalonej słońcem i piękną wiosnę nad ciepłym 
morzem. Różnorodności klimatu zawdzięcza Kaukaz ogromne zróżnicowanie 
szaty roślinnej i upraw. Dzięki bogactwom naturalnym i walorom klimatycz-
nym powstały tam w pierwszym tysiącleciu p.n.e. jedne z najstarszych cywili-
zacji świata: potężne państwo Uraratu, legendarna Kolchida i Iberia. Zauważa 
się, że cały Kaukaz należy do Azji Zachodniej, której północna granica – wraz  
z północną granicą Kaukazu – przebiega Obniżeniem Kumsko-Manyckim, 
nazywanym tak od dwu rzek – Kumy uchodzącej do Morza Kaspijskiego  
i Manyczu uchodzącego do Morza Azowskiego. Niegdyś obniżenie to stano-
wiło dno cieśniny morskiej, która łączyła Morze Czarne z Kaspijskim23. Wska-
zuje się, że w przestrzeni tej kryją się olbrzymie bogactwa mineralne, a w tym 
ropa naftowa na wybrzeżu Morza Kaspijskiego. W przestrzeni tej odkrywane 
są najważniejsze ślady działalności człowieka, np. w Armenii w pobliżu wsi 

21Tamże, s.49-66.
22K. Kozub, Na niebie i ziemi, Warszawa 1977, s. 156-157.
23G. i A. Miloszowie, Kaukaz, Warszawa 1979, s. 7.
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Arzni, w Azerbejdżanie w Kobystanie, w pobliżu Baku. O regionie powstało 
wiele legend, takich jak o górze Ararat, na której zatrzymała się arka Noego, czy  
o Argonautach i „złotym runie”.

W prezentacji relacji polsko-kaukaskich przypomina się pobyt tam  
w 1797 roku Jana Potockiego (1761-1815) – historyka, językoznawcy, et-
nografa, archeologa, który swoje obserwację opublikował w dwutomowym 
dziele, pt. Podróż na Kaukaz i do Gruzji. Pierwsze jego wydanie ukazało się 
w Paryżu w 1829 roku, pt. Voyage dans les steps d’ Astrachan et du Cauca-
se…. Zwracał w nim uwagę na różnorodność etniczną oraz mozaikę języków. 
Języki społeczności kaukaskich porównywał do języka polskiego. Pisał np. 
„Lezginów też nie można zrozumieć, kwaczą jak kaczki, podczas gdy Czer-
kiesi szczebiocą, zmiękczając wszystkie głoski bez wyjątku”24. Wyprawa Jana 
Potockiego obrosła w legendę podnoszącą go do rangi pioniera nowoczesnej 
europejskiej wiedzy o Kaukazie, a w gruncie rzeczy nie był on na właściwym 
Kaukazie i wiadomości, których dostarczył, znane były już w literaturze25. 

Grażyna i Andrzej Miłoszowie przypominają, że Kaukaz absorbował 
umysły polskich historyków, pisarzy i poetów. Powstała nawet teoria o kau-
kaskim pochodzeniu Lechów. Nawet Adam Mickiewicz w nią wierzył, czemu 
dał wyraz w swojej pracy Pierwsze wieki historii polskiej. Dowodził w niej, że 
Lechowie zamieszkiwali Kaukaz, skąd urządzali wyprawy do Europy. Jeden 
z zagonów wojowników kaukaskich miał przybyć nad Wisłę z południa od 
strony Karpat. Waleczni wojowie podbili poszczególne plemiona słowiań-
skie, zamieszkujące między Odrą i Wisłą i następnie pożenili się z pięknymi 
Słowiankami. Pisał: „Lechowie niewiele zapewne mieli ze sobą kobiet, brali 
więc w małżeństwo Słowianki, dzieci ich, przemawiając językiem matek, za-
pomniały prędko ojczystego języka (…) Lechowie, coraz bardziej mieszając 
się ze Słowiankami, mniejszeją w oczach ludu i na koniec stawszy się po po-
łowie Polanami (Popiele), wcieliwszy się w lud podległy, tracą charakter ob-
cej hordy, oddzielnej kasty, drobnieją, nikną (Popiel od myszy zjedzony (…) 
Przestali Lechowie być oddzielną hordą, ale została w Słowiańszczyźnie ich 
krew kaukaska, zaprowadził się ich obyczaj wojenny (…) i przyjmuje się na 
gruncie nadwiślańskim ich myśl polityczna”.

Prezentacja Kaukazu przez Grażynę i Andrzeja Miłoszów jest oryginal-

24J. Potocki, Podróże, Warszawa 1959, s. 367.
25H. Ułaszyn, O Janie Potockim i literaturze Kaukazu, Warszawa 1902, s. 39.
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nym wkładem do myśli intelektualnej. Pogłębia i poszerza wiedzę o specy-
ficznych zjawiskach i procesach życia kulturowo-cywilizacyjnego, a przy tym 
dostarcza ogniw wiedzy o śladach obecności tam Polaków i ich ważnych za-
słucha w dziele przeobrażenia cywilizacyjnego. 

W 1979 roku ukazała się też „przewodnikowa” praca Tadeusza Lanika-
mera pt. Słoneczne Zakaukazie26. We Wstępie autor napisał, że celem książki 
jest przybliżenie czytelnikowi obrazu Zakaukazia, zapoznanie go z przyro-
dą, historią, kulturą i gospodarką tego regionu, nie wyczerpując bynajmniej 
wszystkich tych zagadnień. W prezentacji problemu wyodrębniono trzy czę-
ści, tj.: I. W kraju Gruzinów i Abchazów (a w tym: 1. Wąwozem Darialskim 
przez Kaukaz, 2. Serce kraju – Tbilisi, 3. Słoneczna ziemia pracowitych ludzi, 
4. Apsny znaczy „Kraj duszy”), II. Wśród gór Armenii (a w tym: 1. Ormiań-
ska perła, 2. „Ja król Argiszti”… czyli trzy tysiąclecia Erewania, 3. Życiodaj-
ne błękitne arterie, 4. U kurdyjskich pasterzy na zboczach Aragacu, 5. Do 
Zangezuru), III. Azerbejdżan – „Kraj ogni” (a w tym: 1. W górzystym Ka-
rabachu, 2. „Białe złoto” szyrwańskiego stepu, 3. Zdetronizowany król nafty, 
4. Kolos nad wysychającym morzem). W prezentacji problemu dużo uwagi 
poświęca się zjawiskom „ciekawostkowym”, np. o jeziorze Sewan w Armenii, 
odnotowuje się, że jezioro leży na wysokości 1899 m n.p.m., czyli nieco niżej 
od Giewontu, w kotlinie zbliżonej kształtem do gigantycznego trójkąta. Gdy 
się je ujrzy, ma się wrażenie, że to baśniowe postaci otoczyły taflę wody, ko-
rowodem stanęły ramię przy ramieniu i schwyciwszy się za ręce skamieniały. 
Jezioro składa się z dwu basenów – Wielkiego i Małego Sewanu, połączonych 
podwodnym progiem między przylądkami Noraduz i Artanisz. Przesmyk 
ten ma 8,5 km. szerokości. W 1936 roku, wykorzystując znaczący spadek 
wód, zbudowano tam elektrownię wodną27.

W latach 70. XX wieku ujawniła się duża aktywność w sferze badań róż-
nych aspektów życia polsko-kaukaskiego, a w tym geograficznych, przyrod-
niczych, geologicznych, medycznych, filologicznych, turystycznych. Następ-
stwem tego stały się liczne opracowania artykułowe, publikowane w Polsce 
oraz poszczególnych republikach Kaukazu. Badaniom tym towarzyszyła wy-
miana naukowa w formie wyjazdów studyjnych, staży, realizacji zadań na-
ukowo-badawczych28. Swoistego podsumowania tej działalności dokonano 

26A. Mickiewicz, Dzieła, Warszawa 1929, t.4, s. 233-234; G. i A. Miłoszowie, s. 69.
27T. Lankamer, Słoneczne Zakaukazie, Warszawa 1979, s. 54-55.
28A. Chodubski, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004, s. 280-295.

Andrzej Chodubski



207

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zorganizowano konferencje 
o obecności Polaków w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji oraz publikowano  
z nich materiały pod red. ks. prof. Edwarda Walewandra. W 2000 roku ukaza-
ła się książka, pt. Polacy w Armenii. Zamieszono w niej m.in. referaty: Polacy 
w Armenii. Problematyka kwerendy i główne kierunki badań, z dziejów kon-
taktów polsko-ormiańskich; Polski mit Armenii i Ormian; Polacy w Armenii 
w latach I wojny światowej; Kwestia ormiańska na przełomie XIX i XX w.  
i jej odgłosy na ziemiach polskich; Ormianie – pierwsza ofiara ludobójstwa 
w XX w.; Zbrodnie dokonane przez Turków w latach 1915-1916; Przemia-
ny kulturalne w Armenii w XX w.; Zainteresowanie Ormian Polską wczoraj  
i dziś; Pierwsi polscy osiedleńcy w Armenii w XIX w. i ich dorobek literac-
ki; Losy Polaków wojskowych służących w armii carskiej na terenie Armenii  
w XIX i na początku XX w.; Polska diaspora we współczesnej Armenii; Od-
krywając polskie korzenie; Wzajemne przenikanie się i oddziaływanie sztuki 
ormiańskiej i polskiej; Naukowe kontakty ormiańsko-polskie; Polsko-ar-
meńskie kontakty handlowo-gospodarcze; Badania na temat Polaków Ar-
menii, Turcji i na Kaukazie. W słowie wstępnym ks. Edward Walewander 
wskazywał, m.in.: „faktycznie, prawie nie znamy Polaków w Armenii, dla-
tego też zorganizowano to sympozjum. Chcemy ich poznać, dowiedzieć się, 
czym i jak żyją, aby obudzić zainteresowanie nimi. Za tym rozpoznaniem 
naukowym, które daje nasze sympozjum, ma iść konkretna pomoc”29. 

Książkę o Polakach w Gruzji opublikowano w 2002 roku. Znalazły się  
w niej takie referaty, jak, np.: Polacy w Gruzji. Stan i kierunki badań; Polacy 
i Polonia w Gruzji. Zarys tematyki i podejścia badawczego; Pięćset lat kon-
taktów polsko-gruzińskich; Misje jezuitów polskich i francuskich od połowy 
XVII do początku XIX w. w Gruzji i Azerbejdżanie; Losy Polaków – woj-
skowych służących w armii carskiej na terenie Gruzji w XIX i na początku  
XX w.; Gruzja i Gruzini. w recepcji Polaków w XIX i na początku XX w.; Do-
robek literacki zesłańców polskich na Kaukazie w XIX w.; Znaki porozumie-
nia. Mateusz Gralewski i Kazimierz Łapczyński wobec kultury gruzińskiej; 
Narody Zakaukazia – Ormianie i Gruzini w walce o niepodległość z zagroże-
niami zaborców – Turcji i bolszewickiej Rosji sowieckiej w latach 1918-1922; 
Repatriacja polskich uchodźców cywilnych i wojskowych z Gruzji przez 
Grecję i Bliski Wschód w latach 1920-1922; Działalność przedstawicielstwa 

29Polacy w Armenii, red. E. Walewander, Lublin 2000, s. 23.
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Rzeczypospolitej Polskiej na Kaukazie w latach 1918-1920; Recepcja twór-
czości Henryka Sienkiewicza w Gruzji; Tworzenie tożsamości przez Pola-
ków z Gruzji Południowej, wyobcowanie i drogi odnajdywania korzeni – na 
przykładzie tbiliskiego środowiska polonijnego; Z dziejów Związku Polaków  
w Gruzji „Polonia”; Działalność kulturalno-naukowa Związku Polaków  
w Gruzji „Polonia”; Duszpasterstwo Polaków w Gruzji dzisiaj; Polski mit Gru-
zji i Gruzinów; Z życia Polaków w Abchazji; Z dziejów Polaków w Abchazji;  
Z doświadczeń tbiliskiego duszpasterza. W słowie wstępnym ks. prof. 
Edward Walewander podkreślił: „Może ktoś powiedzieć, iż zbyt obfita to do-
kumentacja, bo może się zdarzyć, że pośród opracowań profesjonalnych, na 
wysokim poziomie, pojawi się owoc czyjejś pasji, tej dobrej, jakże pożądanej 
amatorszczyzny. I jedno i drugie jakoś się tam kłóci, ale dla sprawy zbawien-
na to kłótnia, bowiem te przyczynki bez retuszu erudycyjnego i metodolo-
gicznego to niekiedy perełki wzbogacające naszą wiedzę o społecznościach 
polonijnych i polskich. Są często materiałem najbardziej autentycznym, po-
chodzącym bezpośrednio ze źródła”30. 

W 2003 roku ukazała się książka Polacy w Azerbejdżanie pod red. ks. 
prof. Edwarda Walewandra. Znalazły się w niej referaty: Polacy w Azerbej-
dżanie. Problematyka kwerendy i główne kierunki badań; Początki stosun-
ków azerbejdżańsko-polskich; Azerbejdżan w recepcji Polaków w XIX i na 
początku XX wieku; Główne ogniwa kontaktów polsko-azerbejdżańskich  
w drugiej połowie XX wieku; Jezuici polscy w Azerbejdżanie w XVII i XVIII 
wieku: misja polska w Gandży; Działalność misyjna i dyplomatyczna pol-
skich duchownych w Azerbejdżanie do początku XX wieku; Polscy wojsko-
wi w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku; Kaukascy korespon-
denci Józefa Ignacego Kraszewskiego; Jan Reychman i Bohdan Baranowski 
– badacze polsko-azerbejdżańskich kontaktów kulturalnych w XIX wieku; 
Polscy architekci w Baku na przełomie XIX i XX wieku; Wkład Polaków  
w rozwój Azerbejdżanu; Wspomnienie sprzed 25 lat o Polakach i polono-
filach w Azerbejdżanie; Polacy w Azerbejdżanie. Historia i dzień dzisiejszy; 
Polityczne i ekonomiczne problemy niepodległego Azerbejdżanu; Z życia 
parafii katolickiej w Baku – wywiad z Heleną Reginą Ter-Potocką, prezesem 
stowarzyszenia „Polonia-Azerbejdżan”. W słowie wstępnym ks. prof. Edward 
Walewander wskazał: „Sympozja nasze zwołują niejako wszystkich, którzy 

30Polacy w Gruzji, red. E. Walewander, Lublin 2002, s. 17.
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mają na ten temat coś do powiedzenia. Wydobywają z mroku owoc nieraz 
wieloletnich badań, które ze względu na specjalistyczną tematykę, nie są ko-
mercyjne. Azerbejdżan, nie jest to pojęcie obce przeciętnemu Polakowi. Ale 
wiemy o nim niewiele”31. 

W ostatnich dziesięcioleciach wiedzę o Kaukazie wzbogacają monogra-
fie publikowane przez Wydawnictwo TRIO. W 2000 roku opublikowało ono 
książkę Wojciecha Materskiego pt. Gruzja, a 2006 roku pracę Tadeusza Świę-
tochowskiego zatytułowaną Azerbejdżan. Zbliżeniu między narodami służą 
rozmówki; m.in. w 2006 roku ukazały się Rozmówki ormiańskie autorstwa 
Pawła Nieczui-Ostrowskiego i Anusz Alberti Karamian, a w 2012 roku Roz-
mówki polsko-azerbejdżańskie Ilahi Karimovej-Kiecenka oraz w 2012 roku 
opublikowano Mały słownik ormiańsko-polski i polsko-ormiański autorstwa 
Andrzeja Pisowicza, Suszanik Sedojan, Norjan Ter-Grigorian. 

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się studia analityczne dotyczące 
Kaukazu. Wśród nich, m.in. Jana Banbora, Jana Bernego, Dariusza Kuziela 
Konflikty na Kaukazie (1997), Piotra Grochmalskiego Czeczenia Rys praw-
dziwy (1999), Andrzeja Furiera Droga Gruzji do niepodległości (2000), Witol-
da Michałowskiego Płonący Kaukaz (2009), Andrzeja Furiera Józef Chodźko 
1800-1881, Polski badacz Kaukazu (2001), Pawła Olszewskiego Polityka państw 
Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921 (2001), Wojciecha Góreckiego 
Planeta Kaukaz (2002), Doroty Parzymies Życie codzienne w Tbilisi 1999-2003 
(2004), Kaukaz w dobie globalizacji, pod red. Andrzeja Furiera (2005), Ewy 
Matuszek Narody północnego Kaukazu Historia – kultura – konflikty (2007), 
Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 
pod red. Pawła Olszewskiego i Kazimierza Borkowskiego (2008), Witolda 
Michałowskiego Rzecz o Hejdarze Alijewie (2008), Konflikty na Kaukazie Po-
łudniowym, pod red. Przemysława Adamczewskiego (2010), Andrzeja Furie-
ra Kaukaz między morzami Czarnym i Kaspijskim (2011), Konflikt kaukaski  
w 2008 roku, pod red. Roberta Potockiego, Marcina Domagały, Przemysława 
Sieradzana (2012), Oliviera Bollongh Kaukaz. Niech świat rozbrzmiewa naszą 
chwałą (2013), Rafała Czachora Abchazja, Osetia Południowa, Górski Kara-
bach. Geneza i funkcjonowanie systemów politycznych (2014).

W ostatnich latach aktywność w dziele popularyzacji wiedzy ujawnili 
ambasadorowie Azerbejdżanu w Polsce: Wilajat Gulijew i Hasan Hasanow. 

31Polacy w Azerbejdżanie, red. E. Walewander, Lublin 2003, s. 21-22.
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W 2012 roku Ambasada Azerbejdżanu w Polsce opublikowała kilka broszur 
autorów azerbejdżańskich, m.in.: Azerbejdżańsko-ormiański konflikt, Chleb 
azerbejdżański, Dołma azerbejdżańska, Polscy architekci w Baku, Rozwój 
architektury krajobrazu w Azerbejdżanie, Rozwój budownictwa miejskiego 
Azerbejdżanu, Traktat między chanem karabachskim a imperium rosyjskim 
o przejściu chanatu pod władzę Rosji z 14 maja 1805 roku, Zrównoważony 
rozwój miast Azerbejdżanu.

Ważne ogniwa aktywności popularyzującej wiedzę o kontaktach pol-
sko-gruzińskich i polsko-ormiańskich ujawniają środowiska obu narodów, 
zwykle zamieszkujące w Polsce od kilku pokoleń, np. środowisko krakowskie 
Ormian wydaje od ponad 25 lat „Biuletyn” Ormiańskiego Towarzystwa Kul-
turalnego, środowisko warszawskie Ormian – gazetę „Awedis” (Posłaniec). 
Wydawnictwa te są nośne ze względu na ochronę od zapomnienia ogniw 
dziedzictwa przeszłości w przestrzeni ormiańsko-polskiej, jak i dokumento-
wania współczesnych jej ogniw. 

W ostatnich latach w środowisku naukowym zwraca uwagę projekt ba-
dawczy realizowany przez profesora Tadeusza Bodio z Uniwersytetu War-
szawskiego. Jego rezultatem są takie publikacje: Kaukaz: transformacja przy-
wództwa i elit politycznych (2012), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funk-
cjonowania elit politycznych. Prezentuje się w nich najnowsze wyniki badań  
o przeszłości i teraźniejszości regionu.

Charakteryzując najnowsze badania dotyczące regionu, zauważyć moż-
na duże zorientowanie na rozpoznawanie współczesnego życia polityczne-
go. Przy tym wykorzystuje się w dużej mierze bazę danych informatycznych. 
Często nie uwzględnia się jednak dorobku naukowego, wypracowanego 
przez wielu polskich badaczy-orientalistów, historyków, filologów, co w kon-
sekwencji prowadzi do deformacji obrazu stosunków polsko-kaukaskich.

W refleksji uogólniającej zauważa się:
1. Świat polskiej nauki ujawnia duże zainteresowanie przestrzenią kultu-

rowo-cywilizacyjną Kaukazu. 
2. Badania polonijne do lat 90. zajmowały ważne miejsce w rozpoznawa-

niu losów Polaków, jak i uwarunkowań, w których żyli i pracowali.
3. Bazę źródłową badań w istotnej mierze stanowiły pamiętniki, wspomnie-

nia pisane przez Polaków, doniesienia prasowe, w tym drukowane w periody-
kach ukierunkowanych na ujawnianie spraw wschodnich i orientalnych.

Andrzej Chodubski
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4. Współcześnie sprawy polonijne rozpoznawane są przez specjalistyczne 
instytucje naukowe, wyjątkowe zasługi w tym względzie ma Katolicki Uni-
wersytet Lubelski oraz indywidualni badacze, zwłaszcza z środowisk uczel-
nianych z Lublina, Łodzi, Gdańska, Szczecina, Poznania, Krakowa.

5. Mimo dość bogatego dorobku badań dotyczących Polonii kaukaskiej, 
obserwuje się niedobór wiedzy o niej, co wynika m.in. z publikowania wyni-
ków badań w mało nakładowych publikacjach oraz wydawnictwach głęboko 
specjalistycznych.

Researches of Polish Diaspora in Caucasus
The article indicates that world of polish science shows a signifi-
cant interest in Caucasian cultural-civilisational area. Researches 
regarding Polish diaspora, till the 90s took significant place in re-
cognizing Polish issues as well as reality in which they lived and 
worked. The source of research mainly consisted of diaries, me-
mories written by Poles, press reports, including those printed in 
periodicals concerning disclosures of east and orient issues.
Contemporary Polish diaspora issues are recognized by specialized 
scientific institutions, especially Catholic University of Lublin has 
special contribution in this area, as well as individual researchers 
from academic environments from Lublin, Łódź, Gdańsk, Szcze-
cin and Kraków. Despite rich achievements of researches concer-
ning Caucasian political sciences, a lack of knowledge is observed 
which is a consequence of, i.a.: publishing researches results in low
-edition periodicals and in highly specialized magazines.

Słowa kluczowe: 
Badacze polskiej diaspory, Kaukaz, transformacje cywilizacyjne, 
polska działalność kulturalna, świadomość polityczna

Key words: 
Researches of Polish diaspora, Caucasus, civilisational transforma-
tions, Polish cultural activity, political awareness
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Rola polskiej parafii
Polska parafia, kiedykolwiek była zakładana w Stanach Zjednoczonych, 

służyła jako poważny czynnik zachowujący polską jedność i tożsamość etnicz-
ną. Język i zwyczaje, pielęgnowane z całą pieczołowitością w parafii, były dla 
imigranta dalszym przedłużeniem tradycji zachowywanych w ojczystym kra-
ju. Ta ciągłość z przeszłością, którą znajdowali w Kościele, pomagała utrzymać 
moralność i pewność siebie, pomimo trudności, przeszkód i zdezorientowa-
nia mocno wpływającego na życie imigranta polskiego. Bowiem przyjeżdżając  
z Polski, obojętnie czy to było sto lat temu czy obecnie, momentalnie spotykał 
się z wyższym standardem życiowym pod każdym względem.

Parafia jednoczyła i jednoczy Polaków więzami społecznymi i duchowy-
mi. Polski imigrant polityczny czy zarobkowy w środowisku parafialnym 
mógł się wiązać z innymi, którzy przeżywali ten sam los. Tutaj mógł od-
świeżyć wspomnienia i przedyskutować plany z przyjaciółmi, którzy, jak on, 
wspominali przeszłość i pragnęli lepszej przyszłości. Tutaj poznawali siebie  
i zakładali rodziny. Znajomość personalna pomagała im w zdobywaniu lep-
szej pracy. Parafia dawała możliwość pracy społecznej i narodowej. Wzboga-
cała o pierwiastek duchowy. Wreszcie zapewniała wypoczynek przez różne 
gry, zebrania, parady, zabawy i festiwale trwające kilka dni.

Polska parafia pełniła coś więcej niż funkcję religijną, psychologiczną  
i społeczną. Parafia w sposób socjologiczny odnawiała stary styl życia spo-

KS. ROMAN NIR - Chicago

Dokumentacja źródłowa do dziejów
parafii polonijnych w archiwach
amerykańskich archidiecezjalnych 
i diecezjalnych
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214

Ks. Roman Nir

łecznego, który imigranci prowadzili w Polsce. W ramach parafii przybyli 
Polacy identyfikowali się, zakładając potem np. Klub Ziemi Kaliskiej, To-
warzystwo Tatrzańskie itd. Parafia była miejscem wszystkich ważniejszych 
spotkań towarzyskich, stowarzyszeń braterskich i wszelkiego rodzaju innych 
powiązań. Szybkie wtopienie się w rytm życia polonijnego było możliwe 
ze względu na fakt, że większość Polaków była praktykującymi katolikami  
a po drugie byli bardzo ortodoksyjnymi w swych przekonaniach religijnych.  
W konsekwencji społeczność religijna była mniej konfliktowa.

Centrum życia parafialnego kierowane było przez polskiego księdza, któ-
ry z grupką parafian zakładał parafię i organizował społeczność polonijną. 
W polonijnych parafiach na ogół pracowali polscy księża. W pierwszej fazie, 
po koniec XIX i na początku XX wieku, duchowieństwo przybywało wprost 
z Polski. Byli to zakonnicy i księża diecezjalni prześladowani przez zaborców. 
Był to element bardzo patriotyczny i nadzwyczaj gorliwy, dlatego chętnie 
przyjmowani byli przez biskupów amerykańskich.

Od 1885 roku, kiedy powstało Seminarium Polskie w Detroit, prze-
niesione w 1909 roku do Orchard Lake, kształciło ono studentów z Polski  
i Amerykanów polskiego pochodzenia. Księża byli przygotowywani do 
pracy dla polonijnych parafii i dla różnych diecezji w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie. Polskie Seminarium w ciągu 129 lat swego istnienia dało 
Kościołowi katolickiemu w Ameryce około 3 tys. księży. Prawie od 25 lat 
seminarzyści są zapraszani przez biskupów amerykańskich tam, gdzie nie 
ma żadnych powołań kapłańskich, dlatego, siłą rzeczy, trafiają do diecezji, 
gdzie nie ma Polaków.

Udział Polaków w życiu parafialnym nie był ograniczony tylko do dusz-
pasterstwa i funkcji społecznych. Parafia dawała także nowo przybyłym imi-
grantom możliwość uczestniczenia w takich procesach jak samorządność  
i edukacja. Było to możliwe dzięki istnieniu religijnych organizacji braterskich, 
charytatywnych, które wraz z podobnymi organizacjami z innych polonijnych 
parafii organizowały pielgrzymki, uroczystości, akademie patriotyczne, para-
dy, zajmowały się naprawą budynków kościelnych, organizacją chórów, teatru, 
orkiestr parafialnych. Działacze tych organizacji i stowarzyszeń parafialnych 
spotykali się na zebraniach miesięcznych, kwartalnych, rocznych, sejmach or-
ganizowanych co kilka lat, w których nowi członkowie wprawiali się w demo-
kratycznych tradycjach amerykańskich. Rodzimi liderzy wyłaniali się w trakcie 
takich spotkań, wyborów, by kierować tymi organizacjami.
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Oprócz normalnego załatwiania spraw i interesów, stowarzyszenia reli-
gijne w parafiach polonijnych umożliwiały członkom dzielenie się między 
sobą osobistymi problemami adaptacyjnymi. Polscy imigranci wymieniali 
doświadczenia i udzielali sobie rad w trudnych sytuacjach, które stawały im 
na drodze. Z biegiem lat młode pokolenie kształciło się w różnych zawodach, 
studiując w kolegiach i uniwersytetach. Do organizacji należeli lekarze, denty-
ści, adwokaci, profesjonaliści, którzy w ramach skupisk parafialnych pomagali 
czy pośredniczyli w zdobywaniu pozycji zawodowych. Polonijna parafia ka-
tolicka była instytucją zachowującą w całej rozciągłości tradycje i kulturę pol-
ską, jak i pomagającą nowej, napływowej imigracji w przyjmowaniu pewnych 
wartości amerykańskich, niezbędnych dla życia człowieka.

Po założeniu parafii polscy imigranci natychmiast przystępowali do bu-
dowy parafialnych szkół. Statystyka podaje, że w 1910 roku było w Stanach  
3 miliony Polaków i 330 szkół polskich. W 1933 roku Polonia wzrosła do  
4 milionów i 530 szkół parafialnych. W latach 1957-1958 było 680 szkół ele-
mentarnych, 85 szkół średnich i 11 kolegiów. W szkołach nauczały polskie 
siostry zakonne. Polska kultura katolicka była zbyt cennym skarbem, by 
mogła zniknąć w atmosferze szkół publicznych. Przeciwnie, miała być pielę-
gnowana i przekazywana każdej kolejnej generacji poprzez szkoły parafialne. 
Dlatego tyle zabiegów czyniła Polonia, aby zakładać te instytucje oświatowe. 
Wagę tego zagadnienia wielokrotnie uzasadniał w swych pracach nauko-
wych profesor Seminarium Polskiego ks. dr Walerian Jasiński. Szczególnie 
w publikacji pt. Po co się uczyć języka polskiego i kultury polskiej w Ameryce, 
wydanej w 1941 roku, najlepiej ten proces wyjaśnił1.

Statystyka
Dla historyka polonijnych parafii ważną rzeczą jest ustalenie statystyki. 

Dotychczasowe obliczenia podają, że w roku 1870 było 17 polskich parafii, 
w 1880 – 75, 1890 – 170, 1900 – 390, 1910 – 520, 1920 – 760. W roku 1930 
ukazała się w Chicago publikacja pt. Statystyka polska, w której mamy nastę-
pujące zestawienia: 1) Spis parafii i adresy księży proboszczów; 2) Spis szkół 

1W. J. Jasiński, Po co się uczyć języka polskiego i kultury polskiej w Ameryce?, Plymouth, Michigan 
1942, s. 20, ilustr.; tenże, Racja bytu parafii polonijnych, w: Pamiętnik drugiego Zjazdu Homiletycznego 
Duchowieństwa Polskiego w Ameryce 14-16 maja 1946 r., Pittsburgh, Pa. s. 83-125; tenże, Parafia 
polonijna. Wzajemny stosunek grupy społecznej polonijnej i parafii polonijnej, „Sodalis” 31 (1950), nr 9 
(301), s. 23-25; tenże, Rewolucja kulturalna w parafiach Polonii, „Sodalis” 43 (1962), nr 5 (403), s. 155.
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parafialnych i adresy sióstr nauczycielek; 3) Ilość polskich dzieci uczęszczają-
cych do szkół parafialnych; 4) Spis szpitali ochronek, sierocińców.

Spis parafii zamieszczono alfabetycznie, według diecezji. Podane zostały 
miasta, tytuły parafii, nazwiska księży i adresy. Liczba parafii polskich, według 
tego spisu, była następująca: Diecezja Baltimore, MD. – 4 parafie; diecezja Bo-
ston, Mass. – 13; diecezja Chicago, Ill. – 56; diecezja Cincinnati, Ohio – 4; die-
cezja Milwaukee, Wisc. – 26; diecezja Nowy Jork, NJ – 13; diecezja Oregon City, 
Oregon – 1; diecezja Philadelphia, Pa. – 31; diecezja St. Louis, Mo. – 7; diecezja 
St. Paul, Minn. – 15; diecezja San Francisco, Cal. – 1; diecezja Albany, NY. – 12; 
diecezja Altoona, Pa. – 13; diecezja Belleville, Ill. – 6; diecezja Brooklyn, NY. – 
21; diecezja Buffalo, NY. – 35; diecezja Burlington, Vermont. – 2; diecezja Cle-
veland, Ohio – 19; diecezja Cheyenne, Wyo. – 1; diecezja Columbus, Ohio – 5; 
diecezja Dallas, Texas. – 2; diecezja Denver, Colorado. – 1; diecezja Davenport, 
Iowa. – 2; diecezja Crookstown, Minn. – 3; diecezja Detroit, Mi. – 38; diecezja 
Doluth, Minn. – 5; diecezja Erie, Pa. – 14; diecezja Fall River, Mass. – 5; diece-
zja Fargo, N. Dakota. – 4; diecezja Fort Wayne, Ind. – 20; diecezja Galveston, 
Texas. – 5; diecezja Grand Island, Nebr. – 5; diecezja Grand Rapids, Mi. – 3; 
diecezja Alpena, Mi. – 21; diecezja Green Bay, Wisc. – 33; diecezja Harrisburg, 
Pa. – 4; diecezja Hartford, Conn. – 4; diecezja Derby, Conn. – 22; diecezja La 
Crosse, Wis. – 16; diecezja Kansas City, Missouri. – 2; diecezja Leavenworth, 
Kansas. – 4; diecezja Lincoln, Nebraska. – 5; diecezja Litle Roock, Arkansas. 
– 2; diecezja Manchester, New Hampshire. – 3; diecezja Marquette, Mi. – 10; 
diecezja Newark, NJ. – 18; diecezja Ogdensburg, NY. – 1; diecezja Omaha, Ne-
braska. – 3; diecezja Peoria, Ill. – 5; diecezja Peru, Ill. – 5; diecezja Pittsburgh, 
Pa. – 47; diecezja Providence, RI. – 6; diecezja Richmond, Virginia. – 3; diecezja 
Rochester, NY. – 3; diecezja Rockford, Ill. – 1; diecezja St. Cloud, Minn. – 14; 
diecezja St. Joseph, Missouri. – 2; diecezja Scranton, Pa. – 42; diecezja Seattle, 
Wash. – 2; diecezja Sioux City, Iowa. – 1; diecezja Sioux Falls, S. Dakota. – 2; 
diecezja Springfield, Ill. – 1; diecezja Spriengfield, Mass. – 21; diecezja Supe-
rior, Wis. – 23; diecezja Syracuse, NY. – 8; diecezja Toledo, Ohio. – 10; diecezja 
Trenton, NJ. – 17; diecezja Wheeling, W.Va. – 7; diecezja White, Kansas. – 2; 
diecezja Wilmington, Deleware. – 2; diecezja Winona, Minn. – 6; diecezja Lit-
tle Rock, Arkansas. – 1; diecezja Mobile, Alabama. – 1; diecezja Oklahoma, 
Okl. – 1; diecezja Portland, Oregon. – 12.

2R. Nir, Parafia polska w życiu polskiego imigranta w Stanach Zjednoczonych, „Gwiazda Polar-
na” 80 (1988), nr 8, s. 9.
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Podsumowując, należy zauważyć, że w 1930 roku było 850 parafii pol-
skich w Stanach Zjednoczonych, zaś księży polskich 1.500. Polaków nale-
żących do polskich parafii było około 4 miliony. Na czterech kardynałów, 
18 arcybiskupów, 109 biskupów, było tylko dwóch polskiego pochodzenia: 
bp Paweł P. Rhode, ordynariusz diecezji w Green Bay, Wisconsin i sufragan 
detroicki bp Józef Plagens.

Następny wykaz polskich parafii w Stanach Zjednoczonych opublikował 
ks. Franciszek Bolek na łamach czasopisma „Materiały Statystyczne” na rok 
1933. Wykaz posiada następujące elementy: stan, diecezje, parafie polskie, 
parafie mieszane, misje polskie, misje mieszane, ilość księży, ilość szkół, ilość 
dzieci, ilość sióstr nauczycielek. W roku 1932 było 830 parafii polskich, 39 pa-
rafii mieszanych, 83 misje polskie, 7 misji mieszanych, 1.562 księży polskich, 
560 szkół parafialnych, 276.286 dzieci uczęszczało do tych szkół, uczyło 5.395 
sióstr nauczycielek. Ks. F. Bolek oparł swe opracowanie na bazie źródłowej za-
interesowanych parafii i szkół, które to instytucje dostarczyły swe dane3.

W latach 1946-1948, na łamach czasopisma „Sodalis” ukazującego się w Or-
chard Lake, w odcinkach publikowana była statystyka parafii polskich w Stanach 
Zjednoczonych w opracowaniu ks. prof. Antoniego Maksymika. Informacje 
oparł autor na danych z „Catholic Directrory” i na osobistych kwerendach. We-
dług tego opracowania ogólna liczba parafii, księży, sióstr zakonnych w Stanach 
przedstawiała się następująco: 820 polskich parafii, 1370 księży diecezjalnych 
pracujących w polskich parafiach, 457 polskich księży zakonnych pracujących 
w parafiach, klasztorach, szkołach i misjach, 147 księży diecezjalnych pracują-
cych w niepolskich parafiach lub w zakładach naukowych, 75 księży kapelanów 
w wojsku, szpitalach, klasztorach i innych zakładach dobroczynnych. Razem 
pracowało 2.049 polskich księży, 4.708 sióstr zakonnych pracowało charakterze 
nauczycielek w szkołach katolickich i parafialnych. Ogółem było 550 polskich 
szkół parafialnych, elementarnych i wyższych4.

Na łamach Sacrum Poloniae Millenium, w tomie VI z 1959 roku, ks. prof. 
Zdzisław Peszkowski opracował listę polskich rzymskokatolickich parafii  
w Stanach Zjednoczonych. Obok krótkiego wstępu i sumarycznego zestawie-

3F. Bolek, Stan parafii i szkół polskich w roku 1932, „Materjały Statystyczne”, 2 (1933), nr 1, s. 7-39.
4A. Maksymik, Parafie polskie w Stanach Zjednoczonych, „Sodalis” 23 (1946), nr 2, s. 13-16;  

23 (1946), nr 3, s. 14-15, 28; 23 (1947), nr 4-5, s. 14-15, 28; 28 (1947), nr 6-7, s. 14-14, 28; 28 (1947),  
nr 8-9, s. 20-21, 40; 28 (1947), nr 10-11, s. 15-18; 25 (1947), nr 12, s. 11-14; 28 (1947), nr 13, s. 15-18; 
29 (1948), nr 4, s. 13-16; 29 (1948), nr 5, s. 13-16.
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nia, następuje lista parafii, według diecezji. Wykaz uwzględnia tytuł parafii  
w języku angielskim, adres i aktualny wykaz księży. Przy niektórych dodano 
rok fundacji parafii, nazwisko pierwszego założyciela, rok założenia szkoły, 
ilość studentów i nazwę zgromadzenia sióstr nauczycielek. Wykaz posiada 
liczne braki i niedokładności, mylne są adresy. Należy korzystać z niego bar-
dzo ostrożnie. Według tego opracowania było 769 parafii, w których praco-
wało 1.619 polskich księży, w szkołach pracowało 4.795 sióstr nauczycielek, 
które uczyły 214.116 uczniów5.

W 1966 roku o. Rafał M. Wiśniewski OFM opracował w j. angielskim 
wykaz polskich parafii z 1966 roku na podstawie dwóch źródeł: „The Of-
ficial Catholic Directory (1966)” i „Eagle 1963”. Opracowanie odbiega od 
tradycyjnych, bowiem zastosował następujący podział: Stany Nowej An-
glii; Środkowe Stany nad Atlantykiem; Południowe Stany nad Atlantykiem; 
Północno-Wschodnie Centralne Stany; Północno-Zachodnie Centralne 
Stany; Górskie Stany; Stany nad Pacyfikiem. Statystyka przedstawia się na-
stępująco: Stany Nowej Anglii: diecezja Portland – 1 parafia; archidiecezja 
Boston – 15; diecezja Fall River – 6; diecezja Springfield – 1; diecezja Pro-
vidence – 5; archidiecezja Hartford – 15; diecezja Bridgeport – 4; diecezja 
Norwich – 4. Środkowe Stany nad Atlantykiem: archidiecezja Nowy Jork 
– 12; diecezja Albany – 12; diecezja Brooklyn – 9; diecezja Buffalo – 32; 
diecezja Ogdensburg – 3; diecezja Rockville Centre – 4; diecezja Syracuse 
– 6; archidiecezja Newark – 14; diecezja Camden – 1; diecezja Paterson – 4; 
diecezja Trenton – 15; archidiecezja Philadelphia – 15; diecezja Allentown 
– 15; diecezja Altoona-Johnstown – 11; diecezja Erie – 1; diecezja Greens-
burg – 10; diecezja Harrisburg – 4; diecezja Pittsburgh – 20; diecezja Scran-
ton – 43. Południowe Stany nad Atlantykiem: diecezja Wilmington – 2; 
archidiecezja Baltimore – 3; diecezja Wheeling – 2. Północno-Wschodnie 
Centralne Stany: archidiecezja Cincinnati – 1; diecezja Cleveland – 19; die-
cezja Toledo – 7; diecezja Youngstown – 1; diecezja Gary – 14; Archidie-
cezja Chicago – 36; diecezja Joliet – 1; diecezja Rockford – 1; archidiecezja 
Detroit – 22; diecezja Grand Rapids – 5; diecezja Lansing, archidiecezja 
Milwaukee – 19; diecezja La Crosse – 5; diecezja Superior – 4. Północno
-Zachodnie Centralne Stany: archidiecezja St. Paul – 6; diecezja Duluth – 4; 
diecezja Sioux City – 1; archidiecezja Kansas City w Kansas – 2. Górskie 

5Z. Peszkowski, List of Polish Roman Catholic Parishes in the United States, w: Sacrum Polo-
niae Millennium”, t. VI, Rzym 1959, s. 255-369, bibliogr.
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Stany: archidiecezja Denver – 1. Stany nad Pacyfikiem: archidiecezja Se-
attle6.

Od 1980 roku następuje tendencja zamykania polskich parafii, łączenia 
w jedną kilku lub łączenia polskich parafii z innymi parafiami etnicznym 
albo z terytorialnymi. Pierwsze miejsce pod względem zamknięcia pol-
skich parafii zajęła archidiecezja detroicka za rządów kardynała Edmunda 
Szoki i kardynała Adama Maidy. W 2014 roku pozostało tylko 5 parafii pol-
skich w tym Polska Misja Pastoralna pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 
utworzona w Sterling Heights, Michigan w 1979 roku przez Towarzystwo 
Chrystusowe, które przejęło całkowitą opiekę duszpasterską nad Polaka-
mi w archidiecezji detroickiej. Na miejsce zamykanych polskich parafii  
w całych Stanach Zjednoczonych biskupi pozwalają na zakładanie Polskich 
Misji Pastoralnych, głównie przez Towarzystwo Chrystusowe lub inne za-
kony z Polski. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój nowo po-
wstałych Polskich Misji Pastoralnych, które w wielu diecezjach stanowią 
centrum życia polonijnego, jak dawne tradycyjne polskie parafie. Według 
danych Polsko-Amerykańskiego Centrum Liturgicznego z Orchard Lake 
za rok 2013, mszaliki polskie Pan z Wami są wysyłane do 400 parafii i Pol-
skich Misji Pastoralnych, co nie oznacza, że aktualnie jest tylko 400 parafii. 
Bowiem aktualne wykazy odprawianych mszy świętych w języku polskim 
regularnie w każdą niedzielę raz w miesiącu lub sporadycznie wykazują 
ponad 800 kościołów7.

Źródła drukowane
Największym dziełem i najcenniejszym źródłem do historii parafii pozo-

stają księgi jubileuszowe. Wydawane były z różnych okazji: 10-lecia, 25-le-
cia, 50-lecia, 75-lecia, 100-lecia istnienia parafii. Z racji poświęcenia nowego 
kościoła, spalenia księgi hipotecznej, wybudowania nowej szkoły, konwentu 
sióstr nauczycielek. Mniej więcej do końca II wojny światowej były wyda-
wane w j. polskim, do rzadkości należały w języku angielskim. Po wojnie 
obserwujemy dwujęzyczność. Natomiast w ostatnich 30 latach ukazywały się 

6Listed As Polish Parishes in the Official Catholic Directory –1966, Compiled by Rev. Raphael 
M. Wiśniewski PFM, s. 11.

7S. Flis, Duszpasterstwo polonijne w Stanach Zjednoczonych, „Orchard Lake Good News”, Or-
chard Lake, Winter 1995, Number 55, wkładka polska, s. 11-18, ilustr; tenże, Parafie polonijne, 
„Orchard Lake Good News”, Orchard Lake, Fall 1998, Number 62, wkładka polska, s. 11-19, wy-
kresy, zestawienia statystyczne.
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one tylko w j. angielskim. Wyjątek stanowią księgi jubileuszowe Polskich Mi-
sji Pastoralnych, organizowanych od 1979 roku głównie przez Towarzystwo 
Chrystusowe. Pamiętniki jubileuszowe pod względem zawartości materia-
łów źródłowych przeszły również zmianę.

Ogólnie można stwierdzić, że większość opracowanych historii została na-
pisana przez amatorów, dlatego reprezentują różny poziom naukowy. Mając 
uzasadnione czy nieuzasadnione zastrzeżenia do opracowań, musimy stwier-
dzić, że księgi jubileuszowe są niejednokrotnie jedyną bazą informacyjną  
o całokształcie życia powstałych w końcu XIX i początkach XX wieku parafii. 
Treściowo wszystkie księgi jubileuszowe zawierają zarys historyczny parafii, 
w którym podane są początki parafii, poświęcenie kościoła, proboszczowie, 
budowa plebanii, budowa nowego kościoła, budowa szkoły elementarnej,  
w niektórych parafiach szkoły wyższej, działalność religijno-patriotyczna 
szkoły i towarzystw parafialnych, konkursy, akademie, graduacje. Odnajdzie-
my w nich relacje z jubileuszów parafialnych, budowy konwentów sióstr za-
konnych, renowacji kościołów, opisy nadzwyczajnych wydarzeń w parafiach, 
listy gości. Bardzo cenne są drukowane zestawienia źródłowe z ksiąg chrztu, 
małżeństw, bierzmowania, zgonów, statystyki dzieci uczących się w szkole, 
graduantów. W księgach tych pomieszczono także wykazy proboszczów i asy-
stentów, powołań kapłańskich i zakonnych z danych parafii, wykazy rodzin 
parafialnych, a w ostatnio drukowanych dokumentację fotograficzną całych 
rodzin. W niektórych na końcu zamieszczone zostały wykazy chronologicz-
ne najważniejszych wydarzeń z parafii. Materiały statystyczne są umieszczane  
w różnej proporcji. Zamieszczona dokumentacja fotograficzna w zdecy-
dowanej większości przerasta treść. Księgi często są po prostu albumami. 
Bardzo ważną informacją dla historyka Polonii są zamieszczane życzenia 
i gratulacje od dostojników kościelnych i świeckich, od towarzystw, orga-
nizacji polonijnych i indywidualnych osób. Przy czym w wielu wypadkach 
zamieszczone zostały informacje o danym sponsorze. Wobec czego uzysku-
jemy wiadomości o polskich biurach, korporacjach, lekarzach, dentystach, 
farmaceutach, o polskich bankach, kasach, wypisane są nazwiska polskich 
żołnierzy, marynarzy służących w armii amerykańskiej, którzy ponie-
śli śmierć w I i II wojnie światowej, w Wietnamie, Korei, a pochodzących  
z danych parafii8.

8Katalog kartkowy ksiąg jubileuszowych w Muzeum Polskim w Chicago wykazywał 2235 pozy-
cji w 1985 roku. Natomiast wykaz internetowy Polish Genealogical Society of America w 2014 roku 
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Ogólne opracowania
W zespole jubileuszowych ksiąg polonijnych parafii znajdują się pra-

ce, które opisują polskie parafie w danym mieście lub diecezji. Najstarszą 
ogólną pracą jest książka Szczęsnego Zahajkiewicza Księża i parafie pol-
skie w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki (Chicago 1897). Dość 
szczegółowo opisał 20 parafii, a w tym dzieje towarzystw, chórów parafial-
nych, kółek dramatycznych. Zaprezentował działalność teatrów, przebieg 
obchodów narodowych, sejmów, zebrań politycznych. Zwrócił uwagę na 
biblioteki parafialne, towarzystwa młodzieżowe. Opisał szczegółowo bio-
gramy 20 księży pracujących w parafiach i zakon XX. Zmartwychwstań-
ców, którzy pierwsi pracowali w Chicago. Historia wszystkich polskich 
rzymskokatolickich parafii w diecezji Pittsburgskiej wydana w 1901 opi-
suje 16 parafii. Wartość opracowania leży w pełnej informacji dotyczącej 
początków zakładania tych parafii. Polskie parafie w Buffalo, NY, zosta-
ły opracowane przez W. Smołczyńskiego w 1906 roku. Dzieje 12 parafii 
oparł autor na nadesłanych przez poszczególnych proboszczów odpo-
wiedziach i dlatego opracowania zawierają różnorodny materiał źródło-
wy. W 1907 roku W. Smołczyński opracował historię 10 parafii polskich 
w Detroit. Polskie parafie w archidiecezji nowojorskiej zostały opraco-
wane w księdze pamiątkowej ku czci ks. H. Strzeleckiego, proboszcza 
parafii św. Stanisława B i M w Nowym Jorku w 1916 roku. Opisem ob-
jęto parafie w Nowym Jorku w diecezjach Manhattan, Bronx, Richmond 
oraz diecezje Buffalo, Albany, Ogdenburg, Rochester, Syracuse, Newark  
i Trenton. W monografii Poles in America, opublikowanej w 1933 roku, 
szczegółowo opracowano archidiecezję w Chicago, w której było 60 pol-
skich parafii, pracowało 158 polskich księży i 1.044 sióstr nauczycielek,  
a w szkołach parafialnych uczyło się 48.967 dzieci9.

Historię polskich parafii w diecezjach Hartford, Bridgeport, Stamford, 
Norwich opracował ks. Lucjan Bójnowski w 1939 roku, zamieszczając rów-
nież oficjalne dokumenty z archiwów diecezjalnych. Wykazy księży, sióstr 

obejmuje 789 pozycji. Stan ksiąg jubileuszowych w Archiwum Seminarium Polskiego w Orchard 
Lake do 1999 roku został opublikowany: R. Nir, Documentation of Polish Parishes – Dokumentacja 
polskich parafii, w: Catalog of the Polish American Archives at Orchard Lake, t. III, 1999 Orchard Lake, 
Michigan, s. 30-109. W następnych latach otrzymano dalszych 800 jednostek.

9W. Smołczyński, Przewodnik adresowy, i historia osady polskiej w Detroit, Michigan, Detroit 
1907 ss. 242, ilustr.; tenże, Album pamiątkowy i przewodnik handlowy osady polskiej w mieście Buf-
falo, Buffalo, NY 1906 ss. 728, ilustr.; Poles of Chicago 1837-1937, Chicago 1937 ss. 256, XI, ilustr.
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nauczycielek, opis wizyt I. Paderewskiego, gen. J. Hallera i innych dostojni-
ków oraz bogate tło z życia Polonii, stanowią o wartości publikacji. W okresie 
międzywojennym najlepszą monografią poświęconą parafiom polonijnym 
była, wydana w 1940 roku, Historia polskich rzymskokatolickich parafii Archi-
diecezji Filadelfijskiej. Statystycznie w archidiecezji było 30 parafii polskich, 
80 księży diecezjalnych, 23 szkoły parafialne, do których uczęszczało 8.137 
dzieci, akademii dla dziewcząt było 2, uczęszczało do nich 139 uczennic, za-
konnic nauczycielek 213, prowadzone były 2 sierocińce dla 166 sierot i 1 dom 
starców, ludności polskiej około 100 tysięcy. Zamieszczono 50 nekrologów 
zmarłych polskich księży. W monografii opublikowano zarys historii m.in. 
Zjednoczenia Kapłanów Polskich w Ameryce Północnej, dzieje Domu Ma-
cierzystego SS. Bernardynek w Reading, Pa., opis sierocińca dla chłopców 
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w West Conshohocken, 
Pa., historię Domu Prowincjalnego Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
w Filadelfii, dzieje Kasy Pośmiertnej św. Jana Kantego, opisano działalność 
naukową księży polskich w diecezji. W stulecie miasta Milwaukee 1846-1946 
ukazała się publikacja We, the Milwaukee Poles, w której opisano historię Po-
lonii oraz 16 polskich parafii opracowane przez aktualnych księży10.

Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce i inne rocznice obchodzone pod 
koniec XX i na początku XXI wieku stały się inspiracją do opracowywania 
syntezy dziejów Polonii w pewnych stanach. Do tych publikacji weszły rów-
nież polonijne parafie. W publikacjach Polonia in Connecticut, Millennium 
966–1966, Indiana Poles, Poland’s Millennium, Pittsburgh, Pa, The Millenium 
of the Polish People, Poland’s Millennium 966-1966, Milwaukee, Wisconsin 
opracowane zostały dzieje polskich parafii w różnych stanach11.

Obok jubileuszowych ksiąg w ostatnich latach podejmowane są bada-
nia mające na celu opracowywanie monografii historycznych poszczegól-
nych parafii. Historie parafii opracowywane są przez historyków zarówno 
w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce. W Stanach Zjednoczonych uka-
zują się monografie lub fragmenty dziejów parafii na łamach naukowego 
czasopisma „Polish American Studies”, organu Stowarzyszenia Historyków 

10Historia polskich parafii w Archidiecezji Filadelfijskiej czyli chronologiczno-historyczny opis 
działalności polskich księży, Philadelphia, Pa. 1940, ss. 277, ilustr.

11M. Kierklo, J. Wójcik, Polonia in Connecticut, Hartford 1966, ss. 272, ilustr.; Poland’s Mille-
nium 1961, Pittsburgh, Pa., ss. 100, ilustr.; Poland’s Millennium 966-1966, Milwaukee, Wiscon-
sin, ss. 150, ilustr.
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Polsko-Amerykańskich PAHA. Nowy prąd historyczno-socjologiczny  
w badaniach nad dziejami parafii reprezentuje Stanisław Blejwas w artyku-
łach o parafii św. Krzyża w New Britain. Autor opracował przejawy życia 
religijnego parafian; pielęgnowanie polskich tradycji, jak wigilia, choinka, 
łamanie się opłatkiem, jasełka, gorzkie żale, droga krzyżowa, święconka; 
postawy parafian wobec zagadnień II wojny światowej, patriotyzm wobec 
Ameryki i Polski; problemy asymilacji i roli parafii w adaptacji nowej, po-
wojennej emigracji12. Znakomity historyk Polonii Edward A. Skendzel, au-
tor kilku monografii polskich parafii, w ostatniej monografii poświęconej 
parafii Św. Izydora w Grand Rapids, wydanej w 1999 roku, poszedł dalej  
w metodologii opracowywania historii parafii. Na szerokim tle dziejów Po-
lonii w Grand Rapids, wyraźnie określił miejsce i rolę parafii w ciągu 100 
lat istnienia 1897-1997. Na podstawie bardzo szczegółowych badań źró-
dłowych ustalił, jakie imiona nadawano dzieciom na chrzcie, z jakich tere-
nów pochodzili rodzice dziecka, dziadkowie. Na zamieszczonych mapach 
Polski w okresie zaborów, Polski międzywojennej i obecnej, zaznaczał od-
powiednie miasta i wioski, z których pochodzili parafianie. Do 1914 roku  
w księgach chrztu występują tylko imiona Jan, Józef, Stanisław, po 1914 
roku zamiennie John, Joseph, Stanley. Monografia zamieszcza setki foto-
grafii, dziesiątki różnych statystyk, wykresów. Oparta na źródłach archi-
walnych i literaturze drukowanej publikacja jest wzorcem dla dalszych 
opracowań polskich parafii13.

W Polsce prekursorem w badaniach nad historią polonijnych parafii był 
ks. prof. Bolesław Kumor z KUL, który opracował kilka monografii parafii 
w stanie Connecticut. Wykorzystywał przede wszystkim metodę socjolo-
giczną, a więc obok historii rejestrował przejawy życia religijnego, polskość 
parafii z wykorzystaniem pełnej bazy archiwalnej, która jest przydatna do na-
świetlania wydarzeń historycznych parafii. Metoda socjologiczna pozwoliła 
Autorowi na uchwycenie religijnych nurtów duszpasterskiej pracy parafii. 
Zachowana jest również całkowicie linia historyczna parafii. W odpowied-
nim wymiarze ukazane zostały sylwetki księży, sióstr zakonnych i organi-

12Pastor of the Poles: Polish American Essays Presented to Right Re. Msgr. John P. Wodarski, 
New Britain 1982, ss. 223, ilustr.; St. Stanislaus B.M. Parish, Meriden, Connecticut: A Century of 
Connecticut Polonia: 1891-1991, Meriden 1991, ss. 123.

13E. A. Skendzel, The Grand Rapids St. Isidore’s Story. A History Within A History. Centennial 
1897-1997, Grand Rapids, Mi. 1999, ss. 502, ilustr.
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zacji. Pierwszy raz ukazana została wszechstronna więź parafian z ojczyzną 
swych przodków14. 

Archidiecezja w Chicago doczekała się gruntownego opracowania  
wszystkich parafii w 1980 roku. Do monografii weszły wszystkie polskie 
parafie. Parafie zostały opracowane alfabetycznie według j. angielskiego. Na 
początku znajduje się chronologiczny wykaz parafii i misji od roku 1833 aż 
do roku 1979. Każda parafia posiada dość szczegółowy opis historyczny 
wraz z dokumentacją fotograficzną kościoła, księży, szkoły, konwentu sióstr. 
Na końcu umieszczony został indeks parafii i nazwisk. Przy opisie zachowa-
no tradycyjną metodę historyczną15. Polskie kościoły i parafie w archidie-
cezji Nowego Jorku zostały opracowane przez dr hab. Danutę Piątkowską.  
W sumie objęto 20 parafii znajdujących się w dzielnicach: Manhattan, 
Bronx, Staten Island, Brooklyn i Queens. Autorka w pracy wykorzysta-
ła archiwalia parafialne, księgi parafialne chrztów, ślubów, pogrzebów, 
bierzmowania i pierwszej komunii świętej, księgi odwiedzin chorych. Spo-
żytkowane zostały też pamiętniki jubileuszowe, wydania okolicznościowe 
dotyczące historii parafii, towarzystw bratniej pomocy, szkół parafialnych 
i polskich domów narodowych, zbiory zdjęć, biuletyny parafialne, nagra-
nia rozmów z księżmi i osobami prywatnymi. Materiały pozyskiwano też 
w Archiwum Archidiecezji Nowy Jork, archiwum diecezji brooklyńskiej, 
archiwach instytucji polonijnych w Nowym Jorku, Chicago. Autorka prze-
glądnęła 35 tytułów prasy polonijnej. Imponujący jest również wykaz wy-
korzystanych ksiąg parafialnych, albumów, biuletynów, rękopisów historii 
różnych parafii, zbiory listów i dokumentów. Monografia oparta na tak 
licznych źródłach i opracowaniach stanowi niezwykły i cenny wkład oraz 
wzór dla naukowców podejmujących problematykę historii polskich para-
fii w Stanach Zjednoczonych16.

Biuletyny parafialne
Następnymi źródłami do historii polskich parafii są tygodniowe lub 

miesięczne biuletyny parafialne. Dawniej drukowane były w całości w ję-

14Do najważniejszych publikacji należą: B. Kumor, SS. Cyril and Methodius Parish and the Hart-
ford Polonia 1873-1980, Bristol, Ct. 1985, ss. 312, ilustr; tenże, Dzieje parafii św. Krzyża New Britain, 
Connecticut 1979, ss. 180, ilustr.; tenże, St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish, New Haven 1987, 
tenże, Kościelne dzieje Polonii w Connecticut (1870-1986), „Nasza Przeszłość”, 73 (1990), s. 191-289

15H. C. Koenig, A History of the Parishes of the Archdiocese of Chicago 1980, t. 1 i t. 2, ss. 2448, ilustr.
16D. Piątkowska, Polskie Kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork 2002, ss. 614, ilustr.
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zyku polskim lub wyłącznie w języku angielskim, miały też formę dwuję-
zyczną. Obecnie publikowane są również w wersji elektronicznej. Biuletyny  
w drobiazgowy sposób informują o życiu parafialnym. Zamieszczają artykuły  
z dziedziny religijno-moralnej. Drukują intencje mszy odprawianych w ciągu 
tygodnia, wykazy służby liturgicznej, informacje o spotkaniach towarzystw 
parafialnych. Podają nazwiska nowych rodzin zapisanych do parafii, chorych 
i zmarłych parafian. Do badań najcenniejszymi są jubileuszowe biuletyny, 
wydawane z racji jubileuszy parafii. Im starsze biuletyny, tym zawierają bo-
gatsze wiadomości historyczne. Dla przykładu z racji diamentowego jubile-
uszu parafii św. Wojciecha, najstarszej i pierwszej parafii polskiej w Detroit,  
w październiku 1947 roku wyszedł jubileuszowy numer biuletynu „Parafia-
nin”, ilustrowany i liczący 54 strony dużego formatu. Na numer złożyły się 
m.in., następujące artykuły: historia parafii św. Wojciecha 1872-1947, pre-
zentacje księży, sióstr zakonnych, wykaz imienny sióstr felicjanek, sióstr Św. 
Ducha, sióstr franciszkanek, wykazy księży pochodzących z parafii, dane sta-
tystyczne, życiorysy księży, historia budynków parafialnych, historia budowy 
szkoły, konwentu, wykaz parafian. Są to cenne informacje dla historyka, so-
cjologa, demografa, architekta, historyka sztuki17.

Majowy numer „Jackowianina” z 1950 roku, miesięcznika parafii św. Jacka 
w Detroit, poświęcony jest w całości bp Stefanowi Woźnickiemu, który został 
biskupem w diecezji Saginaw. Numer drukuje obszerny biogram biskupa, fo-
tografię bulli papieskiej na sufragana detroickiego. Sporą część numeru zaj-
mują artykuły na tematy działalności biskupa: Humanitarno-społeczna praca 
ks. biskupa S. Woźnickiego; Kapłan-Polak patriota wielkiego serca – ratował od 
głodu, ułatwiał polskim wysiedleńcom wstęp do Stanów Zjednoczonych; Wielki 
jałmużnik Polski – Liga Katolicka; Akcja Relifowa Rady Polonii umożliwiona  
w Polsce dzięki zabiegom ks. biskupa Woźnickiego; Ks. bp Woźnicki jako przyja-
ciel Seminarium Polskiego. Numer przepełniony jest adresami gratulacyjnymi, 
które ukazują aktualne oblicze Polonii w różnych dziedzinach18.

Różne kategorie jubileuszowych numerów biuletynów parafialnych są 
szczególnej wagi materiałem źródłowym do historii parafii i Polonii. Oprócz 
informacji dotyczących ściśle parafii, towarzystw parafialnych, szkół, sióstr 

17„Parafianin”, Official organ of the St. Albertus Parish, Detroit, Michigan, 19 (1947), nr 4, s. 1-20.
18„Jackowianin”, 26 (1950), nr 5, s. 1-120, ilustr.; „Dziennik Polski”, 34 (1938), January 25, wy-

danie specjalne poświęcone ks. bpowi Stefanowi Woźnickiemu i parafiom polskim w archidiecezji 
detroickiej, s. 1-148, ilustr.
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nauczycielek, księży proboszczów, wikariuszy, liczby parafian, nowo zapisu-
jących się, zamieszczają dane statystyczne, wykazy ofiar oraz inne informa-
cje dotyczące przejawów życia środowiska polonijnego. Wobec powyższego  
muszą być uwzględniane w badaniach nad Polonią19. Obok biuletynów 
parafialnych do innych źródeł należy zaliczyć druki wydawane przez po-
lonijne parafie w Detroit, Chicago, Buffalo, Milwaukee, New Britain. Do 
nich należą: modlitewniki, nowenny, stacje drogi krzyżowej, gorzkie żale, 
godzinki, śpiewniki, katechizmy. Do tej kategorii należą ulotne druki, takie 
jak: zaproszenia z okazji święceń, jubileuszów, ulotki misyjne, programy 
akademii, afisze festiwali polskich, druki szkolne, wykazy gier sportowych 
szkół parafialnych, programy granych sztuk parafialnych, koncertów, parad 
patriotycznych. Powielane lub drukowane odzwierciedlają zaangażowanie 
parafii lub jej członków w programy uroczystości kościelnych, kultural-
nych, patriotycznych czy nawet czysto świeckich. Te ostatnie uwidaczniają 
się choćby w postaci afiszów w języku polskim, wywieszanych w polskich 
kościołach z racji spisu ludności w Stanach Zjednoczonych w latach: 1980, 
2000, 201020.

Wymienione kategorie źródeł do historii polskich parafii w Stanach 
Zjednoczonych ukazują całościowy obraz historii Polonii amerykańskiej. 
W poszczególnych kategoriach źródeł, obok treści ściśle związanej z po-
wstaniem, rozwojem i działalnością parafii, księży, sióstr zakonnych, szko-
ły parafialnej, bractw oraz organizacji, materiały posiadają dużo informacji 
z zakresu życia kulturalnego, społecznego, ekonomicznego. Zamieszczane 
bywają biografie doktorów medycy, dentystów, farmaceutów, prawników, 
bankierów, prezesów polskich przedsiębiorstw i korporacji, organizacji 
patriotycznych, historie teatrów amatorskich. Informacjami objęty jest nie 
tylko teren parafii, ale też miasta, powiaty, a nawet sąsiednie stany. Najwię-
cej tego typu informacji znajdujemy w księgach jubileuszowych parafii21.

19M.in. warto wymienić: „Nowiny”, miesięcznik parafii św. Stanisława Detroit. Wydanie pamiąt-
kowe z okazji 40-lecia parafii, 3 (1938), nr 5, s. 56, ilustr., statystyka, chronologia; „Florianowo”, mie-
sięcznik parafii św. Floriana w Hamtrack. Wydanie specjalne jubileusz parafii 1908–1933, 6 (1933), 
nr 4, ss. 49, ilustr., historia, statystyka; „Jackowianin”, miesięcznik parafii św. Jacka Detroit. Wydanie 
specjalne z okazji srebrnego jubileuszu parafii, 8 (1932), nr 5, s. 1-68, ilustr., historia, statystyka.

20J. Przygoda, Szkic historyczny polskiej katolickiej literatury homiletycznej w Stanach Zjedno-
czonych, Sacrum Polonae Millennium, t.4, 1957, s. 1-109.

21M. L. Pakowska, Księgi parafialne jako cenny materiał dla dziejów amerykańskich Pola-
ków, „Polska Agencja Telegraficzna, Biuletyn Polski”, Nowy Jork, nr 26 (1944), s. 1-3.
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Zagadnienie metodycznego opracowania historii polskich parafii było 
przedmiotem posiedzeń naukowych, konferencji, indywidualnych przed-
sięwzięć. W maju 1956 roku odbyło się w Orchard Lake posiedzenie histo-
ryków polonijnych w sprawie opracowania planu historii polskich parafii  
w Stanach Zjednoczonych. Na konferencji opracowano następujący ogólny 
zarys: Forma: a) język angielski, b) styl encyklopedyczno-kronikarski, sta-
tystyczno-bibliograficzny, c) układ dzieła według metody przyjętej w „The 
Official Catholic Directory”. Przytoczone zostały racje przemawiające za 
opracowaniem tego dzieła w powyższej formie: 1. Język angielski nada temu 
dziełu szeroki zasięg oraz przyczyni się do zapoznania się z rzeczywistą siłą 
katolickiej Polonii w USA i gdzie indziej. 2. Historykom i pisarzom wielu 
krajów da do ręki naukowe opracowanie historii dużej części katolickiego 
Kościoła, jaką stanowią Amerykanie polskiego pochodzenia. 3. Olbrzymia 
rozpiętość tematu zmusza do ujęcia bardzo syntetycznego, które będzie  
w dużej mierze zbliżone do ujęcia informacji o Kościele katolickim w USA 
w „The Official Catholic Directory”. W dziale tym będą zestawione same fak-
ty, ustalone, zbadane, udowodnione dokumentami i krytycznymi źródłami. 
4. Dzieło to z natury rzeczy będzie orientacyjnym przewodnikiem dla przy-
szłych autorów prac historycznych w formie obszernych monografii i szcze-
gółowych rozpraw historycznych. Dlatego musi ono zawierać zgromadzoną 
dokumentację i odpowiednią bibliografię. 5. Dyrektorium katolickie archi-
diecezji i diecezji amerykańskich daje jasny, przejrzysty obraz wszystkich 
parafii, instytucji katolickich oraz danych statystycznych, zarówno globalnie, 
jak i szczegółowo, w jasno określony sposób. Oprócz tego, ten już tradycyjny 
sposób, wypraktykowany w ciągu ponad stu lat, bardzo ułatwia orientowanie 
się w całości i w szczegółach22.

W 1956 roku opracowany został również orientacyjny kwestionariusz do 
historii polskich parafii w USA. Układ jego był następujący: a) definicja para-
fii: 1. kościelno-prawna, 2. etniczna; b) rodzaje (lub typy) „polskich” parafii. 
Na definicję składały się następujące elementy: 1. Założone przez polskich 
księży i polskich parafian i jako takie zanotowane „Polish” w „The Official 
Catholic Directory”. 2. Założone przez polskich księży i polskich parafian, 
lecz potem zamknięte lub połączone z innymi parafiami i obecnie nie ist-

22Ogólny zarys planu, który ma służyć do opracowania dzieła: „The Contribution of Polish 
Catholic To The Church in the USA”, Archiwum Seminarium Polskiego w Orchard Lake, 1956, 
ss. 3, bez sygnatury.
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nieją. 3. Założone przez Polaków, lecz potem przekształciły się w czysto 
amerykańskie. 4. Założone przez Polaków jako polskie, lecz z biegiem czasu 
zamienione na terytorialne (różnorodnie etnicznie). 5. Założone przez nie
-Polaków, lecz obecnie mają spory procent Polaków. 6. Parafia terytorialna 
założona przez księdza polskiego lub polonijnego. 7. Parafia polska objęta  
i prowadzona przez księdza z innej grupy etnicznej. 8. Parafia założona przez 
Polaków, ale nie uznana przez władze diecezjalne23.

Wyżej wymienione kategorie źródeł do historii polskich parafii stosun-
kowo łatwo są dostępne w niżej podanych instytucjach w tym opracowaniu. 
Bardzo pomocnym jest Internet, gdzie obecnie istniejące parafie zamieszcza-
ją historię parafii. Bieżące informacje są zamieszczane w biuletynach rów-
nież w wersji elektronicznej. Prawie wszystkie księgi chrztów, I Komunii 
św., bierzmowania, małżeństw, zgonów są zmikrofilmowane i znajdują się  
w archiwach diecezjalnych. Bardzo rzadko można korzystać z oryginałów na 
miejscu. Bardzo skomplikowane jest korzystanie z archiwów diecezjalnych  
i parafialnych, należy uprzednio uzyskać informacje na temat warunków  
i regulaminów archiwów kościelnych w Stanach Zjednoczonych. Każda die-
cezja pod tym względem posiada różne przepisy24.

Archiwa diecezjalne
W połowie lipca 2002 roku na podstawie bazy danych o diecezjach w Sta-

nach, wyselekcjonowano ponad 100 diecezji, w których znajdowała się liczna 
grupa Polonii. Do tych diecezji wysłano list szczegółowo określający temat 
badań z zaznaczeniem, że Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake 
pragnie w szerokim zakresie uzyskać informacje dotyczące dziejów Polonii  
i wkładu polskiej grupy etnicznej w rozwój i czynny udział w duszpasterstwie 
w Kościele lokalnym. W uzasadnieniu powołano się na postanowienia Kon-
ferencji Biskupów Amerykańskich o tworzeniu apostolatów dla poszczegól-
nych grup etnicznych. W liście przytoczono cytaty z dokumentu Konferen-
cji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych z 1980 roku o Pluralizmie 
Kulturowym w Stanach Zjednoczonych oraz fragment Adhortacji apostolskiej 
Ojca Świętego Jana Pawła II: Ewangelizacja w Świecie Współczesnym oraz Ka-

23Kwestionariusz orientacyjny do historii polskich parafii w USA, Archiwum Seminarium Pol-
skiego w Orchard Lake, 1956, ss. 5, bez sygnatury.

24R. Nir, Badania nad archiwami diecezjalnymi w USA w latach 1978-1983, „Rocznik Archi-
wum Polonii”, 2 (2004), s. 9-164.
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techeza w Naszych Czasach25.
W liście podano fragmenty opracowania pt. A Pastoral Plan For Polonia 

In The USA-plan pastoralny apostolatu polskiego w USA, opracowanego przez 
PAPA (Polish American Priests Association), który został przedstawiony 
arcybiskupowi detroickiemu kardynałowi Adamowi Maidzie, jako przed-
stawicielowi episkopatu amerykańskiego dla spraw polskiej grupy etnicznej. 
Dokument ten, w języku polskim i angielskim, został zatwierdzony przez 
Konferencję Biskupów, a ośrodkiem apostolatu polskiego został Orchard 
Lake, jako centralne miejsce ze swoim Polsko-Amerykańskim Centrum Li-
turgicznym i bogatym w zbiory Centralnym Archiwum. Wspomniany do-
kument przyczynił się do pozytywnego (90 %) przyjęcia przez biskupów listu 
Dyrektora Archiwum ks. Romana Nira. Biskupi podkreślili, że dla celów na-
ukowych zostaną udostępnione źródła archiwów diecezjalnych26.

Po tym nastąpił drugi etap osobistego przebadania przez ks. Nira archi-
wów. Praca ta napotkała jednak na pewne trudności, bowiem regulaminy 
poszczególnych archiwów diecezjalnych w znaczny sposób ograniczały 
dostęp do wszystkich materiałów. Dlatego przed kwerendą w archiwach 
drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną ustalano zakres korzystania ze 
zbiorów i datę kwerendy, aby uniknąć niespodzianek w postaci uzyskania 
zwykle przez kanclerza pozwolenia lub oczekiwanie na takie pozwolenia. 
Kwerendy w archiwach diecezjalnych prowadzono w latach 2002–2012. 
Zgromadzony materiał liczy 2000 stron wydruku komputerowego. Wyda-
nie książkowe będzie zawierało wszystkie detale wraz z adresami, historią 
diecezji, zasobem archiwum dotyczącym polskiej grupy etnicznej, infor-
macjami, jakiego rodzaju źródła są nadal niedostępne (głównie akta per-
sonalne duchowieństwa, sporów polskich parafian z władzami diecezjalny-
mi, brak pozwoleń na zakładanie polskich parafii, ogromne kontrowersje 
wokół likwidacji polskich parafii, procesy sądowe). Celem artykułu jest 
bardzo ogólne przedstawienie zasobów archiwów diecezjalnych w układzie 
alfabetycznym.

Archiwum diecezjalne w Albany, Nowy Jork. Posiada opracowaną hi-
storię diecezji Albany za lata 1847-2012 dostępną w maszynopisie. Doku-

25Cultural Pluralism in the United States, Washington, D.C. USCC, 1980; The Pastoral Care of 
Polish Immigrants, Bishops’ Committee on Migration and Tourism, Washington, D.C. NCCB, 1985.

26A Pastoral Plan For Polonia in the USA. Plan Pastoralny Apostolatu Polskiego w USA. Polish 
American Priests Association, San Antonio, Texas 1995, ss. 43.
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mentację posiadają polskie parafie: św. Kazimierza; św. Jana Chrzciciela; św. 
Stanisława; św. Michała; Matki Bożej Nieustającej Pomocy-Najświętszego 
Serca; św. Wojciecha; Najświętszej Maryi Panny; św. Trójcy; Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Od 1991 roku nastąpiło łączenie pol-
skich parafii. Archiwum zawiera 40 teczek akt personalnych księży polskich. 
Na szczególną uwagę zasługują opracowania biograficzne ks. prał. Stanisła-
wa Gospodarka (1914-1954) z okazji z okazji 40-lecia kapłaństwa; ks. prał. 
Carl Urbana; ks. prał. Bolesława Bojanowskiego. W archiwum znajdują się 
dokładne dane dotyczące polskich cmentarzy, opis zakładania polskich szkół 
parafialnych, szczegółowe materiały do działalności Sióstr Zmartwychwsta-
nek i Sióstr Felicjanek w diecezji. Są liczne albumy ze zdjęciami parafii, ko-
ściołów, budynków szkolnych, klasztorów, księży i sióstr27.

Archiwum diecezjalne w Allentown, Pennsylvania. Stosunkowo młoda 
diecezja, powołana przez Jana XXIII w 1961 roku, posiada najobszerniejszy 
zespół dokumentacji dotyczącej polskich parafii: św. Piotra i Pawła; św. Stani-
sława BM; św. Antoniego Padewskiego; św. Anny; św. Piotra i Pawła; św. Kune-
gundy; św. Kazimierza; św. Stanisława Kostki; św. Michała; św. Antoniego. Są 
to: szczegółowe księgi cmentarzy parafialnych, informacje o życiu religijnym 
kulturalnym, organizacji parafialnych i polonijnych. Archiwum posiada 50 te-
czek akt personalnych polskich księży ułożonych alfabetycznie, księgi chrztów, 
małżeństw, zgonów. W archiwum znajduje się opis działalności Sióstr Nazare-
tanek w szkołach parafialnych w szpitalach, a także obszerna bibliografia gene-
alogiczna i historyczna, również dotycząca polskiej grupy etnicznej28.

Archiwum diecezjalne w Altoona-Johnstown, Pennsylvania. Diecezja 
ustanowiona 27 maja 1901 r. Reorganizacja nastąpiła 9 października 1957 r. 
Archiwum diecezjalne znajduje się w biurze kanclerza w Hooidaysburg, Pa. 
Można z niego korzystać po uprzednim zawiadomieniu i podaniu przedmiotu 

27Archives Roman Catholic Diocese of Albany. Chancery Office, 10 North Main Ave. Albany, 
NY. Tel. (518) 453-6612. Materiały są udostępniane po uprzednim wysłaniu listu do Kanclerza  
i wypełnieniu specjalnego formularza zawierającego temat badań. W korzystaniu z materiałów są 
pewne ograniczenia, o czym informuje regulamin korzystania z archiwum. Materiały do historii 
parafii znajdują się w zespołach: Parish history; Records of the Chancellor’s Office; Parish Corre-
spondence Files; Sacramental Register. Photographs. Reference Library. Wykaz polskich parafii,  
s. 2. Closed Churches.

28Diocese of Allentown Chancellor Archives. 4029 W. Tilghman St. Allentown, Pa. 18105,  
tel. (610) 437-0755. Dyrektorem archiwum diecezjalnego jest każdorazowy kanclerz i do niego 
należy skierować list z szczegółowym opisem przedmiotu badań. Historia polskich parafii znaj-
duje się w zespołach: Parish History; Records of the Chancellor’s Office; Parish Correspondence 
Files. Closed Churches.
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badań. Nie wszystkie archiwalia są dostępne. Archiwum posiada materiały 
źródłowe do dziejów diecezji Johnstown, erygowanej w 1901 roku i reorga-
nizowanej w 1957 jako diecezja Altoona-Johnstown. W zbiorach archiwal-
nych odnaleźć można dokumentację polskich parafii, oryginalne rekordy, 
szczególnie zlikwidowanych parafii lub mikrofilmy, akta szkół parafialnych 
polskich parafii, dokumentację polskich zakonów pracujących w diecezji: 
franciszkanów konwentualnych, felicjanek, nazaretanek, bernardynek, fran-
ciszkanek bł. Kunegundy, akta personalne księży. Osobno zebrano akta księ-
ży wyniesionych do godności prałatów, nekrologi zmarłych księży i sióstr, 
akta szpitala nazaretanek w Altoona, organizacji religijnych. Brak inwenta-
rzy. Znaczną dokumentację posiadają następujące polskie parafie: św. Piotra 
i Pawła; św. Kazimierza; św. Stanisława Kostki; Najświętszego Serca Jezusa; 
Zwiastowania NMP; Matki Boskiej Częstochowskiej; św. Anny; Świętej Ro-
dziny; Matki Bożej Szkaplerznej; Najświętszego Serca Jezusa; św. Antoniego; 
św. Jana Kantego29.

Archiwum archidiecezjalne w Baltimore, Maryland. Baltimore jest 
pierwszą diecezją, jaka powstała w 1789 roku w Stanach Zjednoczonych. 
Archiwum archidiecezjalne znajduje się w St. Mary’s Seminary and Uni-
versity w Baltimore. Naukowcy mają uprzywilejowany dostęp do mate-
riałów. Kopie można wykonywać w minimalnym stopniu. Archiwum ma 
objętość ponad 1500 stóp. Znajdują się tu rekordy z poszczególnych para-
fii, teczki personalne księży. Oryginalne rekordy udzielanych sakramentów  
z kościołów archidiecezji są zmikrofilmowane i można z nich korzystać  
w Maryland State Archives. Informatory o zasobie archiwum archidiece-
zjalnym są opracowane i wydrukowane. Szczególnie dobrze udokumen-
towane są dzieje polskich imigrantów z końca XIX i XX wieku. Pierwsi 
imigranci przybyli w roku 1870 i osiedlili się w dzielnicy Fells Point w Balti-
more. W 1877 roku Towarzystwo św. Stanisława ufundowało kościół i ple-
banię. W 1880 roku pierwszym proboszczem parafii św. Stanisława został 
ks. Piotr Koncz, powstaniec z Polski. Pierwszymi siostrami nauczycielka-
mi były Felicjanki i Franciszkanki św. Józefa z Hamburg, NJ. W dalszym 

29Archives The Roman Catholic Diocese of Altoona-Johnstown, Chancellor’s Office. 927  
S. Logan Boulevard, Hollodaysburg, Pa. 16648, (814) 695-5579. Materiały udostępniane są tyl-
ko po uprzedniej zgodzie Kanclerza. Utrudnienia w dostępie do materiałów z ostatnich 50 lat. 
W badaniach nad historią polskich parafii jesteśmy skazani na to, co nam udostępni Kanclerz. 
Podstawą są drukowane księgi jubileuszowe parafii i wycinki prasowe.
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etapie polskie parafie prowadzili OO. Franciszkanie w Polskiej Prowincji 
św. Antoniego. W 1971 roku księża z Towarzystwa Chrystusowego zostali 
zaproszeni do pracy w archidiecezji. Bogatą dokumentację posiadają nastę-
pujące polskie parafie: św. Wojciecha; św. Atanazego; św. Kazimierza; Matki 
Bożej Różańcowej; Matki Bożej Dobrej Rady; Najświętszego Serca Maryi; 
św. Stanisława Kostki. Maryland State Archives posiada specjalną kolekcję 
– Archives of Maryland Polonia. W zespole 32 zgromadzono źródła do 
dziejów polskich parafii, organizacji polonijnych, wycinki prasowe, infor-
macje o stowarzyszeniach parafialnych, księgi jubileuszowe, indeksy ksiąg 
chrztów za 100 lat, indeksy sióstr franciszkanek św. Józefa, indeks sióstr 
służebniczek od Niepokalanego Serca Maryi. Zespół 27 zawiera olbrzymią 
kolekcję książek dotyczącą Polski30.

Archiwum archidiecezjalne w Bostonie, Massachusetts. Archiwum 
archidiecezjalne znajduje się w Brighton, Massachusetts; materiały udostęp-
niane są tylko za zgodą arcybiskupa, dlatego należy wypełnić specjalne for-
mularze i oczekiwać na odpowiedź drogą pocztową. Księgi udzielanych sa-
kramentów po roku 1930 nie są dostępne do żadnych badań. Indywidualna 
osoba nie ma dostępu do ksiąg. Tylko archiwista prowadzi odpłatne poszu-
kiwania. Archiwum posiada materiały dotyczące następujących polskich pa-
rafii: św. Wojciecha (1913); Matki Boskiej Częstochowskiej (1893); Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej (1914); św. Jadwigi (1907); św. Stanisława B.M. (1905); 
św. Michała (1910); Najświętszego Serca Jezusa (1908); św. Trójcy (1905); św. 
Kazimierza (1912); św. Piotra (1918); św. Józefa (1897); św. Jana Chrzciciela 
(1903). W zasobie archiwum znajdują się liczne pamiętniki jubileuszowe pa-
rafii. Informacji dotyczących księży, sióstr zakonnych i szkół, należy szukać 
w parafiach i instytucjach polonijnych takich jak Centralne Archiwum Polo-
nii w Orchard Lake, Muzeum Polskim w Chicago31.

30Archiwum archidiecezjalne znajduje się na Uniwersytecie N.M.P. W 2002 roku utworzono 
specjalną instytucję St. Mary’s Seminary & University Associated Archives, 5400 Roland Ave. 
Baltimore, Md. 21210, tel. (410) 864-4000. Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
http://www.smarys.edu/archives/. Materiały do historii parafii znajdują się w zespole: Parish Hi-
story; Audio/Visual, obejmuje filmy z wizyty Jana Pawła II w 1995 roku w Baltimore. Records of 
the Chancellor’s Office; Parish Annual Reports Collection 1875–1995; Parish Correspondence 
Files 1898-1989; New Cathedral Cemetery Records 1871–1977; Photographs; Reference Libra-
ry; List of Closed Parishes; List of Consolidated Parishes; Search for a Parish.

31Szczegółowe informacje o archiwum archidiecezjalnym znajdujemy w następujących opra-
cowaniach: P. J. Rahill, Archives of the Archdiocese of Boston, „The American Archivist” 22 (1959), 
s. 427-432; J. M. O’Toole, Guide to the Archives of the Archdiocese of Boston, New York 1982;  
R. Johnson-Lally, Diocesan Archives: A View of the Archives of the Archdiocese of Boston, „Catholic 
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Archiwum diecezjalne w Bridgeport, Connecticut. Diecezja w Brid-
geport została erygowana 6 sierpnia 1953 roku, na obszarze wyłączonym  
z dużej diecezji w Hartford. Już w 1880 roku do Bridgeport przybyli pierwsi 
imigranci z zaboru pruskiego i rosyjskiego. Archiwum stosunkowo młodej 
diecezji gromadzi materiały od 1953 roku, natomiast główne zasoby znajdują 
się w obecnej archidiecezji w Hartford. W korzystaniu ze współczesnej doku-
mentacji zachowane są daleko idące restrykcje. Na terenie diecezji są polskie 
parafie: św. Michała Archanioła (1908); Najświętszego Serca Jezusa (1925); 
św. Antoniego (1927); Najświętszego Imienia Jezus (1903). Archiwariusz 
informuje, gdzie znajdują się najstarsze dokumenty do dziejów tych parafii. 
Natomiast w archiwum diecezjalnym znajdują się teczki personalne 50 księ-
ży polskiego pochodzenia, wśród nich wybitnych działaczy polonijnych jak: 
ks. Franciszek Władasz; ks. Zygmunt Łuczycki; ks. gen. brygady Tadeusz Ma-
lanowski; ks. Alfons Fiedorczyk; ks. Lucjan Bójnowski. Szczątkowe są mate-
riały do działalności Sióstr Nauczycielek Bernardynek i Zmartwychwstanek. 
Natomiast są pełne wykazy żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej 
z parafii Najświętszego Imienia Jezus z Stamford. W archiwum jest komplet 
biuletynów parafialnych z tych 4 parafii polskich32.

Archiwum diecezjalne w Brooklyn, New York. Diecezja Brooklyn po-
wstała w 1853 roku. Archiwum posiada ponad 2000 stóp materiałów. Najob-
szerniejsze są materiały dotyczące historii parafii, historii lokalnej (wraz z para-
fiami etnicznymi) oraz źródła do badań genealogicznych. Księgi udzielanych 
sakramentów ze wszystkich parafii są zmikrofilmowane, brak jednak central-
nych informacji. Wszystkie usługi, szczególnie genealogiczne, są odpłatne. 
Bardzo cennymi informatorami są publikacje: Priests and parishes of the Dio-
cese of Brooklyn 1820-1944, Ed. Rev. J. Sharp, Brooklyn 1944, ss. 256 i Priests 
and parishes of the Diocese of Brooklyn 1820-1972, Ed. J. Sharp, Brooklyn 1973, 
ss. 304. W archiwum diecezjalnym znajdują się źródła do dziejów następują-
cych parafii: 1. Św. Kazimierza (1875). Parafia została zamknięta w 1980 roku, 

Social Science Review”, s. 303-309. Archives Archdiocese of Boston, 66 Brooks Drive, Braintree, 
Ma 02184, tel. (617) 746-5795. Materiały znajdujemy w następujących zespołach: Ethnic Parishes
-Polish; Historical Resources; Parish Establishment Dates; Sacramental Records Inventory for Bo-
ston Parishes; Sacramental Records Inventory for Parishes Outside Boston A-Z.

32Archives of the Diocese of Bridgeport, Ct. 238 Jewett Ave. Bridgeport, Ct. 06606, tel. (203) 
372-4301. Diecezja powstała w 1953 roku. Wydzielona została głównie z archidiecezji Hartford  
i dlatego materiałów należy tam szukać. Częściowo znajdziemy materiały do 4 polskich parafii  
w zespole Parish History.
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a wszystkie dokumenty i oryginalne rekordy przeniesiono do parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Mikr filmy znajdują się w archiwum diecezjalnym. 
Kościół został sprzedany i mieści się w nim murzyński teatr Pula Robensona. 
2. Parafia św. Cyryla i Metodego (1917), ma obszerną dokumentację dotyczącą 
założyciela parafii ks. inf. E.F. Streńskiego, budowy pierwszego kościoła, bu-
dowy nowego kościoła w 1951 roku, szkoły. Dostępne są dokumenty przeję-
cia parafii przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy w 1996 roku. Dodatkowo  
znajdują się teczki księży pracujących w parafii w latach 1917-1999 i wykaz  
19 towarzystw parafialnych. Parafia 3. Parafia św. Jana Kantego (1902), posiada 
drukowane księgi jubileuszowe parafii (1902-1977), 25-lecia Towarzystwa Naj-
świętszego Imienia (1942-1967), 35-lecia Towarzystwa Najświętszego Imienia 
(1942-1978) 4. Parafia Matki Bożej Pocieszenia (1909), dokumentacja zawiera 
obszerne biogramy księży szczególnie ks. prał. A. Jarki, opis działalności Sióstr 
Felicjanek, Zmartwychwstanek, Nazaretanek, Dominikanek, wykazy powołań 
kapłańskich i zakonnych z parafii. Najobszerniejszą dokumentację posiada pa-
rafia Matki Boskiej Częstochowskiej (1897). Są to nie tylko księgi jubileuszowe, 
ale przede wszystkim publikacje poświęcone proboszczowi ks. prał. B. Puchal-
skiemu z okazji 25-lecia, 50-lecia kapłaństwa, drukowane wykazy parafian, 
komplety roczników biuletynu parafialnego. Materiały archiwalne obejmują 
również dzieje 52 towarzystw działających przy parafii. Do historii parafii św. 
Stanisława Kostki (1896) na słynnym Greenpoincie w archiwum znajdują się 
jubileuszowe księgi z okazji 50-lecia, 75-lecia i 100-lecia, księgi jubileuszowe 
m.in. następujących księży: L. Wysieckiego, A. Mazurkiewicza, P. Waszko,  
G. Krzysteczko, J. Szpilskiego, J. Mietelskiego. Liczne materiały dotyczą dzia-
łalności Klubu Przyjaciół Ministrantów, harcerstwa, jubileuszu Kółka Drama-
tycznego im. A. Mickiewicza. Istnieją teczki personalne 12 proboszczów i 92 
wikariuszów, 33 księży wyświęconych z parafii i 3 braci zakonnych (franciszka-
nów). Dodać należy obszerny materiał do dziejów 59 towarzystw działających 
przy parafii33.

33Archives Diocese of Brooklyn, NY. 310 Prospect Park, Brooklyn, NY. 11215, tel. (718) 965-
7300. Posiada 4 tys. mb. Obszerne materiały do historii parafii, sprawozdania finansowe, roczne 
sprawozdania z poszczególnych parafii, korespondencja biskupów z parafiami, księgi jubileuszo-
we. Closed Parishes Records; Closed Parochial Schools; Closed High Schools Records; Schools 
formerly located in Brooklyn and Queens Records; Schools in Other Dioceses: Archdiocese of 
New York, Diocese of Rockville Centre; Deceased priest Personnel Files; Of particular note are 
histories of Catholic parishes in Brooklyb, Queens, Nassau and Suffolk Counties, dating mainly 
from the 1880s to 1990s; Chronological List of Brooklyn Parishes 1822-2008, przy każdej para-
fii odnotowano, gdzie znajdują się materiały archiwalne. Chronological List of Queens Parishes 
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Archiwum diecezjalne w Buffalo, New York. Diecezja założona w 1847 r. 
Polacy przybyli w latach 70-tych XIX w. Archiwum udostępnione dla badaczy 
po uprzednim zgłoszeniu tematu badań i ustaleniu czasu kwerendy. Akta per-
sonalne nie są udostępniane. Księgi udzielanych  sakramentów ze wszystkich 
parafii diecezji są zmikrofilmowane. Dostęp do nich, z pewnymi ogranicze-
niami, możliwy jest tylko za zgodą archiwariusza. W archiwum znajdują się 
materiały do dziejów 33 polskich parafii. Wskazanym jest, aby badacz para-
fii zapoznał się z następującymi pracami drukowanymi: Albumy pamiątkowe  
i przewodnik handlowy osady polskiej w Buffalo z dołączeniem okolicz-
nych miejscowości ze Stanu New York T. 1, 1906, T. 2 1909 opracowany przez  
W. Smołczyńskiego, Buffalo ss. 724, ilustr.; History of the Diocese of Buffalo, by Rev.  
T. Donohue, Buffalo 1929, ss. 391; Polskie parafie w diecezji buffaloskiej, „Dzien-
nik dla Wszystkich”, specjalne wydanie 29 kwietnia 1952 ss. 20, ilustr.

Niżej podaję materiały źródłowe do historii polskich parafii znajdujące 
się w archiwum diecezjalnym. 

1. Parafia św. Wojciecha (1886), świątynia została bazyliką. Wydano księgi 
jubileuszowe z okazji złotego jubileuszu 1886-1936 oraz 75-lecia 1886-1961. 
Dostępne są teczki personalne księży: A. Klawitera, M. Możejewskiego,  
A. Lexa, W. Zaręcznego, T. Flaczka, F. Kałużnego, J. Stelmacha. Dalsze ma-
teriały to działalność Sióstr Felicjanek, spisy wychowanków księży z parafii, 
spis chronologiczny towarzystw istniejących przy parafii, spisy żołnierzy bio-
rących udział w I i II wojnie światowej, spis poległych. 

2. Parafia Wniebowzięcia N.M.P. (1888), posiada materiały drukowane 
oraz archiwalia do historii organizacji parafii, budowy kościoła, szkoły, opis 
działalności Sióstr Felicjanek, powołania, organizacje i stowarzyszenia.

3. Parafia św. Kazimierza (1890), posiada materiały drukowane z okazji 
złotego jubileuszu 1940 i 85-lecia 1890-1975 oraz kilka druków do historii 
księży i towarzystw. 

4. Parafia Bożego Ciała (1898), prowadzona przez Franciszkanów 
Konwentualnych. Wydrukowano księgi jubileuszów złotego i diamento-
wego. Dostępne są obszerne opisy działalności szkoły, towarzystw, ob-
szerne biogramy ojców: J. Fudzińskiego, E. Bartoszewicza, J. Figasa, opis 
działalności Sióstr Franciszkanek św. Józefa, spisy powołań kapłańskich  

1843-2009. Księgi udzielanych sakramentów w poszczególnych parafiach nie zostały zmikrofil-
mowane i nie znajdują się w archiwum diecezjalnym.
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i zakonnych, dokumentacja fotograficzna, kilka albumów, statystyki pa-
rafian i uczniów, obszerna korespondencja biskupów z władzami fran-
ciszkańskimi i parafią. 

5. Parafia św. Floriana (1917), posiada dobrze opracowany pamiętnik 
złotego jubileuszu. W archiwum znajduje się kilka druków dziejów towa-
rzystw, szczególnie Towarzystwa św. Kunegundy, Tow. Nr 519 Zjednocze-
nia Polsko-Rzymsko Katolickiego, opracowanie biografii ks. Stanisława 
Dawidziaka z okazji 40-lecia kapłaństwa, liczna korespondencja biskupów 
z parafią. 

6. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła (1907), obszerne wiadomości za-
warte są w księdze diamentowej 1984 opartej na archiwaliach. Teczki perso-
nalne księży: P. Pitassa, F. Wasika, C. Krzyżana, J. Melińskiego, A. Ciechań-
skiego, H. Romanowskiego, D. Szostaka; obszerna dokumentacja budowy  
i rozbudowy kościoła, szkoły konwentu; działalność Sióstr Felicjanek i towa-
rzystw parafialnych. 

7. Parafia św. Jana Kantego (1892). Podstawowym źródłem jest pamięt-
nik złotego jubileuszu 1892-1942 oparty na obszernych diecezjalnych ar-
chiwach, które zawierają statystyki chrztów, ślubów, pogrzebów, wykazy 
dzieci uczęszczających do szkoły, liceum, wykazy księży i zakonnic – wy-
chowanków z parafii; opis działalności Sióstr Felicjanek, Dominikanek, św. 
Józefa; wykaz żołnierzy i marynarzy biorących udział w II wojnie świato-
wej; teczki personalne księży: T. Flaczek, J. Pitass, J. Glapiński, A. Fronc-
kiewicz, E. Marcinkiewicz, J. Stelmach; druki dotyczące działalności kul-
turalnej i patriotycznej szkoły i liceum św. Jana Kantego; korespondencja; 
dokumentacja fotograficzna. 

8. Parafia św. Łukasza (1908). Szczegółowa historia parafii znajduje się  
w diamentowej jubileuszowej księdze 1908-1983. Dalsze informacje znajdu-
ją się w jubileuszowych pamiętnikach 35-lecia i 45-lecia proboszczowania  
ks. S. Fimowicza w parafii św. Łukasza. Opracowania drukiem posiadają 
m.in.: Towarzystwo Najświętszego Imienia 1928-1978; Towarzystwo Patrio-
tyczne Królowej Jadwigi 1909-1949; działalność Domu Starców, Czerwone-
go i Białego Krzyża; teczki personalne księży pracujących w parafii; kore-
spondencja biskupów z parafią; częściowe materiały do dziejów towarzystw 
parafialnych i polonijnych; dokumentacja fotograficzna. 

9. Parafia Najdroższej Krwi Pana Jezusa (1899), posiada dobrze opraco-
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waną księgę jubileuszową 75-lecia (1899-1974). Z materiałów archiwalnych 
warto wymienić: teczki personalne 10 księży proboszczów, sprawozdania  
z działalności szkoły parafialnej i Sióstr Felicjanek, częściowe opracowania 
historii towarzystw i urzędową korespondencję. 

10. Parafia Królowej Różańca Świętego (1915), posiada opracowania 
ze srebrnego i złotego jubileuszu. Zachowane są akta księży proboszczów 
i wikariuszy. W maszynopisie jest historia 50-lecia parafii w opracowaniu  
H. Myszka. Dostępne są dokumenty dotyczące budowy szkoły, restauracji 
kościoła, dobudowania kaplicy dla starszych parafian, odnowienia kościoła 
na zewnątrz i wewnątrz oraz opis działalności 51 towarzystw parafialnych. 
Do tego dochodzą różnego rodzaju statystyki oraz dokumentacja fotogra-
ficzna. 

11. Parafia Królowej Pokoju (1920), posiada opracowaną historię z racji 
50-lecia 1920-1970. W archiwum znajdują się teczki personalne księży pro-
boszczów, a wśród nich biskupa Stanisława Brzany, mianowanego na sufra-
gana w 1964 roku. Z dalszych źródeł to sprawozdania z działalności szkoły 
parafialnej, Sióstr Felicjanek, towarzystw parafialnych i organizacji polonij-
nych, urzędowa korespondencja, dokumentacja fotograficzna. 

12. Parafia św. Stanisława B.M. (1873), posiada najobszerniejszą doku-
mentację ze wszystkich polskich parafii w Buffalo. Historię parafii za lata 
1873–1923 opracował M. Haiman. W archiwum diecezjalnym znajdują się 
następujące materiały: budowa kościoła, szkoły, pierwsi proboszczowie Jan 
Pitass, Aleksander Pitass, prasa polska w Buffalo, sprawozdania z działalno-
ści Sióstr Felicjanek, lista zmarłych Sióstr Felicjanek, księgi sakramentów, li-
sta żołnierzy służących w armii amerykańskiej i armii gen. Hallera z czasów  
I i II wojny światowej, lista poległych, organizacje i towarzystwa w Buffa-
lo, lista towarzystw przy parafii św. Stanisława, życiorysy i opisy działalności 
profesjonalistów w parafii, darczyńców. Dodatkowymi materiałami są publi-
kacje: 60-lecie parafii św. Stanisława BM, w życiu kościelnym i społeczno-na-
rodowym w Buffalo 1873-1933, ss. 222, ilustr.; E. Kazmierczak, History of St. 
Stanislaus Parish, Buffalo 1944, maszynopis s. 25, opracowanie głównie doty-
czy dziejów parafii w okresie II wojny światowej; Diamentowy jubileusz 1873-
1948 parafii św. Stanisława BM, ss. 133, ilustr.; Sto lat 1873-1973 Centennial 
St. Stanislaus B.M, Buffalo, ss. 193, ilustr. 

Archiwum diecezjalne posiada może nieco mniejsze materiały do na-
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stępujących parafii: Przemienienia Pańskiego; św. Walentego; Najświęt-
szego Serca P.J. (Batavia); św. Gabriela (Blossom); św. Andrzeja (Cheek-
towaga) św. Jana Gwalberta (Cheektowaga); św. Józefata (Cheektowaga); 
Matki Bożej Częstochowskiej (Cheektowaga); św. Augustyna (Depew); św. 
Jadwigi (Dunkirk); św. Jacka (Dunkirk); św. Barbary (Lackawanna); św. 
Jacka (Lackawanna); św. Michała Archanioła (Lackawanna); Najświętszego 
Serca (Medina); Św. Trójcy (Niagara Falls); św. Stanisława Kostki (Niagara 
Falls); Matki Boskiej Częstochowskiej (North Tonawanda); Przemienienia 
Pańskiego (Olean); św. Stanisława Kostki (Perry); Świętego Krzyża (Sala-
manca)34.

Archiwum archidiecezjalne w Chicago, Illinois. Diecezja w Chicago za-
łożona w 1843 roku, a w roku 1880 podniesiona do archidiecezji. Archiwum 
od samego początku mieściło się w Seminarium Świętej Marii w Mundelein, 
25 mil na północ od Chicago. W 1968 roku dyrektorem został ks. Mieczy-
sław Madaj, który ukończył Szkołę archiwistyki w Watykanie, a w Semina-
rium wykładał historię kościoła. Ks. Madaj rozpoczął organizację archiwum 
i katalogowanie. Opracował pół miliona kart katalogowych. W maju 1986 
roku przeszedł na emeryturę. Latem 1986 roku kard. J. Bernardin podjął de-
cyzję przeniesienia archiwum do Chicago na ul. Northwest Highway 5150 do 
budynku hurtowni artykułów spożywczych. Przy okazji przenosin selekcji 
materiałów dokonywali archiwiści nie znający języka polskiego. Wówczas 
wyrzucano publikacje w języku polskim i prasę. Przede wszystkim zniszczo-
no jubileuszowe księgi polskich parafii i tomy „Dziennika Chicagowskiego”, 
cennego źródła do historii polskich parafii. W 1996 roku zbiory przeniesiono 
do budynku West Monroe Street 711 i nadano oficjalną nazwę „Archdio-

34Archives Diocese of Buffalo, NY. 795 Main Street, Buffalo, NY 14203, tel. (716) 847-5500. 
Obszerne materiały znajdują się w następujących zespołach: Diocesan Organizations; Diocesan 
Cemeteries; Parishes; Priest; Schools; Special Material. Universities, Colleges & Campus Ministry; 
Vocations & Religious Life. Religious Communities of Men: Conventual Franciscan Friars, Athol 
Springs, NY; St. Justin and St. Anthony Friary, Athol Springs, NY.; Pallotine Fathers, North Tona-
wanda, NY; Religious Communities of Women: Felician Sisters, Villa Maria Convent, Buffalo, NY.; 
St. Adalbert’s Cemetery (1887-2013); Buffalonians in The Polish Army in the World War 1914-
1919; Parish History Collection: Spis polskich parafii w diecezji obejmuje 33 parafie, brak daty 
opracowania. Parishes in the City of Buffalo in Alphabetical Order by Name. Parishes in the City 
of Niagara Falls in Alphabetical Order by Name. Suburban and Rural Parishes Outside the Cities 
of Buffalo & Niagara Falls Listed Alphabetical by City or Town. Archiwum diecezjalne posiada 
znaczną liczbę ksiąg jubileuszowych polskich parafii, programów koncertów, sztuk parafialnych  
i programów obchodów parafialnych, bardzo liczne wycinki z „Dziennika dla Wszystkich” z uro-
czystości parafialnych. Dokumentacja fotograficzna.
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cese of Chicago’s Joseph Cardinal Bernardin Archives and Records Center”. 
Wszystkie księgi sakramentów z całej archidiecezji zostały zmikrofilmowane 
i w postaci mikrofilmów są dostępne, jest również dostęp do kart katalogo-
wych ks. Madaja. Centrum posiada raporty roczne parafii, częściowo księgi 
jubileuszowe parafii, księży, zakonów, dokumentację fotograficzną, mapy, 
plany parafii, budynków, rekordy zmarłych z katolickich cmentarzy, filmy  
nagrania, wideo kasety, komplety czasopism diecezjalnych „The New World” 
i „The Chicago Catholic” udostępniane tylko na mikrofilmach.

W archiwum archidiecezjalnym w Chicago materiały źródłowe dotyczą 
120 polskich parafii i ponad 1000 księży diecezjalnych i 1200 księży zakon-
nych, ponad 35000 sióstr polskiego pochodzenia. Zmikrofilmowane zostały 
wszystkie księgi sakramentalne z polskich parafii. Istnieje olbrzymia doku-
mentacja korespondencji urzędowej. Stosunkowo mały jest zbiór ksiąg ju-
bileuszowych parafii i zakonów. Brak dokumentacji do dziejów polonijnych 
organizacji zarówno kościelnych jak i kulturalnych. W 1950 roku już było 
tylko 56 parafii, a w 2012 roku odprawiano msze święte w języku polskim 
w 45 kościołach, co nie oznacza w 45 polskich parafiach. Odrodzenie na-
stąpiło w ostatnich 20-tu latach, kiedy zamknięte polskie kościoły przejęli 
Księża Chrystusowcy, OO. Paulini i Księża Redemptoryści, tworząc za zgodą 
kardynała Polskie Misje Duszpasterskie, które w znakomity sposób nie tylko 
ożywiły polskie duszpasterstwo, ale tworzą centra polskiej kultury.

Wobec tak obszernego materiału podam tylko niektóre parafie zasobne 
w dokumentację. 

1. Parafia św. Barbary (1910), posiada dwa opracowania: pamiętnik ju-
bileuszowy 25-lecia 1910-1935 i księgę jubileuszową z okazji złotego jubile-
uszu 1910-1960; materiały do budowy kościoła, szkoły podstawowej i wyż-
szej, konwentu; sprawozdania z działalności Sióstr Józefinek; dokumentacja 
fotograficzna; teczki personalne księży; spisy uczniów graduantów; opis  
35 towarzystw parafialnych. 

2. Parafia św. Brunona (1925) posiada dobrze opracowany złoty jubileusz 
(1925-1975). Materiały dotyczą przygotowania i organizacji parafii, budowy 
kościoła, szkoły, powiększenia kościoła w 1949 roku, rozbudowy wielkiego 
ołtarza, instalacji nowego organu. W latach 1955-56 wybudowano nowy 
kościół. Rozbudowa szkoły miała miejsce w 1962 r. Powstało wówczas duże 
audytorium i pomieszczenie na bibliotekę parafialną i salę gimnastyczną.  
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W archiwum znajdują się akta personalne księży proboszczów, sprawozdania 
z działalności Sióstr Felicjanek, dokumentacja fotograficzna graduantów z lat 
1928-1975; statystyka udzielonych sakramentów: chrztu, I komunii świętej, 
małżeństw, zgonów za lata 1925-1975 wraz z dokumentacją fotograficzną; 
wykaz powołań kapłańskich i zakonnych; opis działalności towarzystw para-
fialnych wraz z liczną dokumentacją fotograficzną.

3. Parafia św. Kamiliana (1921), organizacja parafii przez ks. Tomasza 
Bony. Budowa kościoła, szkoły, konwentu dla Sióstr Nazaretanek; biografie 
proboszczów; wykaz księży asystentów; statystyka udzielonych sakramen-
tów: chrztów, I komunii św., bierzmowania, ślubów za lata 1921-1971; powo-
łania kapłańskie i zakonne do Nazaretanek, Józefitek i Zmartwychwstanek; 
dokumentacja fotograficzna z różnych uroczystości kościelnych; opis 24 to-
warzystw parafialnych; sprawozdania z działalności szkoły parafialnej wraz  
z dokumentacją fotograficzną. 

4. Parafia św. Stanisława Kostki (1867), najstarsza polska parafia w Chi-
cago, ma bogate źródła dotyczące Zmartwychwstańców, założycieli parafii 
i prowadzących przez ponad 120 lat parafię; liczne teczki personalne Zmar-
twychwstańców; obszerne relacje z działalności religijnej, kulturalnej i patrio-
tycznej parafii; dokumentacja żołnierzy z parafii, którzy walczyli w I i II wojnie 
światowej; nekrologi poległych; wykazy sióstr z parafii w Zgromadzeniu Sióstr 
Notre Dame, w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Bł. Kunegundy, w Zgro-
madzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny, Felicjanek i Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego; opis działalności ponad 100 towarzystw parafialnych i polonijnych 
działających przy parafii; programy akademii patriotycznych z okazji 3-go 
maja, Cudu nad Wisłą i Dnia Niepodległości; wykazy profesjonalistów. 

5. Parafia św. Kazimierza (1890), posiada opracowaną historię 50-le-
cia 1890–1940; budowa kościoła, szkoły, konwentu; dokumentacja fo-
tograficzna kościoła i jego wnętrza; działalność Sióstr Franciszkanek, 
Zmartwychwstanek; wykazy zmarłych księży, Sióstr Zmartwychwstanek; 
założenie i działalność szkoły handlowej dla dziewcząt; przepisy obowią-
zujące uczniów i uczennice szkoły parafialnej i handlowej; reguły parafial-
ne; finansowe obowiązki parafian; fragmenty dokumentacji działalności  
34 towarzystw parafialnych. Warto odnotować dwa druki: Ustawy i prawa 
Towarzystwa Polek św. Agnieszki Nr 500 ZPRK w parafii św. Kazimierza, 
1910; Konstytucja Towarzystwa Dziewic Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  
w parafii św. Kazimierza, 1915. 
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6. Parafia Świętych Pięciu Braci Polskich (1909). Dokumentacja archi-
walna obejmuje: plany budowy kościoła, szkoły, plebanii; spisy graduantów 
szkoły; budowa pomnika ku czci poległych żołnierzy w I wojnie światowej; 
wykaz księży pochodzących z parafii; programy akademii religijnych w pa-
rafii, koncertów i przedstawień teatralnych; wykazy finansowe i członków 
parafii; opis działalności 31 towarzystw parafialnych. 

7. Parafia św. Jadwigi (1888), ma dobrze opracowane dwie księgi jubile-
uszowe z racji 75-lecia i 85-lecia. Fundatorem był wielki kapłan i patriota 
ks. Wincenty Barzyński, Zmartwychwstaniec. To zgromadzenie prowadzi 
parafię do dnia dzisiejszego. Materiały archiwalne zawierają: dokumentację 
budowli parafialnych; akta personalne księży; korespondencję urzędową  
z parafią i Zgromadzeniem Zmartwychwstańców; dokumentacja fotogra-
ficzna; działalność szkoły; sprawozdania z działalności Sióstr Nazaretanek, 
Franciszkanek Bł. Kunegundy, Felicjanek, Zmartwychwstanek; wykazy po-
wołań kapłańskich i zakonnych; sprawozdania z wizytacji parafii; sprawoz-
dania finansowe; opis 39 towarzystw parafialnych; sprawozdania z prac Ligi 
Katolickiej Religijnej Pomocy Polsce i Rady Polonii Amerykańskiej. 

8. Parafia św. Heleny (1913), posiada opis chronologiczny historii pa-
rafii do 1984 roku w maszynopisie. Bardzo cenne są tabele statystyczne, 
z których wynika, że w parafii do 1975 roku ochrzczono 9007 dzieci, do  
I komunii przystąpiło ich 9880, zawarto 5430 małżeństw, zmarło 5027 osób. 
Istnieje 35 teczek personalnych księży. Opracowana jest statystka uczniów 
w szkole parafialnej za lata 1914-1965. Dostępne są dokumenty działalno-
ści Oddziału Diecezjalnej Rady Kobiet Katolickich, obszerne sprawozda-
nia z działalności Ligi Katolickiej na polu pomocy Polsce, sprawozdania 
z wysyłek paczek do Polski na ręce Caritasu; obszerna korespondencja ks. 
prał. S. Piwowara, dyrektora Ligi Katolickiej za lata 1944-1960; opis 23 or-
ganizacji parafialnych. 

9. Parafia św. Młodzianków (1905) posiada dwa opracowania złotego 
(1905-1955) i diamentowego (1905-1980) jubileuszu. Dane statystyczne  
z ksiąg chrztu, małżeństw i zgonów obejmują lata 1905-1980. Dostępne są: 
teczki personalne księży, opracowania działalności sióstr: Felicjanek, Naza-
retanek, Franciszkanek Zmartwychwstanek i Józefinek; opis 15 towarzystw 
parafialnych; dokumentacja fotograficzna. 

10. Parafia św. Trójcy (1873). Zachowała się najobszerniejsza doku-
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mentacja do historii tej parafii. Przez kilka lat była ona zamknięta. Kard.  
J. Bernardin pozwolił Towarzystwu Chrystusowemu na otworzenie Pol-
skiej Misji Pastoralnej, dzięki temu stała się największą i najprężniejszą 
polską parafią w Chicago w ciągu ostatnich 20-tu lat. Parafię prowadzili 
księża polscy ze Zgromadzenia św. Krzyża, a ostatnio Chrystusowcy. Ist-
nieje pełna dokumentacja budowy kościoła, rozbudowy, renowacji, budo-
wy szkoły parafialnej i wyższej; utworzenie kursu handlowego; założenie 
muzeum w Szkole Wyższej; biblioteki; programy nauk dla poszczególnych 
klas; programy edukacji religijnej; roczniki czasopism szkolnych „Gold and 
Blue”, „Trinitarian”; kompletny zbiór programów sztuk teatralnych, kon-
certów, akademii religijnych i patriotycznych; spisy żołnierzy z I i II woj-
ny światowej, nekrologii poległych; dokumentacja rekrutacji do polskiego 
wojska gen. Hallera; sprawozdania z działalności Nazaretanek; kompozy-
tor i organista Antonii Małłek – chóry szkolne i parafialne; chór studencki 
i orkiestra szkolna; połączone Chóry na Trójcowie; personel nauczycielski 
(1910-1943); wycieczki parafialne do Polski; wykaz księży pracujących na 
Trójcowie; sprawozdania z działalności Sióstr Nauczycielek; działalność 
sierocińca; fundacja Zgromadzenia św. Krzyża w Polsce, urzędowa kore-
spondencja, wykazy finansowe; dokumentacja fotograficzna; częściowa 
dokumentacja 110 organizacji religijnych i polonijnych działających przy 
parafii; wizytacje Generała Zgromadzenia Świętego Krzyża; dokumentacja 
urzędowa Generała Towarzystwa Chrystusowego z kardynałem w sprawie 
przejęcia parafii i odbudowa zniszczonych budynków z równoczesnym 
przedstawieniem planów polskiego duszpasterstwa. Z zachowanych dru-
ków warto wymienić: Ustawy Towarzystwa Dobroczynności św. Wincentego 
a Paulo w parafii św. Trójcy w Chicago; Złota księga fundatorów wydana  
z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższej Szkoły Świętej Trójcy 28.X.1928. 
Liczne są drukowane programy wystawianych sztuk teatralnych, akademii 
religijnych i patriotycznych, wydania różnych nowenn. Komplety rocznika 
„Trinitarian” wydawanego przez Szkołę Wyższą. 

11. Parafia Matki Boskiej Różańcowej (1904), posiada opracowaną hi-
storię za lata 1904-1979. Dostępne są: teczki personalne księży proboszczów  
i asystentów; sprawozdania z działalności szkoły i Sióstr Nauczycielek Feli-
cjanek. Źródłami objęto 61 towarzystw parafialnych. Znajdują się materiały 
do obchodów Millenium Chrztu Polski w parafii. 
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12. Parafia św. Jacka (1894) na Jackowie – dzielnicy polskiej w Chicago, 
bardzo prężnie działająca do dnia dzisiejszego. Materiały archiwalne obej-
mują: akta personalne księży Zmartwychwstańców; plany budynków para-
fialnych a więc kościoła, szkoły, konwentu, centrum rekreacyjnego; sprawoz-
dania z działalności Sióstr Nazaretanek, Franciszkanek Bł. Kunegundy; róż-
ne zestawienia statystyczne za lata 1894-1969, m.in. udzielonych sakramen-
tów, powołań kapłańskich, zakonnych, spisy uczniów, parafian; materiały do  
49 organizacji parafialnych; dokumentacja fotograficzna. 

13. Parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (1882), w archiwum zacho-
wały się materiały do powstania parafii, budowy kościoła, szkoły, konwentu, 
sierocińca; opisy znaczących wydarzeń w parafii: wizyta prezydenta W.H. 
Tafta, arcybiskupa Albina Symona, bpa P. Rhodego, arcybpa J. Cieplaka, 
Gen. W. Sikorskiego; akta personalne 30 księży; wykazy księży, zakonników  
i sióstr pochodzących z parafii; sprawozdania z działalności Sióstr Felicjanek, 
Józefinek z Stevens Point; lista najstarszych parafian; statystyka udzielanych 
sakramentów za poszczególne lata aż do 1957 roku; częściowe materiały do 
dziejów 56 towarzystw parafialnych; spisy żołnierzy w armii amerykańskiej 
w czasie I i II wojny światowej; działalność Ligi Katolickiej na polu wysyłania 
paczek do Polski; działalność Komitetu Ratunkowego Rady Polonii Amery-
kańskiej w parafii; spisy poległych; kilkanaście programów sztuk teatralnych 
wystawionych przez szkołę, programy koncertów. 

14. Parafia św. Jana Kantego (1893), organizacja parafii Kantowo. Księ-
ża Zmartwychwstańcy, 40 teczek personalnych księży; sprawozdania z prac 
duszpasterskich; sprawozdania z działalności Sióstr Nauczycielek Notre 
Dame z Milwaukee; działalność Sióstr Felicjanek, Nazaretanek, Zmartwych-
wstanek, Misjonarek od Niepokalanego Poczęcia, Franciszkanek Bł. Kune-
gundy; powołania kapłańskie i zakonne; informacje o działalności patrio-
tycznej w parafii; wykazy żołnierzy z parafii w armii amerykańskiej w I i II 
wojnie światowej; wykazy poległych; opis działalności Komitetu Ratunkowe-
go RPA; opis działalności Ligi Katolickiej; informacje o działalności 45 orga-
nizacji przy parafii; dokumentacja fotograficzna. 

15. Parafia św. Jana Bożego (1907). Materiały archiwalne obejmują na-
stępujące zagadnienia: organizacja parafii, budowa kościoła, plebanii, szkoły, 
ochronki św. Anioła Stróża, konwentu dla Sióstr; nowa dekoracja i gruntow-
ne odnowienie kościoła w 1941 roku, nowe organy; budowa nowej szkoły 
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i centrum rekreacyjnego, audytorium dla teatru i urządzania akademii re-
ligijnych i patriotycznych; budowa przedszkola; wybitne postacie w parafii: 
arcybp J. Cieplak; bp T. Kubina; I. Paderewski; gen. J. Haller; hr. A. Skrzycki; 
ambasador J. Ciechanowski; Konsul Generalny K. Ripa; obszerne materiały 
do działalności ks. Komandora Ludwika Grudzińskiego, proboszcza parafii 
w latach 1903-1928. 

16. Parafia św. Józafata (1883), posiada opracowania z okazji 75-lecia  
i 100-lecia w roku 1983. Materiały archiwalne zawierają w sobie: teczki per-
sonalne księży proboszczów; budowa kościoła, szkoły, plebanii i konwentu; 
sprawozdania z działalności Sióstr Nazaretanek; zestawienia powołań ka-
płańskich i zakonnych; stowarzyszenia parafialne; statystyki: uczniów szkoły, 
przyjętych sakramentów, zmarłych i sprawozdania finansowe; dokumentacja 
fotograficzna. 

17. Parafia św. Józefa (1887). Podstawą są materiały zebrane z okazji 50-le-
cia parafii. Archiwalia obejmują: opis działalności komitetu organizacyjnego 
parafii; budowa budynków parafialnych, kościoła, szkoły, plebanii i konwen-
tu; sprawozdania z działalności Sióstr Felicjanek; rozwój organizacji polo-
nijnych; wizyta gen. J. Hallera; proboszczowie i asystenci; żołnierze w armii 
polskiej gen. J. Hallera, wykaz poległych; założenie biblioteki i czytelni im.  
J. Słowackiego; programy akademii religijnych i patriotycznych; dokumenta-
cja fotograficzna; korespondencja urzędowa. 

18. Parafia św. Władysława (1915). W archiwum znajdują się: wyka-
zy pierwszych parafian i komitet organizacyjny parafii; działalność Sióstr 
Nazaretanek; współpraca parafii z Centralnym Komitetem Ratunkowym, 
następnie z Wydziałem Narodowym w czasie I wojny światowej; żołnierze  
w polskiej armii J. Hallera, polegli; wizyta arcybpa J. Cieplaka; komitet Ra-
tunkowy RPA w parafii; wykazy żołnierzy w armii amerykańskiej w II wojnie 
światowej – wysyłka paczek do wojska i do Polski; działalność Ligi Katolic-
kiej; poświęcenie nowego kościoła w 1957 roku; działalność Chóru św. Ce-
cylii, koncerty; proboszczowie i asystenci; poświęcenie wielkiego ołtarza św. 
Józefa, marmurowej chrzcielnicy; wykaz sponsorów; fakultet i wychowanko-
wie szkoły; powołania kapłańskie i zakonne; wykazy udzielonych sakramen-
tów; dokumentacja fotograficzna. 

19. Parafia Matki Bożej Anielskiej (1899). Materiały archiwalne: spra-
wozdania z posiedzeń komitetu organizacyjnego parafii; budowa budynków 
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parafialnych, poświęcenie kościoła; akta personalne księży Zmartwych-
wstańców; spisy i biografie organistów za lata 1899-1949; srebrny jubileusz 
Marianowa w 1924 roku; odznaczenia papieskie „Pro Ecclesia et Pontifice” 
dla ks. F. Gordona CR i Antoniego Czarneckiego; dokumentacja fotograficz-
na towarzystw parafialnych z lat 1910-1949; wykazy sióstr: w Zgromadzeniu 
Zmartwychwstania Pańskiego, Franciszkanek Bł. Kunegundy, Nazaretanek, 
Sióstr Notre Dame; częściowe materiały do historii 54 towarzystw parafial-
nych i polonijnych. 

20. Parafia św. Marii Magdaleny (1910). Archiwalia: organizacja parafii, 
budowa kościoła, szkoły, plebanii i konwentu; działalność parafii w czasie  
II wojny światowej, powstanie Komitetu Ratunkowego RPA, Ligi Katolickiej; 
dane biograficzne proboszczów; poświęcenie nowego kościoła 2 maja 1954; 
powołania zakonne z parafii do Sióstr Felicjanek, św. Józefa, Nazaretanek, 
Benedyktynek, Zmartwychwstanek; lista ofiarodawców na budowę nowego 
Kościoła; sprawozdania finansowe; opis działalności 30 towarzystw parafial-
nych; korespondencja urzędowa. 

21. Parafia św. Michała Archanioła (1892), pierwszy organizator ks. Adolf 
Nowicki (1892-1897). Drugi proboszcz ks. P.P. Rhode 1897-1915, pierwszy 
polski biskup. Archiwalia obejmują: wykazy: ochrzczonych (1892-1966), 
bierzmowanych (1903-1967), zmarłych (1898-1967); założenie Szkoły Wyż-
szej, wykazy programów nauczania różnych przedmiotów i religii, spisy 
uczniów, nagrodzonych, działalność kulturalna, sportowa, programy wy-
staw, koncertów; działalność biblioteki, wypożyczalnia książek dla parafian; 
opis 35 towarzystw parafialnych; dokumentacja fotograficzna, nagrania vi-
deo uroczystości kościelnych. 

22. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła (1895). Materiały archiwalne: 
organizacja parafii, posiedzenia pierwszych parafian i komitetu organizacyj-
nego, korespondencja z biskupem, budowa kościoła, szkoły, plebanii i kon-
wentu; działalność teatru szkolnego, programy sztuk; działalność chóru pa-
rafialnego; częściowe materiały do historii 44 towarzystw parafialnych; spisy 
chronologiczne powstających towarzystw; reguły dla parafian; regulaminy 
dla szkoły; porządek nabożeństw; statystyka parafii do 1950 roku, liczba ro-
dzin i dzieci w szkole, wykazy chrztów, ślubów i pogrzebów; akta personalne 
księży proboszczów; wykazy księży wikariuszy od 1905 roku; wykazy powo-
łań zakonnych do Sióstr Felicjanek, Notre Dame, św. Józefa; spisy studentów 
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z parafii studiujących w wyższych zakładach naukowych; dokumentacja fo-
tograficzna. 

23. Parafia Najświętszego Serca Jezusa (1910). Liczne materiały archiwal-
ne za lata 1910-1984 od tego roku niedostępne; protokoły z posiedzeń komi-
tetu organizacyjnego, plany budowy kościoła, szkoły, plebanii i konwentu; 
spisy ofiar parafian; bractwa i towarzystwa; statystyki chrztów, bierzmowa-
nych, komunii św., ślubów, pogrzebów; sprawozdania z działalności szkoły 
parafialnej i wyższej; ofiarność parafian; spisy wikariuszy; powołania kapłań-
skie i zakonne; działalność Chóru św. Cecylii; sprawozdania z działalności 
szkoły prowadzonej przez Siostry Felicjanki; częściowe materiały do historii 
45 towarzystw parafialnych; poświęcenie odnowionej szkoły 5 IX 1984 roku; 
opracowana biografia ks. prob. Ryszarda J. Klajbora; dokumentacja fotogra-
ficzna. 

24. Parafia św. Stanisława B.M. (1893). Organizacja parafii przez Zgro-
madzenie Zmartwychwstańców; korespondencja urzędowa; wykazy księży 
proboszczów i wikariuszy; działalność szkoły parafialnej prowadzonej przez 
Siostry Franciszkanki Bł. Kunegundy; budowa nowego kościoła; złoty jubi-
leusz parafii w 1943 roku; organizacja Komitetu Ratunkowego RPA i pomoc 
wojenna dla Polski; wykazy poległych żołnierzy w II wojnie światowej, bu-
dowa pomnika ku czci poległych; dostosowanie prezbiterium Kościoła do 
liturgii posoborowej; udział parafian w obchodzie Millenium 1966; diamen-
towy jubileusz parafii 1968; wykaz powołań kapłańskich i zakonnych z para-
fii; sprawozdania finansowe; dokumentacja fotograficzna. 

25. Parafia św. Stanisława Kostki (1867), pierwsza i najstarsza parafia 
polska w Chicago. Materiały archiwalne: organizacja parafii przez Zgro-
madzenie Zmartwychwstańców; wykazy i krótkie biografie probosz-
czów Zgromadzenia Zmartwychwstańców; wykazy powołań kapłańskich  
i zakonnych; dzieje parafii w opracowaniu S. Zahajkiewicza i K. Wachte-
la; dokumentacja budynków parafialnych: kościoła, szkoły parafialnej  
i kolegium, plebanii i klasztoru; korespondencja urzędowa z Generałami 
Zmartwychwstańców, biskupami i arcybiskupami chicagowskimi; budo-
wa sali teatralnej, drukowane programy wystawianych sztuk, koncertów 
religijnych i patriotycznych; materiały do dziejów Stowarzyszenia Alum-
nów Szkoły św. Stanisława Kostki; dokumentacja fotograficzna szkoły  
i studentów; nowicjat XX. Zmartwychwstańców – wykazy przełożonych, 
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nowicjuszy, programy formacji duchowej; budowa gmachu „Dziennika 
Chicagowskiego”, dzieje dziennika, redaktorzy; klasztor Sióstr Francisz-
kanek Bł. Kunegundy, zabiegi o zatwierdzenie zakonu na prawach diece-
zjalnych, pierwsze przełożone; akta personalne 126 księży Zmartwych-
wstańców; materiały do dziejów 162 towarzystw parafialnych – parafia 
matką wszystkich organizacji polskich w Stanach; materiały do opraco-
wania stulecia parafii 1867-1967. Osobne opracowania dotyczą Kolegium 
św. Stanisława Kostki (1890). Są to druki: Kolegium św. Stanisława Kostki 
(1890-1900), ss. 48, ilustr.; Kolegium św. Stanisława Kostki, sprawozdanie 
z działalności za 1906/1907, ss. 96, ilustr.; St. Stanislaus’ College Thirty-Fo-
urth Annual Commencment, ss. 78, ilustr.; Golden Jubilee of St. Stanislaus 
College-Weber High School 1890-1940, ss. 96, ilustr. Należy odnotować 
drobne opracowania historii różnych towarzystw przy kościele św. Stani-
sława Kostki w Chicago35.

Archiwum diecezjalne w Cleveland, Ohio. Diecezja założona w 1847 
roku. Posiada materiały do 20 parafii polskich. Parafie nie posiadają inwen-
tarzy. 

1. Parafia św. Stanisława B.M. (1873). Założona przez księży diecezjal-
nych, a od 1906 prowadzona przez OO. Franciszkanów z Polskiej Prowincji 
Pulaski w Wisconsin. Zawartość archiwum obejmuje: protokoły z posiedzeń 
komitetu założycielskiego, plany budynków parafialnych, kościoła, plebanii, 
szkoły, konwentu; sprawozdania z działalności Sióstr Franciszkanek z Mil-
waukee, od 1907 roku Sióstr Nazaretanek; dokumentacja działalności Ko-
legium; programy koncertów orkiestry parafialnej i teatru; spisy żołnierzy 
służących w armii amerykańskiej i gen. Hallera we Francji, nekrologi pole-
głych; teczki personalne 150 franciszkanów pracujących w parafii; sprawoz-

35Archdiocese of Chicago’s Joseph Cardinal Bernardin Archives & Records Center. 711 West 
Monroe, Chicago, Illinois 60661, tel. (312) 831-0711. Materiały do historii polskich parafii w nastę-
pujących zespołach: Parishes History; Priest; Schools; Religious Life; Sacramental Records (wszyst-
kie księgi sakramentów z parafii są zmikrofilmowane).; Polish Parishes in the Chicago Archdiocese 
1869-1950, posiada materiały do 86 polskich parafii; Parishes Offering Sundays Masses In A Fo-
reign Language-Polish 78 parafii; Parish Directory. Materiały archiwalne są skatalogowane według 
autorów, adresatów lub tematów, jest również oddzielna chronologiczna kartoteka. Karty katalogowe 
obejmują pół miliona kart w 114 szufladach opracowanych przez archiwistę ks. Mieczysława Ma-
daja. Materiał jest skatalogowany w taki sposób, iż badacz, który wie, czego szuka, może odnaleźć 
właściwe dokumenty do historii, socjologii, demografii, statystyki i spraw prawnych. Warto zaznajo-
mić się z dotychczasowymi opracowaniami historii archiwum: History of the Archdiocesan Archives;  
M. J. Madaj, The Chicago Archdiocesan Archives, „Illinois Libraries” 63 (1981), nr 3, april, s. 322-326; 
R. Nir, Archiwum Archidiecezji w Chicago, „Rocznik Archiwum Polonii” 2 (2004), s. 165-190.
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dania z działalności Ligi Katolickiej i Komitetu Ratunkowego Rady Polonii 
Amerykańskiej; wizyty gości w parafii: gen. J. Hallera, abpa Jana Cieplaka 
z Wilna, kard. Karola Wojtyły (1969), kard. W. Rubina (1966); powołania  
z parafii: 37 księży; 135 sióstr zakonnych, 81 powołań do Sióstr Nazaretanek; 
budowa Centrum kulturalno-sportowego w 1961 roku; wykazy statystyczne 
ochrzczonych (52.557), zawartych małżeństw (12.754), zmarłych (20.199); 
działalność 34 organizacji parafialnych; tysiące zdjęć z życia parafialnego. 

2. Parafia Najsłodszego Serca Jezusa (1891). Materiały archiwalne: spra-
wozdania z działalności Komitetu Założenia Parafii; korespondencja urzę-
dowa; budowa kościoła; dokumenty budowy nowego kościoła 1908-1915; 
sprawozdania z budowy nowej szkoły 1916-1917; sprawozdania z działalno-
ści Sióstr Felicjanek z lat 1900-1918; sprawozdania z działalności Sióstr Fran-
ciszkanek z Chicago od roku 1919; programy wystawianych w szkole sztuk 
teatralnych; statystyki dzieci uczęszczających do szkoły za lata 1919–1941; 
akta personalne księży proboszczów: Feliksa Orzechowskiego, Jakuba Kuly, 
Pawła Ćwiąkały, Wiktora Szyrockiego, Jana Czyżaka, Jana Młotkowskiego, 
Stanisława Rybackiego; częściowe materiały do działalności 24 towarzystw 
parafialnych; obszerna dokumentacja fotograficzna.

3. Parafia Niepokalanego Serca Maryi (1894). Założyciel parafii ks. Anto-
ni F. Kołaszewski, budowniczy pierwszego kościoła i plebani. Do 1909 roku 
w archiwum diecezjalnym nie ma żadnej dokumentacji z powodu zatargu 
proboszcza z biskupem, który nie uznał parafii za katolicką, bowiem para-
fia była własnością polskich parafian a nie biskupa. Proboszcz został wyda-
lony z diecezji. W 1909 roku nowy ordynariusz bp J. Farrelly, uznał parafię  
i ks. Kołaszewski pogodził się z ordynariuszem. Dokumentacja oficjalna  
z ks. Kołaszewskim nie jest dostępna do dnia dzisiejszego. Materiały archi-
walne obejmują następujące zagadnienia: budowa nowej szkoły i nowy dom 
dla Sióstr (1954); opieka nad żołnierzami służącymi w armii amerykańskiej 
w czasie II wojny światowej; sprawozdania z działalności Ligi Katolickiej  
i RPA; wykaz księży wikariuszów, księży pochodzących z parafii i sióstr za-
konnych; akta personalne wybitnych duszpasterzy ks. prał. Mariana Orze-
chowskiego i ks. prał. Jana Młotkowskiego; dokumentacja fotograficzna.

4. Parafia św. Kazimierza (1892). Materiały archiwalne: dokumenty po-
zwalające na organizowanie i założenie parafii przez ks. Piotra Cervenego, 
posiedzenia komitetu; pierwszy kościół i szkoła; rozbudowa szkoły (1924); 
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budowa nowej plebani (1930); renowacja wnętrza kościoła, nowe ołtarze, 
stacje Drogi Krzyżowej, nowe dzwony, nowa instalacja elektryczna; budo-
wa nowej szkoły (1955); budowa Centrum kulturalno-sportowego (1962); 
akta personalne 17 proboszczów parafii; informacje o 43 towarzystwach pa-
rafialnych; powołania kapłańskie 24 i 36 zakonnych do Sióstr Franciszkanek  
w Chicago i Franciszkanek św. Józefa w Stevens Point; wykaz żołnierzy z pa-
rafii poległych w czasie II wojny światowej; sprawozdania finansowe z dzia-
łalności Ligi Katolickiej; wizyty w parafii kard. Karola Wojtyły (1969), kard 
Jana Króla, kard. Władysława Rubina; dokumentacja fotograficzna. 

5. Parafia św. Jana Kantego (1898). Organizacja parafii i budowa pierw-
szego kościoła wraz ze szkołą; korespondencja urzędowa z biskupami; 
sprawozdania z działalności szkoły prowadzonej przez Siostry św. Józefa 
z Stevens Point, Wisconsin; plany rozbudowy szkoły w 1917 roku; zabie-
gi komitetu budowy nowego kościoła w stylu romańskim, poświęcenie  
w 1926 roku; zatwierdzenie planów budowy szkoły wyższej z audytorium, 
jako centrum rekreacji dla młodzieży (1950); realizacja zarządzeń II Soboru 
Watykańskiego, budowa nowego ołtarza, chrzcielnicy; akta personalne księ-
ży proboszczów m.in. Franciszka Doppke, Mariana Orzechowskiego, Fran-
ciszka Dudy, Franciszka Szudarka, Rafała Bodziony; wykazy asystentów 
parafii, księży pochodzących z parafii, Sióstr św. Józefa za lata 1909–1990, 
Sióstr nauczycielek w szkole podstawowej i wyższej za lata 1909–1969; spra-
wozdania z działalności charytatywnej na rzecz Polski i wysiedleńców za 
lata 1943–1950; materiały dotyczące jubileuszu 100-lecia parafii 1998; do-
kumentacja fotograficzna.

6. Parafia św. Barbary (1905). Materiały z posiedzeń organizatorów 
parafii; plany pierwszego budynku (na dole kościół, na piętrze szkoła,  
a nad nią mieszkanie dla proboszcza) zatwierdzone przez biskupa; pożar 
budynku w roku 1917; postawienie małego drewnianego kościółka; budo-
wa plebanii w 1922 roku; budowa kościoła i 6 klas szkolnych w l. 1922-27; 
poświęcenie nowego wspaniałego kościoła w roku 1952; budowa klasztoru 
dla Sióstr Nauczycielek w roku 1956; zburzenie budynku szkolnego spowo-
dowane budowa autostrady w roku 1978; częściowe materiały do dziejów 
10 towarzystw parafialnych; sprawozdania z działalności szkoły prowadzo-
nej przez Siostry Franciszkanki z Sylvania; wykaz Sióstr Franciszkanek za 
lata 1928-29; wykaz Sióstr św. Józefa za lata 1929-1985; akta personalne 

Dokumentacja źródłowa do dziejów parafii polonijnych...



250

m.in. następujących księży proboszczów: Pawła Szulereckiego, Jana Ze-
glena, Józefa Jarosza, Czesława Cudnika, Michała Dyrcza. Parafia wydała 
księgę jubileuszową na stulecie. 

7. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej (1914). W archiwum znajdują 
się: dokumenty działalności komitetu założycielskiego parafii; plany budo-
wy kościoła; opis działalności pierwszego proboszcza ks. Wiktora Szyroc-
kiego; materiały dotyczące budowy szkoły i domu dla Sióstr Nazaretanek; 
opis działalności ks. prał. Jana Zeglena; opis budowy nowego kościoła w stylu 
gotyckim 1954; relacja z przywiezienia obrazu M.B. Częstochowskiej z Jasnej 
Góry; opis działalności parafii w Komitecie Obywatelskim w 1917 roku; czę-
ściowe materiały do działalności Oddziału Czerwonego Krzyża, Komitetu 
Ratunkowego RPA w okresie II wojny światowej; sprawozdania finansowe 
Ligi Katolickiej; spisy żołnierzy walczących w I i II wojnie światowej, w Ko-
rei, nekrologi 40 poległych żołnierzy; częściowe materiały do działalności  
25 towarzystw parafialnych; historia szkoły Sióstr Nazaretanek w maszyno-
pisie; wykaz powołań zakonnych do Sióstr Nazaretanek, św. Józefa i Domi-
nikanek; wykaz księży pochodzących z parafii; dokumentacja fotograficzna. 

8. Parafia św. Piotra i Pawła (1927). Na archiwalia składają się: doku-
mentacja komitetu organizacyjnego parafii w Garfield Heights, Ohio; opis 
poświęcenia drewnianego kościoła, gdzie przez 30 lat do 1957 odprawiano 
wszystkie nabożeństwa; budowa szkoły, która była wielokrotnie rozbudo-
wywana; sprawozdania z działalności Sióstr św. Józefa i Trzeciego Zakonu 
św. Franciszka; budowa kościoła z całym kompleksem budynków, szkoły, 
plebanii w 1957 roku; budowa nowego konwentu dla Sióstr 1964 – plany 
architektoniczne; wykaz chronologiczny księży proboszczów i asystentów; 
wizyta kard. Karola Wojtyły w parafii w 1969 roku; częściowe materiały do 
działalności 25 towarzystw parafialnych; statystyka ochrzczonych, zawar-
tych ślubów i pogrzebów; sprawozdania finansowe; dokumentacja fotogra-
ficzna36.

36Archives of the Diocese of Cleveland. 1027 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114,  
tel. (216) 696-6525, ext. 3450. Materiały do historii polskich parafii znajdują się w następujących 
zespołach: Parishes History; Priests; Schools; Religious Life; Sacramental Records. Każda polska 
parafia ma dość obszerne materiały archiwalne oraz księgi jubileuszowe, dokumentację foto-
graficzną oraz liczne roczniki polskiej prasy np. „Jedność Polek”, „Wiadomości Codzienne”, co 
jest zaskakujące w amerykańskich archiwach kościelnych. Wszystkie parafie mają swoje krótkie 
opracowania w „The Encyclopedia of Cleveland History”.
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Archiwum archidiecezjalne w Detroit, Michigan. Diecezja powstała  
w 1833 roku. W 1937 roku została podniesiona do rangi archidiecezji. Po-
siada materiały do historii 42 parafii polskich. W archiwum wydzielono 
specjalny, liczący 48 tomów źródeł, dział poświęcony Seminarium Polskie-
mu św. Cyryla i Metodego w Detroit, a od 1909 w Orchard Lake. Parafie 
posiadają inwentarz. Są ograniczenia w korzystaniu z materiałów dotyczą-
cych ostatnich 30 lat (dotyczą zamykania kościołów i burzenia niektórych). 
W osobnych teczkach znajdujemy następujący materiał: Ks. Dominik Ko-
lasiński – wypisy źródłowe z dziennika „The Free Press” za lata 1880-1886  
i z „The Detroit Tribune” z 1885; Fr. Kolasiński – wypisy z „The Detroit News” 
z 1891-1908; Bibliografia Polonii Detroickiej zawierająca 2290 pozycji z lat 
1879-1960, maszynopis; Poles in Detroit Diocese – wypisy źródłowe z lat 
1873-1974; The Detroit Poles A Bibliography Of Newspaper Articles and Select 
Books, Pamphlets and Commemorative Publications, 1999, wydruk kompu-
terowy stron 122. Z prac drukowanych warto wymienić: W. Smołczyński, 
Historia osady i parafii polskich w Detroit, Michigan 1857-1907; G. Pare, The 
Catholic Church in Detroit 1701-1888, Detroit 1951; Poles in Michigan, De-
troit 1953; R. Godzak, Archdiocese of Detroit, 2000; Make Straight the Path  
A 300-Year Pilgrimage Archdiocese of Detroit, Detroit 2001.

1. Parafia św. Wojciecha (1872), pierwsza polska parafia w Detroit.  
W archiwum odnaleźć można: protokoły z posiedzeń kaszubskiego komi-
tetu organizacji parafii; pierwszy proboszcz ks. Szymon Wieczorek; poświę-
cenie kościoła; budowa szkoły bez pozwolenia biskupa, zamknięcie kościoła  
i wydalenie proboszcza; 1874-75 proboszczem ks. Teodor Gieryk; pierw-
szy zjazd przedstawicieli Polonii Amerykańskiej; powołanie Zjednoczenia 
Polskiego Rzymsko Katolickiego (1873); konflikty ks. Dominika Kolasiń-
skiego z biskupem na tle braku sprawozdań finansowych z budowy nowego 
kościoła, suspensa, wyjazd do North Dakota; konflikt proboszcza ks. Józefa 
Dąbrowskiego z biskupem, zamknięcie kościoła; podział parafian; otwarcie 
kościoła i powołanie ks. W. Bronikowskiego na nowego proboszcza; budowa 
Seminarium Polskiego na terenie parafii; działalność Sióstr Felicjanek; bu-
dowa sierocińca i akademii dla dziewcząt; budowa nowej szkoły parafialnej; 
wzrost ilości parafian do liczby 25000; dokumentacja częściowa do działal-
ności 34 towarzystw parafialnych; Sejmy Zjednoczenia w parafii; działalność 
charytatywna parafii w czasie I i II wojny światowej; działalność Komitetu 
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Ratunkowego RPA; wysyłka paczek dla uchodźców polskich w Niemczech; 
sprowadzenie rodzin dipisów do parafii; szczególna opieka nad weteranami; 
przekształcenie budynku szkolnego na mieszkania dla uchodźców; sprawoz-
dania finansowe z działalności na rzecz opieki nad uchodźcami; nakłady na 
utrzymanie schroniska, wyżywienie uchodźców finansowane przez archidie-
cezję; spisy polskich rodzin sprowadzonych z Niemiec do parafii; renowacja 
kościoła i wszystkich budynków parafialnych; spisy uczniów szkoły dokształ-
cającej; statystyka dzieci uczęszczających do szkoły w latach 1900-1962; spra-
wozdania z działalności Sióstr Felicjanek za lata 1885-1955; wykazy probosz-
czów i asystentów za lata 1872-1973; wykazy chrztów, ślubów, pogrzebów za 
lata 1872-1972; plany architektoniczne kościoła i wystroju wnętrza; bogata 
dokumentacja fotograficzna. 

2. Parafia św. Kazimierza (1882). Archiwalia: działalność komitetu or-
ganizacyjnego parafii; dokumentacja budowy pierwszego kościoła i szkoły, 
plany, sprawozdania finansowe (1883-1900); pierwszy proboszcz Paweł Gu-
towski (1882-1918), korespondencja urzędowa; budowa pierwszego domu 
dla sióstr (1885); pierwsza plebania – dokumentacja (1887); budowa nowego 
kościoła, plany (1889-1910); rozbudowa gmachu szkolnego (1907); doku-
mentacja budowy gimnazjum (1927); budowa nowego domu sióstr (1924); 
nowa plebania (1928); akta personalne księży proboszczów: P. Gutowskiego, 
Edwarda Maisela, Kazimierza Lutomskiego, Józefa Karasiewicza. Wykazy 
księży pochodzących z parafii (12); asystenci (45); wykazy powołań zakon-
nych: Siostry Felicjanki – 85, Siostry Niepokalanego Serca Maryi – 2, Siostry 
św. Krzyża – 4, Franciszkanki (Sylvania, Ohio) – 1; częściowe materiały do 
dziejów 35 towarzystw parafialnych; sprawozdania z działalności Sióstr Fe-
licjanek w szkole podstawowej i średniej; sprawozdania z działalności Ko-
mitetu Ratunkowego RPA; sprawozdania finansowe Ligi Katolickiej; doku-
mentacja fotograficzna; komplet rocznika gimnazjum „Casimire Echo” za 
lata 1940-1960. 

3. Parafia św. Józefata (1889). Archiwalia: dokument bpa detroickiego  
J. Foley w sprawie organizowania parafii przez ks. Rochowskiego, zakup 
ziemi, budowa budynku, w którym na pierwszym piętrze mieścić się mia-
ła szkoła, a na drugim kościół; pierwsi proboszczowie: Antoni Leks, Mar-
tyniusz Możejewski; proboszcz Jan Rzadkowolski (od roku 1891); doku-
mentacja budowy nowego kościoła, plebanii, domu dla sióstr nauczycielek, 
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centralnego ogrzewania; działalność ks. Józefa Lempke (1915-1926); spisy 
rekrutacyjne do armii polskiej gen. J. Hallera; wykazy funduszy zbieranych 
dla Polski; budowa gimnazjum; uprawnienia państwowe od 1926 roku; od-
nowienie wszystkich budynków parafialnych: kościół, plebania, hala para-
fialna, unowocześniony system ogrzewania (1962); sprawozdania z działal-
ności Komitetu Ratunkowego RPA, Ligi Katolickiej; powołania kapłańskie  
i zakonne z parafii; kilka numerów rocznika „Blue and Gold” Publisher by 
the senior class of St. Josaphat High School. 

4. Parafia św. Franciszka (1890). Dokumentacja archiwalna: posiedzenie 
komitetu założycielskiego parafii; pozwolenie bpa J. Foley na założenie parafii 
i nominacja ks. Pawła Gutowskiego na organizatora i proboszcza parafii; pla-
ny architektoniczne pierwszego kościoła i szkoły Landysikowskiego; rozwój 
parafii, statystyka z pierwszych dwóch lat, 700 rodzin, dzieci szkolnych 500; 
dokumentacja nowego kościoła (1905); budowa plebanii, szkoły parafialnej, 
centrum rekreacyjnego; wizyta pierwszego biskupa polskiego P. Rhodego  
i święcenia kapłańskie ks. J. Bonkowskiego, pierwszego wychowanka parafii 
– 1908 rok (wycinki prasowe z uroczystości); konsekracja kościoła w roku 
1928 przez bpa M. Gallaghera; działalność duszpasterska ks. prał. Maksy-
miliana Gannas 1939-1961. Biography of Msgr Max Gannas; częściowe ma-
teriały do dziejów 25 towarzystw parafialnych; wykazy księży proboszczów 
i asystentów, powołań kapłańskich i zakonnych do Sióstr św. Józefa, Sióstr 
Felicjanek; wykaz żołnierzy w armii amerykańskiej z I i II wojny światowej; 
dokumentacja fotograficzna. 

5. Parafia Najsłodszego Serca Maryi (1890). Założona przez ks. Dominika 
Kolasińskiego jako własność parafian, nie uznana przez biskupa. Ogromna 
dokumentacja konfliktu ks. Kolasińskiego z biskupem, suspensa, wydalenie  
z diecezji. W 1897 delegat apostolski poświęcił kościół przy udziale bpa Fo-
ley, a Kolasiński przywrócony na stanowisko proboszcza. W archiwaliach: 
ogromna ilość wycinków prasowych o konflikcie z całej Ameryki; dokumen-
tacja budowy nowego klasztoru dla Sióstr św. Józefa z Stevens Point, Wiscon-
sin; działalność ks. Józefa Plagensa, późniejszego biskupa pomocniczego die-
cezji detroickiej; wizyta w parafii znakomitych gości: gen. Józefa Hallera, bpa 
P. Rhodego, arcybpa Jana Cieplaka, kard. J. Glempa Prymasa Polski (1985); 
przejście parafii na własność archidiecezji w 1959 roku; sprawozdania z dzia-
łalności szkoły; wykazy finansowe za poszczególne lata; sprawozdania z dzia-
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łalności RPA i Ligi Katolickiej; wykazy dipisów sprowadzonych przez parafię 
do Stanów. 

6. Parafia św. Stanisława B.M. (1892). Archiwalia: Ks. Franciszek Gzel-
la, założyciel i proboszcz parafii – korespondencja urzędowa z bp J. Foley; 
tymczasowy kościół plebania i szkoła; dokumentacja budowy szkoły trzypię-
trowej; plany budowy wielkiego kościoła 1911–1913; plany budowy obszer-
nego gmachu dla sióstr nauczycielek, 24 pomieszczenia, pracownia kuchnia, 
biblioteka, pokój dla chorych – 1921 r.; plany budowy gimnazjum – 1927 r.; 
sprawozdania z działalności Sióstr Felicjanek za lata 1927-1965; działalność 
duszpasterska ks. prał. Wincentego Borkowicza 1936-1968; akta personalne 
11 księży proboszczów i 54 asystentów, powołania kapłańskie – 15, sióstr za-
konnych – 45 (Felicjanki); obszerne materiały do historii 35 towarzystw pa-
rafialnych; opracowania drukowane obejmują 15 towarzystw. Statistical data 
of St. Stanislaus Parish 1898-1968. Biography Msgr. Vincent V. Borkowicz.  
20 roczników „Stan-Em” St. Stanislaus High School 1930-1950. 

7. Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Wyandotte (1899). Starania brac-
twa św. Stanisława Kostki o założenie polskiej parafii, protokoły posiedzeń, 
zawiązanie komitetu, korespondencja z bp. Foley; plany budowy kościoła; 
pierwszy proboszcz ks. B. Żmijewski; budowa szkoły, plebanii; wykazy żoł-
nierzy w armii amerykańskiej w I i II wojnie światowej, armii gen. Halle-
ra, żołnierzy w Korei, Wietnamie, Iraku; częściowe materiały do historii 
25 towarzystw parafialnych; odnowienie kościoła i budynków parafialnych  
w l. 1939–44; działalność ks. W. Krycha na polu szkolnictwa; sprawozdania 
finansowe parafii za poszczególne lata, Ligi Katolickiej i RPA; współpraca  
z Polskim Seminarium; budowa nowej szkoły podstawowej, przedszkola  
i gimnazjum (1966); sprawozdania z działalności Sióstr Felicjanek; sprawoz-
dania z działalności gimnazjum za lata 1928–2010; programy sztuk teatral-
nych, koncertów; plakaty z polskich festiwali za lata 1980-2013; statystyka 
udzielonych sakramentów, chrztu, ślubów, pogrzebów za lata 1900–1970; 
komplet czasopisma „Szkaplerzowo” 1940-2013; kilka roczników gimna-
zjum „The Carmion” 1944-1949. 

8. Parafia św. Jana Kantego (1902). Materiały archiwalne obejmują: po-
wstanie parafii, pierwsze budynki kościoła, szkoły, plebanii i pomieszczeń 
dla sióstr; budowa wspaniałej świątyni w 1926; statystyka dzieci uczęszcza-
jących do szkoły podstawowej i gimnazjum za lata 1902-1952; wykaz księ-
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ży wychowanków; powołania zakonne do Sióstr Felicjanek, Franciszkanek, 
Niepokalanek i sióstr Miłosierdzia; wykaz Sióstr przełożonych 1902-1956; 
wykaz parafian ze zdjęciami z 1977 roku; częściowe materiały do historii  
15 towarzystw parafialnych. 

9. Parafia św. Jadwigi (1903). Organizatorem parafii był wicerektor Se-
minarium Polskiego ks. Jan Mueller. Najpierw wybudowano prowizoryczny 
kościół. Od 1905 parafię prowadzą OO. Franciszkanie z Buffalo, w archiwum 
znajduje się korespondencja urzędowa. W 1906 szkołę prowadzą Siostry Fe-
licjanki, zaś od 1923 roku Siostry Franciszkanki św. Józefa z Buffalo, wspól-
nota liczy 40 sióstr; 1909 budowa plebanii – plany, sprawozdania finansowe; 
budowa nowego kościoła 1911 r., plany architektoniczne, zatwierdzone przez 
biskupa; zakończenie budowy rok 1916, poświęcenie przez bpa E. Kelly; wy-
kaz sponsorów budowy głównego ołtarza, witraży i innego wyposażenia; bu-
dowa nowej szkoły podstawowej, plany 16 klas, laboratoria, biblioteka, cen-
trum kulturalne 1919 r.; działalność duszpasterska o. Eustachego Bartosze-
wicza (31 lat); wykazy powołań kapłańskich do Franciszkanów – 38, diece-
zjalnych – 10; wykazy powołań zakonnych do Franciszkanek św. Józefa – 65, 
Felicjanek – 35; wykaz Sióstr Felicjanek pracujących w parafii – 150; wykaz 
Sióstr Franciszkanek pracujących w szkole podstawowej i gimnazjum – 220. 
Wykaz asystentów parafii – 120 i 3 braci; sprawozdania szkolne, finansowe; 
sprawozdania z działalności towarzystw; dokumentacja fotograficzna; kilka 
roczników „Hedwigian” gimnazjum św. Jadwigi. 

10. Parafia św. Jacka (1907). Archiwalia obejmują: pierwsze listy skierowa-
ne przez komitet do biskupa z prośbą o założenie parafii; sprzeciw ks. Gzelli 
z parafii św. Stanisława; korespondencja Wikariusza Generalnego w sprawie 
założenia parafii w północno-wschodniej części Detroit; dekret bpa Foleya  
z 8 maja 1907 roku powołujący parafię; pierwszy proboszcz Karol Kolkiewicz; 
trudności z lokalizacją parafii – petycja komitetu; Bractwo św. Jacka – orga-
nizatorem parafii; pierwszy kościół; konflikt na tle projektu budowy kościoła 
i ośmioklasowej szkoły; poświęcenie kamienia węgielnego 12 IX 1908 r. przez 
bpa P. Rhodego; uroczyste powitanie polskiego biskupa w Detroit; poświęcenie 
nowego kościoła i szkoły 20 XII 1908 r.; Felicjanki nauczycielkami; rozwój 
parafii; I wojna światowa, zbiórki na pomoc dla Polski, działalność Stowa-
rzyszenia Białego Krzyża, Komitetu Pomocy Pań oraz Szarych Samaryta-
nek; rekrutacja do armii gen. Hallera; kontrowersje wokół odejścia z parafii  
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ks. Kolkiewicza; projekt budowy nowego kościoła – 1922 r., akceptacja bisku-
pa; powstanie Komitetu Zbiórki Funduszów; poświęcenie kościoła – 1924 r.; 
rozwój liczebny parafii; spis ofiarodawców nadzwyczajnej składki na nowy 
kościół św. Jacka w Detroit 1922-1923 (zwiera również adresy polskich or-
ganizacji biznesowych); biuletyn parafialny „Nowiny parafialne” od 1924 r., 
brak kompletu; Miesięcznik katolicki „Memento” – wyszły tylko 4 numery 
(1931); działalność duszpasterska ks. bpa Stefana Woźnickiego (1936-1950); 
działalność w czasie II wojny światowej, Komitet Ratunkowy RPA, Liga Ka-
tolicka; pomoc dla żołnierzy w armii amerykańskiej; opieka nad weteranami 
z I i II wojny światowej; działalność duszpasterska ks. Franciszka Skalskiego 
1971-2006; sprawozdania z działalności szkoły podstawowej i gimnazjum za 
lata 1910-1980; działalność Sióstr Felicjanek; częściowe materiały do działal-
ności 35 organizacji parafialnych; wykazy księży asystentów, księży pocho-
dzących z parafii – 25; wykaz Sióstr Felicjanek pracujących w parafii w latach 
1908-1990 – 356; wykaz powołań zakonnych do Sióstr Felicjanek – 34, Naza-
retanek, Karmelitanek, Notre Dame, Dominikanek. Archiwum liczy 3 m.b. 

11. Parafia św. Floriana, Hamtramck (1908 r.) Archiwalia dotyczą nastę-
pujących zagadnień: organizacja parafii, pierwsze budynki parafialne: szkoła 
i kościół; budowa dolnego kościoła wraz z klasami szkolnymi – 1914 r.; dy-
namiczny rozwój parafii, w 1920 roku 30 tys. parafian; rozpoczęcie budowy 
wielkiego kościoła gotyckiego – rok 1925, projekt architekta dr. Ralpha Cra-
ma, budowniczym J. Nowakowski. (W roku 1929 dr Cram otrzymał pierw-
szą nagrodę architektów amerykańskich za projekt kościoła, który uznany 
został najpiękniejszą budowlą anglo-gotycką w Stanach Zjednoczonych.  
W 1979 przyznano pierwszą nagrodę przez National Geographic. Witraże 
zaprojektowane zostały na wzór katedry Notre Dame w Paryżu); poświęce-
nie kościoła w 1928 roku; założenie gimnazjum w roku 1944; budowa cen-
trum edukacyjnego, w którym znalazły pomieszczenie sale sportowe, audy-
torium, biblioteka, laboratoria – 1952 r.; budowa nowego konwentu dla sióstr 
nauczycielek – 1959 r.; wielkie uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 
r.; 1967 rewolta murzyńska w Detroit, Centrum Edukacyjne zamienione na 
bazę operacyjną Gwardii Narodowej, wieża kościelna bazą obserwacyjną  
i studiem radiowym; lata 1968-1980 renowacja budynków, założenie przed-
szkola, szkoły niedzielnej j. polskiego, program wychowania dla dorosłych; 
polski festiwal truskawkowy (od 1969 r.); wizyty gości w parafii: bp Kubiny, 
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Pękały, Wesołego, kard. K. Wojtyły 1969 i 1976, kard. Rubina, Prymasa Polski 
Kard. J. Glempa; materiały do dziejów towarzystw parafialnych; sprawozda-
nia szkolne; działalność Sióstr Felicjanek; powołania kapłańskie i zakonne; 
teczki personalne księży; roczniki biuletynu „Florianowo”; liczne druki jubi-
leuszowe i programy z życia polonijnego. Archiwum liczy 5 m.b.

12. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1912). Dokumenty 
organizacji parafii przez ks. K. Dziuka; protokoły z działalności komitetu; plany 
budowy gmachu trzypiętrowego (na dole kościół, a dwa wyższe piętra służyły 
jako pomieszczenia szkoły i mieszkania sióstr-nauczycielek) 1913; plany po-
większenia kościoła i szkoły – 1919 r.; działalność duszpasterska ks. Wojciecha 
Żądały; materiały do dziejów 25 towarzystw parafialnych; wykazy wikariuszy, 
księży wychowanków, powołań do Sióstr Felicjanek i Franciszkanek. 

13. Parafia św. Tomasza Apostoła (1916). Chronology of St. Thomas Pa-
rish 1916-1941; wykazy proboszczów, asystentów, sióstr pryncypałek gim-
nazjum, Sióstr św. Józefa, nauczycielek w szkołach; powołania zakonne do 
Sióstr św. Józefa; część materiałów do działalności 24 towarzystw parafial-
nych; biogramy księży pochodzących z parafii: Czesław Lipiński, Leon Dem-
pz, Tomasz Jobs, Antoni Schloss, Norbert Sułkowski, Henryk Waraksa, prof. 
Seminarium Polskiego; statystyka udzielonych chrztów, małżeństw, pogrze-
bów, dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum; kilka to-
mów rocznika gimnazjum „Grad”. 

14. Parafia Królowej Apostołów, Hamtramck (1917). Materiały archi-
walne: powołanie parafii, jej organizacja przez pierwszego proboszcza ks.  
R. Klafkowskiego; zakup gruntów; pierwsze budynki; Siostry Felicjanki; rozwój 
parafii; wykazy żołnierzy służących w armii amerykańskiej – 416; zakończenie 
budowy nowego kościoła – 1952 (jedna z najpiękniejszych świątyń, ołtarze  
z marmuru, bogato dekorowane w kilku kolorach); uroczystości narodowe na 
„Apostołowie”; zorganizowanie polskiej szkoły – 1959; budowa centrum kul-
turalno-sportowego – 1980; działalność chórów parafialnych; wybitni goście: 
arcybiskup J. Cieplak, bp Krauze, bp Kubina, bp Zaleski, bp Woźnicki, gen.  
J. Haller, gen. B. Duch, gen. Anders; występy zespołów „Śląsk” i „Mazowsze”; 
akta personalne 8 proboszczów; powołania kapłańskie – 15, zakonne do Sióstr 
Felicjanek – 20; sprawozdania z działalności 24 towarzystw parafialnych, RPA, 
Ligi Katolickiej; liczne druki programów sztuk teatralnych, koncertów, jubile-
uszy towarzystw parafialnych; komplety miesięcznika „Apostołowo”. 
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15. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP (1919). Materiały archiwalne 
dotyczą następujących zagadnień: organizator parafii ks. dr S. Bortnowski; 
posiedzenia komitetu; pierwsza kaplica i szkoła; projekt i rozpoczęcie budowy 
nowego kościoła, poświęcenie w roku 1928; działalność ks. J. Raczyńskiego; 
renowacja szkoły i rozbudowa w roku 1932; pielęgnowanie polskich trady-
cji religijnych i narodowych; wysyłanie młodzieży do gimnazjum i kolegium  
w Orchard Lake; pomoc dla sierocińca Sióstr Felicjanek, gdzie sprowadzono 
polskie sieroty syberyjskie; działalność duszpasterska ks. prał. A. Cendrow-
skiego 1952–1969; budowa pomnika dla żołnierzy poległych w I i II wojnie 
światowej, w Korei i Wietnamie – 1960; gruntowna renowacja kościoła w roku 
1963; uroczyste obchody „The Millennium Year” – 1966; powołania kapłańskie 
i zakonne; zburzenie kościoła pod budowę fabryki Forda, demonstracje, pety-
cje, aresztowania, ogromny zbiór wycinków prasowych z lat 1978-1980. 

16. Parafia św. Władysława w Hamtramck (1920). Rozwój miasta Ham-
tramck, budowa fabryki samochodów. 48.614 mieszkańców. Archiwalia 
dotyczą następujących zagadnień: organizacja parafii przez ks. B. Gdanca; 
budowa tymczasowego drewnianego kościoła w roku 1922; Siostry Fran-
ciszkanki z Sylvania, Ohio, nauczycielkami; organizacja kursów dla Polaków 
na obywatelstwo amerykańskie; plany budowy budynku kościoła i szkoły – 
1929; założenie gimnazjum – 1929 r.; budowa Wyższej Szkoły Handlowej 
– 1935 r.; poświęcenie nowego kościoła w 1954 i uroczystości Maryjne na 
skalę ogólno diecezjalną; wykazy żołnierzy z parafii w II wojnie światowej; 
towarzystwa pomocy dla żołnierzy, wysyłka paczek, listów; wykazy Sióstr 
Franciszkanek pracujących w parafii na różnych stanowiskach za lata 1920-
1970; sprawozdania z działalności Sióstr w szkole podstawowej, gimnazjum  
i szkole handlowej; budowa centrum rekreacyjno-sportowego, plebanii  
i konwentu w l. 1960-70; żywy udział parafian w dyskusjach synodu diece-
zjalnego od roku 1967; wizyta kard. Karola Wojtyły w roku 1969; sprawoz-
dania z działalności w RPA, Ligi Katolickiej i KPA; szczegółowa historia  
25 organizacji parafialnych; biogramy księży proboszczów. 

17. Parafia św. Szczepana (1917). Archiwalia: działalność organizacyjna 
komitetu parafialnego; budowa kościoła i szkoły w latach 1917-23; odno-
wienie kościoła i szkoły w latach 1942-60; budowa nowego domu dla Sióstr 
Nauczycielek; plany i budowa nowego kościoła – 1968 r.; teczki personalne 
księży proboszczów; wykazy powołań kapłańskich i zakonnych do Sióstr Fe-
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licjanek za lata 1917-1977; częściowe materiały do historii towarzystw para-
fialnych; sprawozdania finansowe RPA, Ligi Katolickiej. 

18. Parafa św. Szczepana w New Boston (1920). Duszpasterstwo pol-
skie od 1874 (sporadyczne); pierwszy proboszcz ks. A. Nowogrodzki; plany 
pierwszego kościoła – 1923 r.; budowa szkoły – 1950 r.; sprawozdania szkol-
ne Sióstr Felicjanek; materiały do historii 10 organizacji parafialnych; biogra-
fie księży proboszczów; komplety biuletynów parafialnych. 

19. Parafia św. Andrzeja (1920). Materiały archiwalne: organizacja parafii 
przez ks. M. Gannasa; plany i budowa pierwszego kościoła wraz ze szkołą; 
budowa nowej szkoły z 24 klasami, audytorium; budowa klasztoru dla Sióstr 
Nauczycielek Felicjanek w roku 1930; otwarcie gimnazjum – 1940; uzyska-
nie akredytacji w 1944 roku; budowa obszernego gmachu gimnazjum z salą 
sportową w 1948 roku; uzyskanie pozwolenia na budowę nowego kościoła – 
1956 r.; powołania kapłańskie – 10, zakonne do Sióstr Felicjanek – 31; wykaz 
księży asystentów; częściowe materiały do historii towarzystw parafialnych; 
kilka roczników publikacji gimnazjum „The Saltire”. 

20. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego (1921). Materiały archiwalne 
dotyczą następujących zagadnień: pierwszy proboszcz i pierwszy budynek 
kościoła i szkoły; Siostry Felicjanki; rozwój parafii w l. 1930-40; plany bu-
dowy centrum rekreacyjno-sportowego – 1940 r.; plany budowy plebanii – 
1941 r.; budowa klasztoru – 1950 r.; poświęcenie nowego kościoła – 1962 r.; 
wykazy powołań kapłańskich i zakonnych; częściowe materiały do historii  
23 towarzystw parafialnych. 

21. Parafia św. Piotra i Pawła (1923). Materiały archiwalne: organizacja 
i budowa pierwszego kościoła; budowa plebanii i klasztoru dla Sióstr Fran-
ciszkanek z Sylvania, Ohio; poświęcenie nowego kościoła – 1959 r.; akcep-
tacja planów i budowa nowej sali gimnastycznej i centrum kulturalnego  
w roku 1967; zakończenie pracy Sióstr Franciszkanek z powodu braku powo-
łań – 1970 r.; krótkie biogramy proboszczów parafii; wykazy księży asysten-
tów, rezydentów i księży pracujących w weekendy; wykazy Sióstr Nauczycie-
lek Franciszkanek 1923-1970; sprawozdania z działalności szkoły; kronika 
parafialna za lata 1923-1973; szczegółowe opisy działalności 34 towarzystw 
parafialnych. 

22. Polska Misja Pastoralna Matki Bożej Częstochowskiej (1979). W ar-
chiwum znajdują się dokumenty dotyczące następujących zagadnień: kano-
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niczne ustanowienie Polskiej Misji Pastoralnej w Sterling Heights; rozpoczę-
cie działalności sióstr Misjonarek Chrystusa Króla – 1980 r.; budowa kościoła  
i konsekracja – 1982 r.; budowa sali parafialnej im. Jana Pawła II – 1983 r.; 
statystyka udzielonych sakramentów za lata 1979-2013; wykazy probosz-
czów, wikariuszy i sióstr; towarzystwa przy parafii; zespół „Dunajec”; szkoła 
języka polskiego im. Adama Mickiewicza; ZHP przy parafii. 

Dość zasobne w materiały archiwalne są m.in. następujące parafie: Para-
fia św. Kunegundy (1922); Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych 
(1923); Parafia św. Ludwika Króla (1923); Parafia św. Bartłomieja (1925); Pa-
rafia Przemienienia Pańskiego (1925); Parafia Matki Bożej Królowej Nieba 
(1929)37.

Archiwum archidiecezji w Filadelfii (Philadelphia), Pennsylwania. Die-
cezja ustanowiona w 1808 roku, podniesiona do rangi archidiecezji w roku 
1875. Archiwum Archidiecezji znajduje się w Seminarium św. Karola w Wyn-
newood, Pennsylwania, a jego oficjalna nazwa „Philadelphia Archdiocesan 
Historical Research Center. Źródła do historii parafii znajdują się w zespole 
Parish Histories and Printed Material, ułożone alfabetycznie w j. angielskim. 
W wykazie za 2012 znajdujemy informację, że w 58 kościołach odprawiana 
jest msza św., w j. polskim. W zespole Manuscript Collections znajdujemy pod 
MC-84 Parish Files, również materiały do historii parafii. Archiwum posiada 
materiały do historii 30 polskich parafii. W archiwum zostały umieszczone mi-
krofilmy ksiąg sakramentalnych z wszystkich parafii. Parafie umieszczone są 
według nazw w języku angielskim. W ostatnich 50 latach z archidiecezji two-
rzono nowe diecezje. W 1966 w obrębie archidiecezji było tylko 15 polskich 

37Archives of the Archdiocese of Detroit. 1234 Washington Boulevard, Detroit, Michigan 
48226, tel. (313) 237-5846. Archiwum posiada wszystkie dokumenty wraz z księgami sakra-
mentalnymi z całej diecezji, zmikrofilmowane. Wyposażone jest w najnowocześniejsze urzą-
dzenia techniczne. Posiada bardzo bogaty księgozbiór podręczny. Całe komplety encyklopedii, 
„The Official Catholic Directory”, „Annuario Pontificio”, bibliografie. Wszystkie archiwalia zo-
stały zinwentaryzowane. Bardzo łatwo dotrzeć do źródeł. Materiały do historii polskich parafii 
znajdują się w następujących zespołach: Parishes History; Priests; Schools; Religious Life; Sa-
cramental Records; Index of Records for Roman Catholic Churches and Institutions from the 
Archdiocese of Detroit 1704-1930; Closed Churches; The list of closed parishes; SS. Cyril and 
Methodius Seminary, Detroit, Orchard Lake 1884-1990 File 1-58. Archdiocese of Detroit De-
ceased Priests and Deacons (Alphabetical Listing) 1833-2013.Bardzo obszerny dział drukowa-
nych ksiąg do dziejów polskich parafii, księży, sióstr zakonnych. Nadal aktualny jest „Inventory 
of the Church Archives of Michigan-The Roman Catholic Church-Archdiocese of Detroit” 1941 
s. 345. Bardzo ogólną informację o archiwum znajdziemy w artykule: R. P. Godzak, Archives of 
the Archdiocese of Detroit, „Michigan Historical Review” 23 (1997), nr 1, s. 123-133.
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parafii. Przed badaniem historii konkretnej parafii poza Filadelfią, koniecznie 
trzeba ustalić diecezję, do której obecnie należy. Dotyczy to dziejów najnow-
szych. Nadal podstawowym źródłem jest Historia polskich parafii w archidiece-
zji filadelfijskiej, Philadelphia 1940. W opisie uwzględniam kilka tylko parafii, 
odsyłam do pracy, która ukaże się niebawem: Dokumentacja polonijnych para-
fii w Stanach Zjednoczonych, ss. 2000.

1. Parafia św. Wawrzyńca (1882). Organizacja parafii i budowa dużego ko-
ścioła w stylu gotyckim (najpiękniejszy w Filadelfii); budowa plebanii i szko-
ły, nauczycielkami Siostry Felicjanki; 100 ochotników w armii gen. J. Hallera; 
pomoc Wydziałowi Narodowemu, zakup obligacji pożyczki polskiej; wizyty 
w parafii arcybiskupa J. Cieplaka, bpa Kubiny, I. Paderewskiego; działalność 
parafii w czasie II wojny światowej; RPA, Liga Katolicka; uroczystości mille-
nijne w parafii; wizyta kard. K. Wojtyły w 1976. 

2. Parafia św. Stanisława B.M. (1890). Archiwalia dotyczą następujących 
zagadnień: pozwolenie arcybiskupa na założenie parafii; zakup protestanc-
kiego kościoła; budowa plebanii; budowa szkoły; renowacja wszystkich bu-
dynków w l. 1930-35; sprawozdania z pracy szkolnej Sióstr Nazaretanek; 
powołania kapłańskie i zakonne; wykazy księży wikariuszy; działalność to-
warzystw parafialnych. 

3. Parafia św. Jana Kantego (1892). Materiały archiwalne: organizacja pa-
rafii; pierwsze drewniane budynki kościoła i szkoły; budowa nowej szkoły 
(20 klas) w roku 1907; praca Sióstr Felicjanek do roku 1910; Siostry Nazare-
tanki od roku 1911; budowa nowej szkoły z audytorium i 25 klasami – 1927 
r.; działalność parafii w okresie II wojny światowej, Komitet Ratunkowy RPA, 
Liga Katolicka; udział parafii w organizacji Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego w roku 1976; wizyta Jana Pawła II w Filadelfii w roku 1979 
(parafianie powitali papieża na lotnisku, występy młodzieży); wykazy pro-
boszczów, asystentów 1903-1982, rezydentów 1946-1981, powołań kapłań-
skich – 36, braci zakonnych – 3, powołań do Sióstr Nazaretanek – 45, Feli-
cjanek – 10, Bernardynek – 7; materiały do historii towarzystw parafialnych. 

4. Parafia św. Józafata (1898). Tematyka archiwaliów: organizacja parafii, 
pierwszy kościół i szkoła; praca Sióstr Bernardynek, Niepokalanek, Nazare-
tanek; rozbudowa szkoły i założenie gimnazjum – 1939 r.; budowa nowego 
kościoła w latach 1955–58; wykazy księży proboszczów, asystentów, powołań 
kapłańskich, zakonnych do sióstr Bernardynek, Nazaretanek; wykazy ofiaro-
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dawców na budowę kościoła i zakup wyposażenia; dokumentacja działalno-
ści towarzystw parafialnych; dokumentacja fotograficzna. 

5. Parafia św. Wojciecha (1904). Dokumentacja archiwalna: działalność 
komitetu założycielskiego; ks. M. Monkiewicz – pierwszy proboszcz i orga-
nizator parafii; tymczasowy kościół i szkoła; praca Nazaretanek; budowa go-
tyckiego kościoła w latach 1908-1913; budowa konwentu i plebanii – 1915 
r.; organizacja pomocy dla Polski w czasie I wojny światowej; budowa nowej 
szkoły (20 klas); parafia w okresie II wojny światowej, działalność Komitetu 
Ratunkowego RPA, Ligi Katolickiej; odnowienie kościoła, rozbudowa szkoły 
w 1953 roku; krótkie biogramy księży asystentów; wykazy księży wychowan-
ków – 25; siostry zakonne wychowanki parafii: Nazaretanki – 40, Felicjanki 
– 8, Bernardynki – 10; szkoła j. polskiego przy parafii; szczegółowe opraco-
wania towarzystw parafialnych; różnego rodzaju sprawozdania, wykazy pa-
rafian; obszerna dokumentacja fotograficzna. 

6. Parafia św. Władysława (1906). Dokumenty archiwalne: powstanie ko-
mitetu założycielskiego parafii, pierwszy proboszcz ks. J. Dąbrowski, pierwszy 
kościół i szkoła; budowa wielkiego kościoła i wyposażenie wnętrz w latach 
1915-30; wizyta w parafii ks. arcybiskupa Cieplaka, Kubiny i Przeździeckiego, 
gen. Hallera; parafianie w armii amerykańskiej w czasie II wojny światowej; 
budowa nowego domu dla Sióstr – 1954 r.; zniszczenie części parafii przez 
budowę autostrady – protesty; udział parafian w manifestacjach urządzanych 
pod kierunkiem KPA; organizacja ZHP – 1960 r.; udział parafii w obchodach 
Millennium 1966; zorganizowanie Towarzystwa Obywateli Seniorów – 1970 
r.; działalność duszpasterska ks. prał. B. Witkowskiego; kard. K. Wojtyła w pa-
rafii w roku 1976; obchody stulecia Związku Narodowego Polskiego w parafii 
w roku 1980; wykazy księży asystentów, powołań kapłańskich i zakonnych do 
sióstr Bernardynek, Franciszkanek; sprawozdania z działalności szkoły za lata 
1906-1981; materiały do działalności 24 towarzystw parafialnych. 

7. Parafia Najsłodszego Serca Jezusa w Swedesburg (1907). Archiwalia: or-
ganizacja parafii, pierwszy kościół i szkoła; budowa nowego kościoła – 1926 
r.; wyposażenie wnętrza (marmurowe ołtarze, ambona, balustrada, chrzciel-
nica) w latach 1944-48; nowoczesny budynek szkolny z salą sportową, labo-
ratoriami – 1954 r.; restauracja kościoła w roku 1977; założenie przedszkola 
w roku 1981; wykazy proboszczów i asystentów; dzieje towarzystw parafial-
nych, sprawozdania z działalności. 
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8. Parafia św. Jadwigi (1907). Zawartość materiałów archiwalnych: or-
ganizacja parafii, pierwszy kościół 1907-1957, pierwsza szkoła 1911-1956; 
wykazy księży proboszczów, asystentów; budowa nowego kościoła w latach 
1955-1957; budowa nowej szkoły w roku 1957; działalność Sióstr Nazareta-
nek, wykazy sióstr; powołania zakonne do Sióstr Nazaretanek; materiały do 
historii towarzystw parafialnych38.

Archiwum diecezjalne w Gary, Indiana. Diecezja ustanowiona zosta-
ła w 1957 roku. Archiwum znajduje się w budynku urzędów diecezjalnych  
w Marrilville i dyrektorem jest każdorazowy kanclerz, do którego należy się 
zwracać o pozwolenie z korzystania z archiwum. Materiały dotyczą 15 para-
fii polskich. Źródła do najstarszych parafii: Najświętszej Maryi Panny, Otis 
(1873) i parafii św. Jana Kantego, Rolling Prairie (1888), parafii św. Wojcie-
cha, Whiting (1902) znajdują się na Uniwersytecie Notre Dame, Indiana. 

1. Parafia św. Kazimierza, Hammond (1890). Archiwalia obejmują następu-
jące zagadnienia: organizacja parafii, pierwsze budynki kościół, szkoła i klasz-
tor dla Sióstr Nauczycielek; wykazy proboszczów i asystentów; sprawozdania  
z działalności szkoły; szczątkowe materiały do dziejów towarzystw parafial-
nych. 

2. Parafia św. Stanisława Kostki, Michigan City (1891). Zasoby archiwalne 
dotyczą następujących zagadnień: organizator parafii ks. E. Wróbel; budo-
wa kościoła, szkoły, klasztoru dla sióstr nauczycielek Notre Dame; rozwój 
parafii; wykaz proboszczów, wikariuszy, powołań kapłańskich i zakonnych; 
drobne informacje o działalności 10 towarzystw parafialnych. 

3. Parafia św. Stanisława B.M., East Chicago (1896). Archiwalia: organi-
zacja parafii, zakup gruntów, pierwsze budynki kościół, szkoła klasztor dla 
sióstr, plebania; działalność Sióstr Franciszkanek; działalność duszpasterska 
ks. J. Skrzypińskiego 1908-1933; częściowe materiały do dziejów towarzystw  
 

38Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center. 100 E. Wynnewood Rd. Wynnewood, 
Pa. 19096, tel. (610) 667-2125. Materiały do historii polskich parafii znajdują się w następujących 
zespołach: Archdiocesan Manuscript Collections; Pamphlets; Photographs; Institutions; Parish Hi-
story Resources; Parish History Collection – w tym zespole znajduje się najwięcej jubileuszowych 
ksiąg parafialnych; Parish Calendars 1920-1955; Scrapbook Collection 1864-1970 najwięcej wycin-
ków prasowych z gazet polskich; Consultors’ Minute Books 1896-1991; Annual Spiritual and Fi-
nancial Reports 1897-1990;Chancery Parish Files 1920-1990, ten zespół jest zamknięty dla badaczy; 
Visual materials; School records. O seminarzystach polskiego pochodzenia informuje monografia:  
J. F. Connelly, „St Charles Seminary Philadelphia. A History of the Theological Seminary of Saint Char-
les Borromeo, Overbrook, Philadelphia, Pennsylvania, 1832-1979, Philadelphia, Pa 1979, s. 674, ilustr.
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parafialnych; wykazy proboszczów, asystentów, powołań kapłańskich i za-
konnych. 

4. Parafia św. Jadwigi, Gary (1908). Organizatorzy parafii – księża św. 
Krzyża z South Bend, Indiana; zakup gruntów, pierwsze budowle: kościół, 
szkoła, klasztor; częściowe materiały do historii 20 towarzystw parafialnych; 
budowa nowego kościoła – 1942 r.; Proboszczowie Salwatorianie; sprawoz-
dania z wizytacji parafii; sprawozdania finansowe; korespondencja z OO. 
Salwatorianami.

W archiwum diecezjalnym materiały źródłowe posiadają m.in. następu-
jące parafie: Św. Jana Kantego w East Chicago (1906); Matki Boskiej Często-
chowskiej w Hammond (1912); Najsłodszego Serca Jezusa, La Porte (1912); 
Wniebowzięcia N.M.P., w Hobart (1917); Św. Józefa w East Chicago (1917); 
Św. Rodziny, Gary (1926)39.

Archiwum diecezjalne w Green Bay, Wisconsin. Diecezja założona  
w 1868 roku. Archiwum czynne tylko we wtorki, po uprzednim zgłoszeniu 
tematu badań. Posiada materiały do historii 18 parafii polskich. W ostatnich 
latach kilka z nich zostało zlikwidowanych lub połączonych z innymi. Przed 
kwerendą należy uzyskać informację od kanclerza. 

1. Parafia św. Jadwigi w West Kewaunee (1879). Archiwalia dotyczą na-
stępujących zagadnień: organizacja parafii, pierwsze budynki: kościół, szko-
ła i plebania; pierwszy polski proboszcz, ks. Jan Pociecha – 1899; budowa  
nowego kościoła w latach 1945-48; częściowe informacje o towarzystwach 
parafialnych; połączenie trzech parafii z parafią św. Teresy (rok 2000), 1 msza 
św. w kościele św. Jadwigi.

2. Parafia św. Stanisława B.M. w Hofa Park (1883). Organizacja parafii 
przez OO. Franciszkanów z Pulaski, Wisconsin; budowa kościoła, szkoły  
i klasztoru; sprawozdania z działalności szkoły; Siostry św. Józefa z Stevens 
Point – nauczycielkami; dobre opracowania 17 towarzystw parafialnych; po-
wołania kapłańskie do zakonu Franciszkanów, powołania do sióstr św. Józe-

39Archives of the Diocese of Gary, Indiana. 9292 Broadway Ave. Merrillville, Indiana 46410, 
tel. (219) 769-9292. Z archiwum można korzystać po uprzedniej zgodzie Kanclerza, któremu 
przedstawia się temat badań. Materiały do historii parafii polskich znajdują się w następujących 
zespołach: Churches; Ethnic Groups; Photographs-Churches; Slides; Closed Churches; Schools; 
Religious Life; Sacramental Records; Priests and Senior Priests; Sisters of the Albertine Order from 
Kraków. Dobre opracowania polskich parafii znajdują się w publikacji wydanej w 50 rocznicę die-
cezji: D. V. Bertino, In the Presence of Angels. A History of The Diocese of Gary 1957-2007, ss. 192, 
ilustr.
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fa, Felicjanek; wykazy żołnierzy z parafii służących w I wojnie światowej – 47, 
II wojnie światowej – 53, wojnie koreańskiej – 45. 

3. Parafia Wniebowzięcia NMP w Pulaski (1887). Organizacja para-
fii przez OO. Franciszkanów; budowa kościoła w latach 1888-95; budowa 
szkoły – 1891 r.; przekazanie przez Franciszkanów 20 akrów ziemi dla pa-
rafii w roku 1906; budowa nowego kościoła w roku 1907; zakończenie bu-
dowy klasztoru wraz z kaplicą w roku 1931; budowa nowej szkoły – 1957 r.  
i Rektoratu – 1968 r.; wykazy proboszczów, asystentów, powołań kapłańskich 
i zakonnych; działalność drukarni, wydawanie książek religijnych, nowenn, 
czasopism. 

4. Parafia św. Jana Kantego, Sobieski (1896).Organizacja i pierwsze bu-
dynki; budowa nowego kościoła w roku 1951; budowa nowej szkoły z cen-
trum edukacyjno-rekreacyjnego w roku 1994; wykazy proboszczów, asysten-
tów, powołań kapłańskich i zakonnych. Od 1992 parafię objęli Franciszkanie. 

5. Parafia św. Kazimierza, Krakow (1898). Organizacja parafii przez Fran-
ciszkanów; pierwsze budynki: kościół, szkoła, plebania; wykazy probosz-
czów; działalność szkoły. Pozostałe parafie posiadają w większym lub mniej-
szym zakresie materiały do historii40.

Archiwum archidiecezjalne w Hartford, Connecticut. Diecezja po-
wstała w 1843, a w roku 1953 podniesiona do rangi archidiecezji. Księgi 
udzielonych sakramentów ze wszystkich parafii są zmikrofilmowane za lata 
1829–1999. Historia parafii znajduje się w zespole pt. Parish Histories. Archi-
wum posiada materiały do 16 parafii polonijnych. 

1. Parafia św. Cyryla i Metodego w Hartford (1873). Posiada obszerną 
dokumentację: roczne raporty parafii za lata 1902-1979; dokumenty księży 
przechodzących na emeryturę; ogłoszenia parafialne za lata 1904-1914; Mass 
Intention za lata 1960-73; sprawozdania i raporty finansowe za lata 1966-
1980; sprawozdania z działalności RPA, Ligi Katolickiej; archiwa 24 bractw  

40Archives of the Diocese of Green Bay, Wisconsin. 1825 Riverside Drive. Green Bay, Wi-
sconsin 54305, tel. (920) 437-7531, ext. 8186. Materiały są udostępniane po uprzednim zgło-
szeniu tematu badań i wyrażeniu zgody przez Kanclerza. Materiały do historii parafii znajdują 
się w zespołach: Parish History; Parish Files; Sacramental Records-częściowo zmikrofilmowany.  
W badaniach genealogicznych należy korzystać z archiwów parafialnych. Najstarsze parafie pol-
skie zostały opracowane w pracy: A. J. Kuźniewski, Faith and fatherland: the Polish Church War in 
Wisconsin 1896–1918, Notre Dame, Indiana 1980, ss. 171, ilustr. Biografie księży zostały opubli-
kowane w książce: B. Long, In His Vineyard 1868 to 1983. A Series of Life Sketches of the Bishops, 
Priests, and Permanent Deacons of the Green Bay Diocese, Pulaski, Wis. 1983, ss. 448, ilustr.
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i towarzystw kościelnych; księgi protokołów; raporty statystyczne za lata 
1957-1980; raporty z działalności szkoły; roczne wykazy dzieci za lata 1905-
1979; krótkie biogramy księży proboszczów; działalność Sióstr Felicjanek. 

2. Parafia Serca Jezusowego, New Britain (1895). Organizator parafii 
ks. Lucjan Bójnowski; plany budowy kościoła – 1904 r.; archiwum zakonu 
Córek Marii Niepokalanego Poczęcia, założonego przez ks. Bójnowskiego  
w 1904 r.; dokumentacja „Ochronki pod opieką Matki Boskiej Różanostoc-
kiej”; sprawozdania i raporty Ochronki; wykazy sierot za lata 1904-1980; do-
kumentacja Domu Starców pod opieką św. Lucjana za lata 1924-1980; Do-
kumentacja prowadzenia Domu Emigracyjnego św. Józefa w Nowym Jorku 
przez Siostry Niepokalanki; sprawozdania roczne; wykazy pensjonariuszy; 
zatwierdzenie Zgromadzenia przez Rzym; wykaz żołnierzy z parafii w armii 
amerykańskiej i Polskich Siłach Zbrojnych; dokumentacja nowej plebanii  
i klasztoru dla Sióstr – 1960 r. 

3. Parafia św. Krzyża w New Britain (1927). Organizacja parafii, pierw-
sze budynki; kronika parafialna za lata 1928-1960; biuletyn parafialny 1957-
1980; dokumentacja budowy kościoła w latach 1933-1935; konsekracja – rok 
1942; działalność Sióstr Józefitek ze Stevens Point; sprawozdania za lata 1929-
1976; krótkie biografie księży proboszczów; wykazy księży wikariuszy; po-
wołania kapłańskie i zakonne; Sprawozdania, protokoły, finanse 24 bractw  
i towarzystw kościelnych; działalność charytatywna; sprawozdania finanso-
we Ligi Katolickiej. 

4. Parafia św. Stanisława B.M. w Meriden (1891). Organizacja parafii, bu-
dowa kościoła, szkoły i plebanii; działalność duszpasterska ks. J. Ceppa 1906-
1948 (42 lata); działalność Sióstr Nauczycielek Józefitek; spisy dzieci szkol-
nych; częściowe materiały do dziejów 12 towarzystw kościelnych. 

Znaczne materiały historyczne posiadają m.in., następujące parafie: Nie-
pokalanego Poczęcia w Southinton (1910); Św. Piotra i Pawła w Wallinford 
(1925); Św. Stanisława B.M. w New Haven (1902); Św. Michała Archanioła 
w Derby (1905); Św. Józefa w Ansonii (1923); Św. Kazimierza w Terryville 
(1906); Matki Boskiej Częstochowskiej w Torrington (1920)41.

41Archives of the Archdiocese of Hartford. 134 Farmington Ave. Hartford, Ct. 06105, tel. 
(860) 541-6491. Materiały do historii parafii znajdują się w następujących zespołach: Chancery; 
Parishes; Schools; Parsonal Papers; Churches listed by date of establishment; Churches and dates 
of establishment listed by City; List of closed parishes; Sacramental Registers 1829-1999 mikrofil-
my; Manuscript Collections; Parish Histories-księgi jubileuszowe; Deceased Bishops and Priests 
(Alphabetical Listing) 1888-2013; Retired Priests Revised: May 7, 2013; Directory of Priests 2012.
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Archiwum archidiecezjalne w Milwaukee, Wisconsin. Diecezja powstała 
w 1843. W roku 1875 stała się archidiecezją. Z archiwum można korzystać po 
uprzednim podaniu tematu kwerendy. Pozwolenie można uzyskać od kancle-
rza. Regulamin określa warunki korzystania. Archiwum posiada materiały do 
historii 23 polskich parafii. O zlikwidowanych parafiach informuje archiwista. 

1. Parafia św. Stanisława B.M. (1872). Działalność komitetu organizacyjne-
go parafii. Plany budowy kościoła, szkoły i plebani. Krótkie biogramy probosz-
czów: bp E. Kozłowski; L. Jurasiński; B. Kobeliński; S. Bartnicki; A. Waligórski. 

2. Parafia św. Jadwigi (1871). Archiwalia obejmują następujące zagadnie-
nia: organizacja parafii; zatwierdzenie planów budowy kościoła, szkoły, ple-
banii; sprawozdanie finansowe; Protokoły działalności towarzystw kościel-
nych; biogramy księży: F. Góral; R. Rewoliński M. Wenta: J. Mikołajczak. 

3. Parafia św. Jacka (1884). Archiwalia: budowa kościoła, szkoły, klaszto-
ru dla Sióstr Notre Dame; budowa centrum kulturalno-edukacyjnego; spra-
wozdania finansowe; działalność towarzystw kościelnych; noty biograficzna 
księży: B. Góral; J. Świerczyński; R. Kurkiewicz. 

4. Parafia św. Wincentego a Paulo (1888). Materiały archiwalne: organi-
zacja parafii; sprawozdania z posiedzeń komitetu; dokumentacja budowy 
kościoła, szkoły, plebanii i klasztoru; działalność towarzystw parafialnych; 
statystyka. 

5. Parafia św. Józefata Bazylika (1888). Franciszkanie organizatorami pa-
rafii; budowa monumentalnej świątyni, architekt prof. G. Raggi; pierwsza 
polska bazylika w Ameryce – 1928; sprawozdania z działalności 24 towa-
rzystw kościelnych; kronika parafii; wykazy proboszczów, asystentów, powo-
łań kapłańskich do Franciszkanów; roczne sprawozdania dotyczące udziela-
nych sakramentów, finansów; plany architektoniczne wyposażenia wnętrza 
bazyliki; programy koncertów „Capella Musicale”. 

6. Parafia św. Kazimierza (1894). Dokumenty związane z budową kościo-
ła, szkoły, plebanii, klasztoru dla Sióstr Notre Dame; wykazy proboszczów, 
asystentów, powołań kapłańskich i zakonnych; pomoc dla Polski w I wojnie 
światowej, zakup Bondów, pomoc dla Czerwonego Krzyża. 

7. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej (1907). Materiały archiwalne: 
wykaz fundatorów parafii; plany kościoła, szkoły i plebanii; roczne sprawoz-
dania; częściowe materiały do dziejów towarzystw parafialnych; działalność 
duszpasterska ks. J. Knittera w latach 1915-1945. 
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8. Parafia św. Wojciecha (1908). Dokumentacja budowy kościoła wraz ze 
szkołą; budowa nowej szkoły z 18 klasami w roku 1913; plany architektonicz-
ne budowy nowego kościoła 1931-43; projekty ołtarzy, figur; wykazy pro-
boszczów, asystentów, powołań kapłańskich – 10, zakonnych (Siostry Notre 
Dame) – 30; statystyka dzieci w szkole za lata 1909-45. Pozostałe polskie pa-
rafie posiadają częściowe materiały do swych dziejów42.

W referacie zaprezentowano tylko 7 archiwów archidiecezjalnych i 9 die-
cezjalnych, w sumie 16, bowiem pełna dokumentacja przebadanych archi-
wów kościelnych obejmuje 2000 stron wydruku komputerowego i zostanie 
opublikowana w dwóch tomach w najbliższym czasie.

Source documentation for the history of the Polish parishes 
in the archives of the American archdioceses and dioceses
Polish parish was ever established in the United States, served as a ma-
jor factor in preserving Polish ethnic unity and ethnic identity. Langu-
age and customs nourished with all the solicitude of the parish were 
further extension immigrant traditions retained in their native coun-
try. This continuity with the past, which were found in the Church 
helped maintain morality and self-confidence despite the difficulties 
and confusion strongly affecting the life of a Polish immigrant.
Arriving from the Polish, whether it was a hundred years ago or to-
day, immediately met with higher standard life in every respect. Polish 
parish served as something more than a religious function, psycholo-
gical and social. Parish was the site of all major social events, fraternal 
associations and other links. Polish participation in parish life was not 
limited only to the pastoral and social functions.
For the historian of Polish parishes important thing is to establish sta-
tistics. In the year 1870 there were 17 Polish parish, in 1880 was 75, in 
1890, 170 parishes. In 1900 the parish was 390, in 1910, has 520 pa-

42Archives of the Catholic Archdiocese of Milwaukee, Wisconsin. 3501 South Lake Drive. Mil-
waukee, Wi 53207, tel. (414) 769-3300. Dzieje parafii znajdują się w następujących zespołach: Admi-
nistrative records of various Archdiocesan Office; Records of closed parishes; Sacramental Records; 
The archival records of various Catholic individuals and organizations within the Archdiocese; Pa-
rish Histories; Photographs. Wykaz zmikrofilmowanych ksiąg sakramentalnych znajduje się w pu-
blikacji: T. D. Cary, C. Ciurlik, Archives of the Catholic Archdiocese of Milwaukee, Wisconsin: A Guide 
to the Microfilm of Sacramental Records of the Archdiocese, Milwaukee, Wi 1996.
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rishes, in 1920, has 760. In conclusion in 1930 was the Polish parishes 
in the United States 850. Polish community historian Fr. Prof. Joseph 
Swastek believes that the United States was more than 900 Polish pa-
rishes. Currently, there are about 500 parishes.
Studies in the sources of the history of Polish parish and diocesan 
archives of the archdiocese conducted in the years 2002-2013. Very 
complicated is the use of diocesan archives. Please read the terms and 
regulations of church archives in the United States. Each diocese has 
different rules. Very useful is the internet, where the existing parishes 
will summarize the stories of the parish. Current information is also 
posted on the electronically.
The archives of the church have developed inventories. Materials for 
the history of Polish parishes are located in the following fields: Histo-
ry of the Parish; Official correspondence with the bishops, superiors of 
religious orders, Printed books of the jubilee of the parish and priests; 
In the department of photography; Videos and movies from various 
religious ceremonies; In this section we report on the school activity in 
elementary and high schools; Very often compiled the statistics provi-
ded to the sacraments. The archivist is often very helpful in providing 
detailed information. The documentation covers only 7 archdioce-
san archives and 9 diocesan archives. Full documentation surveyed 
church archives includes 2000 pages of computer printout and will be 
published in two volumes in the near future.

Słowa kluczowe: 
Polskie parafie w Stanach Zjednoczonych, źródła do historii w amery-
kańskich archiwach archidiecezjalnych i diecezjalnych

Key words: 
Polish parishes in the United States, sources for the history of the arch-
diocesan and diocesan archives in America

Dokumentacja źródłowa do dziejów parafii polonijnych...





271

Zagadnienie postawy Polaków wobec zaborców budziło namiętne spory 
już od schyłku XVIII wieku1, z czasem znajdując odzwierciedlenie w publicy-
stycznych debatach prowadzonych w kraju i na emigracji. Po utracie niepod-
ległości zasadniczo ogniskowały się one wokół dylematu „bić się czy nie bić” 
podniesionego przez Kościuszkę piórem Józefa Pawlikowskiego w broszurce 
zatytułowanej Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?2. Z czasem wybór 
konkretnych postaw wiązał się ściśle z różnorodnym pojmowaniem obowiąz-
ków Polaka w okresie trwania niewoli narodowej. Ocenie moralnej – zwłaszcza 
po powstaniu listopadowym – podlegały w tym względzie zarówno jednostki, 
jak i całe grupy społeczne3. Rzeczywiste źródło kryteriów wartościujących za-
sadzało się wokół przekonania, iż korzyści, jakie niesie za sobą swoiście poj-

1Zob. m.in. W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 2,Warszawa 1991, s. 874-875; „Monitor” 
1765-1785. Wybór, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław 1976, s. LIII, 248-251; „Patrioci prawdziwi 
i fałszywi”. Historyczne kryteria patriotyzmu (II połowa XVIII w. – XIX w.), oprac. B. Grochulska,  
w: Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, cz. 2: Sprawozdania z sympozjów, 
Wrocław 1988, s. 67-70; Z. Zielińska, Publicystyka pro- i antysukcesyjna w początkach Sejmu Wiel-
kiego, w: Sejm Czteroletni i jego tradycja, red. J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 109-125; A. Stasiak, Pa-
triotyzm w myśli konfederatów barskich, Lublin 2005, s. 87-147; A. Grześkowiak-Krwawicz, Regina 
libertas. Wolność w polskiej myśli Politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006, s. 229-248. 

2[J. Pawlikowski], Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?, Lwów 1834; W. Tokarz, Ostat-
nie lata Hugona Kołłątaja, t. I, Kraków 1905, s. 95; E. Rostworowski, Jakobin Józef Pawlikowski 
anonimowym autorem słynnych pism politycznych, „Kwartalnik Historyczny”, XLIII (1956), nr 2,  
s. 75-81; tenże, Myśli polityczne Józefa Pawlikowskiego, w: Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963, 
s. 196.

3P. Wandycz, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994, s. 172-
173. W. Zwierkowski, Rys powstania, walki i działań Polaków w 1830 i 1831 roku skreślony w dziesięć 
lat po wypadkach na tułaczce we Francji, oprac. W. Lewandowski, Warszawa 1973.
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mowane dobro narodu, powinny mieć przewagę nad dążeniem do osiągnięcia 
szczęścia osobistego. 

Walka z postawami ugodowymi, co warto podkreślić, była częścią polemik 
wokół wzorów patriotyzmu prowadzonych przez polskie elity intelektualne  
w ciągu całego XIX stulecia, urastając w pewnych okresach do rangi najwięk-
szego zagrożenia dla ojczyzny. Podziały zasadniczo przebiegały między stron-
nikami światopoglądu pozytywistycznego, zakładającymi pragmatyzm w poli-
tycznym działaniu, a zwolennikami romantycznych tradycji, gotowymi chwy-
cić za broń w dogodnej chwili4. Oba przeciwstawne stanowiska wyznaczały 
granice sporów związanych z poszukiwaniem taktyki do realizacji zamierzo-
nego celu, jakim było powołanie do istnienia niezależnego bytu państwowego5. 

Dylemat wyboru dróg prowadzących do odzyskania niepodległości dla 
Polski nabrał nowego wymiaru w drugiej połowie XIX wieku. Trauma po  
powstaniu styczniowym oraz napływ prądów pozytywistycznych z Europy 
Zachodniej głęboko zmodyfikował świadomość polskich elit6. Z jednej stro-
ny osłabił wśród nich wolę szybkiego podźwignięcia się po tragedii, z dru-
giej ugruntował przekonanie o tym, że jest możliwy społeczny, gospodarczy  
i kulturalny rozwój kraju nawet pod obcym panowaniem7. Myśli zachowaw-
cze, rozwijane głównie przez środowiska konserwatywne, były – zdaniem 
niektórych badaczy – częścią planu „ratowania szlacheckiego stanu posiada-
nia, [i] korzystnych dla szlachty stosunków własności” oraz utrzymania do-
tychczasowej pozycji społeczno-ekonomicznej tej warstwy zagwarantowanej 
przez obowiązujące wówczas systemy państwowe8.

Sytuacja społeczno-polityczna w poszczególnych dzielnicach była od-
mienna, co rzutowało na różnego rodzaju taktyki ugodowe oraz, co za tym 
idzie, różne poglądy na kierunek narodowej pracy. W zaborze austriackim 
polityczną konsekwencją autonomii było ułożenie przyjaznych stosunków elit 

4S. Kieniewicz, Drogi wiodące do niepodległości, w: Historyk a świadomość narodowa, War-
szawa 1982, s. 70-87; F. Ramotowska, Koncepcje odzyskania niepodległości Polski w pierwszym 
półwieczu niewoli, w: Losy Polaków w XIX i XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kie-
niewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 330-352; Rewolucja czy 
praca organiczna drogami do niepodległości? W 150 rocznicę wydarzeń 1846 r., red. M. Droz-
dowski, Poznań 1997.

5S. Kieniewicz, Jak być Polakiem pod zaborami, „Znak”, (1987) nr 11-12, s. 35-43.
6M. Micińska, Inteligencja na rozdrożach 1864-1918, Warszawa 2008, s. 9-10.
7[A. Wrotnowski], Porozbiorowe aspiracje polityczne narodu polskiego, Lwów 1882, s. 345-359.
8M. Król, Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, 

Warszawa 1985, s. 271.
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galicyjskich z dynastią habsburską9.W Królestwie ugoda jako kierunek poli-
tyczny pojawiła się dopiero w latach 80. na łamach warszawskiego dziennika 
„Chwila” redagowanego przez Walerego Przyborowskiego10. W tym samym 
okresie na terenie dawnej Kongresówki nastąpiły wzmożone prześladowa-
nia polskości (połączone częściowo z kompromitacją stronników ugody po 
opublikowaniu raportu Imertyńskiego)11, co znacznie osłabiło próbę realiza-
cji polityki ugodowej w Królestwie12. Dogodne warunki społeczne do rozwo-
ju wszelkich form współpracy z zaborcą istniały w zaborze pruskim dzięki 
ustawie uwłaszczeniowej z 1811 roku oraz zmianach ustrojowych w państwie 
pruskim po 1848 roku13. Środowiska ugodowe zyskały tam na znaczeniu po 
śmierci Bismarcka, żywiąc nadzieję na zmianę polityki rządu pruskiego wo-
bec Polaków14. Kulturkampf częściowo zahamował ten proces, prowadząc do 
odżycia nastrojów antyniemieckich, które w konsekwencji zaczęły sprzyjać 
odrodzeniuna terenie Wielkopolski ruchu niepodległościowego15. Kierunki 

9S. Kieniewicz, Orientacja austriacka w Polsce porozbiorowej, „Roczniki Historyczne”, R. 18, 
Poznań 1949, s. 208-210; H. Wereszycki, Rola Polaków w monarchii habsburskiej, „Małopolskie 
Studia Historyczne”, R. 9, 1966, z. 3/4, s. 46; 52-53; tenże, Wpływ zaboru austriackiego na świa-
domość społeczeństwa polskiego, „Dzieje Najnowsze”, R. IX (1977), nr 1, s. 87-101; tenże, Historia 
Polski, Wrocław 1990, s. 22-24; S. Pijaj, Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. 
Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866-1871), Kraków 2003, s. 381-384. 

10Jej upadek z satysfakcją odnotowała „Zgoda”, Ziemie polskie. Z zaboru rosyjskiego, „Zgoda”, nr 7, 
16 II 1887, s. 3; Zob. L. Kulczycki, Współczesne prądy umysłowe i polityczne, Lwów 1904, s. 145; Por. 
A. Kidzińska, „Obrona bytu”. Wczesne poglądy polityczne ugodowców z Królestwa Polskiego w świetle 
petersburskiego „Kraju” 1882-1896, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, 56, sectio F, 
2001, s. 55-82.

11Dzieje tajnego memoriału ks. Imertyńskiego, „Niepodległość”, t. 1 1930, s. 170-176; Por. 
Stosunki w Królestwie, „Zgoda”, nr 33, 18 VIII 1898, s. 1.

12A. Szwarc, Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, ich poglądy  
i próby działalności politycznej 1864-1905, Warszawa 1990, s. 191-251.

13A. Kwiatek, Przywódca i przywództwo narodowe na Górnym Śląsku, Opole 1991, s. 75-76;  
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1999, s. 391.

14L. Trzeciakowski, Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-
1894), Poznań 1960, s. 22-48; J. Feldman, Bismarck a Polska, Warszawa 1980, s. 533-534; R. Łysoń, 
Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894-1918, Warszawa 2013.

15Zob. Nad grobem polityki ugodowej w zaborze pruskim, „Przegląd Wszechpolski”, nr 5,  
1 III 1897, s. 97-100; 100 lat walki o szkołę polską na Mazurach i Warmii, Warszawa 1955, s. 31-41;  
T. Klanowski, Germanizacja gimnazjów w Wielkim Księstwie Poznańskim i opór młodzieży polskiej  
w latach 1870-1914, Poznań 1962, s. 137-146; A. Wakar, Przebudzenie narodowe Warmii, 1886-1893, 
Olsztyn 1965; tenże, A. Kwiatek, Etyczno-moralne przesłanki rozwoju narodowości polskiej na Górnym 
Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, „Rocznik Katowicki”, t. XIII (1989), s. 85-98; M. Pater, Polskie 
postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku, cz. 2: (1871-1890), Wrocław 1993; tenże, Polskie dążenia 
narodowe na Górnym Śląsku (1891-1914), Wrocław 1998; B. Halczak, Towarzystwo Tomasza Zana 
w latach 1899-1914, Zielona Góra 1966, s. 38; M. W. Wanatowicz, Odrodzenie narodowe na Śląsku  
i Mazurach pruskich, w: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejew-
ski, Warszawa 1999, s. 171-190. 
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ugodowe przyniosły zatem wymierne polityczne korzyści jedynie Galicji16. 
Ich ceną była jednak zgoda na proponowany przez Habsburgów ład impe-
rialny, w którym Polacy mieli być składnikiem wspólnoty ludów słowiańskich  
w ramach monarchii austrowęgierskiej. 

W wymiarze ideologicznym „trójlojalizm” częściowo wynikał z przy-
wiązania do postulatów ideowych zawartych w hasłach pracy organicznej, 
której zasięg objął wszystkie polskie dzielnice, a którą rozmaicie wówczas 
pojmowano17. Pod ich wpływem powstawały środowiska intelektualne 
propagujące solidarny wysiłek społeczeństwa na rzecz rozwoju oświaty  
i gospodarki ziem polskich (m.in. stańczycy, tzw. pozytywiści warszawscy, 
środowiska ziemiańskie w zaborze pruskim, wyższe duchowieństwo)18.
Chociaż początki zarówno teoretycznej refleksji nad pracą organiczną do-
konane m.in. przez Augusta Cieszkowskiego, Karola Libelta czy Bronisława 
Trentowskiego i próby jej praktycznej realizacji wywodzą się z ziem zaboru 
pruskiego19, największe znaczenie w zakresie oddziaływania publicystycz-
no-propagandowego tej myśli zdobyły dwie pozostałe dzielnice Polski. 

Na przeciwległym biegunie ideowym tych zjawisk sytuowały się poglądy 

16S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997, s. 307.
17[J. I. Kraszewski], Z roku 1866 rachunki przez B. Bolesławitę, Poznań 1867; B. Skarga, Pra-

ca organiczna a filozofia narodowa i konserwatywna katolicka przed 1864 r., „Archiwum Historii 
Filozofii i Myśli Społecznej”, t. VIII (1962). Historia i indywidualizm. Studia z Dziejów Filozofii 
Społecznej XIX wieku, s. 175-213; S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pra-
cy organicznej, Warszawa 1964; R. R. Ludwikowski, Konserwatyzm Królestwa Polskiego w okresie 
popowstaniowym (Z rozważań nad ideologią i polityką), Zeszyty Naukowe UJ, CCCC XL, Prace 
Prawnicze, z. 76, Kraków 1977, s. 67-80; H. Kozłowska-Sabatowska, Ideologia pozytywizmu gali-
cyjskiego 1864-1881, Wrocław 1978, s. 142-175. 

18Szerzej o tym m.in. w: L. Biliński, Znamiona polityki narodowej i krajowej tak zwanych 
„stańczyków”, Lwów 1883; W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846-1906, 
Kraków 1907, s. 97-242; R. Dmowski, Upadek myśli konserwatywnej w Polsce, Warszawa 1914, 
s. 8-39; I. Zaremba-Piekara, Idee pozytywistyczne „Kraju” L. Gumplowicza, „Rocznik Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. IX (1970), z. 1, s. 17-32; C. Lechicki, Krakowski „Kraj” (1869-
1874), Wrocław 1975; R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, War-
szawa 1982, s. 167-193; A. Jaszczuk, Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 
1870-1903, Warszawa 1986; M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia, t. 1-2, Warsza-
wa 1987; M. Jaskólski, Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934, 
Warszawa 1990; A. Kosicka-Pajewska, Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864-
1914, Poznań 2002; Teka Stańczyka, oprac. A. Dziadzio, Kraków 2007.

19L. Trzeciakowski, Wielkopolski program samomodernizacji – kształcenie  się nowocze-
snego społeczeństwa, w: Samomodernizacja społeczeństw w XIX w. Irlandczycy, Czesi, Polacy, 
red. K. Makowski, L. Trzeciakowski, Poznań 1999, s. 65-105; G. Kucharczyk, Zabory – „pro-
blem polski” w Prusach (na własne życzenie), w: Historia Polski w XIX wieku, t. 2, Historie 
polityczne, cz. 1, red. A. Nowak, Warszawa 2013, s. 445-460.
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środowisk emigracyjnych odwołujących się do irredentystycznej ideologii na-
rodowej, którym trudno było przestawić się na kierunek pozytywistyczny20. 
Nie mogli oni pogodzić się z podejmowanymi radykalnymi próbami rewizji 
generalnych założeń ruchów niepodległościowych stanowiących podstawę ro-
mantycznego modelu polskiej kultury. Wielu przedstawicieli tych środowisk 
starało się kontynuować działalność niepodległościową w oparciu o tradycje 
powstańcze, a próby akceptacji pracy organicznej wprowadzać wyłącznie pod 
kątem przydatności dla przyszłego, bliżej nieokreślonego zrywu powstańcze-
go21. Ze środowiskami emigracyjnymi należy wiązać projekt polityczny sfor-
mułowany przez Zygmunta Miłkowskiego w publikacji Rzecz o obronie czynnej 
i skarbie narodowym, w którym odwoływał się on do tradycji demokratycz-
nych i republikańskich, starając się jednocześnie godzić idee pracy organicznej 
z irredentą, nie wykluczając „ani serca, ani głowy”22. 

Broszura Jeża miała duże powodzenie, zwłaszcza wśród młodzieży studiu-
jącej. Stała się dla niej katechizmem wskazującym środki niezbędne do utrzy-
mania kultury narodowej i dającej jednocześnie recepty do przyjęcia nowych 
rozwiązań w kwestii naprawy antagonizmów społecznych23. Instytucjonal-
ną emanacją tego polityczno-ideowego projektu było założenia Ligi Polskiej  
w 1887 roku: organizacji skoncentrowanej na walce o prawa Polaków pod za-
borami i równolegle przygotowującej akcje polityczne prowadzące do walki 
zbrojnej. Inną próbę łączenia haseł pracy organicznej z przekonaniem o ko-
nieczności radykalizacji działań widzimy na początku XX wieku w niektórych 
organizacjach młodzieżowych. Jedno z tajnych polskich towarzystw Zarzewie, 
starało się realizować dwa kłócące się ze sobą sposoby działania oparte na od-
rębnych kodeksach wartości i budować nowy typ Polaka, który łączył w sobie 
wzorce organicznika, spiskowca i żołnierza24.

20Zob. m.in. Joczel, Szkic programowy (zarys polityki biernej i odpornej), Paryż 1890, Gama 
(A. Sygietyński), Co robić?, Paryż 1890.

21S. Kieniewicz, Adam Sapieha 1828-1903, Lwów 1939, s. 399-400; J. Borejsza, Emigracja 
polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966, s. 91-156, 221-233; E. Kozłowski, Generał 
Józef Hauke-Bosak 1834-1871, Warszawa 1973, s. 298-308; W. Śladkowski, Emigracja polska we 
Francji 1871-1918, Lublin 1980, s. 50; H. Kozłowska-Sabatowska, Ideologia pozytywizmu, s. 50.

22Z. Miłkowski, Rzecz o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym. Wybór pism, Kraków 2009, s. 66.
23T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880-1890 (przemiany postaw 

światopoglądowych i teorii artystycznych), Kraków 1966, s. 66; B. Cywiński, Rodowody nie-
pokornych, Paryż 1985, s. 253-256; G. Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana 
Dmowskiego (1886-1905), Warszawa 2009, s. 49.

24K. Ratajska, Głos w dyskusji, w: Style zachowań romantycznych, red. M. Janion, M. Zielińska, 
Warszawa 1986, s. 163-164.
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W ostatnich dwóch dekadach XIX stulecia rozpoczęto kampanię prze-
ciw postawom ugodowym, szczególnie na łamach takich czasopism jak: 
„Głos”, „Kurier Polski w Paryżu”, „Wolne Polskie Słowo”, „Gazeta Polska” 
(Czerniowce)25.W latach 90. dołączyły do nich pisma krajowe m.in.: „Prze-
gląd Wszechpolski”, „Kurier Lwowski”, „Orędownik”. To głównie z kręgu 
emigracji paryskiej oraz ośrodka polskiego skupionego w Rapperswilu 
podejmowano próby integracji wychodźstwa skupionego na różnych kon-
tynentach wokół rozmaitych instytucji wychodźczych26. Jedną z nich był 
Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
założony w 1880 roku z inicjatywy Juliusza Andrzejkowicza, byłego po-
wstańca. Niewielkie grono działaczy niepodległościowych żyjące za oce-
anem zainspirował do powołania tej organizacji Agaton Giller, drukując na 
łamach „Gazety Polskiej w Chicago” apel do Polaków w Ameryce w formie 
listu27. Rok później powołano do istnienia czasopismo „Zgoda” jako insty-
tucjonalne narzędzie uprawiania polityki Związku. Pismo miało za zadanie 
ugruntować pozycję nowej organizacji narodowej wśród zbiorowości polo-
nijnych28. W ciągu pierwszych dwóch dekad swojego istnienia „Zgoda” sta-
ła się jednym z najbardziej opiniotwórczych organów prasowych polskiej 
emigracji w Stanach Zjednoczonych29.

W kwestiach natury politycznej tygodnik od początku swego istnienia 
transmitował poglądy zachodnioeuropejskich środowisk emigracyjnych z ich  
 

25Z pod carskich rządów. (Stan umysłów w Kongresówce. Kor .”Gazety Polskiej” w Czerniowcach), 
„Zgoda”, nr 35, 29 VIII 1888, s. 2; Trójlojalizm, tamże, nr 44, 30 X 1895, s. 2; Zob. D. Małyszek, Myśl 
polityczna i niepodległościowa „Kuriera Paryskiego” i „Kuriera Polskiego w Paryżu” (1881-1887), 
w: Narrata de fontibushausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofia-
rowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, 
Lublin 2010, s. 533-560. 

26H. Florkowska, Emigracyjna działalność Agatona Gillera po powstaniu styczniowym, Wro-
cław 1985, s. 104-151.

27A. Giller, List Agatona Gillera o organizacyi Polaków w Ameryce, Chicago 1879; S. Osada, 
Historia Związku Narodowego Polskiego, t. I, Chicago 1957, s. 137-145; H. Florkowska-Frančić, 
Agaton Giller i powstanie Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych (1880), 
„Przegląd Polonijny”, (1979), z. 1, s. 79-84.

28H. Nagiel, Dziennikarstwo polskie w Ameryce. Jego 30-letnie dzieje, Chicago 1894, s. 69; 
S. Osada, Historia, s. 168-173; D. Pienkos, PNA: Centennial History of the Polish National Al-
liance of the United States of North America, New York 1984, s. 209-211.

29W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 5, Warszawa 1976,  
s. 83.
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optyką niepodległościową prowadzoną w otoczce ojczyźnianych emocji30. 
Przekładało się to automatycznie na formę i treść omawianej publicystyki. 
Kwestiami podstawowymi w tym względzie było zajęcie stanowiska wobec 
osób i grup społecznych skłonnych do ugody z zaborcą. Ocena moralna 
wszelkich zachowań zmierzających do współpracy z władzami Rosji, Prus 
i Austrii stanowiła jedno z nadrzędnych zagadnień aplikowanych przez czo-
łowe autorytety emigracyjne na czele z Agatonem Gillerem, Władysławem 
Platerem, Zygmuntem Miłkowskim czy Stefanem Buszczyńskim31. Choć 
zasadnicze treści ideologiczne czerpano z wzorów europejskich, dawały się 
zauważyć istotne różnice w obliczu politycznym tygodnika polonijnego. Wy-
znaczały je m.in. warunki polityczno-społeczne panujące w Stanach Zjedno-
czonych, pochodzenie społeczne ludzi parających się pisaniem o polityce, ich 
typy charakterologiczne i wreszcie swoisty typ relacji odbiorców tych treści 
(czytelnicy „Zgody”) do osób decydujących o wprowadzaniu kwestii poli-
tycznych na łamy czasopisma (przywódcy związkowi). 

Wątki krytyczne pod adresem wszystkich, którzy stali na stanowisku lo-
jalności wobec państw zaborczych, zaczęły dominować w „Zgodzie” mniej 
więcej od połowy lat 80. XIX wieku, osiągając punkt kulminacyjny w po-
łowie lat 90. Ich obecność była związana z aspiracjami ZNP do aktywnego 
uczestniczenia w polskiej polityce emigracyjnej tego okresu, z której od lat 
60. XIX wieku organizacje polsko-amerykańskie były wykluczone32. Człon-

30„Jeśli […] wyrzekniemy się idei obrony czynnej i łączności z Europą – to nasz Związek zatraci 
wzniosły swój charakter narodowy, ogólnopolski i będzie sobie polsko-amerykańską organizacją” 
pisano w „Zgodzie” w okresie największego nasilenia zainteresowań kontaktem z Rapperswilem 
i Związkiem Wychodźstwa Polskiego, Co to będzie?, „Zgoda”, nr 11, 13 III 1895, s. 1; Por. K. Gro-
niowski, Polonia amerykańska a Narodowa Demokracja (1893-1914), „Kwartalnik Historyczny”, 
R. LXXIX, z. 1, s. 24-53.

31Zob. m.in. A. Giller, O Serwilizmie i Serwilistach: studium polityczno-krytyczne, Bruksela 
1879; S. Buszczyński, Otchłań: o domowych i zewnętrznych wrogach, Kraków 1892; S. Kieniewicz, 
Plater Władysław, PSB, t. XXVI, Wrocław 1981, s. 690; H. Florkowska, Emigracyjna działalność 
Agatona Gillera po powstaniu styczniowym, Wrocław 1985, s. 206-207; M. Micińska, Zdrada cór-
ka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914, Warszawa 1998,  
s. 73-89; K. Daszyk, Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Kraków 2001,  
s. 77-102; W. Ratajczak, Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX, Poznań 2006, s. 72-73. 

32Wyjątkiem były – sporadyczne zresztą – kontakty paryskiego Zjednoczenia Emigracji Pol-
skiej z Gminą Polską w Chicago, Zob. F. Stasik, Gmina Zjednoczenia Emigracji Polskiej w Chica-
go w 1866-1880, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 
6 (1976), s. 57-73; H. Florkowska-Frančić, M. Frančić, Między Europą i Ameryką. Zjednoczenie 
Emigracji Polskiej (1866-1870) i wychodźstwo za Oceanem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego” MCXXIV. Prace Historyczne, z. 108 (1993), s. 117-128.
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kowie tej organizacji, zabierając głos w dyskusji na temat postaw środowisk 
opowiadających się za porozumieniem z rządami zaborczymi, starali się  
w jakimś stopniu odzwierciedlać jeden z podstawowych tematów nurtują-
cych społeczeństwo polskie znajdujące się pod obcym panowaniem. 

Jako że naturalnym narzędziem uprawiania polityki jest walka, koniecz-
ne było zdefiniowanie przyjaciół i wrogów ojczyzny celem umocnienia więzi 
wspólnotowych. Podział ten, uchodzący za nieodzowny element gier politycz-
nych33, mocno zakorzeniony w emigracyjnej rzeczywistości politycznej34, eg-
zystował również w obrębie amerykańskich grup etnicznych. Przejawy funk-
cjonowania językowego obrazu przeciwnika politycznego zauważalne były już 
w publicystyce oraz literaturze pamiętnikarskiej Wielkiej Emigracji35. Natural-
nym rezultatem powyższych rozróżnień było wprowadzenie do dyskursu po-
litycznego kategorii wartościujących: „dobra” i „zła” oraz „zdrady narodowej” 
dla odróżnienia postaw godnych naśladowania i potępienia. Stanowiły one 
element mitu stworzonego przez polską emigrację, którym posługiwała się, 
krytykując swoich przeciwników politycznych i światopoglądowych. Ogłasza-
ne przez nią listy „zdrajców ojczyzny” z jednej strony i „bohaterów” z drugiej 
pozwalały jej uwiarygodnić siebie (swoje instytucje) i dawały prawo wyłącz-
ności w kształtowaniu dziedzictwa polskiej tradycji ideowej. Podział ten stał 
się z czasem jednym z czynników budowania tożsamości narodowej Polaków 
na obczyźnie. Miał również swoje odniesienie w konstytuowaniu mitu po-
wrotu do ojczyzny zamorskich emigrantów36. Starcie z politycznym wrogiem 
wewnętrznym pozwalało polskiej diasporze jednocześnie uskuteczniać prze-
konanie o słuszności aspiracji do narodowego przywództwa. W konsekwencji, 
w imię różnorodnie pojętych koncepcji patriotyzmu, odmawiano niektórym 

33C. Schmitt, Pojęcie polityki, „Zdanie”, 1979, nr 3, s. 4; F. Ryszka, O pojęciu polityki, War-
szawa 1992, s. 14.

34S. Kalembka, Pojmowanie wroga w myśli politycznej Wielkiej Emigracji, w: Studia z dziejów 
polskiej myśli politycznej, t. III, Uwarunkowania, możliwości i sposoby działań niepodległościo-
wych w piśmiennictwie czasów romantyzmu, red. S. Kalembka, Toruń 1990, s. 29-48.

35„Inwektywy, jakimi się posługują nie tylko notoryczni emigracyjni paszkwilanci” – jak 
zauważył Józef Bachórz – „[…] z reguły zdradzają podejrzenie o czyjejś przewinie, nierzadkie 
są oskarżenia o przestępstwa. Powtarzają się słowa: tchórz, niegodny, kłamca, oszczerca, zło-
dziej, zdrajca, a nawet: agent moskiewski. Stale się widzi czyjąś złą wolę, z rzadka mimowol-
ność lub głupotę czy omyłkę”, J. Bachórz, Głos w dyskusji, w: Style zachowań romantycznych, 
red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986, s. 190. 

36T. Paleczny, Idea powrotu wśród emigrantów polskich w Brazylii i Argentyny, Wrocław 
1992, s. 53.
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orientacjom ideologicznym prawa do patriotyzmu37.
„Zgoda” najczęściej wyręczała się argumentacją zaczerpniętą z pism nie-

chętnych postawom ugodowym38. Czasem jednak publicyści tygodnika potra-
fili przemówić w tej kwestii swoim oryginalnym głosem39. Krytyczne komen-
tarze wobec skłonności do szukania kompromisu z zaborcą były również prze-
mycane w informacjach na pozór apolitycznych, pojawiających się w formie 
krótkich komentarzy albo aluzji do rozmaitych sytuacji40. W okresach nasila-
jących się zachęt do pracy na niwie narodowej redaktorzy „Zgody”, najczęściej 
piórem publicystów „Wolnego Polskiego Słowa”, skłaniali się do tego, aby łączyć 
je z hasłami pracy organicznej41.

Jednym z najprostszych zabiegów potwierdzających „miłość Ojczyzny” 
była, jak wyżej zaznaczono, eliminacja wyobrażonego wroga, która stanowić 
miała warunek uzyskania wolności dla narodu. Na gruncie polsko-amerykań-
skim stanowiła ona czynnik potwierdzający poczucie odrębności etnicznej. 
„Kiedy bez zdrajców i zdrady będziemy pracować dla Ojczyzny” – czytamy 
w „Zgodzie” – „to przyjdzie czas, że wszystkie partye zleją się w jedną, że je 
obejmie ogólny łańcuch ogólnej miłości Ojczyzny i zgodzą się na jedno, wtedy 
i Polska będzie i wolną i szczęśliwą”42. Według tygodnika związkowego to wła-
śnie polityka ugodowa naruszała równowagę w jedności dążeń całego narodu 
do odzyskania niepodległości, będąc „jednym z ostatnich parkosyzmów ner-
wowych dogorywającej Polski szlacheckiej”43.

Potrzeba demaskowania wroga mającego, jak się wydaje, bardziej symbo-
liczny niż realny charakter, znalazła odzwierciedlenie m.in. w koresponden-
cji Józefa Sikory. „Poznamy Ojczyznę, jej przeszłość” – pisał on do „Zgody” 

37Szerzej o typologii postaw patriotycznych w: A. Walicki, Trzy patriotyzmy, w: Prace wy-
brane, t. 1, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009, s. 343-397; tenże, Polskie ideologie 
narodowe w perspektywie typologiczno-porównawczej, tamże, s. 459-502. 

38My a Oni, „Zgoda”, nr 17, 27 IV 1892, s. 2; Gdyby nie emigracja, tamże, nr 52, 28 XII 1892, 
s. 6; Jedna ze wskazówek dziejowych, tamże, nr 8, 22 II 1893, s. 2; Polityka ugodowa, tamże, nr 
6, 11 II 1897, s. 6; Stronnikom ugody, tamże, nr 8, 25 II 1897, s. 6; Ugodowcy warszawscy, tamże, 
nr 28, 15 VII 1897, s. 3; Moralność ugodowców, tamże, nr 44, 14 X 1897, s. 2; Ugodowcy wobec 
wojny, tamże, nr 12, 24 III 1904, s. 8.

39Świt, „Zgoda”, nr 51, 19 XII 1895, s. 1; S. Orpiszewski, Ugodowcom, tamże, nr 22, 28 V 1903, s. 1.
40Z zaboru austryackiego, „Zgoda”, nr 43, 22 X 1890, s. 3; Wiara i Ojczyzna i Reforma, 

tamże, nr 38, 19 IX 1894, s. 1; Notatki, tamże: 16 I 1896, s. 4.
41Głos z kraju, „Zgoda”, nr 13, 27 III 1895, s. 2; Praca organiczna czy organizacyjna, tamże, 

nr 22, 28 V 1890, s. 2.
42Korespondencya z Newarku, „Zgoda”, nr 9, 4 III 1897, s. 3.
43Nasze stanowisko, „Zgoda”, nr 40, 7 X 1897, s. 1.
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– „[…] poznamy, co najważniejsza, naszych wrogów, a wreszcie i samych siebie 
poznamy, co od nas żąda rodzina i kraj i staniemy się prawdziwymi obywate-
lami”44. W podobnym tonie wypowiedział się korespondent z Newarku, który 
podtrzymując w dyskusji kategorię zdrady narodowej, otwarcie postulował, 
aby na obchodach rocznicowych „piętnować[…]zdrajców Ojczyzny”45. Z kolei 
publicysta z Dover uznał, że „Polacy, lojalni poddani carów i cesarzów, to wła-
śnie zdrajcy prawdziwi, zdrajcy idei, to Targowiczanie podpisujący raz jeszcze 
rozbiór Polski”46. W postawie Wallenroda widział sens tylko wtedy, gdy koń-
czyła się ona walką i chwalebną śmiercią z ręki wroga, taką samą, jaką zginął 
Paweł Suzin47 w powstaniu styczniowym48. Wyrazy niechęci do wszelkich prze-
jawów serwilizmu formułowano głównie do tych, „którzy kąpiąc się w blasku 
tronów europejskich, a stojąc przy nich z błędnego przekonania i fałszywych 
pojęć z rządami zaborczymi na zgubę idei polskiej działają”49. Szczególnie eks-
ponowano wątek korzyści materialnych, jakie niosło za sobą hołdowanie po-
stawom lojalnościowym. W niektórych przypadkach służalczość wobec zabor-
cy wynikała z najniższych pobudek. Zarzut ten dotyczył tych, którzy „gotowi 
[byli] cyrograf diabłu na własną duszę zapisać aby tylko pierś własną ozdobić 
orderem”50. To oni byli częściowo odpowiedzialni za upadek powstania, gdyż 
„za ordery, majoraty i ochłapy z kuchni carskiej, obojętni pozostawili na śmierć 
tysiące bohaterów w lasach polskich i skazali ich na kule, na bagnety i na śmierć 
głodową”51. W niektórych przypadkach interpretacje zachowań lojalnościo-
wych formułowane przez redaktorów „Zgody” szły, jak się wydaje, za daleko. 
Tak było, gdy periodyk nie zawahał się użyć surowych słów pod adresem stron-
nictwa „białych” w powstaniu styczniowym, zarzucając im obojętność wobec 
ludu wykrwawiającego się na barykadach52. 

Zwolenników pokojowego ułożenia relacji z zaborcą najczęściej określano 

44List chłopa, „Zgoda”, nr 12, 25 III 1897, s. 1-4.
45Korespondencya z Newarku, „Zgoda”, nr 9, 4 III 1897, s. 3.
46Wallenrodyzm, „Zgoda”, nr 36, 9 IX 1897, s. 8.
47A. Brus, Paweł Suzin, PSB, Warszawa 2009, t. XLVI/1, z.188, s. 111-113.
48Wallenrodyzm, „Zgoda”, nr 36, 9 IX 1897, s. 8.
49Rezolucje przyjęte przez delegatów zebranych na Sejmie XII Z.N.P. w mieście Filadelfii w miesiącu 

wrześniu 1897, „Zgoda”, nr 38, 23 IX 1897, s. 1.
50Nasze stanowisko, „Zgoda”, nr 40, 7 X 1897, s. 1; Zob. Panowie polscy przyjmujący od 

Moskali, Austryaków i Prusaków honorowe tytuły hrabiów, baronów i książąt, tamże, nr 13, 
26 III 1896, s. 4; 

51Quo Vadis, „Zgoda”, nr 1, 7 I 1897, s. 1.
52„Czerwoni” i „biali”, „Zgoda”, nr 29, 17 VII 1895, s. 1.
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„telimeńczykami” bądź „stańczykierią”. Centrum serwilistycznych postaw wi-
dziano w redakcji „Czasu” i „Kraju”53. Negatywne oceny społeczeństwa gali-
cyjskiego wynikać miały z niespełnionych oczekiwań względem Galicji, która 
miała wszelkie dane ku temu, aby mogła stać się „ognikiem życia narodowego, 
gdyby [tylko] zwiększyła się jej moralna i materialna potęga, gdyby miliony 
czuły w niej po obywatelsku, i gdyby w niej świeciła wyższa idea i zapanował 
wyższy ustrój społeczny”54.

Utyskiwano również na pisma warszawskie, że zamiast udzielać więcej 
informacji o kraju albo „usposobieniu względem nas sfer rządzących i spo-
łecznych”, zajmowały się drobiazgową analizą życia rodziny carskiej55. Kiedy 
przyszła nadzieja na lepsze czasy po śmierci Aleksandra III, „żywioły błotniste” 
jeszcze bardziej utwierdziły się w zachowawczych postawach. Szczególną nie-
chęcią darzono „Kraj”, który wielokrotnie piórem swego redaktora Erazma Pil-
tza negatywnie wyrażał się o możliwościach politycznych emigracji, wieszcząc 
jej koniec56. W okresie porewolucyjnego fermentu umysłowego w kraju Zwią-
zek dokonał oceny społeczeństwa trzech dzielnic polskich i najgorzej wypadł  
w niej zabór rosyjski. Wśród tamtejszej ludności według tygodnika, ciągle do-
minowało „ugodostwo” polegające na „robieniu pieniędzy w domu, a traceniu 
ich w Petersburgu w tem przekonaniu, że byleby utrzymać „braci” Moskali  
w dobrym humorze, to i dla siebie będzie można zrobić wiele i coś dla kraju 
wytargować”57.

Negatywną ocenę kręgów zachowawczych w zaborze pruskim przedru-
kowywano za „Dziennikiem Poznańskim”58. Tam, według „Zgody”, było  
i tak najlepiej. Co prawda „W Wielkopolsce dzienniki większe są w ręku par-

53Z zaboru austryackiego, „Zgoda”, nr 43, 22 X 1890, s. 3; Quo Vadis, tamże, nr 1, 7 I 1897, s. 1; 
Nowy pomysł „ugodowców”, tamże, nr 12, 23 III 1899, s. 3; Ugodowcy, tamże, nr 23, 8 VI 1899, s. 1; 
Kilka słów organowi ugodowców, tamże, nr 20, 18 V 1899, s. 1; W. Czapulis, Z Paterson, N.J., tamże, 
nr 26, 29 VI 1899, s. 4; Nieprzyjaciele i przeciwnicy Skarbu Narodowego, tamże, nr 39, 26 IX 1905, s. 1. 

54Rzecz o Galicyi, „Zgoda”, nr 49, 4 XII 1889, s. 2; Por. Z zaboru austryackiego, tamże, nr 13, 
28 III 1888, s. 3.

55Korespondencya, „Zgoda”, nr 5, 29 I 1890, s. 2-3. Refleksje na temat „usypiaczy” ducha i jego 
„budzicieli” z Warszawy przesyłał m.in. Tadeusz Racławicki, T. Racławicki, Z Warszawy, tamże, nr 
15, 13 IV 1892, s. 2.

56Ostatni Mohikanie, „Zgoda”, nr 8, 20 II 1896, s. 1. Zob. E. Piltz, Nasze stronnictwa skrajne, 
Kraków 1903, s. 105-148.

57Sprawy idejowe Związku, „Zgoda”, nr 32, 7 VIII 1913, s. 1; Nasze stanowisko, tamże, nr 40, 
7 X 1897, s. 1. 

58Poglądy i zadania z tak zwanej polityki ugodowej, „Zgoda” nr 14, 6 IV 1892, s. 2; Płonne 
nadzieje i żywioły błotniste, tamże, nr 6, 6 II 1895, s. 1.
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tyi dworskiej”, ale z kolei „mniejsze […] postępowe, napiętnowały tę [ugodo-
wą] politykę”59. Rodzący się tam ruch narodowy zdaniem periodyku starał się 
eliminować nawyki lojalistyczne w sejmie pruskim60 oraz środowiska skupio-
ne wokół „Kuriera Poznańskiego”61. Gdy jednak wybory poszły nie po myśli 
przeciwników postaw konformistycznych, „Zgoda” nie omieszkała przedru-
kować za „Orędownikiem” cierpkich słów pod adresem społeczeństwa pol-
skiego w zaborze pruskim, które „zawiodło się srodze […] na swym rozumie 
politycznym”62. Ostrze krytyki w tym wypadku zdecydowanie nie szło po linii 
oskarżeń o zdradę interesu narodowego. Dostrzegając w domyśle dobrą wolę 
społeczeństwa63, wskazywano jedynie na błędny kierunek polityczny czy zwy-
kłą ignorancję64. Ostatecznie, jak ustalił periodyk, „w zaborze pruskim pod 
strasznym naciskiem grosza pruskiego, którym rząd operował nie gorzej niż 
Moskal nahajką, ideowość przybrała o wiele bardziej sympatyczną postać wal-
ki ekonomicznej z niemczyzną. Było to i naturalne i potrzebne i pożyteczne” 
– dodawał –„lecz byłoby jeszcze o wiele skuteczniejsze a o całe niebo bardziej 
sympatyczne, gdyby ta walka ekonomiczna nie usuwała całkiem z programu 
głównej zasadniczej kwestyi politycznej”65.

Oceniając Polaków w kraju, podkreślano, że ugodowcy stanowią zaledwie 
element mniejszościowy w społeczeństwie66. Była to zdaniem redakcji nie-
wielka grupa karierowiczów częściowo wzbogacona dzięki służalczym prak-
tykom, częściowo akceptująca władzę zaborcy „dla świętego spokoju”67. Ogół 
społeczeństwa, choć zmuszany na wszelkie sposoby do okazywania uległości, 
w rzeczywistości „oczekuje pozbycia się nienawistnego jarzma”68. Z dumą pod-

59Quo Vadis, „Zgoda”, nr 1, 7 I 1897, s. 1.
60Śmiertelny cios, „Zgoda”, nr 7, 18 II 1897, s. 1.
61Z dzisiejszej doby. Ugoda czy walka?, „Zgoda”, nr 21, 22 V 1895, s. 4.
62Z całej Polski, „Zgoda”, nr 33, 18 VIII 1898, s. 2; Por. Nasi posłowie w Berlinie, tamże, nr 30, 

23 VII 1896, s. 4; Manifest wiernopoddańczy szlachty poznańskiej, tamże, nr 30, 24 VII 1902, s. 1.
63„Mówiąc o Poznańskiem nie możemy nie pochwalić włościan wielkopolskich, którzy się 

odznaczają poczuciem Silnem patryotyzmu” pisano w periodyku, Świt, „Zgoda”, nr 51, 19 XII 
1895, s. 1.

64Argument ten sporadycznie pojawiał się również w późniejszym okresie ukazywania się pi-
sma, kiedy zaczęły się tworzyć w kraju stronnictwa polityczne nastawione prorosyjsko i pronie-
miecko w celu „wyzyskania jednego mocarstwa zaborczego przeciw drugiemu na korzyść Polski”, 
Zob. Solidarność rządów zaborczych, „Zgoda”, nr 2, 9 I 1902, s. 1.

65Sprawy idejowe Związku, „Zgoda”, nr 32, 7 VIII 1913, s. 1.
66Uwagi, „Zgoda”, 17 III, nr 11 1904, s. 4.
67[bez tytułu], „Zgoda”, nr 36, 5 IX 1888, s. 1.
68[bez tytułu], „Zgoda”, nr 47, 23 XI 1892, s. 1.
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kreślano, że z tym haniebnym kierunkiem politycznym „lepsza część narodu 
pogodzić się nie może”69. Nigdy nie obarczano winą „ludu”, ale „garść arysto-
kracji rodowej i pieniężnej […] oraz pewną część dziennikarzy”70. Z chwilą 
narodzin ruchu ludowego coraz częściej daje się zauważyć na łamach tygodni-
ka traktowanie szlachty jako warstwy moralnie zdegenerowanej, a chłopstwa 
jako siły, która może zagwarantować byt narodowy71. Zdecydowanie łatwiej 
było oceniać negatywnie grupy uprzednio zmarginalizowane, skojarzone z od-
szczepieństwem bądź traktowane w kategoriach odosobnionych przypadków.  
W przeciwnym razie należało przyjąć do wiadomości w programach ugodow-
ców pewne racje wynikające z przekonań o możliwości osiągnięcia konkret-
nych zysków w zamian za ustępstwa na rzecz zaborców. 

Krytyka nie ominęła również duchowieństwa72. Zarzut lojalizmu pod 
adresem tej grupy (zwłaszcza zmartwychwstańców)73 był chyba najbardziej 
nośny w tych środowiskach polonijnych, gdzie władza proboszczów szcze-
gólnie doskwierała parafianom. „Zgoda” starała się rozgrywać te antagoni-
zmy na swoją korzyść, porównując niektórych księży do zdrajców ojczyzny 
i posługując się przykładami z przeszłości. Przypomniała czytelnikom po-
glądy ks. Goliana74, który jej zdaniem pierwszy wygłosił sąd, że ksiądz jako 
przynależący do Kościoła przestaje być obywatelem narodu75. Krytyka dosię-
gła również metropolitę warszawskiego arcybiskupa Wincentego T. Popiela 
za polecenie odczytania w katedrze warszawskiej manifestu cara Mikołaja 
II z okazji wstąpienia na tron76. Poglądy te znajdowały oddźwięk wśród nie-
których czytelników. Jeden z korespondentów, podzielając poglądy redak-
cji, z nadzieją patrzył, jak „robotnicy miast i lud wiejski, dowiedziawszy się  
z historji o zdrajcach Polski w osobach biskupów […] zaczął bliżej przyglą-
dać się swym pasterzom w Ameryce”77.

69Walka, „Zgoda”, nr 20, 19 V 1898, s. 1.
70Tamże. 
71[bez tytułu], „Zgoda”, nr 40, 4 X 1893, s. 1; Ugodowcy a lud polski, tamże, nr 32, 12 VIII 1897, s. 1.
72Kronika tygodniowa, „Zgoda”, nr 31 VIII 1887, s. 1; Stańczyki w Ameryce, tamże, nr 47, 23 XI 

1887, s. 1; Duchowieństwo katolickie a rząd rosyjski, „Zgoda”, nr 28, 14 VII 1898, s. 2; Ruch narodowy 
wśród duchowieństwa w zaborze rosyjskim, tamże, nr 2, 14 I 1904, s. 2; Osada, Historia, t. I, s. 517.

73S. Osada, Prośba do Sz. Braci Związkowych, „Zgoda”, nr 8, 23 II 1905, s. 1; Uwagi, tamże, 
nr 37, 14 IX 1905, s. 4.

74J. Groblicki, Golian Zygmunt, PSB, t. VIII, Wrocław 1959-60, s. 219.
75Korespondencye, „Zgoda”, nr 45, 20 I 1886, s. 2; Kronika tygodniowa, tamże, nr 49, 7 XII 1887, s. 1.
76Jeszcze o przysiędze, „Zgoda”, nr 24, 12 VI 1895, s. 2.
77Korespondencje „Zgody”, „Zgoda”, nr 6, 9 II 1899, s. 4.
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Pomimo założenia, iż jakiekolwiek próby podejmowania współpracy  
z zaborcą były nonsensem, niekiedy tygodnik przyznawał im racjonalność 
z punktu widzenia interesów osobistych czy klasowych78. Na ogół akcepto-
wano również walkę na drodze legalnej, w parlamencie niemieckim, sejmie 
galicyjskim czy Dumie rosyjskiej. Tygodnik wyraźnie jednak unikał komen-
towania polityki Narodowej Demokracji zmierzającej do zbliżenia z Rosją 
po roku 1905, które stało się przyczyną sporu K. Dunikowskiego z Z. Mił-
kowskim79. Skutki nawiązania kontaktów Narodowej Demokracji z zaborcą 
w latach poprzedzających I wojnę światową odbiły się również na postawach 
w szeregach ZNP czego przykładem było powstanie Komitetu Obrony Na-
rodowej jako organizacji politycznej reprezentującej nurt lewicowo-niepod-
ległościowy80.

Większość przytoczonych wyżej opinii była wyrażana przez osoby miesz-
kające już od jakiegoś czasu w Stanach Zjednoczonych, przedstawicieli elit 
polonijnych, co mogłoby świadczyć o pokrewieństwie ideologicznym tej 
grupy z emigracją europejską i powszechnym przekonaniu  o szkodliwości 
kierunków ugodowych. Wydaje się jednak, że wyrażane zewsząd „oburzenie” 
było częściowo wynikiem nie tyle sprzeciwu, ile zewnętrzną fasadą starannie 
dobranej opcji politycznej Związku Narodowego Polskiego w omawianym 
okresie. W całej bowiem obfitości różnorodnych przekazów, jakie druko-
wano na łamach „Zgody”, dostrzec można niepokojące zjawiska „poddań-
stwa” również na kontynencie amerykańskim81. Wypowiadając się na ogół 
pozytywnie o społeczeństwie polsko-amerykańskim, w jednym z numerów 
„Zgoda” z rezygnacją twierdziła, że „w duszy niejeden lojalista w Ameryce 
sprzyja Spasowiczowi i godzi się z losem”82. Uchwyciła tym samym odwiecz-
ny dylemat swoistego rozumienia obowiązków imigrantów na ziemi amery-
kańskiej: czy wykazać się powinnością wobec przyszłości ziem polskich czy 

78Czem jesteście?, „Zgoda”, nr 9, 4 III 1897, s. 1; Czy stronnictwo zachowawcze zachowuje?, 
tamże, nr 45, 6 XI 1889, s. 2.

79M. Handelsman, Listy T. T. Jeża do Mirosława Kernbauma, Warszawa 1937, s. 25-26; W. Pobóg
-Malinowski, Narodowa Demokracja 1887-1917. Fakty i dokumenty, Londyn 1998, s. 201-202; W. 
Bułhak, Dmowski – Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886-1908, 
Warszawa 2000, s. 175-176; 191. 

80M. Frančić, Komitet Obrony Narodowej w Ameryce 1912-1918, Wrocław 1983.
81„Zgoda” nazywała ich „obojętnymi”, czyli tymi, „którzy czy to dla wygody, czy ze stra-

chu lub z jakiś innych powodów nie mieszają się w sprawy narodowe”, Kronika Tygodniowa, 
„Zgoda”, nr 6, 8 II 1888, s. 1.

82Quo Vadis, „Zgoda”, nr 1, 7 I 1897, s. 1; Por. F. Stasik, Polska emigracja zarobkowa  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1865-1914, Warszawa 1985, s. 205.
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też „godzić się z losem” w imię walki o korzyści osobiste bądź interes swojej 
grupy etnicznej. Polityczne cele grup etnicznych nie zawsze były, jak widać, 
powiązane z celami żyjących w oddaleniu narodów skoro, jak mówił jeden  
z redaktorów tygodnika, „Ze względów ekonomicznych wielu z nas nigdy już 
nie wróci do kraju”83.

Redaktorzy „Zgody” i, co za tym idzie, przywódcy związkowi, starając się 
budować bądź powielać stereotyp wroga-ugodowca, jednocześnie mało wy-
raziście formułowali obraz przeciwstawny postawom lojalistycznym84. Brak 
przejrzystego wzorca ideologicznego wskazującego na to, jakie postępowanie 
jest słuszne, pozwala przypuszczać, że problem ocen nastawień ugodowych 
obecny w „Zgodzie” w dwóch ostatnich dekadach XIX stulecia był sztucznie 
przeniesiony na grunt amerykański i nie miał tej temperatury co w krajo-
wych kręgach patriotycznych. Stanowił on bardziej element legitymizujący 
ZNP jako siłę, która mogła się liczyć w emigracyjnych zadaniach politycz-
nych związanych z walką o niepodległość. Świadczyć może o tym fakt, że nie 
podjęto jakichkolwiek prób szerszego namysłu nad przyczynami i skalą tego 
zjawiska. Nie prowadzono też intelektualnych polemik oraz wymiany argu-
mentów z przeciwnikami. Zabrakło choćby refleksji nad szansami autonomii 
dla poszczególnych ziem byłej Rzeczypospolitej w ramach polityki ugodowej 
oraz nad tym, czy jej formy miałyby mieć charakter polityczno-instytucjo-
nalny, czy też powiązany z możliwościami rozwoju samorządów lokalnych, 
spółdzielczości itp. Dyskusje takie były podejmowane m.in. przez „Przegląd 
Wszechpolski”85. Z chwilą gdy druga strona uznawała jakąkolwiek próbę szu-
kania kompromisu z zaborcą jako odszczepieństwo, wymiana poglądów stała 
się niemożliwa. Krytyka była jednoznaczna, ostateczna i zarazem prowadzo-
na z użyciem sztampowych sloganów, którymi posługiwano się bez większej 
refleksji. Częściowo mogło to wynikać z braku sił intelektualnych wśród emi-
gracji polskiej w Stanach Zjednoczonych tego okresu mniej skłonnej do ide-

83F. Jabłoński, [bez tyt.], „Zgoda”, nr 38, 20 IX 1893, s. 1.
84Obraz Polonii wyzbytej z tendencji ugodowych stworzyli na potrzebę doraźnych celów 

politycznych wydawcy „Wolnego Polskiego Słowa”, pisząc, iż wobec ZNP „upadają „trzy loja-
lizmy”, upada Polska rosyjska, Polska pruska, Polska austrjacka, Polska amerykańska w niwecz 
się obracają wszelkie rozkładowe na drodze ugodowej zakusy, a występuje jedna, niepodzielna, 
skrzywdzona, ale nieponiżona i nie poniżająca się, o sobie pamiętająca i o naprawie własnemi 
siłami i środkami krzywd myśląca Polska”, Przed Sejmem XI-tym Związku Narodowego Polskie-
go, „Wolne Polskie Słowo”, nr 189, 15 VII 1895, s. 1-2.

85Zob. m.in. Nowe nadzieje polityki ugodowej w zaborze rosyjskim, „Przegląd Wszechpolski”, 
nr 21, 1 XI 1896, s. 481-484.
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ologicznych rozważań. Z drugiej strony jednak konfrontacje różnych sposo-
bów widzenia patriotyzmu musiały w jakiś sposób przeniknąć i uzewnętrznić 
się w świadomości potocznej emigrantów, zwłaszcza tych ustabilizowanych 
życiowo w nowych miejscach osiedlenia.

Skrajność negatywnych ocen mogła mieć częściowo podłoże w braku 
kontaktów z realiami krajowymi. Oddalenie od miejsca będącego uosobie-
niem tęsknot mogło wpływać na sposób myślenia i jakość formułowanych 
sądów. Wierne naśladownictwo sposobów krytyki ugodowców zaszczepione 
na kontynencie amerykańskim przez wspomniane wyżej środowiska emigra-
cyjne i krajowe nie mogło jednak zaadaptować się w stanie idealnym. Należy 
założyć, że po przeniesieniu na obcy grunt musiało częściowo zmienić swój 
sens. W amerykańskiej rzeczywistości nie było z pewnością społecznego pod-
łoża do uznania tego zagadnienia za istotne z punktu widzenia potrzeb życia 
zbiorowości polonijnych86. Polonia tamtejsza, nawet postrzegana w instytu-
cjonalnym wymiarze, miała odmienne hierarchie problemów. Przeciętny 
imigrant nie angażował się za nadto w spory o narodowe pryncypia toczo-
ne między inteligencją krajową a emigracyjną. Ludzie, których za oceanem 
uznalibyśmy za Polaków, mniej byli zainteresowani teoretyczną refleksją  
o narodzie, a bardziej możliwościami praktycznego przekształcania rzeczywi-
stości. Wywodzący się w przeważającej większości ze stanu chłopskiego sami 
byli w jakimś sensie oportunistami, zarówno w kraju jak i na wychodźstwie, 
stosując się, jak przyznał jeden z chłopskich korespondentów tygodnika, do 
„hasła amerykańskiego – mind your own business”87. Ich oportunizm zasadzał 
się w oczach obserwatorów z Europy na powszechnym dążeniu do dobro-
bytu i uzyskania samodzielności ekonomicznej kosztem wartości ideowych 
i politycznych88. Te drugie, nawet jeśli istniały w świadomości przeciętnego 
Polaka w Stanach Zjednoczonych, nie stały się dominującym elementem ży-
cia społecznego Polonii. Z kolei idealizowanie chłopskiej warstwy społecznej 
przez publicystów „Zgody” nie mogło przesłonić ich otwartej sympatii wobec 
monarchii habsburskiej89, czy wspomnień o masakrze ruchu niepodległościo-

86Zob. List otwarty do Związkowca w Chicago, „Zgoda”, nr 10, 11 III 1897, s. 6.
87Parę słów o stosunkach polskich w Ameryce, „Zgoda”, nr 42, 15 X 1890, s. 4; Dwa stronnic-

twa, tamże, nr 30, 28 VII 1898, s. 1; 
88W. Szukiewicz, (Nadesłane), „Zgoda”, nr 13, 27 III 1895, s. 3.
89R. Hołda, „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Katowice 2008.
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wego dokonane ich rękoma w 1846 roku90. Również w Kongresówce nie było 
lepiej, czego dowodem była obojętność, jaką chłopi okazali wobec powstań-
ców styczniowych91. Politycznym sukcesem rządów zaborczych było wówczas 
oderwanie mas chłopskich od ruchów powstańczych, głównie dzięki refor-
mom uwłaszczeniowym. Nie widać też dużego zaangażowania w walce z ser-
wilizmem w czołowych pismach polonijnych tego okresu, a sam Związek Na-
rodowy Polski zachęcał Polaków do szybkiego przyjmowania obywatelstwa 
amerykańskiego92.

To właśnie głęboko ideologiczny i retoryczny wymiar krytyki postaw 
ugodowych, jej oderwanie od praktyki życia oraz koniunkturalizm poli-
tyczny przywódców związkowych spowodowały, że nie stała się ona ele-
mentem świadomości zarówno elit polonijnych, jak i szeregowych człon-
ków Polonii amerykańskiej. Polonijnym formom rozwoju tożsamości na-
rodowej bardziej odpowiadał model zakładający utrzymanie stałej łączno-
ści z krajem pochodzenia przy jednoczesnej lojalnej postawie wobec kraju 
zamieszkania93.A jeśli ojczyzna ma być ideałem w życiu to tylko tak, „aby 
nam nie był [on] ciężarem”, jak wyraził się jeden z redaktorów „Gazety Chi-
cagoskiej”94. Już wtedy zatem swoisty typ patriotyzmu bez ryzyka zaczął 
dominować wśród liderów polonijnych i w związku z tym sporadycznie, 
ale konsekwentnie na łamach prasy pojawiały się pesymistyczne głosy, co 
do możliwości utrzymania polskości wobec nieuchronnej asymilacji95.
Znamienne, że reprezentanci tego poglądu odwoływali się tutaj nie do 
mitów i wyobrażeń zbiorowych, ale do zdrowego rozsądku, wyznaczając 

90H. Wereszycki, Rola Polaków w monarchii habsburskiej, „Małopolskie Studia Historyczne”, 
R. IX (1966), z. 3/4, s. 43; T. Kisielewski, Świat chłopski: uległość i nienawiść, patriotyzm i obywa-
telskość, w: Między irredentą a kolaboracją. Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów 
politycznych, red. S. Kalembka, N. Kaspark, Olsztyn 2001, s. 143; J. Kracik, W Galicji trzeźwiejącej, 
krwawej i pobożnej, Kraków 2007, s. 47.

91M. Zagórniak, Problem świadomości narodowej ludności na terenach Polski i tak zwanych 
„ziem zabranych” w czasie powstania styczniowego 1863/4, w: Myśl polityczna od historii do 
współczesności. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Waldenbergowi, red. B. Stoczewska, 
M. Jaskólski, Kraków 2000, s. 535-536.

92Kronika tygodniowa, „Zgoda”, nr 3, 18 I 1888, s. 1.
93Obmowa, „Zgoda”, nr 15, 13 IV 1899, s. 1; F. Stasik, Polska emigracja zarobkowa, s. 199-

200, 210.
94Pogadanka tygodniowa, „Gazeta Chicagoska”, nr 15, 24 III 1885, s. 1.
95K. S., Pogląd na stosunki tutejszej emigracyi, „Zgoda”, nr 38, 17 IX 1890, s. 8; [Henryk Ka-

łussowski do Rządu Centralnego Związku Narodowego Polskiego 2 IX 1891], tamże, nr 42, 21 
X 1891, s. 1. 
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chwiejne granice między zaprzaństwem a pragmatyzmem96. Dla Zbigniewa 
Brodowskiego, jednego z redaktorów „Zgody”, „patriotyzm wiele zdziałać 
może w duszach bohaterskich, ale nie żądajmy znów tego bohaterstwa od 
naszego ludu, który” – jak twierdził – „czując się w Ameryce wolniejszym  
i mając jeszcze w żywej pamięci tę biedę, której we własnym kraju doznał, 
z niedowierzaniem będzie myślał o przesiedlaniu się do ziemi ojców. Bierz-
my rzecz z praktycznego stanowiska” – dodawał – „a nie jak nam chwilowe 
idealne porywy szeptają”97.

Głosy te jednak nie zdominowały łamów tygodnika na tyle, aby wyprzeć 
bardziej nośne znaczeniowo nuty patriotyczne i pochwałę bohaterstwa. Nie 
wszyscy mieli ochotę zgłębiać niuanse polityki ugodowej i odnosić je do siebie 
samych. Wygodniej było przyjąć uproszczone opinie kierowane pod adresem 
ugodowców krajowych, które mogły być faktycznie dla przeciętnego emigran-
ta odpychające. Tomasz Siemiradzki, dostrzegając prądy ugodowe przedosta-
jące się do Polonii przez pisma krajowe, utrzymywał, że nie adaptują się one 
wśród tamtejszych Polaków. Odnosił on wrażenie, że „dla polskiego ludu  
w Ameryce, sam wyraz ugoda […] jest wstrętnym”, a „sofistyczna polityka pe-
tersburskich ugodowców jest tu dla nas stanowczo za mądra; my tu wierzymy 
w aksjomat, że „lud przetrwa wszystko” i nie czujemy ani pociągu, ani zaufania 
do tak zwanego politycznego handlu”98. Obserwując porewolucyjne przemia-
ny na ziemiach polskich, „Zgoda” w przededniu Wielkiej Wojny z satysfakcją 
donosiła, iż „zbrzydła […] narodowi wszelka ideowość uboczna zalatująca 
zbytnio całkowitą bezideowością, a dusza narodu zaczęła się zwracać ku sta-
rym ideałom – ku szabli i kulbace”99. W prasie związkowej obserwujemy więc 
ciągłe wahania między racjami utylitarnymi a idealistycznymi: „Tak więc mar-

96„Głównym warunkiem świetności i dobrobytu każdego narodu – przekonywała „Zgoda” 
– jest staranie się pojedynczych jego członków o utrzymanie rodziny i wzbogacenie się. Skoro 
pojedynczy członkowie bogacą się i porastają w piórka, tam samem naród staje się bogatym 
potężnym i ma poważanie u innych narodów. Pieniądz dzisiaj rządzi światem – nawet siła przed 
prawem temu potężnemu bożkowi władzy ustąpić musi. Toteż i naród nasz polski przyszedł do 
tego przekonania, że nie drogą krwawych powstań przeciw tyranom i ciemiężycielom starać 
się winien o odbudowanie ojczyzny, lecz pracą, dobrobytem, oświatą pobije potrójnego wroga. 
I my tutaj w Ameryce, jako nieodrodna cząstka naszego polskiego narodu, staramy się i starać 
powinniśmy w pierwszym rzędzie o dobrobyt familii, o wzrost przemysłu i handlu polskiego, bo 
skoro staniemy się zamożniejszymi, więcej możemy łożyć na ofiary narodowe i publiczne”, [bez 
tytułu], „Zgoda”, nr 3, 16 I 1889, s. 1.

97Kronika tygodniowa, „Zgoda”, nr 2, 11 I 1888, s. 1.
98T. Siemiradzki, Z wychodztwa i kolonii, „Przegląd Wszechpolski”, nr 5, 1 III 1897, s. 116.
99Sprawy Idejowe Związku, „Zgoda”, nr 32, 7 VIII 1913, s. 1.
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nieją siły nasze, tak też znika sen wielkości naszej. Bo w tych chęciach i rzad-
kich objawach dążeń wspólnych wszystko się rozbija o jedno smutne «ale»”100. 
W poetyckim brzmieniu wyrażono w „Zgodzie” ten dylemat słowami:  
„A więc na rozstajnych drogach popasamy się ostem i pokrzywą i pijemy z ka-
łuży zgniłą wodę fałszu […] Nas wychodźców ojczyzna sądzić będzie najsuro-
wiej. Uprowadziwszy bowiem arkę przymierza z Bogiem i ludzkością, nie nie-
siemy ją bitym prawdy gościńcem ale błądzimy z nią po manowcach, swarząc się  
o drogi i kłócąc się, kto ją poniesie i kto z przodu, a kto z tyłu za nią pójdzie”101.

Na marginesie tych wzniosłych dylematów i sporów dały się słyszeć gło-
sy wyrastające poza schemat przyjętych sposobów myślenia o powinnościach 
wobec ojczyzny i związanych z tym ocen zachowań ludzkich. Jeden z czytel-
ników tygodnika starał się uchwyć problem z innej perspektywy, tym samym  
w sposób świadomy, czy też nieuświadomiony, częściowo dezaktualizował 
uwarunkowany przez tradycję konflikt postaw, ukazując jego nieadekwatność 
w kontekście przemian cywilizacyjnych.

„Z jednej strony naród chce być narodem, tak z drugiej strony człowiek 
chce być człowiekiem” – pisał – „oto dwie przyczyny buziaków cesarskich, któ-
rych odgłos ma rozszarpać i zabić te dwa widma. Wobec tych dwóch przy-
czyn jesteśmy między Scyllą i Charybdą. Jesteśmy z jednej strony niepopraw-
nymi marzycielami, marzymy o jednym tylko ideale, o Polsce całej wolnej  
i niepodległej. Z drugiej strony nie poświęcimy również osobistej wolności, bo 
nie pozostajemy w tyle i dążymy za biegiem postępu, za duchem czasu. Na ca-
łym zatem świecie ta ostatnia przyczyna stanowczo dzisiaj przeważa. Rzecz to 
zresztą naturalna, gdyż to żądanie jest produktem cywilizacji dziewiętnastego 
wieku”102.

Głos ten stanowił wyraz świadomości czasu historycznego, w którym przy-
szło mu żyć, powiązań między nowoczesnością a zacofaniem oraz cywilizacyj-
nych aspiracji tej części wychodźstwa świadomej aktualnych przemian moder-
nizacyjnych. Odsłonił on zarazem nowe punkty odniesienia dla grup polonij-
nych reagujących na zmieniającą się rzeczywistość i szukających praktycznego 
sensu w sporach Polaków o ideały narodowe. 

100Równi z równymi, „Zgoda”, nr 4, 27 I 1898, s. 1.
101Przebudźmy się ze snu sztucznego, „Zgoda”, nr 37, 12 IX 1894, s. 1.
102[Korespondencja z Nowego Jorku], „Zgoda”, nr 26, 2 IX 1885, s. 1.
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The attitude of Polish-American „Zgoda” towards conciliatory 
policy in the second half of the 19th century
The following article deals with the attitudes of the representati-
ves of the Polish community in America connected with the Polish 
National Alliance towards conciliatory policy of the Poles under 
occupation in the second half of the nineteenth century. The ma-
gazine Zgoda - the official organ of the PNA - was a public forum 
through which the PNA community expressed their views. This 
magazine columnists generally were critical of conciliatory attitu-
des of the national communities gathered in the magazines: Czas 
in Cracow and Kraj, the magazine published in St. Petersburg by 
Erasmus Piltz. However, voices of condemnation towards the advo-
cates of loyalism formulated by Zgoda were not always associated 
with the uncompromising attitude of Poles in exile in the United 
States. Finally, we can observe a large discrepancy between what 
was written in the weekly and the actual position of both the Polish 
community institutions and ordinary individuals on a compromise 
with the occupant.

Słowa kluczowe: 
Związek Narodowy Polski, prasa etniczna w USA, emigracja pol-
ska w USA w XIX wieku

Key words:
the Polish National Alliance, ethnic press in the USA, the Polish emigra-
tion in the USA in the 19th century
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JACEK KNOPEK – Toruń

Społeczności polskie i polonijne w Afryce:
specyfika badań i dokonania 
środowisk naukowych

Mimo iż pobyt pierwszych mieszkańców z ziem polskich na Czarnym Lą-
dzie odnotowany źródłowo został już w okresie średniowiecza, to jednakże 
Afryka nie stała się miejscem stałego osiedlenia i zamieszkania dużych liczeb-
nie skupisk polonijnych. Współcześnie wielkość zbiorowości polskich i polo-
nijnych na Czarnym Lądzie szacować można zaledwie na kilkanaście tysięcy, 
a z wielkości tej największa jest ich obecność w Republice Południowej Afry-
ki. Pomimo tego, iż w różnych okresach historycznych napływały na Czarny 
Ląd mniejsze i większe grupy polskich emigrantów, specjalistów i kadr na-
ukowo-technicznych, skupiska te nie charakteryzowały się większą trwałością  
i najczęściej po kilku, kilkunastu latach zanikały bądź podejmowały migrację 
na inne kontynenty. Z faktem tym należy też wiązać stosunkowo niewielkie, 
względem innych kontynentów, zainteresowanie nauki polskiej, a tym bardziej 
światowej, problematyką polskich i polonijnych skupisk na Czarnym Lądzie1.

*Dr hab. Jacek Knopek – politolog; profesor nadzwyczajny na Wydziale Politologii i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale humanistycz-
nym Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.

1Mimo tak lansowanej tezy należy wskazać, że na temat diaspory polskiej w Afryce w polskim 
piśmiennictwie pojawiło się do chwili obecnej kilkadziesiąt monografii i opracowań książkowych 
oraz kilkaset artykułów o charakterze naukowym. Do tego należy doliczyć kilka tysięcy artykułów 
prasowych i przekazów internetowych oraz setki i tysiące wspomnień, pamiętników czy dzienników,  
w których można znaleźć bezpośrednie bądź pośrednie informacje na temat Polaków przebywa-
jących na Czarnym Lądzie. Tak przedstawione materiały do analizy spotkały się już z zaintereso-
waniem polskich badaczy, którzy w sposób historiograficzny przyczynili się do lepszego poznania 
literatury odnoszącej się do analizowanego problemu. Zob. S. Otok, Stan i kierunki badań nad zbio-
rowościami polonijnymi w Australii, Azji i Afryce, w: II Kongres Uczonych Polskiego Pochodzenia, red. 
H. Kubiak i J. Wróbel, Wrocław i in. 1984, s. 297-298; A. Żukowski, Stan i perspektywy badań nad 
Polakami i Polonią w Afryce. Zarys problematyki, w: Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan  
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Zadaniem niniejszego artykułu jest, opierając się na historiograficznej 
analizie metody historycznej, przedstawienie przeszłych i współczesnych spo-
łeczności polskich i polonijnych na Czarnym Lądzie, uwzględniając specyfikę 
badań nad dziejami diaspory polskiej na tym kontynencie. W związku z tym, 
iż badania polonijne cechują się pewnymi podobieństwami, stąd też kierunki 
badawcze stosowane przez osoby zajmujące się taką problematyką będą wyka-
zywały te same cechy. Jednakże specyfika Polaków i Polonii przebywających 
w Afryce powodowała, że techniki stosowane przy pozyskiwaniu materia-
łów różniły się od siebie. W związku z tym, iż na Czarnym Lądzie przebywali 
polscy podróżnicy, pielgrzymi, emigranci, specjaliści i duchowni, za celowe 
uznano określenie grupy tej mianem społeczności polskich i polonijnych. Nie-
kiedy pobyt nawet setek i tysięcy Polaków na tym kontynencie miał charakter 
tymczasowy i czasowy, mimo że ograniczony był w czasie nawet do kilku czy 
kilkunastu lat. Przykładem takim byli wojskowi skupieni w szeregach francu-
skiej i hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej, wojskowi i cywilni uchodźcy z lat  
II wojny światowej uciekający przed nazizmem i stalinizmem, kadry naukowo
-techniczne pracujące na rzecz rozwoju gospodarczego w okresie dekolonizacji 
oraz misjonarze i misjonarki, którzy na Czarny Ląd dotarli poprzez najczęściej 
działalność męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Informacje o najstarszych pobytach Polaków na Czarnym Lądzie odna-
leźć można najczęściej, śledząc źródła historyczne z okresu średniowiecza  
i nowożytności. Są to kroniki, roczniki, nierzadko też dekrety książęce i kró-
lewskie oraz bulle papieskie2. Materiały takie często mają charakter obco-

i perspektywy badań, red. G. Babiński i H. Chałupczak, Kraków 2006, s. 278-311 (tamże odpowiednia 
literatura przedmiotu podana w przypisach za lata 1975-2005). Historiograficznym kompendium 
wiedzy na temat pobytu, roli i działalności Polaków w Afryce jest z kolei publikacja Stefana Gołąbka: 
Związki Polski i Polaków z Afryką (do 1945 roku), Warszawa-Łódź 1978 (tamże literatura przedmio-
tu). Pozycja ta, mimo upływu lat oraz stosunkowo niewielkiej objętości, nadal jest ciekawym źródłem 
do encyklopedycznego przeglądu „polactwa w Afryce”.

2Dla przykładu mogą to być: J. Długosz, Historiae Polonicae, Kraków 1876; R. Heidenstein, 
Cancellarius sive de dignitate et officis Cancellarii Regni Poloniae, Warszawa 1960; M. Kromer, Pol-
ska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego 
księgi dwie (1578), przekład i oprac. S. Kozikowski i R. Marchwiński, Olsztyn 1984; Kronika Thiet-
mara, przeł. i kom. opatrzył M.Z. Jedlicki, Poznań 1953; Magistri Vincentii episcopi Crakoviensis. 
Chronica Polonorum, wyd. A. Przeździecki, Kraków 1862; M. Stryjkowski, Kronika polska, litew-
ska, żmudzka i wszystkiey Rusi…, Warszawa 1846, t. 1. Ciekawym źródłem przekazu, odnoszącym 
się do pierwszych pobytów mieszkańców ziem polskich w Afryce Północnej, mogą stać się – wciąż 
nie do końca wyzyskane przez badaczy – kroniki i roczniki arabskie. Na dogłębną analizę zasługi-
wałyby też źródła włoskie, hiszpańskie i portugalskie.
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języczny, gdyż dotykają innego kręgu kulturowego, stąd też problem w ich 
pozyskaniu. Wsparciem dla nich są pierwsze pamiętniki, relacje z wypraw 
odkrywczych bądź misji chrystianizacyjnych. Nieprzydatne są w tym przy-
padku księgi parafialne bądź miejskie, gdyż takowe praktycznie na Czar-
nym Lądzie nie powstały. Z informacji takich bądź publikacji będących ich 
opracowaniem korzystali autorzy referujący losy Polaków w poszczególnych 
regionach Czarnego Lądu bądź konkretnych państwach3. Pewnym dopeł-
nieniem informacji przekazywanych na temat historycznych relacji Polaków  
z kontynentem afrykańskim mogą być źródła archiwalne, które reprezento-
wane będą przez Archiwum Główne Akt Dawnych bądź zgromadzenia za-
konne, które wysyłały duchownych do pracy misyjnej, bądź których przed-
stawiciele znaleźli się na Czarnym Lądzie4. Są tam zawarte jednak informacje 
fragmentaryczne. Nieliczne spuścizny zachowały się także i w innych jed-
nostkach archiwalnych5. Do początku XX wieku, czyli lat I wojny światowej 

3W odniesieniu do Afryki Północnej uczynił tak Jacek Knopek: Migracje Polaków do Afryki Pół-
nocnej w XX wieku, Bydgoszcz 2001 (tamże literatura przedmiotu). W kontekście Afryki Zachod-
niej ten sam autor: Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie, Toruń 2013 (rozdział I, tamże literatura 
przedmiotu). Afrykę Południową omówił Arkadiusz Żukowski: W kraju złota i diamentów. Polacy  
w Afryce Południowej XVI-XX w., Warszawa 1994 (tamże literatura przedmiotu). Afryka Wschodnia 
stała się z kolei punktem odniesienia zainteresowań nieżyjącego już Henryka Zinsa: Polacy w Afryce 
Wschodniej, Lublin 1978; tenże, Polacy w Zambezji, Lublin 1988. Na szczegółowe opracowanie czeka 
jeszcze w tym zakresie Afryka Środkowa, ale kilka kwestii polskich i polonijnych znaleźć można na 
temat tego regionu w opracowaniach Stefana Gołąbka czy Henryka Zinsa.

4W związku z tym, iż począwszy od czasów nowożytnych na Czarny Ląd udawali się przedstawi-
ciele różnych zgromadzeń zakonnych, tak też informacje na ich temat uzyskać można w stosunkowo 
wielorakich źródłach. Przykładowo Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuso-
wego w Krakowie, mieszczące się przy Małym Rynku, przechowało informacje na temat działal-
ności o. Maksymiliana Ryłły w Afryce Północno-Wschodniej, a także zgromadziło dużą spuściznę 
polskich jezuitów pracujących do chwili obecnej w Zambii. Poza tym jest tam kilka pomniejszych 
poszytów zgromadzonych przez ojców jezuitów, zainteresowanych problematyką misyjną.

5W Dziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie znalazły się np. wspomnienia Hele-
ny Jakowskiej z lat 1898-1962; korespondencja prowadzona przez Izydora Sobańskiego z polskim 
emigrantem mieszkającym w Algierze; wspomnienia marynarza floty niemieckiej Józefa Pasternaka, 
który jako jeniec z lat I wojny światowej był internowany na terenie brytyjskich kolonii w Afryce; 
wspomnienia legionisty Jerzego Feliksa Szymańskiego; żywot Juliana Duszyńskiego. W Dziale Ręko-
pisów Biblioteki Narodowej w Warszawie odnaleźć można cenne wspomnienia malarza Wojciecha 
Kossaka, a także jeden z oryginalnych zapisów Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” odnoszą-
cych się do podjętej przez niego peregrynacji do Ziemi Świętej w latach 80. XVI wieku, podczas któ-
rej dużo czasu spędził w Egipcie. W Bibliotece PAN w Gdańsku znalazła się jedna z kopii wspomnień 
ziemianina Andrzeja Brochockiego i podróży przez niego podejmowanych na przełomie wieków 
XIX i XX. Biblioteka PAN w Krakowie zachowała z kolei korespondencję prowadzoną między Ta-
deuszem Smoleńskim a Mieczysławem Geniuszem podczas pobytu w Egipcie, a także sprawozdanie 
naukowe z podróży naukowej po Egipcie Tadeusza Wałka.
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i odzyskania przez Polskę niepodległości, w niewielkim stopniu nadają się 
do wykorzystania źródła drukowane, gdyż ich powstało niewiele. Ziemie 
polskie znajdowały się pod zaborami, a intelektualna część emigracji poli-
tycznej, skupiona poza granicami ojczyzny, miała dużo mniejsze możliwości 
działania6. Pewnym dopełnieniem materiału pisanego, który daje ciekawy 
obraz kontaktów Polaków z Afryką do początku XX wieku, są cmentarze7, 
czasami same imiona i nazwiska nadawane Afrykanom oraz przekazy ustne 
współczesnych mieszkańców Czarnego Lądu8.

Dla okresu międzywojennego najwięcej informacji źródłowych odno-
szących się do losów Polaków na Czarnym Lądzie dostarczają jednostki Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie9. Bazując na sygnaturach z tej instytucji, 

6Mimo ograniczonych możliwości źródła takie były publikowane i stanowią do dzisiaj cieka-
we źródło poznawcze dla badań nad dziejami Polaków w Afryce. Zob. Okólnik Polskiej Dywizji 
Kozaków Sułtańskich drukowany w Algierze 11 marca 1856 r. (w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie); Raport Jenerała Zamoyskiego do księcia Czartoryskiego z czynności dopełnionych na 
Wschodzie od czasów rozwiązania Dywizji Polskiej, Paryż 1857; Rozkaz dzienny o rozwiązaniu Pol-
skiej Dywizji Kozaków Sułtańskich drukowany w Algierze 31 sierpnia 1856 r. (w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie). W latach I wojny światowej swą aktywność na gruncie afrykańskim 
rozwinęła, co prawda, nieliczna, ale stosunkowo dobrze uposażona i, tym samym, zorganizowa-
na Polonia egipska, która powołała do życia stowarzyszenie i wydawnictwa o charakterze perio-
dycznym: „Bulletin Annuel Polonais publié par les soins de l`Association d`Impot Volontaire des 
Polonais et amis de la Pologne en Egypte – 1916” (Caire 1917) oraz „L`Egypte pour la Pologne en 
1915. Compte rende général des activités secourables” (Caire 1916). Już w okresie międzywojen-
nym źródła historyczne do dziejów polskich żołnierzy podejmujących służbę wojskową w Egipcie 
opracował i wydał Adam Benis: Une mission militaire polonaise en Egypte, Caire 1938, t. 1-2.

7Szczególnie w czasie rejsów handlowych i misji wojskowych państw europejskich kolonizu-
jących poszczególne regiony afrykańskie zdarzały się przypadki śmiertelne na skutek panujących 
epidemii czy walk toczonych z tubylcami. Następstwem tego typu zachowań były pochówki ma-
rynarzy i żołnierzy oraz towarzyszące im cokoły i tablice nagrobne. W związku z tym, iż Polacy 
zaciągali się na służbę państw kolonialnych, tak też i niektóre kwatery zajęte zostały przez po-
chówki osób mających polskobrzmiące nazwiska. Na fakt ten zwrócili uwagę autorzy opracowania 
zbiorowego Polacy w Nigerii, Warszawa 1997 i nn., t. 1-4.

8Informacje takie przekazywali niejednokrotnie polscy specjaliści pracujący w afrykańskich 
gospodarkach narodowych po II wojnie światowej. Od swoich afrykańskich współpracowników 
uzyskiwali wówczas informacje mówiące o tym, iż imię bądź nazwisko dana osoba uzyskała po 
ojcu bądź dziadku, które to postacie miały polskie korzenie. Jednym z takich przykładów był Mi-
kołaj Grunitzky, prezydent Republiki Togijskiej. Zob. J. J. Pawlik, Mikołaj Grunitzky – syn Polaka  
u sterów Republiki Togijskiej, w: Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłość – teraźniejszość – przy-
szłość, red. A. Żukowski, Olsztyn 2005.

9Spośród kolejnych jednostek archiwalnych tej instytucji na uwagę zasługują zespoły odnoszące 
się do placówek reprezentujących interesy Polaków w latach I wojny światowej, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, polskich placówek dyplomatycznych, Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Polakami 
na Obczyźnie” czy Światowego Związku Polaków z Zagranicy. W instytucji tej zdeponowane zostały 
także archiwa domowe znanych postaci z życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego czy sto-
warzyszeniowego. Jednym z ciekawszych materiałów wspomnieniowych są pamiętniki Jana Lipkow-

Jacek Knopek
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Edward Kołodziej w interesujących dwóch pozycjach książkowych odtwo-
rzył dzieje Polaków w świecie w latach 1918-193910, aczkolwiek w odniesieniu 
do Afryki mają one bardziej charakter leksykalny, gdyż nie zostały wsparte 
miarodajną kwerendą bibliograficzną i prasoznawczą11. Uzupełnieniem ma-
teriału źródłowego dla emigracji polskiej na tym terenie są spuścizny organi-
zacji i stowarzyszeń o charakterze społecznym i politycznym, jak Liga Morska  
i Kolonialna czy Stowarzyszenie „Afryka”. Podobnie, jak i w okresie wcze-
śniejszym, kilka tysięcy osób mających polskie korzenie wstąpiło w szeregi 
Legii Cudzoziemskiej, a co za tym idzie, niezwykle cennym przedsięwzię-
ciem byłoby przeprowadzenie całościowych studiów źródłoznawczych  
w archiwach francuskich, co częściowo stało się już udziałem Aleksandry 
Kasznik12, Roberta Bieleckiego13 czy Dariusza Jarosza i Marii Pasztor14. Cie-
kawym źródłem poznawczym dla tego okresu są także doświadczenia ba-
dawcze instytucji i instytutów, które powołane zostały przez organy władzy 
państwowej do nadzorowania ruchów wychodźczych czy wędrówkowych  
z ziem polskich. Kształtowane przy instytucjach tych piony naukowe zaczęły 
przygotowywać i wydawać zeszyty naukowe bądź samodzielne monografie. 
Na uwagę pod tym względem zasługują szczególnie opracowania Apoloniu-
sza Zarychty, jednak nie wszystkie jego dzieła zdołały ujrzeć światło dzien-
ne przed wybuchem II wojny światowej15. Z racji stosunkowo niewielkiego 
zaangażowania polskiej prowincji kościelnej w sprawy misyjne na Czarnym 
Lądzie mniejsze znaczenie w procesie badawczym mają archiwa kościelne  
i zakonne, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że na kontynencie pracowało  
w tym czasie kilkudziesięciu duchownych mających polski rodowód16.  
W ostatnich latach odnośnie do aktywności polskiej w Afryce powstało wię-

skiego, którego syn został znanym politykiem francuskim i z ramienia ruchu gaullistowskiego prze-
bywał w Algierii, konferując i ustalając warunki wycofania się Francji z Afryki Północno-Zachodniej 
oraz utworzenia samodzielnego państwa arabskiego na tym terenie.

10E. Kołodziej, Dzieje Polonii 1918-1939, Warszawa 1991; tenże, Wychodźstwo zarobkowe  
z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.

11Podobny charakter ma w tym zakresie i praca cytowanego już Stefana Gołąbka.
12A.H. Kasznik, Między Francją a Algierią. Z dziejów emigracji polskiej 1832-1856, Wrocław 1977.
13R. Bielecki, Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879, Warszawa 1992.
14D. Jarosz, M. Pasztor, Stosunki polsko-francuskie 1944-1980, Warszawa 2008.
15A. Zarychta, Emigracja polska 1918-1931 i jej znaczenie dla państwa, Warszawa 1933; tenże, 

Emigracja z Polski 1918-1938, mps, 1939.
16W ostatnim czasie ciekawe opracowanie na ten temat wydał Jarosław Różański: Polskie misjo-

narki i misjonarze w Afryce, Warszawa 2012.
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cej opracowań książkowych, w szczególności zaś artykułów publikowanych 
na łamach takich czasopism jak „Przegląd Polonijny”, „Studia Polonijne” czy 
„Afryka”, ale odpowiednie teksty znaleźć też można w krakowskiej „Politei” 
czy „Wrocławskich Studiach Politologicznych”, jak również wydawanych na 
Wybrzeżu „Studiach Gdańskich” oraz „Cywilizacji i Polityce”. Niezależnie 
duża grupa studiów została opublikowana w opracowaniach zbiorowych, 
stanowiąc wycinek badań bądź wkomponowując się w tło przewodniego 
tytułu książki17. 

Na okres II wojny światowej przypadł główny nurt w zakresie kształtowa-
nia się typowych skupisk polskich i polonijnych na Czarnym Lądzie. Kwe-
stie te zostały wyregulowane poprzez czynnik zewnętrzny, odnoszący się do 
działań zbrojnych, najpierw ofensywy niemieckiego nazizmu, a następnie 
radzieckiego komunizmu. Uchodźcy polscy, uciekając przed jednym bądź 
drugim totalitaryzmem, znaleźli początkowo – jak większość z nich przy-
puszczała – czasowe schronienie w brytyjskich i francuskich posiadłościach 
kolonialnych. Nowe podziały geopolityczne, jakie zaszły w Europie i świecie 
po 1945 roku, spowodowały jednak, że część z polskich emigrantów posta-
nowiła związać się z Czarnym Lądem na dłużej.

Po klęsce wrześniowej 1939 roku polskie władze polityczne, w celu pod-
trzymania ciągłości państwowej, udały się na zachód kontynentu, do Francji 
i następnie Wielkiej Brytanii. Tam też rozpoczął działalność rząd polski na 
emigracji, odtwarzając nie tylko formalne struktury państwowe, ale groma-
dząc akta dotyczące m.in. opieki społecznej w polskich obozach powstałych 
na kontynencie afrykańskim bądź podtrzymując więź z wojskowymi oraz re-
konwalescentami wysyłanymi na odpoczynek do brytyjskich terytoriów na 
Czarnym Lądzie. Kiedy nad Wisłą sukcesywnie władzę przejmowali komu-
niści, rząd londyński nie zaprzestał działalności, dalej podtrzymując kontakty 
ze skupiskami polskimi i polonijnymi w Afryce oraz gromadząc odpowiednie 
dokumenty. Stąd też osoby pragnące zająć się sprawami Polonii afrykańskiej 
z tego okresu najciekawsze materiały źródłowe odnajdą w Instytucie Polskim 

17Przykłady można byłoby mnożyć, aczkolwiek odpowiednie teksty poświęcone Afryce znalazły 
się m.in. w: Miscellanea oświaty polonijnej, red. J. Knopek, Bydgoszcz 1999; Polonia wobec integracji 
europejskiej, red. J. Knopek, Bydgoszcz 2000; Kształtowanie się elit polonijnych, red. J. Knopek, Byd-
goszcz 2003; Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, red. J. Knopek, Toruń 2006; Liderzy  
i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, red. J. Knopek, Koszalin 2011; Przywództwo polityczne  
a przywództwo polonijne. Między teorią a praktyką, red. J. Knopek, Koszalin 2011.
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i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie18. Część materiałów 
emigracyjnych wędrowała dalej za polskimi elitami politycznymi, stąd odna-
leźć je można w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku19 czy Instytu-
cie Hoovera Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii20. Uzupełnieniem tego typu 
materiałów są dokumenty zdeponowane w Archiwum Akt Nowych w War-
szawie21, stosunkowo liczne pamiętniki, wspomnienia i dzienniki polskich 
emigrantów, którzy zdecydowali się na powrót do kraju i przekazali je do 
bibliotek czy muzeów państwowych. Niezależnie od tego faktu stosunkowo 
dużą grupę materiału badawczego znaleźć można w opublikowanych wspo-
mnieniach uchodźców z lat II wojny światowej, które wydawano w postaci 
książek, artykułów sprawozdawczych czy prasowych. Materiały te ilustrują 
nie tylko przeżycia ludności, ale odnoszą się także do otaczającego świata, opi-
sów ludności afrykańskiej, stosunku białych do czarnych i odwrotnie. 

Czas po II wojnie światowej podzielić można na kilka podokresów,  
w szczególności jednak materiał badawczy z pierwszych powojennych lat zde-
ponowany jest w instytucjach powiązanych z działaniami rządu polskiego na 
uchodźstwie22. Sukcesywnie jednak, poczynając od 1956 roku, obserwuje się 
coraz większe zainteresowanie sprawami afrykańskimi w kręgach politycz-
nych PRL-u, co związek miało ze zmianą nastawienia Związku Radzieckiego 
do ruchów narodowo-wyzwoleńczych na Czarnym Lądzie i wkomponowa-
niem w tę politykę także swych satelitów z Europy Środkowo-Wschodniej. 

18Instytucja ta posiada – poza Archiwum Akt Nowych – zdecydowanie najwięcej materiałów 
źródłowych odnoszących się do skupisk polskich w Afryce, zarówno w okresie II wojny światowej, 
jak i po jej zakończeniu. Wśród nich wyróżnić można akta oddziałów Samodzielnej Brygady Strzel-
ców Karpackich, dzienniki pokładowe polskich statków, akta odnoszące się do polskich oficerów słu-
żących w brytyjskich wojskach kolonialnych w Afryce Zachodniej, akta odnoszące się do transportu 
polskich uchodźców z Azji Środkowej na Czarny Ląd, akta związane z nadzorowaniem polskich 
obozów w Afryce Wschodniej i Południowej, dokąd trafili polscy uchodźcy, ponadto kolekcje pry-
watne przekazywane do tej instytucji przez polskich emigrantów, m.in. z Afryki oraz wiele innych.

19Wśród poszytów znajdujących się w Nowym Jorku wskazać można na akta Ambasady RP  
w Londynie, archiwum rządowe, archiwalia związane z działaniami zbrojnymi, w których udział bra-
li Polacy, a także kolekcje prywatne.

20W tej jednostce odnotować można archiwalia związane z placówkami dyplomatycznymi, 
akta Ministerstwa Informacji i Dokumentacji Rządu RP na uchodźstwie, czy też akta Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie.

21W placówce tej znajdują się tzw. odpryski, czyli pojedyncze akta z Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Społecznej Rządu RP w Londynie, Polskiego Gimnazjum i Liceum w Algierze, sprawozdania  
z wizytacji w obozach polskich w Afryce Wschodniej i Południowej, listy transportowe i inne.

22Będzie to wzmiankowany już Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego  
w Londynie. 

Społeczności polskie i polonijne w Afryce...



298

Głównymi elementami, kładącymi podwaliny pod późniejszą współpracę 
polityczną i gospodarczą, stały się: wysyłanie polskich specjalistów do niektó-
rych afrykańskich państw powstających w drodze dekolonizacji oraz przyj-
mowanie do szkół średnich oraz na studia w Polsce afrykańskiej młodzieży. 
Pierwsi z nich po kilku latach spędzonych na Czarnym Lądzie najczęściej 
wracali do kraju, gdyż zatrudniani byli przez polskie instytucje zajmujące się 
handlem międzynarodowym23. Nieliczni decydowali się jednak na zerwa-
nie kontraktu i wyjazd do innych afrykańskich państw, w szczególności do 
RPA. Przedstawiciele państw afrykańskich, którzy przyjeżdżali nad Wisłę, 
wchodzili z kolei w związki małżeńskie najczęściej z Polkami, dzięki czemu 
w krajach Czarnego Lądu tworzyła się nowa kategoria Polonii – rodziny mie-
szane oraz ich potomstwo24. Inną grupę wywodzącą się z Polski, która zaczęła  
w coraz większym stopniu zasilać kontynent afrykański, stanowili polscy du-
chowni – misjonarze i misjonarki, udający się na Czarny Ląd w celach chry-
stianizacyjnych25.

W środowiskach afrykańskich dochodziło niejednokrotnie do spotkań 
Polonii zorientowanych na współpracę z rządem londyńskim, z polskimi 
specjalistami przyjeżdżającymi na kontrakty indywidualne i zbiorowe znad 
Wisły. Ponadto spotykano się z przedstawicielami rodzin polsko-afrykań-
skich i polsko-arabskich. Grupy te często decydowały o sile społeczności 
polskich i polonijnych w poszczególnych krajach Czarnego Lądu26.

W okresie do 1989 roku stosunkowo rzadko podejmowano badania 
zmierzające do odtworzenia roli, jaką Polacy pełnili na kontynencie afrykań-
skim. Przyczyną takiego stanu rzeczy były nie tylko problemy ideologiczne, 
ale przede wszystkim dostępność źródeł, które na gruncie polskim prak-
tycznie nie występowały bądź dostępne były dla wąskiego kręgu odbiorców. 
Nieliczne artykuły naukowe powstałe nad Wisłą odnosiły się do polskich 
specjalistów pracujących w gospodarkach afrykańskich bądź misjonarzy  

23Na kontrakty indywidualne kierował Polservice, specjalnie do tego celu powołana instytucja 
rządowa. Kiedy w wyniku następstw 1989 roku została ona rozwiązana, jej dokumentacja trafiła 
do Archiwum Akt Nowych.

24Kandydatom z tzw. krajów rozwijających się gospodarczo oferowano roczny kurs językowy 
w Łodzi, gdzie następowała ich rejestracja oraz gromadzenie podstawowych danych na ich temat.

25Zob. J. Różański, Polskie misjonarki i misjonarze.
26Do 1989 roku jedynie przedstawicieli Polonii południowoafrykańskiej stać było na prowadze-

nie własnej działalności wydawniczej, inne społeczności takiej możliwości były praktycznie pozba-
wione.
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i misjonarek, którą to problematykę poruszały kręgi kościelne i zakonne oraz 
publikowały w periodykach mających religijny charakter. Praktycznie nie 
zajmowano się najliczniejszym skupiskiem polskim i polonijnym powstałym 
na Czarnym Lądzie, a mianowicie w Republice Południowej Afryki. Izolacja 
tego państwa wynikała przede wszystkim z propagowania przez ten system 
zasad dyskryminacji rasowej.

Problematyką polskich i polonijnych skupisk na Czarnym Lądzie na 
większą skalę zaczęto się zajmować badawczo i poznawczo po 1989 roku. 
Było to możliwe po likwidacji barier ideologicznych i upadku państwa re-
alnego socjalizmu w warunkach polskich, swobodniejszym postępowaniem 
władz kościelnych i zakonnych, a także w związku z likwidacją central handlu 
zagranicznego. Znaczna część ich dokumentacji zaczęła trafiać do archiwów, 
dzięki czemu można było rzetelnie odtworzyć pobyt i działalność np. pol-
skich specjalistów na tym kontynencie. Ponadto wolna gospodarka spowo-
dowała rozwój przedsiębiorczości, a demokratyzacja systemu zlikwidowała 
cenzurę, co umożliwiło swobodny druk wspomnień i pamiętników z okresu 
pracy w Afryce. Elementy te z kolei poszerzyły w znaczący sposób możli-
wości badawcze, które zaowocowały powstawaniem monografii i opracowań 
oraz kolejnych studiów i artykułów. Wolny rynek spowodował też i pewne 
straty bibliograficzne, gdyż niektóre czasopisma przestały się ukazywać – jak 
„Afryka, Azja, Ameryka Łacińska” – ze względu na brak środków finan-
sowania, inne – jak „Przegląd Polonijny” – zmieniły swój profil badawczy, 
bardziej dopasowując się do potrzeb międzynarodowych. Niemniej jednak, 
powstałe publikacje w sposób zadowalający zaczęły odtwarzać perspektywy 
życia i działalności Polaków na Czarnym Lądzie. 

Jedną z ciekawszych inicjatyw wydawniczych w ostatnich latach podję-
ło Towarzystwo Polsko-Nigeryjskie, które wyodrębniło się z wcześniej dzia-
łającego Towarzystwa Polsko-Afrykańskiego. Przede wszystkim własnym 
sumptem zaczęło ono przygotowywać publikacje na temat kraju, w którym 
działali jego członkowie. 4-tomowa seria wydawnicza odnosiła się jednak 
nie tylko do rysu historycznego pobytu Polaków w Nigerii, ale propagowała 
także tematykę wspomnieniową, egzemplifikowała osiągnięcia poszczegól-
nych grup zawodowych, czy wreszcie odtwarzała losy Polaków w całym re-
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gionie27. Dzieło to kontynuowane było dalej w wersji anglojęzycznej28 oraz 
2-tomowym wydaniu mówiącym o państwach Afryki Zachodniej29. Inną 
ciekawą inicjatywą jest wydawane w Olsztynie „Forum Politologiczne”, którą 
to serię rozpoczął tom obrazujący oblicze kontaktów polsko-afrykańskich30. 
W ostatnim okresie diaspora polska w Afryce stała się przedmiotem szcze-
gólnego zainteresowania poznawczego i naukowego Arkadiusza Żukowskie-
go31 i Jacka Knopka32, do których dołączali także inni33. Obroniono na ten te-
mat kilka rozpraw doktorskich, głównie z historii i politolgii, a wspomniana 
problematyka stała się podstawą do ubiegania o stopień naukowy doktora 
habilitowanego przez dwóch kandydatów34. Podstawowe informacje na te-
mat diaspory polskiej w Afryce odnaleźć też można w opracowaniach lek-
sykalnych bądź encyklopedycznych35. Co prawda, brakuje w okresie III RP 
instytucjonalnych ośrodków zajmujących się problemami Czarnego Lądu, 
a tym samym pobytu i działalności tam Polaków, jak kwestia ta wygląda-
ła w czasach PRL-u, ale badania nad tym kontynentem są dalej prowadzone  
 

27Polacy w Nigerii, red. J. Machowski, Z. Łazowski i W. Kozak, Warszawa 1997, t. 1; Polacy  
w Nigerii, red. Z. Łazowski, Warszawa 1998, t. 2: Wspomnienia; Polacy w Nigerii, red. Z. Łazowski 
i J. Wójcik, Warszawa 2000, t. 3: Budowniczowie; Polacy w Nigerii, red. Z. i S. Łazowscy, Warszawa 
2000, t. 4: Polacy w krajach Afryki Zachodniej.

28Poland`s Relations with West Africa, ed. Z. Łazowski, Warsaw 2004.
29Państwa Afryki Zachodniej: fakty – problemy stabilizacji i rozwoju – polskie kontakty,  

red. Z. Łazowski, Warszawa 2006-2008, t. 1-2.
30Zob. Kontakty polsko-afrykańskie.
31A. Żukowski, W kraju złota i diamentów; tenże, Polsko-południowoafrykańskie stosunki poli-

tyczne, Olsztyn 1998; tenże, Diaspora polska w Republice Południowej Afryki w warunkach współ-
czesnej unifikacji i dywersyfikacji świata, Olsztyn 2008. Ponadto w dorobku autora znalazło się 
kilkadziesiąt artykułów odnoszących się szczególnie do Polonii południowoafrykańskiej. 

32J. Knopek, Migracje Polaków do Afryki Północnej; tenże, Stosunki Polski z krajami Afryki Za-
chodniej. Historia i współczesność, Bydgoszcz 2008; tenże, Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie. 
Podobnie w dorobku tego badacza znajduje się kilkadziesiąt studiów i artykułów poświęconych 
stosunkom polsko-afrykańskim i Polakom przebywającym na Czarnym Lądzie.

33Np. A. Kapiszewski, W. Bożek, Polacy i Polonia w krajach arabskich w II połowie XX wie-
ku, „Przegląd Polonijny” 2001, z. 1, s. 29-43; D. Szczechowska-Frączyk, Polscy osadniczy w Angoli  
w okresie międzywojennym, „Afryka” 2002, nr 15, s. 65-82; E. J. Jaremczuk, KGHM Polska Miedź 
S.A. Związki z Afryką, w: Kontakty polsko-afrykańskie; B. Ndiaye, Stosunki polsko-senegalskie. Stan 
obecny i perspektywy, w: Kontakty polsko-afrykańskie; J. J. Pawlik, Mikołaj Grunitzky – syn Polaka; 
M. Jarnecki, Madagaskar w polskich koncepcjach i planach kolonialnych, „Sprawy Narodowościo-
we” 2006, z. 28.

34Sytuacja taka miała miejsce w przypadku osiągnięć naukowych Arkadiusza Żukowskiego 
i Jacka Knopka.

35Zob. Diaspora polska, red. A. Walaszek, Kraków 2000; Encyklopedia polskiej emigracji i Polo-
nii, red. K. Dopierała, Toruń 2003-2005, t. 1-5.
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w sposób mniej systematyczny i bardziej indywidualny, gdyż osoby zaintereso-
wane nie mają już do dyspozycji całych zespołów badawczych, a muszą same 
podejmować nowe zadania i opracowywać kolejne zagadnienia warte uwagi.

Specyfika badań nad dziejami diaspory polskiej w Afryce uległa znacznym 
przemianom, co odnieść można i do innych skupisk polskich i polonijnych 
funkcjonujących w świecie. Duża w tym zasługa łączności elektronicznej  
i powszechna dostępność do Internetu. Od pewnego czasu każda organiza-
cja czy stowarzyszenie polonijne pragnące ubiegać się o dofinansowanie musi  
w celu uwiarygodnienia swego statusu posiadać stronę internetową. Kwestie te 
pozytywnie wpływają na podejmowanie badań przez kolejnych autorów, gdyż 
zawarta na stronach tych sprawozdawczość wyrobić może opinię na temat ich 
działalności, daje informacje na temat liczby członków, potrzeb i prognoz na 
przyszłość. Ze względu na 30-letni okres karencji mniejszą rolę poznawczą dla 
ostatniego okresu pełnią źródła archiwalne, gdyż w celu ich weryfikacji należy 
uzyskać zgodę przełożonego konkretnej. W związku z tym, iż Wydział, a na-
stępnie Departament Polonii powstał w strukturach Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, tak też zgoda taka uzależniona jest od dyrektora Departamentu bądź 
podsekretarza stanu w ministerstwie. W bardziej uznaniowy sposób traktowa-
ne są dokumenty składowane w archiwach zakonnych, w których zgoda kusto-
sza bądź prowincjała także jest wymagana. Istotną trudnością w tym względzie 
pozostaje fakt gromadzenia takich dokumentów przez różne ośrodki zakonne 
i diecezjalne, które zdecydowały się na wysłanie księży, braci i sióstr zakonnych 
na misje do krajów afrykańskich. Bez dogłębnej kwerendy z kolei nie jest moż-
liwe, aby takim problemem się zająć36. Wraz z rozwojem sieci Internetu coraz 
większą rolę pełni także korespondencja elektroniczna bądź Skype, dzięki cze-
mu nie trzeba już – jak niegdyś – odbywać kosztownych i długich podróży na 
Czarny Ląd w celu pozyskania podstawowych informacji, którym towarzyszy-
ły także cele poznawcze. Jeszcze 30 lat wstecz korespondencja tradycyjna bądź 
paczka pocztowa, jeżeli w ogóle trafiła do adresata, „wędrowała” przez kolejne 
punkty kontrolne przez kilka czy kilkanaście tygodni, zanim dotarła do miejsca 
przeznaczenia. Obecnie niezbędne do napisania artykułu informacje otrzymać 
można w czasie kilku godzin bądź kilku dni, a kwestie te zależne są jedynie do 
sprawności technicznej i technologicznej adresata i odbiorcy oraz chęci udziele-

36Z kwerend takich korzystał Jarosław Różański, kreśląc informacje odnoszące się do polskich 
misji na Czarnym Lądzie. Zob. tenże, Polskie misjonarki i misjonarze.
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nia pomocy. Nawet na Czarnym Lądzie, będącym zapóźnionym elektronicznie  
i technologicznie względem innych kontynentów świata, nowości audiowizu-
alne także docierają do zainteresowanych.

Nagromadzona literatura przedmiotu, większa dostępność do źródeł ar-
chiwalnych, łącza elektroniczne, a także możliwość szerokich konwersacji 
z przedstawicielami kadr naukowo-technicznych, którzy niegdyś i jeszcze 
obecnie podejmowali i podejmują zatrudnienie na Czarnym Lądzie, po-
woduje, że w niedalekiej przyszłości spodziewać się można przygotowania, 
opracowania i wydania książki obrazującej pobyt i działalność Polaków oraz 
Polonii w Afryce w jej historycznej i współczesnej perspektywie. Opracowa-
nia takiego, jak do tej pory brakuje zarówno w polskim, jak i obcym piśmien-
nictwie. W ten sposób zostałaby wypełniona swoista luka bibliograficzna od-
nosząca się do badań polonijnych w świecie.

The Polish communities abroad in Africa: 
the specificity of the research and achievements 
of the research centres
The article points out the specificity of the research on the Polish 
communities in Africa, as well as achievements of the research 
centres related to studying this issue. The article noted that in the 
historical development, on the Dark Continent no larger centres 
of the Polish community were formed. Among the various social 
groups which came to Africa were soldiers serving in the French 
and Spanish Foreign Legion, political refugees during the Second 
World War, experts and the research and technical personnel, and 
Polish missionaries. However, these centres appeared and disappe-
ared, hence the contemporary Polish community abroad in Africa 
can be estimated only at a few thousand people.
In the nineteenth century, the political emigration in France became 
interested in the problems of the Poles abroad. After the rebirth of 
the Republic of Poland in 1918 special institutions were established 
and they dealt with the problems of emigration, which resulted in 
research interest focusing on these problems. After World War II, 
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the Polish researchers gave a lot of attention to the issues of the 
Polish community abroad in Africa. The studies undertaken after 
1989 constitute the greatest achievements in this area.
Books and scientific articles are the primary source of information 
about the Polish communities abroad on the Dark Continent. Re-
searchers use the source materials deposited in the state, church 
and monastic archives, libraries, and institutions in exile. Intere-
sting research materials are in diaries, memoirs as well as articles 
and press annotations. Relevant materials are also kept by state au-
thorities such as the Ministry of Foreign Affairs. However, access 
to such documents is difficult. Recently, the Internet has become  
a new source of information about the Polish centres abroad.

Słowa kluczowe: 
Polonia, Polacy, Polska, Afryka, historiografia

Key words: 
the Polish community abroad, the Poles, Poland, Africa, historio-
graphy
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JERZY KUZICKI – Rzeszów 

Specyfika badań nad duchowieństwem
Wielkiej Emigracji (1831-1863)1 

Problem przedstawiony w tym artykule dotyczy specyficznej zbiorowo-
ści emigracyjnej składającej się z kilku środowisk duchownych. Znaleźli się 
wśród nich byli kapelani powstania listopadowego oraz inni księża, którzy 
walczyli z bronią w ręku w kolejnych insurekcjach polskich w XIX wieku. 
Inne środowisko stanowili powstańcy, którzy na emigracji wybrali drogę 
powołania kapłańskiego lub zakonnego. Podjęli oni studia teologiczne we 
Francji i Rzymie, a po przyjęciu święceń kapłańskich i zakonnych pracowali 
w diecezjach francuskich, włoskich, angielskich lub wstąpili do domów za-
konnych w krajach Europy Zachodniej. Charakterystyczną grupę ducho-
wieństwa emigracyjnego stanowili zmartwychwstańcy. Jako zgromadzenie 
zakonne prowadzili od 1842 roku duszpasterstwo wśród polskich tułaczy  
w Paryżu i Rzymie. Zróżnicowane pod względem badawczym środowisko 
stanowili kapelani powstania listopadowego. Kapelanami określano du-
chownych katolickich, wykonujących podczas powstania listopadowego, 
jak i krakowskiego, Wiosny Ludów czynności duszpasterskie w oddziałach 
regularnych i partyzanckich, jak i tych, którzy czynnie (z bronią w ręku) wal-
czyli w XIX-wiecznych insurekcjach. Na emigracji władze administracyjne 
krajów osiedlenia zaliczały do kapelanów również kleryków i nowicjuszy za-
konnych, którzy walczyli z bronią w ręku w listopadowej insurekcji. 

1Szczegółowe przedstawienie literatury przedmiotu i badań nad duchowieństwem Wiel-
kiej Emigracji we Francji autor przedstawił we wstępie do swej pracy Nieść wiarę i nadzieję 
na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym 
Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863), Rzeszów 2014, s. 11-38. 
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Zagadnienie duchowieństwa Wielkiej Emigracji przywołuje zwykle skoja-
rzenia ze zmartwychwstańcami, co jest dalekie od całościowego ujęcia proble-
matyki. Brakuje monograficznego spojrzenia na duchowieństwo emigracyjne 
w latach międzypowstaniowych, co powinno stanowić inspirację do podjęcia 
badań. Należy ustalić liczbę duchownych polskich, rozproszenie w krajach 
emigracyjnych. Poza tym, trzeba przybliżyć ich losy i aktywność. Koncentru-
jąc się na duchowieństwie łacińskim, nie można pominąć wątków związanych  
z unitami, gdyż problem tego obrządku zaznaczył się w dziejach wychodźstwa 
polistopadowego. Uwagę zwraca również specyficzny horyzont geograficzny 
badań nad duchowieństwem. W tej perspektywie należy ująć wszystkie kra-
je, gdzie znajdowało się w okresie międzypowstaniowym tułactwo polskie.  
W tym czasie najwięcej polskich emigrantów przebywało we Francji, następnie 
w Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, krajach niemieckich, Algierii 
i Stanach Zjednoczonych. We wszystkich tych państwach emigranci (w tym 
duchowni) znajdowali się w odmiennej sytuacji polityczno-społecznej. Np.  
w porównaniu z Francją, gdzie było największe skupisko Polaków, działalność 
duchownych w Anglii była bardziej skomplikowana. Wynikało to m.in. z fak-
tu, że mimo licznych prześladowań, duża część społeczeństwa francuskiego 
była przywiązana do Kościoła katolickiego, bez większych problemów funk-
cjonowała hierarchia kościelna. Nie można tego powiedzieć o społeczeństwie 
brytyjskim, zdominowanym przez anglikanów. Aż do 1850 roku Anglia z jej 
826 kapłanami uważana była za kraj misyjny. W 1840 roku w Londynie było  
26 katolickich miejsc kultu, a były to przeważnie kaplice prywatne. Tymczasem 
w mieście mieszkało wtedy ponad 75 tys. emigrantów z Irlandii, sporo Niem-
ców, Włochów, Polaków  i rzesze katolików angielskich2. 

Literatura przedmiotu jest zróżnicowana. Nasza wiedza obejmuje prawie 
wszystkie aspekty życia politycznego Wielkiej Emigracji, istnieje również bo-
gata literatura biografistyczna. Brakuje jednak spojrzenia na wychodźstwo 
polistopadowe z perspektywy określonej grupy (społecznej, zawodowej, wy-
znaniowej) i jej uczestników3. W polskiej historiografii powstały prace doty-

2K. Marchlewicz, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863), Poznań 2008,  s. 173.
3Wyjątek stanowią prace: B. Konarskiej, Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach 

we Francji 1832-1848, Warszawa 1986; tejże, Emigranci polscy z wykształceniem medycznym w życiu 
społeczeństwa francuskiego po roku 1831, w: Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa (1832-1864), 
red. S. Kalembka, Toruń 1980, s. 211-229; tejże, Lekarze – emigranci polscy pracujący we Francji po 
powstaniu listopadowym, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 
1981; B. Orłowskiego, Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Warszawa 1992.
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czące duszpasterstwa emigrantów, ale odnoszą się one późniejszego okresu.  
W kraju ukazało się szereg artykułów naukowych dotyczących tej problematy-
ki, głównie w wydawnictwie KUL – „Studiach Polonijnych”. Wcześniej podob-
ne artykuły zamieszczano w „Duszpasterzu Polskim Zagranicą” (wychodził  
w Rzymie od 1950 roku) oraz w „Colletanea Theologica”. Od 1992 roku wyda-
wane były, dzięki staraniom o. prof. Bronisława Panka, „Materiały do dziejów 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji”. Wymienione wyżej wydawnictwa oraz 
tacy autorzy, jak: ks. Roman Dzwonkowski, Stanisław Gajewski, ks. Piotr Taras,  
ks. Kazimierz Kosicki, ks. Anastazy Nadolny, Jadwiga Plewko, ks. Bernard Ko-
łodziej skupiają się jednakże na duszpasterstwie polonijnym pod koniec XIX 
i w XX wieku4. Do tej pory Misja Polska w Paryżu (od 1922 roku Polska Mi-
sja Katolicka we Francji) nie doczekała się osobnej monografii. Na jej temat 
powstało szereg opracowań przyczynkarskich, popularnonaukowych i jubile-
uszowych autorstwa ks. Augustyna Müllera, francuskiego historyka Gabriela 
Garçona, ks. Bolesława Micewskiego oraz Jerzego Klechty5. 

Grupę źródeł drukowanych tworzą pamiętniki, wspomnienia, dzienniki 
i korespondencja uczestników Wielkiej Emigracji oraz prasa. Do źródeł me-
muarystycznych, wiążących się z prezentowanym tematem, należy zaliczyć 
m.in.: pamiętnik ks. T. Puchalskiego, wspomnienia zmartwychwstańców:  
H. Kajsiewicza, P. Semenenki, H. Terleckiego oraz dziennik B. Jańskiego6. 

4R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznań-Warszawa 1988; tegoż, 
Przemiany polskiej parafii w północnej Francji 1922-1972. Studium historyczno-socjologiczne parafii 
w Oigniss, „Studia Polonijne” 1 (1976), s. 27-82; tegoż, Stan badań nad religijnością polskich skupisk 
emigracyjnych we Francji, „Studia Polonijne” 3 (1981), s. 177-185; tegoż, Duszpasterstwo Polaków we 
Francji w latach 1909-1922, „Studia Pelplińskie” 13 (1982), s. 206-224; tegoż, Religijno-społeczna rola 
duszpasterzy polskich we Francji 1920-1940, „Studia Pelplińskie”, 16 (1984), s. 169-177; S. Gajewski, 
Organizacja opieki nad wychodźcami przez duchowieństwo Królestwa Polskiego, „Studia Polonijne”  
1 (1976), s. 149-159; P. Taras, Udział Polonii w rozwoju Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, 
Lublin 1976; K. Kosicki, Duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech w latach 1945-1950, Lublin 
1993; A. Nadolny, Polskie duszpasterstwo w Austrii 1801-1945, Lublin 1994; J. Plewko, Duszpasterstwo 
Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875-1988, Lublin 1995; B. Kołodziej, 
Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003.

5A. Müller, Zarys dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji (1836-1936), (L’historique de la 
Mission catholique polonaise en France), „Polak we Francji”, Paryż 1936, s. 2-6; G. Garçon, 150ème 
anniversaire de la Mission Catholique Polonaise en France. Aperçu historique (1836-1986), Lille 
1986; B. Micewski, Geneza i działalność Misji Polskiej w Paryżu na rzecz emigracji i kraju w latach 
1836-1922, „Studia Polonijne”, 11 (1987), s. 185-201; J. Klechta, Najstarsza w świecie. Polska Misja 
Katolicka we Francji (1836-2006), Paryż 2006; tegoż, 175 lat dla Polonii, Paryż 2011 (175 ans au 
service de la Polonia, Paris 2011 w jęz. polskim i francuskim). 

6T. Puchalski, Pamiętnik 1827-1840, wstęp W. Rostocki, rękopis przygotowali J. Skarbek  
i J. Ziółek, Lublin 1987; B. Jański, Dziennik 1830-1839, odczytał z autografu i opracował A. Ja-
strzębski, Rzym 2003; H. Kajsiewicz, Pisma X… kapłana za Zgromadzenia Zmartwychwstania 
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Istotna okazała się, wydana staraniem zmartwychwstańców w Rzymie, kore-
spondencja współzałożycieli zgromadzenia: H. Kajsiewicza7 i P. Semenenki8. 
Dane biograficzne księży-emigrantów wynotować można m.in. ze spisów du-
chowieństwa, tzw. schematyzmów diecezjalnych i zakonnych. Informacje zaś 
związane z pobytem i posługą kapłańską w krajach osiedlenia Wielkiej Emi-
gracji można wydobyć ze spisów duchownych publikowanych w całym kato-
lickim świecie. Przykładem są francuskie wydawnictwa Bref de Paris. Pour l‘an-
née.., (Paris 1831-1863) oraz L´Épiscopat français depuis le concordat jusqu´à 
la séparation (1802-1905): ouvrage publié sous la direction de la Société Biblio-
graphique avec le concours de 90 collaborateurs diocésains (Paris 1907).

Badania obejmujące aktywność duchowieństwa we Francji zostały pod-
jęte już w drugiej połowie XIX wieku, jednakże miały one charakter frag-
mentaryczny. Polska historiografia, o czym wspominano, może się poszczy-
cić szeregiem prac dotyczących zmartwychwstańców9, ale zbyt mało miejsca 
poświęcono pozostałym emigrantom stanu duchownego (byłym kapela-
nom, księżom uczestnikom spisków popowstaniowych oraz innym poza 
zmartwychwstańcami zakonnikom). Emigracyjne losy kapelanów polisto-
padowych zostały zasygnalizowane zaledwie w kilku artykułach dotyczących 

Pańskiego, Pamiętnik o początkach Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. III, Berlin 
1872; A. Jełowicki, Moje wspomnienia 1804-1831-1838, Poznań 1878; H. Terlecki, Записки ар-
химандрита Владимира Терлецкого, бывшего греко-униатского миссионера. 1808-1858. 
Сообщ. и предисл. Л. Лопатинско, „Pyccкая Cтарина” 1889, т. 63, № 7, с. 1-26; № 9, с. 559-
578; 1891, т. 70, № 6, с. 581-601; т. 72, № 11, с. 351-391.

7H. Kajsiewicz, Listy (1833-1841), t. 1, red. T. Kaszuba, Rzym 2004; Listy (1842-1844), t. 2, red. 
T. Kaszuba, Rzym 2004; Listy (1845-1847), t. 3, red. T. Kaszuba, Rzym 2005; Listy (1848-1851), t. 4, 
red. T. Kaszuba, Rzym 2006; Listy (1852-1854), t. 5, red. T. Kaszuba, Rzym 2006.

8P. Semenenko, Listy (1835-1838), t. 1, oprac. T. Kaszuba, Rzym 1980; Listy (1838-1842), t. 2, 
oprac. J. Mrówczyński, M. Traczyński, Rzym 1986; Listy, t. 5, oprac. M. Traczyński, Rzym 1988; Li-
sty, t. 6, oprac. M. Traczyński, Rzym 1998; Listy (1842-1845), t. 7, red. T. Kaszuba, Rzym 2001; Listy 
(1846-1856), t. 8, red. L. Dróżdż, Rzym 2002; Listy (1857-1863), t. 9, red. L. Dróżdż, Rzym 2003.

9Trzeba tu wymienić przede wszystkim prace ks. Pawła Smolikowskiego, na czele z cztero-
tomową Historią Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (wydaną w Krakowie w latach 
1892-1896) oraz Początki odrodzenia religijnego na wychodźstwie („Przegląd Polski” 1891,  
t. II, R. 26); W. Kwiatkowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego na stulet-
nią rocznicę jego założenia 1842-1942, Albano 1942; B. Micewski, Bogdan Jański, założyciel 
zmartwychwstańców 1807-1840, Warszawa 1983; tegoż, Współcześni o Jańskim, Kraków 2000;  
J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pań-
skiego, t. I: 1836-1886, przy współpracy J. Wahla, tłum. J. Zagórski, Katowice 1990; t. II: 1887-
1932, tłum. W. Mleczko, J. Piątkowska-Osińska, B. Tischner, Kraków-Kielce 2007; tegoż, 
Ressurrectionist Charism. A History of the Congregation of the Resurrection, vol. III (1932-
1965), Rome 1992; Zmartwychwstańcy w dziejach Kościoła i narodu, red. Z. Zieliński, Kato-
wice 1990. 
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pojedynczych osób10. Kapelani powstania listopadowego znaleźli swoje miej-
sce w zbiorowej monografii duszpasterstwa wojskowego11. W historiografii  
w ogóle nie wspomina się o księżach emigrantach, którzy przybyli do Europy 
Zachodniej poza główną falą wychodźstwa, np. w okresie 1833-1863. Nieco 
informacji o duchowieństwie Wielkiej Emigracji we Francji dostarczają mo-
nografie i opracowania poświęcone politycznym zagadnieniom tego feno-
menu dziejów porozbiorowych: autorstwa Lubomira Gadona12, Mariana Ty-
rowicza13, Ryszarda Bendera14, Sławomira Kalembki15, Barbary Konarskiej16, 
Jana Wszołka17, Władysława Rostockiego18, Kazimierza Macieja Żaby19, Jana 

10L. Gocel, Sylwetki kapelanów Powstania Listopadowego, „Kwartalnik Poświęcony Sprawom 
Katolickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce” 1933, nr 4, s. 25-36; tegoż, Ksiądz Ludwik Ja-
sieński. Kapelan z 1831 r. i jego poglądy społeczne, „Kwartalnik Poświęcony…”, 1933, nr 3, s. 34-38; 
tegoż, Emisariusz w sutannie – ksiądz Wincenty Żaboklicki, „Kwartalnik Poświęcony…”, 1934, nr 
1, s. 31-35; tegoż Ksiądz Korycki – konspirator polityczny, „Kwartalnik Poświęcony…”, 1934, nr 3,  
s. 30-38; tegoż, Ksiądz Jan Dąbrowski – wzór odwagi i gorliwości, „Kwartalnik Poświęcony…”, 1934, 
nr 4, s. 35-37; E. Nowak, Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968-1931, Warszawa 
1932.

11Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Ma-
twiejczyk, D. Nawrot, E. M. Ziółek, Lublin 2004 zwłaszcza rozdział pt. Okres niewoli narodowej  
i opracowanie E. M. Ziółek, Duszpasterstwo w wojsku Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego 
i w powstaniu listopadowym, s. 173-199.

12L. Gadon, Emigracja polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego, t. 1-3, Kra-
ków 1901-1902.

13M. Tyrowicz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkow-
skie. Przewodnik biobibliograficzny, Warszawa 1964; tegoż, Drogi radykalizmu społecznego Aleksan-
dra Pułaskiego, „Kwartalnik Historyczny” 63 (1956), nr 4-5, s. 127-141.

14R. Bender, Chrześcijanie w polskich ruchach demokratycznych XIX stulecia, Warszawa 1975.
15S. Kalembka, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832–1846, Toruń 1966; tegoż 

Wielka Emigracja 1831-1863, wyd. 2 rozszerzone, Toruń 2003 (wyd. 1, Warszawa 1971).
16B. Konarska, W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832-1847, Wro-

cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
17J. Wszołek, Działalność polityczna obozu Czartoryskiego wśród Polaków w Rzymie w latach 

1832-1843, „Przegląd Historyczny” 1967, z. 4, s. 624-647; tegoż, Prawica Wielkiej Emigracji wobec 
narodowego ruchu włoskiego przed rewolucją 1848 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

18W. Rostocki, Z badań nad strukturą i działalnością kapelanów powstania listopadowego, „Rocz-
niki Humanistyczne” 20 (1972), z. 2, s. 187-190; tegoż, Działalność emigracyjna w Belgii i Anglii 
księdza Kazimierza Aleksandra Pułaskiego w świetle nowych źródeł, „Roczniki Humanistyczne”  
26 (1978), z. 2, s. 121-152; tegoż, Z badań nad współpracą polityczną emigracji polskiej z radykałami 
francuskimi 1832-1833, „Folia Societatis Scientiatum Lublinensis” 1985, vol. 27, Hum. 1, s. 55-57; 
tegoż, Korespondencja ks. Kazimierza Aleksandra Pułaskiego u schyłku burzliwego żywota z o. Stani-
sławem Józefem Brzezińskim, w: Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Ziółkowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. M. Ziółek, Lublin 2000,  
s. 511-515. 

19K. M. Żaba, Życie religijne polskiej imigracji politycznej we Francji w XIX w., „Przegląd Po-
lonijny” 23 (1982), z. 1, s. 17-31; tegoż, Życie religijne Polonii we Francji, „Zeszyty Naukowe UJ, 
Studia Religiogica” 1988, z. 22, s. 149-166.
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Ziółka20, Kornela Gadacza21, Jerzego Skowronka22, Kazimierza Dopierały23, 
Norberta Kasparka24. Niektóre wątki związane z prezentowaną tematyką 
znajdujemy w wydawnictwie Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII 
Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Papieski Uniwersytet 
Urbaniański, Rzym, 17-18 października 2002 (red. Agata i Zbigniew Judyc-
cy, Toruń 2002). Poza tym biogramy księży-tułaczy można znaleźć w Pol-
skim Słowniku Biograficznym, Encyklopedii Katolickiej i Słowniku działaczy 
katolicyzmu społecznego w Polsce. Ważne miejsce zajmują też prace Roberta 
Bieleckiego Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji. Materiały z ar-
chiwów francuskich (Warszawa-Łódź 1986) oraz trzytomowy Słownik biogra-
ficzny oficerów powstania listopadowego (t. I, Warszawa 1995; t. II, Warszawa 
1996; t. III, Warszawa 1998). Według szacunków autora na stałe lub czasowo 
we Francji przebywało w okresie 1831-1863 ponad 150 polskich duchow-
nych, co stanowiło 2-3% wychodźstwa w kraju nad Sekwaną i Loarą. Łącznie  
w Europie Zachodniej (Francji, Anglii, Belgii, krajach niemieckich) oraz 
w Stanach Zjednoczonych osiedliło się lub nawet spędziło jakiś czas we 
wzmiankowanym wyżej czasie około 180 duchownych polskich25.

Udział polskiego duchowieństwa w emigracji polistopadowej na Wy-
spach Brytyjskich również jest tematem mało znanym w polskiej historio-

20J. Ziółek, Ze studiów nad życiem religijnym Wielkiej Emigracji, „Studia Polonijne”, 16 (1994), 
s. 99-120; tegoż, La vie religieuse de l’émigration polonaise en France après la fin de l’insurrection de 
1830-1831, w: Dyplomacja, polityka, prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henryko-
wi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. I. Panic, Katowice 2001, s. 169-175.

21K. Gadacz, O. Florian Topolski. Powstaniec – emigrant – misjonarz, „Nasza Przeszłość”,  
35 (1971), s. 163-181.

22J. Skowronek, Sprzymierzeńcy narodów bałkańskich, Warszawa 1983; tegoż, Wielka Emigra-
cja a Stolica Święta, w: Polska a Watykan. Referaty z sesji naukowej, która odbyła się 16 lutego 1990 
r., Warszawa 1991, s. 75-112; tegoż, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.

23K. Dopierała, Emigracja polska w Turcji w XIX i XX wieku, Lublin 1988; tegoż, Adampol-Po-
lonezköy. Z dziejów Polaków w Turcji, Poznań 1983; tegoż, Dzieje duszpasterstwa w Adampolu-Po-
lonezköy 1842-1877, „Studia Polonijne”, 6 (1983), s. 245-264; tegoż, Agenci polscy w Bułgarii i ich 
udział w tworzeniu Unii z Rzymem w latach 1860-1862, „Studia Polonijne”, 7 (1983), s. 301-315; M. 
Mołotkin-Dopierała, K. Dopierała, Karol Kaczanowski – trudna droga do kapłaństwa, w: Duchowień-
stwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Papieski 
Uniwersytet Urbaniański, Rzym, 17-18 października 2002, red. A. i Z. Judyccy, Toruń 2002, s. 198-204. 

24N. Kasparek, Powstańczy epilog. Żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831-
1832, Olsztyn 2001; tegoż, Losy kapelanów polskich w dniach klęski powstania listopadowego (1831-
1832), w: Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięcio-
lecie urodzin, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 155-162.

25J. Kuzicki, Kapelani powstania listopadowego na emigracji [w:] Wokół powstania listopadowe-
go. Zbiór studiów, red. M. Chudzio i J. Pezda, Kraków 2014, s. 309-334.
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grafii. Temat ten znalazł miejsce w pracach dotyczących duszpasterstwa 
polonijnego w Wielkiej Brytanii autorstwa ks. Adama Romejki i ks. Józefa 
Guli26. Jednakże ich badania dotyczyły roli duszpasterstwa w kształtowaniu 
się tożsamości polonijnej, głównie po II wojnie światowej. Życie religijne pol-
skich emigrantów zostało przedstawione w monografii emigracji polistopa-
dowej na Wyspach Brytyjskich autorstwa Krzysztofa Marchlewicza27. Osob-
ne opracowanie dotyczące duchowieństwa emigracyjnego w Wielkiej Bryta-
nii zostało opublikowane przez autora tego artykułu28. Kilka postaci polskich 
księży przewinęło się przez prace poświęcone życiu politycznemu emigracji 
polskiej nad Tamizą, napisane przez Petera Brocka, Ludwika Zielińskiego, 
Stanisława Mikosa29. W okresie Wielkiej Emigracji w Anglii, według obliczeń 
autora, znalazło się ponad 20 Polaków stanu duchownego. Dla większości  
z nich Wyspy Brytyjskie nie stanowiły docelowego miejsca osiedlenia i za-
trzymywali się tutaj na dłuższy lub krótszy okres30.

Niewiele wiadomo o liczebności i losach polskiego duchowieństwa poli-
stopadowego w Stanach Zjednoczonych. O pojedynczych księżach polskich, 
którzy w okresie międzypowstaniowym przybywali na ziemi amerykańskiej, 
wspominają w swych opracowaniach ks. Wacław Kruszka31, Mieczysław 
Haiman32, Florian Stasik33, Francis Bolek34, Danuta Piątkowska35, ks. Antoni 
Zwiercan36. Warto tutaj przypomnieć, że o kapelana dla emigrantów polisto-

26A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń 2002; J. Gula, The Roman 
Catholic Church In the History of the Polish Exiled Community in Great Britain, Londyn 1993.

27K. Marchlewicz, Wielka Emigracja; tegoż, Warunek egzystencji narodowej. O religijnym do-
świadczeniu Wielkiej Emigracji w Anglii, Poznań 2005.

28J. Kuzicki, Duchowieństwo Wielkiej Emigracji na Wyspach Brytyjskich, „Studia Polonijne”  
32 (2011), s. 5-33.

29P. Brock, Z dziejów Wielkiej Emigracji w Anglii, Warszawa 1958; L. Zieliński, Emigracja 
polska w Anglii w latach 1831-1846, Gdańsk 1964; S. Mikos, Gromady Ludu Polskiego w Anglii, 
Gdańsk 1962; tegoż, W sprawie składu społecznego i genezy ideologii Gromad Ludu Polskiego  
w Anglii 1835-1846, „Przegląd Historyczny” 1960, z. 4, s. 665-670.

30J. Kuzicki, Duchowieństwo Wielkiej Emigracji, s. 7-8. 
31W. Kruszka, Historia polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich  

w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. I, Milwaukee 1905.
32M. Haiman, Archiwum i muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, 

Warszawa 1938; tegoż, Ślady polskie w Ameryce. Szkice historyczne, Chicago 1938; tegoż, Polish past 
in America, 1608-1865, Chicago 1974.

33F. Stasik, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831-1864, 
Warszawa 1973.

34F. Bolek, Who is who in Polish America, New York 1970.
35D. Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002.
36A. Zwiercan, Działalność franciszkanów wśród Polonii, 1772-1976, „Studia Polonijne”  

(3) 1979, s. 120-142.
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padowych w Stanach Zjednoczonych dopominali się w październiku 1834 
roku związani z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim księża: Szymon 
Skórzyński i Antoni Niewiardowski. Sytuacja ówczesna wymagała podjęcia 
pilnych działań, dlatego jeden z nich zdecydował się na wyjazd za ocean. Na 
początku 1835 roku przyjechał do Stanów Zjednoczonych kapelan A. Nie-
wiardowski. Rząd francuski zapewnił mu środki na podróż i po przyjeździe 
ten kapłan zaczął działalność w Filadelfii wśród polskich emigrantów37. Jak 
wskazują dane źródłowe, do 1837 roku wraz z byłymi powstańcami z za-
boru austriackiego przez port Triest przypłynęło do Stanów Zjednoczonych  
8 polskich księży38. Na przełomie lat 40. i 50. XIX wieku na ziemię amerykań-
ską docierają duchowni – uczestnicy wydarzeń Wiosny Ludów39. Tak więc  
w Stanach Zjednoczonych znajdowało się w okresie Wielkiej Emigracji  
10-15 polskich księży i zakonników.

W Belgii nie było zorganizowanego duszpasterstwa dla emigrantów poli-
stopadowych, którzy na msze uczęszczali do miejscowych kościołów katolic-
kich. Nie było tu również mieszkającego na stałe księdza, któryby zajmował 
się rodakami. Społeczność polska w Belgii dążyła do sprowadzenia do Bruk-
seli czy Ostendy polskiego kapłana. W działania te szczególnie był zaanga-
żowany były dyktator powstania listopadowego gen. Jan Skrzynecki, który, 
mając dobre stosunki ze zmartwychwstańcami, nakłaniał ich do przyjazdu 
do Brukseli. W 1844 roku przez kilka tygodni przebywał w stolicy Belgii ks. 
H. Kajsiewicz, a jego msze i kazania cieszyły się dużą popularnością. Uczest-
niczyły w nich elity tamtejszej Polonii, a stan religijny emigrantów bruk-
selskich oceniał kaznodzieja z optymizmem40. Jak wynika ze wspomnień  
ks. Kajsiewicza, zmartwychwstańcy prowadzili w okresach wakacyjnych mi-
sję w Ostendzie, regularnie od 1845 roku. Początkowo dla kilkudziesięciu osób 
z Polonii belgijskiej i kuracjuszy z ziem polskich przybywających „u wód”.  
W drugiej połowie lat 50. i na początku lat 60. XIX wieku, po odwilży se-
wastopolskiej, zwiększyła się w Belgii liczba „krajowców”, co zaktywizowało 

37J. U. Niemcewicz, Dziennik 1835-1836, do druku przygotowała i przypisami opatrzyła I. Ru-
sinowa, Warszawa 2005, s. 25.

38A. Krosnowski, Almanach historique ou Souvenir de l’émigration polonaise, Paris 1846, s. 13, 
74, 148, 192; F. Stasik, s. 107; R. Bielecki, Słownik, t. II, s. 311-312; t. III, s. 396. 

39Biblioteka Czartoryskich, rkps 6680 IV, H. Błotnicki o ks. Rutkowskim, Paryż, 4 V 1856; 
Lista imienna braci z Poznańskiego wydalonych w ostatnich czasach i do Anglii lub Francji przy-
byłych, „Demokrata Polski” z 3 XI 1852, s. 12.

40H. Kajsiewicz do P. Semenenki, Bruksela, 2 VI 1844, w: H. Kajsiewicz CR, Listy, t. II, s. 208.
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misyjną działalność zmartwychwstańców. Poza Ostendą prowadzono dusz-
pasterstwo również dla polskich wczasowiczów w Hyéres, Spa oraz dla żeń-
skiej wspólnoty zakonnej w Boussy41.

Zmartwychwstańcy działali również wśród skupisk Polaków w kra-
jach włoskich, szczególnie w Rzymie. Początki ich duszpasterstwa sięgają 
1837 roku, gdy kandydaci do kapłaństwa przybyli z Francji do Rzymu, 
gdzie odbywali studia teologiczne. W 1840 roku do Rzymu przeniosło 
się właśnie centrum tworzącego się zgromadzenia zmartwychwstańców, 
zaś 1 września 1842 r. rząd francuski powierzył im w zarząd jeden z fran-
cuskich kościołów w Rzymie. Otrzymanie przez zmartwychwstańców 
kościoła św. Klaudiusza było istotnym wydarzeniem w dziejach wspól-
noty, ponieważ zapewniało pierwszą siedzibę duszpasterską, pomimo 
niekiedy niechętnego stanowiska ambasadora francuskiego42. Duchowni 
prowadzili działalność religijną zarówno wśród Polaków przebywających 
w Rzymie, jak i ludności włoskiej. Jednakże trzeba wyraźnie zaznaczyć, 
że duszpasterstwo rzymskie dotyczyło tylko tzw. krajowców, to jest po-
dróżujących Polaków z trzech zaborów, a nie emigracji. Z uwagi na to, 
że dotychczasowy polski kościół św. Stanisława był w rękach rosyjskich, 
kościół św. Klaudiusza stał się wtedy centrum polskiego duszpasterstwa 
w stolicy katolicyzmu43. Wśród inicjatyw duszpasterskich podejmowa-
nych przez zmartwychwstańców w latach 40. i 50. XIX w. były ćwiczenia 
duchowe dla Polek na via Paulina czy też stale prowadzone rekolekcje ad-
wentowe, wielkopostne oraz akcje kolędowe. Nieodłącznym elementem 
duszpasterstwa były msze rocznicowe i nabożeństwa religijno-patriotycz-
ne. Kościół św. Klaudiusza pozostał centralną siedzibą zmartwychwstań-
ców w Rzymie przez blisko pół wieku, od 1842 aż do 1886 roku. Wszyscy 
członkowie w tym czasie otrzymali tu formację religijną i wykształcenie, 
w związku z tym świątynia ta stała się symbolem tradycji pierwszych 
członków zgromadzenia44. O duchowieństwie i duszpasterstwie polskim 

41H. Kajsiewicz, Pisma X…, Wspomnienia…, t. III, s. 480-481. Zob. także Archivum Congre-
gationis a Resurrectione, Romae (Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Rzym, 
dalej ACRR), sygn. 17988, A. Jełowicki do H. Kajsiewicza, Ostenda, 5 IX 1860; B. Micewski, Oso-
bowy i terytorialny rozwój Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, w: Zmartwychwstańcy  
w dziejach Kościoła, s. 37-52.

42ACRR, sygn. 17201, A. Jełowicki do H. Kajsiewicza, Rzym 17 III 1844; ACRR, sygn. 20677, 
K. Kaczanowski do A. Jełowickiego, Rzym, 21 XII 1857.

43J. Iwicki, t. I, s. 121-123
44ACRR, sygn. 20685, K. Kaczanowski do A. Jełowickiego, Rzym, 22 II 1859.
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w Imperium Osmańskim pisali w swoich opracowaniach Jan Reychman, 
Kazimierz Dopierała, Jerzy S. Łątka45.

Największa liczba duchowieństwa polskiego znajdowała się we Francji. 
Ze względu na to, że badania dotyczą specyficznej grupy emigrantów, ko-
nieczne było sięgnięcie do archiwalnych zbiorów polskich i francuskich oraz 
watykańskich. Wśród poloników przechowywanych w Archiwum Watykań-
skim materiały dotyczące duchowieństwa Wielkiej Emigracji znajdują się  
w materiałach Sekretariatu Stanu, archiwum osobistym Piusa IX oraz aktach 
nuncjatur i przedstawicielstw dyplomatycznych krajów, gdzie znajdowali się 
emigranci. Zwrócić tutaj trzeba uwagę na Archiwum Nuncjatury Wiedeń-
skiej. Jest to ważne z następujących względów: 1) po likwidacji nuncjatury 
warszawskiej jej funkcje przyjęła w pewnym stopniu nuncjatura wiedeńska; 
2) akta tej nuncjatury, w przeciwieństwie do wydanej drukiem części akt nun-
cjatury warszawskiej, dotąd nie ukazały się drukiem46. Dla duchowieństwa 
we Francji ważną grupę stanowią materiały nuncjatury paryskiej47. Wśród 
dokumentów akt Sekretariatu Stanu chodzi m.in. o zbiór Carte di Russia  
e Polonia, zawierający materiały z różnych kancelarii oraz serię Sessioni z pro-
tokołami z sesji Kongregacji Spraw Kościelnych Nadzwyczajnych. Ważna jest 
również korespondencja z ambasadorem rosyjskim w Rzymie.

Ze względu na emigracyjną aktywność zmartwychwstańców cieka-
we materiały z poruszanej problematyki znajdują się w archiwum zmar-
twychwstańców w Rzymie. Zbiory tego archiwum składają się z listów, 
dokumentów osobistych, rękopisów oraz różnorodnych prac pierwszych 
zmartwychwstańców. Znajdują się tam tysiące listów pierwszych członków 
zgromadzenia oraz korespondencja m.in. duchownych i świeckich emi-
grantów. Obok tego dokumenty związane z różnymi instytucjami i kore-
spondencja urzędowa stanowi poważny zbiór akt (kilka tysięcy fascyku-
łów). Wspomniane tu zestawy korespondencji wymieniają nazwiska wielu 
osób, które w rozmaity sposób łączyły się z duszpasterstwem we Francji. 
Wszystkie listy zostały ułożone według autorów, ci zaś ustawieni w kolej-
ności alfabetycznej. Korespondencja każdego autora została uszeregowana 

45J. Reychman, Dzieje duszpasterstwa polskiego nad Bosforem, „Nasza Przeszłość” 33 (1970),  
s. 180-182; J. S. Łątka, Adampol. Polska wieś nad Bosforem, Kraków 1981, s. 45-46, 57-64. O opra-
cowaniach K. Dopierały zob.: przypis 22.

46Więcej zob.: D. Squicciarini, Nunzi apostolici a Vienna, Città del Vaticano 1998.
47O. Poncet, La nonciature de France (1819-1904) et ses archives, Città del Vaticano 2006.
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chronologicznie. Cała ta dokumentacja stanowi punkt wyjścia do dziejów 
duchowieństwa Wielkiej Emigracji. Materiały z Rzymu, zwłaszcza kore-
spondencja stojącego na czele Misji Polskiej ks. Aleksandra Jełowickiego 
oraz dokumenty z Archiwum Archidiecezji Paryskiej, pozwalają odtwo-
rzyć funkcjonowanie w Paryżu stałego duszpasterstwa dla tułaczy. Nie za-
chowały się bowiem, jak wiadomo autorowi, źródła archiwalne dotyczące 
początków funkcjonowania Misji Polskiej w Paryżu w Archiwum Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji. W archiwum zmartwychwstańców, poza tym, 
znajduje się bogata korespondencja większości polskich duchownych, 
którzy byli uczestnikami Wielkiej Emigracji. Jeżeli chodzi o zakonników 
emigracji polistopadowej, można by szukać dokumentów ich dotyczących  
w archiwach domów generalnych w Rzymie. Jednakże przechowywane 
tam materiały, czego doświadczył autor artykułu, są ogólnikowe (zawiera-
ją jedynie podstawowe dane biograficzne) i w niewielkim stopniu dotyczą 
emigracyjnych losów poszczególnych osób.

Badając losy duchownych – uczestników Wielkiej Emigracji, należy 
sięgnąć do archiwów państwowych i kościelnych we Francji, Anglii, Sta-
nach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie znajdowali się emigranci. 
Z pewnością przeprowadzone tam badania pozwoliłaby wyjaśnić wiele 
wątpliwych kwestii. Jednakże taka wielokierunkowa kwerenda mogłaby 
być podjęta przez zespół badaczy. Jak przekonał się autor tego artykułu, 
zebranie materiału do dziejów duchowieństwa we Francji w latach 1831-
1863 wymagało wielu lat badań. Z archiwaliów francuskich trzeba przede 
wszystkim wymienić zbiory Archiwum Ministerstwa Obrony (Service 
Historique de l’Armée de Terre – SHAT), czyli dawne Archiwum Wo-
jenne w Vincennes, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące polskich 
emigrantów w zakładach. Znajdują się tam m.in. listy imienne, jakie dla 
Ministerstwa Wojny lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sporządzała 
co pewien czas francuska administracja wielkich zakładów. Cześć z nich 
znajduje się w Vincennes, część natomiast przechowują do dziś archiwa 
departamentalne. Wśród list imiennych, podzielonych według rodzajów 
broni, zachowały się również spisy urzędników wojennych m.in. kapela-
nów. Każda z list sporządzona była według innych zasad, zazwyczaj według 
uznania danego urzędnika administracji francuskiej. Niektóre listy próbu-
ją zachować porządek alfabetyczny, inne uwzględniają przede wszystkim 
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hierarchię stopni wojskowych, inne wreszcie powstały przez wiele tygodni, 
a nawet miesięcy – dopisywano do nich bowiem nazwiska nowo przyby-
wających emigrantów. W Archiwum Narodowym w Paryżu (Archives Na-
tionales – AN) przebadano dokumenty pozwalające poznać niektóre fak-
ty z życia polskich duchownych oraz ich udział w różnych wydarzeniach 
emigracyjnych (rozruchach i manifestacjach patriotyczno-religijnych).  
W ustaleniu miejsc pobytu polskich księży w Paryżu oraz starań emigran-
tów o powstanie zorganizowanego duszpasterstwa pomocne okazały się 
materiały znajdujące się w Archiwum Archidiecezji Paryskiej (Archives de 
l’Archevêché de Paris – AAPar.). Do odtworzenia emigracyjnych losów du-
chownych, którzy przybyli do Europy Zachodniej w okresie międzypowsta-
niowym, przydatne były źródła w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Francji (Archives du Ministère des Affaires Étrangères – AMAE). 
Ponadto materiały biograficzne kapelanów polistopadowych znajdują się w 
archiwach departamentalnych we Francji: Awinionie, Bourges, Besançon, 
Dijon, Châteauroux, Le Puy, Bordeaux, Bergerac, Amiens i innych48. Drogą 
e-mailową skontaktowano się z archiwami diecezji francuskich, gdzie prze-
bywali kapelani powstańczy. Jednakże z otrzymanej odpowiedzi wynika, że 
nie ma tam dokumentów dotyczących polskich duchownych. Nie znaczy 
to jednak, że nie należy rozszerzyć poszukiwań o archiwa diecezji w Fran-
cji, Anglii, Belgii i Stanach Zjednoczonych. Także archiwa dawnych im-
periów pruskiego, rosyjskiego i austro-węgierskiego, że nie wymienię już 
wielu bibliotek i prywatnych archiwów w Polsce, powinny bez wątpienia 
odkryć materiały związane z księżmi emigracyjnymi.

Dokumenty duchowieństwa Wielkiej Emigracji znajdują się w dwóch 
siostrzanych bibliotekach, mianowicie w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz  
w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. W tzw. papierach emigrantów  
w tych bibliotekach przechowywana jest korespondencja księży uczestników 
Wielkiej Emigracji. W Bibliotece Polskiej w Paryżu znajduje się spuścizna 
instytucji emigracyjnych, w których prace byli zaangażowani duchowni. Bi-
blioteka Polska w Paryżu jest spadkobierczynią Towarzystwa Literackiego  

48Przygotowywane były projekty komputeryzacji danych dotyczących Wielkiej Emigra-
cji, ale nie doczekały się realizacji, zob. K. Wyczańska, System informacyjny Wielka Emigracja, 
„Kwartalnik Historyczny” 1 (1976), s. 74-77; tejże Aktualny stan eksperymentu skomputeryzowa-
nia bazy źródłowej do dziejów Wielkiej Emigracji, w: Wielka Emigracja i sprawa polska w Europie, 
s. 229-232.
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i Towarzystwa Historycznego w Paryżu (później połączonych). Ponadto cen-
ne są tam czasopisma emigracyjne i druki ulotne z XIX wieku. W Bibliotece 
Czartoryskich w Krakowie ogromne znaczenie ma archiwum Hotelu Lam-
bert, które pozwala poznać wzajemne relacje między duchowieństwem emi-
gracyjnym a ugrupowaniem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Znaj-
dziemy tu również liczne zbiory pism ulotnych, czasopism, a przede wszyst-
kim dokumentów dotyczących szerokiej akcji politycznej Czartoryskich  
w XIX wieku49. Z kolei Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
przechowuje liczącą około 60 tek nieopracowaną spuściznę po ks. Wincen-
tym Kraińskim, długoletnim emigrancie i byłym zmartwychwstańcu. 

Duchowni na emigracji stanowili niejednorodne środowisko, które 
wyszło z ziem polskich, stąd też w poszukiwaniach źródłowych należało 
uwzględnić archiwa zakonne i diecezjalne. Jednakże pojawiają się tutaj pro-
blemy, ponieważ zakonnicy udający się na emigrację nie utrzymywali zazwy-
czaj kontaktu z domami zakonnymi, do których należeli przed wybuchem 
powstania listopadowego. Dodatkowo duża część zakonników pochodziła  
z prowincji litewskich i ruskich, których archiwa po kasacie zakonów zostały 
rozproszone. Prawie zupełnie nieznanym dla historyków zbiorem jest kore-
spondencja o. Stanisława Poncjana Brzezińskiego, pierwszego kapelana pol-
skiej emigracji w Londynie, którą przechowuje Archiwum oo. Bernardynów 
w Krakowie.

Losy księży-emigrantów były barwne, podobnie jak historie życia wielu 
osób z pokolenia Wielkiej Emigracji. Wśród kapłanów spotykamy jednost-
ki o silnych indywidualnościach. Liczebnie największą grupę wśród du-
chowieństwa emigracyjnego stanowili kapelani polistopadowi: 70-80 osób. 
Zdecydowana większość kapelanów polistopadowych nie identyfikowała się 
w pierwszych latach tułactwa ze strukturami lokalnego Kościoła w krajach 
osiedlenia. Znaleźli się oni poza obrębem francuskiej oraz angielskiej hierar-
chii diecezjalnej czy zakonnej. Z czasem sytuacja ta ulegała zmianie; księża 
polscy znajdowali zatrudnienie w miejscowych parafiach bądź też szukali 
pracy w innych zawodach i instytucjach. Francja stanowiła niejednokrotnie 

49Zob. H. Żaliński, J. Pezda, Materiały do historii emigracji i biografii wychodźców w bibliotekach 
krakowskich [w:] Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 25-26 września 1998. 
Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na prze-
strzeni wieków. W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji XX-lecia pontyfikatu, red.  
A. i Z. Judyccy, Lublin 1998, s. 90-99. 
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przystań w emigracyjnych wędrówkach, stąd w poszukiwaniu „lepszego ży-
cia” księża-emigranci udawali się do Algierii, na Wyspy Brytyjskie, do Sta-
nów Zjednoczonych, czy Rzymu. Wyjazdy do Państwa Kościelnego wiązały 
się najczęściej z próbami uregulowania stosunków z władzami kościelnymi 
bądź zakonnymi. Studia teologiczne na emigracji ukończyło ponad 20 Po-
laków. Studiowali oni we francuskich seminariach duchownych na prowin-
cji (w Amiens, Wersalu, Sens, Sarlat) oraz w Paryżu (Misji Zagranicznych 
Missions Étrangères, Seminarium Duchownym Księży Dyrektorów prowa-
dzących Collége Stanislas, Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Wincentego à Paulo; Instytucie Słowiańskim utworzonym 
przez ks. Hipolita Terleckiego). Zmartwychwstańcy i inni duchowni zaś stu-
dia teologiczne ukończyli (Uniwersytet Urbaniański, Gregoriański) i przyjęli 
święcenia kapłańskie w Rzymie50.

Od ogółu duchowieństwa emigracyjnego odróżniali się swą aktywnością 
zmartwychwstańcy, którzy stawiali sobie za jeden z głównych celów działal-
ność religijną wśród wychodźstwa. Zmartwychwstańcy przyjęli w 1842 roku  
i prowadzili do 1904 roku. Misję Polską w Paryżu. Odprawiali msze, nabożeń-
stwa, głosili kazania, sprawowali sakramenty święte. Byli pionierami pracy du-
chowej wśród wychodźstwa, wyznaczali wzorce, które w późniejszym okresie 
(druga połowa XIX i XX wieku) przyjmowali kapłani organizujący stałe, czaso-
we i objazdowe misje dla licznych fal polskiej emigracji zarobkowej na świecie. 
Życie religijne i kulturalne emigracji polskiej uważane jest często za swoisty fe-
nomen wśród współczesnych mu emigracji innych narodów. Tym, co go okre-
ślało, były m.in. wszechstronność działań duszpasterskich oraz długotrwałość 
i narodowy charakter mszy rocznicowych, nabożeństw pogrzebowych. Msze 
rocznicowe odprawiane były regularnie w rocznicę: wybuchu powstania li-
stopadowego (29 listopada), bitwy pod Grochowem (25 lutego), bitwy pod 
Ostrołęką (26 maja), powstania na Litwie i Ukrainie, uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Największe znaczenie miały listopadowe msze św. odprawiane w kolej-
ne rocznice wybuchu powstania, które gromadziły setki rodaków we Francji, 
na Wyspach Brytyjskich oraz w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ponad trzy-
dziestu lat możemy się doliczyć kilkuset narodowych uroczystości celebrowa-
nych przez polskich kapłanów w świątyniach krajów osiedlenia.

50J. Kuzicki, Kapelani inni duchowni uczestnicy polskich powstań narodowych w strukturach lo-
kalnego Kościoła we Francji w XIX wieku [w druku].
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Specyfika badań nad duchowieństwem Wielkiej Emigracji skłania do 
wysunięcia postulatów naukowych. Z pewnością zwykłym w naukach hu-
manistycznych biegiem przed pokoleniami naukowców stoi odsłanianie 
indywidualnych życiorysów duchownych. Badania mogą koncentrować się 
zarówno na analizie grupowej, jak i działalności duszpasterskiej w społecz-
nościach wychodźczych w XIX wieku. Pod uwagę w przyszłych poszukiwa-
niach źródłowych należy wziąć duchownych, którzy wraz z wychodźstwem 
polskim opuścili kraj w całym okresie porozbiorowym, poczynając od tu-
łactwa po rozbiorach, emigracji w okresie napoleońskim, poprzez wychodź-
stwo po klęsce powstania listopadowego, krakowskiego, styczniowego aż do 
I wojny światowej. W tych analizach badawczych trzeba uwzględnić ducho-
wieństwo, które opuszczało ziemie polskie zarówno z przyczyn politycznych, 
jak i, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, tych księży oraz zakonników, 
którzy dobrowolnie wyjechali do pracy wśród tzw. emigracji zarobkowej. 
Efektem tych badań mogłyby być słowniki biograficzne, monografie i inne 
opracowania.

The specificity of the research on clergymen 
of the Great Emigration (1831-1863)
The issue described in this paper concerns the community consi-
sting of several clerical centres, which included both the chaplains 
of the November and Cracow Uprising, the Spring of Nations and 
the priests who fought with arms in hand in these insurrections. 
Another group was formed by the former insurgents who decided 
to become priests or monks while being in exile. Among this group 
the Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ was 
the one which was especially active. Since 1842, the congregation 
has organized pastoral care for emigrants. In the period of the Gre-
at Emigration, the Polish priests along with other emigrants  were 
mainly in France. Smaller groups resided in the United Kingdom, 
the Papal States, Belgium, Switzerland and the United States. Ac-
cording to the estimates by the author in the period 1831-1863 in 
Western Europe and the United States there were about 180 Polish 
clergymen. The specificity of the research results from the diversi-
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ty of this environment and geographic horizon. It is characteristic 
that the documents relating to the clergymen of the Great Emigra-
tion can be found in the Polish collections (the Czartoryski Archi-
ve in Krakow and the Polish Library in Paris) and the archival col-
lections of the countries where they resided. The most important 
materials on this subject are the collections of the Vatican Archives, 
the archives of the Congregation of the Resurrection of Our Lord 
Jesus Christ in Rome, the collection of manuscripts of the Catholic 
dioceses and religious orders and state archives in Western Europe.

Słowa kluczowe: 
duchowieństwo polskie na emigracji, badania nad Wielką Emigra-
cją, zbiory archiwalne w kraju i zagranicą

Key words: 
the Polish clergymen in exile, research on the Great Emigration, 
archival collections at home and abroad
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Początki zorganizowanej działalności duszpasterskiej wśród emigrantów 
polskich są ściśle związane z ucieczką z Królestwa Polskiego kilku tysięcy żoł-
nierzy powstania listopadowego i działaczy politycznych oraz z ich osiedle-
niem się we Francji. To nie były dziesiątki Polaków, typowych przedstawicieli 
XVIII wieku, ciekawych „wielkiego świata”, filozofii racjonalistycznej, nowej 
doktryny społecznej, edukacyjnej. To było kilka tysięcy Polaków, którzy 
chcieli Polski niepodległej. To byli patrioci, którzy po przegranym powsta-
niu listopadowym musieli ratować swoje życie przed represjami carskimi. To 
była Wielka Emigracja niepodległościowa. Wraz z żołnierzami emigrowali 
ich kapelani, kapelani wojska polskiego, którzy byli tak samo zagrożeni. To 
oni w roku 1832 dali początek polskiemu duszpasterstwu emigracyjnemu we 
Francji. Oni nadal pełnili posługę religijną w ośrodkach internowania jedno-
stek wojska polskiego zorganizowanych w kilkunastu miastach we Francji. 
Było ich sześćdziesięciu siedmiu1. W latach pięćdziesiątych XIX wieku byli 
nadal grupą aktywną, działającą także w Paryżu2. Duszpasterzami Wielkiej 
Emigracji od roku 1842 do roku 1904 byli zmartwychwstańcy. Początki ich 
istnienia sięgają „Domku” B. Jańskiego, zorganizowanego 17 lutego 1836 r.3 

1Biblioteka Polska w Paryżu, Papiery Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rkps 387. Wy-
kaz zawiera 70 osób, ale jedną z nich jest kleryk, co do dwóch zapis nie jest jasny.

2J. A. Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta, cz. I-II, Kraków 1974, 
cz. II, s. 72. 

3M. Traczyński, Działalność Misji Polskiej w Paryżu w latach 1842-1904, Kraków 1948, rkps. 
Już w 1840 r. diakon Duński próbował zorganizować stałe odprawianie Mszy św. dla Polaków. 
Propozycję przyjął ks. Korycki, ale wkrótce zmarł.
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Tu rodzi się pytanie: dlaczego B. Jański nie skorzystał w swoim dziele z tej 
wielkiej grupy i dlaczego nie było współpracy zmartwychwstańców z kape-
lanami wojska powstańczego, ale wzajemne pretensje? Zmartwychwstańców 
nazywano jezuitami4.

Wielka Emigracja kończy swój żywot pod koniec XIX wieku, ale Francja 
nadal przyciąga Polaków: studentów, literatów, lekarzy, malarzy, naukowców. 
Nie są to tysiące. Tysiące pojawią się na początku XX wieku, od roku 1906, 
kiedy do Francji skieruje się fala zarobkowa, „za chlebem”, z Królestwa, z Galicji  
i Westfalii. Pierwsi są na ogół samotni, prawdziwie wyruszają „za chlebem”. 
Ich emigrację organizują m.in. Józef Okołowicz5 i W. F. Skołyszewski6. Drudzy,  
z zasady całe rodziny, są zorganizowani społecznie, co miało wielki wpływ na 
życie w nowej rzeczywistości. Są zniechęceni nieżyczliwością, polityką germa-
nizacyjną i antypolską Niemiec7. Te tysiące, ok. 30.000, przed rokiem 1914, nie 
zostały objęte duszpasterstwem przez Polską Misję w Paryżu. Jej rektor, starszy 
już kapłan, ks. Leon Postawka8, sam jeden nie miał sił i możliwości na posługę 

4J. A. Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji, cz. II, s. 72
5B. Michalik, Okołowicz Józef Jan (1876-1923), Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t. XXIII, 

Warszawa 1978, s. 684-685. J. Okołowicz, wielki działacz emigracyjny, był inicjatorem Polskiego To-
warzystwa Emigracyjnego oraz autorem publikacji: Wychodźstwo i osadnictwo polskie przed pierwszą 
wojną światową, Warszawa 1920.

6J. Molenda, Skołyszewski Wiktor Feliks (1868-1935), PSB, t. XXXVIII Warszawa 1997-1998,  
s. 238-241. Działacz społeczny i polityczny, członek PSL. Założył Comité d’Emigration de Galicie (Ga-
licyjski Komitet Emigracyjny) w 1909 przemianowany na Société Populaire Polonaise d’Emigration. 
W 1908 uczestniczył w Nancy w posiedzeniu francuskiego syndykatu rolniczego, na którym ustalano 
warunki pracy i płacy polskich robotników rolnych. Następnie uczestniczył w kongresie rolniczym  
w Reims. Na krytykę Okołowicza odpowiedział artykułem Opiekunowie polskiego wychodźstwa. 

7Początki emigracji zarobkowej opracowali: K. Krotowski, Emigracja polska do Francji w naj-
nowszej dobie, „Przegląd Powszechny” 28 (1911) t. 110, s. 26-45, 231-247; A. Maluty, Początki zor-
ganizowanej emigracji zarobkowej we Francji. Siedemdziesiąt czy pięćdziesiąt lat?, „Narodowiec”,  
z. 16, 17 i 18, I 1980; W. Śladkowski, Emigracja polska we Francji 1871-1918, Lublin 1981; J. Ko-
złowski w pracy Tradycje westfalskie wśród wychodźstwa polskiego we Francji, „Przegląd Polonijny” 
19 (1993) z. 1 (67), s. 55-67. Według niektórych historyków emigracja zarobkowa do Francji przed 
rokiem 1914 liczyła około 30.000 polskich robotników. Według S. Płoszyńskiego w 1912 Polaków 
z Galicji było ok. 7.000; zob. jego art. Z ruchu wychodźstwa polskiego i jego organizacji we Francji, 
„Miesięcznik Kościelny” (początkowo „Unitas”) 4 (1912), t. 7 s. 276-278. 

8Leon Ludwik Postawka, ur. 10 IV 1839 r., studia seminaryjne w Kielcach w latach 1856–1861, 
a wyższe, teologiczne w Rzymie; od roku 1865 pracował w Châteaunef-sur-Loire, a od 1867 jako 
wikariusz w parafii św. Augustyna w Paryżu; w latach 1870-1871 był także kapelanem armii fran-
cuskiej; od roku 1904 do 1922 był rektorem Polskiej Misji w Paryżu. Zmarł w Nicei 29 I 1923. Zob. 
F. German, Postawka Leon, 1839-1923, PSB, t. XXVII, Warszawa, 1983, s. 698-700; H. Żaliński, 
Działalność duszpasterska ks. Leona Ludwika Postawki w wojnie francusko-pruskiej (1870-1871)  
i w czasie Komuny Paryskiej w świetle jego pamiętników, w: Duchowieństwo polskie w świecie, red. 
A. i Z. Judyccy, Toruń 2002, s. 396-400.
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religijną dla tak wielu. Zajęli się nią niektórzy duchowni francuscy, proboszcz 
w Barlin9 i ks August Lurat10 oraz katolicy, Polacy we Francji: Witold Czartory-
ski11 i Maria Zamoyska, wraz ze swoim Biurem Opieki nad Robotnikiem Pol-
skim we Francji (Comité d’Etude et de Control de la Main d’Oeuvre en France 
– Section Polonaise)12. Pierwsza wojna światowa przerwała falę emigracji za-
robkowej oraz zdezorganizowała także tę małą opiekę religijną.

Założenie Polskiej Misji Katolickiej we Francji – 19 VI 1922
Niektórych szokuje ta data, skoro w roku 1936 obchodzono setną roczni-

cę istnienia Polskiej Misji Katolickiej we Francji (PMK-F), a później 125., 
140., 150., 170. i w 2011 roku 175. rocznicę. Dwie ostatnie rocznice uczczono 
dwoma publikacjami Jerzego Klechty13. A zatem postawiona teza jest proble-
mem badawczym i trzeba ją uzasadnić. 

Nikt dotąd nie wskazał na istnienie dokumentu potwierdzającego zało-
żenie Polskiej Misji Katolickiej we Francji w roku 1836 ani w roku 1842. Nie 

9K. Krotowski, Emigracja polska we Francji w najświeższej dobie, „Przegląd Powszechny” 
28 (1911), t. 110, s. 35-36.

10August Lurat, Francuz (oratorianin?), kapelan Zakładu Kórnickiego w Zakopanem (Szko-
ły Domowej Pracy Kobiet), założonego przez generałową Jadwigę z Działyńskich Zamoyską, 
wspieraną przez syna Władysława i córkę Marię, „misjonarz objazdowy” Polaków pracujących 
w rolnictwie w rejonie Côte d’Or (1910-1914), współpracujący z Opieką Polską Marii Zamoy-
skiej w Paryżu, a także opiekun baraków dla emigrantów w rejonie Paryża. Lurat jest autorem 
artykułu: Misja między robotnikami polskimi we Francji, „Misje Katolickie” 31 (1912), s. 21-24 
i 47-50; B. Panek, Lurat Augustyn, w: Księża polscy w duszpasterstwie okręgu paryskiego 1922-
1929 w: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji, z. I, Paris 1992, s. 62.

11Witold Czartoryski, syn Władysława, wnuk Adama Czartoryskiego.
12Maria Zamoyska, córka Jadwigi (z domu Działyńskiej) i Władysława, ur. 14 V 1860 r. w Paryżu, 

zm. 23 II 1937 r. w Zakopanem-Kuźnicach, katoliczka i patriotka. Pod wpływem matki oddała się re-
ligijnemu, patriotycznemu i zawodowemu wychowaniu kobiet polskich. W roku 1881 uczestniczyła  
w założeniu w Kórniku Szkoły Domowej Pracy Kobiety. Po wypędzeniu przez władze pruskie (rugi pru-
skie) w 1885 r. Zamoyscy w roku 1889 wznowili działalność szkoły w Kuźnicach k. Zakopanego (stąd 
także nazwa: Zakład Kórnicki w Zakopanem). Zasady wychowawcze czerpano od oratorian francu-
skich. Wielki napływ polskich robotników do Francji po roku 1905 sprawił, że Maria Zamoyska w roku 
1908 założyła „Biuro Opieki nad Polskimi Robotnikami we Francji”, które w czasie I wojny światowej 
przemianowano na „Opiekę Polską” (Protection Polonaise). Pani Maria za różnoraką pomoc Pola-
kom, także w czasie I wojny światowej, otrzymała kilka odznaczeń państwowych. Zob. pl.wikipedia.
org/Wiki/Maria-Zamoyska; M. Zamoyska, Opieka Polska, Archiwum Archidiecezjalne Gnieźnień-
skie (dalej AAG), Archiwum Prymasa Polski (APP), III, Protektorat Wychodźstwa, sygn. 14, k. 18-23;  
K. Krotowski, Emigracja polska we Francji, s. 240-247; R. Dzwonkowski, Duszpasterstwo Polaków we 
Francji w latach 1909-1922, „Studia Pelplińskie” t. XIII (1982), s. 207, przyp. 6; S. Płoszyński, Z ruchu 
wychodźstwa polskiego, s. 279.

13J. Klechta, Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji 1836-2006, Paryż 2006; 
tenże, 175 ans Au service de la Polonia – 175 lat dla Polonii, Paris-Paryż 2011.
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ma nawet prawdziwego dowodu na zaistnienie duszpasterstwa emigracyj-
nego w roku 1836. „Domek” Bogdana Jańskiego był kolebką zgromadzenia 
zmartwychwstańców, a nie początkiem duszpasterstwa polonijnego. Jego 
uczniowie: Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz dopiero na przełomie lat 
1841/1842 zredagowali regułę i 27 III 1942 złożyli śluby zakonne, a Alek-
sander Jełowicki jeszcze później. Ks. M. Traczyński podaje datę 10 wrze-
śnia 1842 r. jako uroczysty początek duszpasterstwa zmartwychwstańców 
w Paryżu14, chociaż już w roku 1840 diakon Edward Duński zorganizował 
celebrowanie Mszy św. dla Polaków przez kapelana wojskowego ks. Koryc-
kiego, szybko przerwane. Ks. Aleksander Jełowicki15 27 kwietnia 1849 r. 
ogłosił przeniesienie nabożeństw polskich z kościoła św. Rocha do kościoła 
Matki Bożej Wniebowziętej, a w marcu 1850 roku otrzymał nominację na 
ekonoma generalnego zmartwychwstańców oraz przełożonego Misji Pol-
skiej w Paryżu16. 

Ksiądz Jełowicki, jako rektor kościoła Matki Bożej Wniebowziętej, czę-
sto głosił kazania w tym kościele. Jeszcze w latach pięćdziesiątych pisał, że 
je głosił w kościele Wniebowzięcia, a nie „w kościele polskim”. To określenie 
pojawiło się właśnie w tych latach lub jeszcze później. Natomiast nazwa „Pol-
ska Misja w Paryżu” widoczna jest w aktach kapituły zmartwychwstańców 
w latach 1849/1850, a później w sprawozdaniu ks. Jełowickiego na kapitułę 
zmartwychwstańców w 1873 roku17. 

Wielka emigracja ekonomiczna, rozpoczęta w latach 1906/1908, przerwa-
14M. Traczyński, Działalność Misji Polskiej w Paryżu w latach 1842-1904, Kraków 1948, s. 12, 

powołując się na Kajsiewicza, który był aktorem tego wydarzenia, wraz z ks. Duńskim; B. Mi-
cewski, Geneza i działalność misji polskiej w Paryżu na rzecz emigracji i kraju w latach 1836-1922, 
„Studia Polonijne” (dalej SPol.) t. 11, Lublin 1987, s. 176-178. Już wcześniej kleryk Edward Duński, 
zmartwychwstaniec, 17 IX 1841 r., rozpoczął przy pomocy ks. Franciszka Koryckiego, kapelana 
wojskowego, odprawianie Mszy św. dla Polaków, wkrótce przerwane, gdyż ksiądz był marnym 
kaznodzieją. Duński powrócił do Rzymu, otrzymał święcenia kapłańskie i 7 VI 1841 zjawił się  
w Paryżu i zaczął prywatnie odprawiać mszę dla Polaków w kaplicy kościoła św. Rocha, do czasu 
uroczystej inauguracji duszpasterstwa emigracyjnego.

15Aleksander Jełowicki, ur. 18 XII 1804 r. w Hubniku nad Bohem, świecenia kapł. 18 XII 
1841 r. w Wersalu, profesja zakonna 12 VI 1846 r., zmarł 15 IV 1877 r. w Rzymie. F. German, 
Jełowicki Aleksander (1804-1877), PSB, t. XI, Wrocław 1964–1965, s. 160-182; B. Micewski, Jeło-
wicki Aleksander CR 1804-1877, Encyklopedia Katolicka (dalej EK), t. 7, Lublin 1997, kol. 1165; 
tenże, Jełowicki Aleksander Andrzej, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich (dalej SPTK),  
t. 2, Lublin 1982, s. 200-210; J. Klechta, Powstaniec – tułacz – kapłan. Ks. Aleksander Jełowicki 
(1804-1877), pierwszy rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Paryż 2004.

16M. Traczyński, Działalność, s. 39; B. Micewski, Geneza i działalność, s. 185-185
17B. Micewski, Geneza i działalność, s.186 (za Smolikowskim Historia zgromadzenia); J. Klech-

ta, Najstarsza w świecie, s. 78-82.
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na pierwszą wojną światową, została wznowiona po umowie emigracyjnej 
francusko-polskiej podpisanej 3 września 1919 r.18 To ona zmusiła episko-
pat polski, dopingowany przez francuski, do zajęcia się tysiącami Polaków 
emigrujących do Francji i ich życiem religijnym. Wyrazem tego zaangażo-
wania byli delegaci episkopatu polskiego, księża: Stanisław Adamski19, Leon 
Kalinowski20 i Arkadiusz Lisiecki21, wysłani do Francji celem rozpoznania tej 

18Bibiografia podstawowa: J. Rozwadowski, Emigracja polska we Francji, La Madeleine les Lille 
1926; S. Cz. Kaczmarek, L’émigration polonaise en France après la guerre, Nancy-Paris-Strasbourg 
1928; L. Poszwa, L’émigration polonaise Agricole en France, Paris 1930; J. Łuczak, Wychodźstwo pol-
skie we Francji, Łomża 1932; S. Vlocevski (Włoszczewski), L’établissement des polonais en France, 
Paris 1936; B. Müller, L’Historique de la Mission Catholique Polonaise en France (1836-1936), Paris 
1936; W. Bartoń, La crise religieuse des ouvriers polonais en France, Paris, 1947, mps; K. Maj, Polscy 
komuniści we Francji 1919–1946, Warszawa 1971; H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa we 
Francji 1919-1939, Warszawa 1964; A. Paczkowski, Prasa i społeczność polska we Francji 1920-
1940, Wrocław 1979, s. 13-69; A. Maluty, Początki zorganizowanej emigracji zarobkowej do Francji. 
Siedemdziesiąt czy pięćdziesiąt lat?, „Narodowiec” 1980 n-ry 12, 13, 14; W. Śladkowski, Emigra-
cja polska we Francji 1871-1918, Lublin 1981; J. Sikora, Ewolucja Polonii francuskiej, Lublin 1988;  
J. Ponty, Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, 
Paris 1990; J. Kozłowski, Tradycje westfalskie wśród wychodźstwa polskiego we Francji, „Przegląd 
Polonijny” nr 19 (1993), z. 1 (67) s. 55-67; P. Kraszewski, Polska emigraja zarobkowa w latach 1870-
1939. Praktyka i refleksja, Poznań 1995; G. Garçon, Les catholiques polonais en France 1919-1949, 
Lille 2004.; J. Plewka, Instytucjonalne formy opieki nad emigracją z ziem polskich. Zarys problema-
tyki, „Rocznik Nauk Społecznych” 1(37) (2009) s. 121-125; 175-lecie Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji. Akta Kolokwiów, t. I, Nowy Sącz 2013.

19Adamski Stanisław, ur. 12 IV 1875 r. w Zielonej Górze, zm. 12 XI 1967 r. w Katowicach, mo-
ralista społeczny, od 30 XI 1930 r. biskup katowicki, SPTK, t. 5 1983, s. 28-38; B. Panek, Adamski 
Stanisław, w: Księża polscy w duszpasterstwie okręgu paryskiego 1922-1929 w: Materiały do dziejów 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji, z. I, Paris 1992, s. 1-4: „Przy kościele Assomption (…) istnieje 
t. z. misja polska. Nazwa ta nie odpowiada rzeczywistości (…) Regularnego nabożeństwa dla Pola-
ków nie ma. Raz po raz odbywa się nabożeństwo ex Re uroczystości narodowych, na co się zapra-
sza ludzi osobnymi listami, o ile jaki ksiądz z Polski przybędzie (…). Postawka absolutnie nie jest 
zdolny do zorganizowania duszpasterstwa”; „Pani Zamoyska [z Biura Opieki w Paryżu] twierdzi 
słusznie, że o duszpasterstwie uregulowanym nie może być mowy, o ile X. prał. Postawka będzie 
duszpasterzem”; „Tu potrzeba (…) dobrze zorganizowanego duszpasterstwa, które by oprzeć się 
mogło o Paryż jako centralę”, zob. AAG APP III 14, k. 24-29.

20Leon Kalinowski, ur. 10 IV 1879 r., wyświęcony 23 VII 1911 r. w diecezji warszawskiej, jako 
wicerektor seminarium został wysłany do Francji w roku 1920 jako delegat bpa Sapiehy, wówczas 
opiekuna emigracji, relację z wizytacji kolonii polskich robotników złożył w lipcu 1920 r. Zginął  
w transporcie do obozu niemieckiego 6 V 1942 r. Zob. B. Panek, Adamski Stanisław, w: Księża pol-
scy w duszpasterstwie okręgu paryskiego 1922-1929 w: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolic-
kiej we Francji, z. I, Paris 1992, s. 43-45; tu relacja z 12.06-21.07.1920, w której opisuje opuszczenie 
religijne i wyzyskiwanie robotników polskich; zob. AAG APP III 14, k. 30-33.

21Lisiecki Arkadiusz, ur. 12 I 1880 r. w Poznaniu, zm. 13 V 1930 r. w Cieszynie w czasie wi-
zytacji, mianowany biskupem katowickim 26 VI 1926 r., aktywny duszpasterz, społecznik,. Zob. 
R. Dzwonkowski, Duszpasterstwo Polaków we Francji, s. 221-222; M. Banaszak, Lisiecki Arkadiusz 
(1880-1930), SPTK, t. 6, s. 335-338; B. Panek, Księża polscy (jak w przyp. 7), s. 58-61; na ss. 58-60 jest 
jego Memoriał w sprawie duszpasterstwa i szkolnictwa polskiego we Francji, z dnia 6 lipca 1921. Oto 
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sytuacji i zaproponowania reform. Ich krytyczne relacje także pod adresem rek-
tora „kościoła polskiego” w Paryżu, ks. prałata Postawki oraz wzajemne kontakty 
arcybiskupstwa paryskiego z episkopatem Polski doprowadziły do opracowania 
statutu nowej, centralnej instytucji duszpasterskiej (6 art.), obejmującej swym 
zasięgiem „całą Francję”. Gotowy, ale bardzo ogólnikowy „Statut”, podpisali 19 
czerwca 1922 r.22: bp E. Chaptal23, delegat arcybiskupa Paryża, Ernesta Dubois24, 
niektóre teksty: „ Misja Polska w Paryżu znajduje się obecnie w stanie wprost rozpaczliwym(…). 
Kościół de l’Assomption dzierżawiony dla użytku Misji Polskiej w Paryżu znajduje się w stanie zu-
pełnego zaniedbania(…) Misją Polską w Paryżu nikt się już nie interesuje(…). Najgorętszym życze-
niem tak licznej i poważnej kolonii polskiej w Paryżu, od poselstwa naszego począwszy do prostego 
robotnika, jest zmiana zasadnicza i reforma gruntowna Misji Polskiej. (…) Sprawą najważniejszą, 
podstawową całej tej niezmiernie doniosłej akcji religijnej i oświatowej, jest kwestia stworzenia sil-
nego, dobrze uposażonego i poważnego ośrodka w Paryżu. Jedynie racjonalne i możliwe jest opar-
cie się o odnowioną Misję Polską w Paryżu”; zob. AAG APP III 14, k. 93-99; Archiwum Akt No-
wych (AAN). Zespół: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Departament 
Wyznań, sygn. 439, s. 6.

22G. Garçon, Les catholiques polonais, s. 51, podaje za R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna 
we Francji 1909-1939, s. 59, że Statut został podpisany 16 czerwca. Dzwonkowski podaje na tej 
stronie datę 19 czerwca 1922. 

23Chaptal Rafał Emanuel, ur. 25 XII 1861 r. w Choisy-le-Roi, k. Paryża; matką była Rosjanka; po 
studiach w Paryżu otrzymał licencjaty ès lettres i z prawa oraz dyplom Ēcole des Sciences Politiques; 
następnie pracował w ministerstwie spraw zagranicznych, jako attaché w ambasadach Sztokholmu, 
Petersburga, a następnie jako sekretarz w ambasadach Konstantynopola i Monachium; niewybrany 
do Izby Deputowanych w 1893, wstąpił do seminarium sulpicjan i 17 XII 1897 r. otrzymał świecenia 
kapłańskie; następnie był wikariuszem a od roku 1911 proboszczem w Plaisance (region w Paryżu); 
w tej parafii prowadził intensywną pracę religijno-społeczną; 22 II 1922 r. otrzymał nominację na 
biskupa pomocniczego abpa Paryża, E. Dubois; z jego polecenia zorganizował archidiecezjalny za-
rząd duszpasterstwem imigrantów, zwłaszcza Słowian i długo nim kierował; podobno był planowany 
na przyszłego metropolitę mohylewskiego; od roku 1924 był przewodniczącym Komisji Episkopatu 
Francji do Spraw Duszpasterstwa Emigrantów; prowadził korespondencję z prymasami i biskupa-
mi Polski; organizował akcje pomocy dla emigrantów i uciekinierów; był promotorem rodziny we 
Francji prezesem Association du mariage chrétien; popierał asymilację. Zmarł w Paryżu 27 V 1943 
r. J. Rupp, Chaptal (Mgr Emmanuel-Anatol), w: Catholicisme, t. II, Paris 1949, kol. 949; R. Limouzin
-Lamothe, Chaptal (Emmanuel-Anatole), w: Dictionnaire de biographie française, t. 8, Paris 1959, 
kol. 447-448; B. Panek, Chaptal Anatol Rafał Emanuel, w: Księża polscy w duszpasterstwie Południo-
wej Francji 1922-1929 w: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej w Francji, z. II, Paris 1993,  
s. 44-45; R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna, s. 71-76.

24Louis Ernest Dubois, ur. 1 IX 1856 r. w Saint-Calais, studia seminaryjne w Mans, święcenia 
kapłańskie otrzymał 20 IX 1879 r.; w czasie pracy na stanowisku wikariusza pisał historie okolicznych 
miejscowości i redagował biuletyn diecezji Mans; w roku 1901 został biskupem w Verdun i miał wiele 
trudności do pokonania po ogłoszeniu przez państwo rozdziału Kościoła od państwa; w 1909 został 
biskupem w Bourges, w 1915 r. w Rouen, kardynałem w 1916 r.; podczas I-ej wojny światowej otaczał 
opieką imigrantów, zwłaszcza uciekinierów z Belgii; w latach 1919-1920 był przewodniczącym misji 
religijnej na Bliskim Wschodzie, złożonej z duchownych katolickich z Francji i z Kościołów wschod-
nich; w roku 1920 otrzymał nominację na arcybiskupa Paryża; na tym stanowisku zainteresował się 
masową imigracją polską i jej problemami duszpasterskimi. Owocem współpracy w tej dziedzinie 
była wizyta w Polsce od 11 czerwca do 1 lipca 1924 r., w której uczestniczyli: Jean Arthur Chollet, 
biskup Verdun, a następnie abp Cambrai, Julien, biskup Arras, Alfred Baudrillart, biskup tytularny 
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i kard. Edmund Dalbor25, prymas Polski. Dwa lata później, po wizycie delegacji 
episkopatu francuskiego w czerwcu 1924 roku, i wspólnej dyskusji z episkopatem 
polskim, bp Chaptal i nowy rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Witold 
Szymbor26, mianowany już 10 maja 1922 r. dopracowali Réglement des aumô-
niers polonais en France – Regulamin dla kleru polskiego, opublikowany jed-
nak w 1925 roku. W tym roku Regulamin został uzupełniony Przepisami  
i wskazówkami dla księży polskich we Francji. Tak powstała Polska Misja Ka-
tolicka we Francji, o której ks. Roman Dzwonkowski w swojej pracy Polska 
opieka religijna we Francji27, napisał: „Obecnie powstała na terenie Francji 

Hemeria, rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu i E. Chaptal, biskup Isionda, pomocniczy Paryża  
i delegat arcybiskupa Paryża do spraw duszpasterstwa imigrantów, a od 1924 delegat episkopatu fran-
cuskiego, który podpisał Statut Polskiej Misji Katolickiej (dalej PMK) we Francji; popierał Jeunesses 
Ouvrières Chrétiennes (J.O.C.), ruch skautów, katolicką radiofonię, katolicki teatr. Abp Dubois zmarł 
23 IX 1929 r. Zob. S. Em. Le cardinal Dubois (1856-1929), „Documentation Catholique” 11(1929)  
t. 22, s. 706-767, 789-799; M. Florison, Le Cardinal Dubois, Paris 1929; G. Jacquemet, Dubois (Louis
-Ernest), w: Catholicisme, t. 3 Paris 1952, s. 1136-1138; R. Limouzin-Lamothe, Dubois (Louis-Ernest), 
Dictionaire de biographie française, t. 11 Paris 1967, s. 953-955.

25Edmund Dalbor, ur. 30 X 1869 r., zm. 13 II 1926 r., po studiach w Münster i w Rzymie, świę-
cenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w r. 1893; był profesorem w seminarium i kanclerzem kurii, 
30 VI 1915 r. został arcybiskupem gnieźnieński i poznańskim, a 15 XII 1919 r. kardynałem; 2 maja 
1921 r. przez episkopat polski został wybrany na opiekuna polskiej emigracji. Zob. Cz. Pest, Kardy-
nał Edmund Dalbor Pierwszy Prymas Polski, Poznań 2004; Dalbor Edmund, kardynał, w: Wielko-
polski Słownik Biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa-Poznań 1981, s. 135-136. 

26Wilhelm Szymbor CM, ur. 16 X 1879 r. w Niwce k. Sosnowca (obecnie dzielnica); do zgro-
madzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo wstąpił w roku 1896; po studiach seminaryjnych 
świecenia kapłańskie otrzymał 5 VII 1903 r., następnie pracował jako duszpasterz, rekolekcjonista 
i wychowawca w małym seminarium; w latach 1912-1914 był duszpasterzem polskich emigrantów 
w Niemczech, Danii i Szwecji; zdobyte w tej pracy doświadczenie spowodowało mianowanie go  
10 V 1922 pierwszym rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji; ks. Szymbor zrezygnował pod 
koniec lipca 1928 r., ale pracował do czerwca 1929 r.; po odejściu z tego stanowiska pracował wśród 
Polonii w Brazylii w latach 1929-1931, a następnie w Polsce jako rektor klasztoru Księży Misjonarzy 
w Krakowie; od 1936 do 1939 roku był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie; w 1944 r. został aresztowany przez Gestapo; przebywał w niemieckich obozach kon-
centracyjnych Flossenburg i Mülsen, a od 23 XII 1944 r. w Dachau; po wyzwoleniu z Dachau 29 IV 
1945 r. do 1946 przebywał we Francji; w roku 1946 wrócił do Krakowa, gdzie zmarł 9 XII 1949. Zob. 
S. Janaczek, Szymbor Wilhelm, krypt.: Ks. W. S., X. W. S. (1879-1948), SPTK, t. 7, Warszawa 1983,  
s. 272-276; B. Panek, Szymbor Wilhelm, w: Księża polscy w duszpasterstwie okręgu paryskiego 1922-
1929 (Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej w Francji, z. I, Paris 1992, s. 111-112); J. Dukała, 
Szymbor Wilhelm (1879-1949), w: Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001). II-1 Bio-
grafie, red. J. Dukała, t. 2, Kraków 2001, s. 484-490; J. Szymański, Szymbor Wilhelm, w: J. Szymański, 
Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. I, Lublin 2010, s. 141.

27Polska opieka religijna we Francji, Poznań 1988, s. 58. Statut i Regulamin znajdują się w AAG 
APP III sygn. 14, k. 18-23; w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w dziale F. „Duszpa-
sterstwo” oraz w pracy ks. Romana Dzwonkowskiego Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, 
Poznań 1988, s. 129-130, przyp. 172 oraz s. 306-308, a na ss. 308-310 są Przepisy i wskazówki dla 
księży polskich we Francji ogłoszone w roku 1925 przez kard. Dalbora, wydane ponownie w roku 
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zupełnie nowa instytucja duszpasterska, pozostająca w ścisłym związku  
z Episkopatem Polski i arcybiskupstwem paryskim, na terenie którego mia-
ła swoją siedzibę”28. Dyskretnie potwierdził to J. Klechta29. Pierwszy rektor, 
ks. Wilhelm Szymbor CM, nie miał wątpliwości, że rządzi „zupełnie nową, 
instytucją”, kiedy zorganizował pierwsze zebranie pierwszych uczestników 
Misji. Mówi o tym tytuł i zakończenie oryginalnego tekstu sprawozdania: 
„Protokół z pierwszego zebrania Księży Polskich pracujących wśród wy-
chodźstwa polskiego we Francji, odbytego dnia 13 kwietnia 1923 w lokalu 
Misji Polskiej w Paryżu, podpisany: Przewodniczący zebrania /---/ X. Szym-
bor Rektor Misji Polskiej Katolickiej we Francji”30.

Po tej analizie dokumentów trzeba przyjąć, że arcybiskupi Paryża i Gnie-
zna ustanowili instytucję prawdziwie nowatorską, przeznaczoną do prowa-
dzenia duszpasterstwa emigrantów, jakiej dotąd nie było. W tej sytuacji, dla 
zachowania jednoznacznej terminologii proponuję całą posługę religijną dla 
emigracji polskiej we Francji, która ma widoczne etapy, nazywać: „Duszpa-
sterstwem polskim (polskojęzycznym) we Francji”, w którym „Polska Mi-
sja Katolicka we Francji” jest kolejnym etapem, rozpoczętym w 1922 roku. 
Nawet i w takich latach jest ona najstarszą w świecie, gdyż następna, belgij-
ska, została założona w 1926 roku.

Budowanie struktur Misji i pierwsze lata jej pracy 1922-1939
Statut i Regulamin ze strony francuskiej podpisał arcybiskup Paryża Du-

bois i jego delegat w imieniu archidiecezji paryskiej, a nie całego episkopatu 
Francji. W tej sytuacji inne diecezje, którym dostarczono dokumenty, mogły 
je wprowadzać w życie, ale nie musiały. Od strony polskiej sprawa była ja-
sna; można było podejmować pracę dla polskich emigrantów w całej Francji. 
Kapłan polski, kandydat do podjęcia tej pracy, musiał otrzymać zgodę wła-
snego biskupa i Prymasa Polski, opiekuna emigracji, a we Francji miejsce 

1946 z polecenia kard. Augusta Hlonda (Reorganizację Misji Polskiej w Paryżu ks. Dzwonkowski 
po raz pierwszy zaprezentował w: „Duszpasterz Polski Zagranicą”, 34 (1983) nr 1, s. 60-83). Pod-
stawowe dane znajdują się także w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji (dalej ArPMK
-F), F I. 2. 2., a także F I. 2. 3: „Instrukcje duszpasterskie Stolicy Apostolskiej i episkopatów oraz 
statuty i regulaminy”.

28s. 58.
29Najstarsza w świecie, s. 143, zaprzeczając jej podtytułowi: Polska Misja Katolicka we Francji 

1836-2006.
30ArPMK-Fr, G III. 2. 1: Zjazdy duszpasterskie kapłanów Misji; M. Brudzisz, Pierwsze zebranie 

księży Polskiej Misji Katolickiej we Francji SPol. t. 33, s. 141-153.
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pracy wyznaczał mu rektor Misji. Konkretny biskup francuski mógł przyjąć 
i zastosować dokumenty popisane przez arcybiskupa Paryża, ale obowiązku 
nie miał. Dlatego biskupi francuscy podpisywali z rektorem Misji specjal-
ne umowy – „Conventions”, ale wprowadzanie ich w życie w dużym stopniu 
zależało od proboszcza francuskiego, jego zwyczajów, mentalności, kultury  
i, oczywiście, także od kultury duszpasterza polskiego. Kapłan polski w wielu 
diecezjach był intruzem. Na ogół było tak, że biskup francuski przyjmował 
tego kapłana i dawał mu jurysdykcję, ale konkretny proboszcz mógł być miły 
albo nie, mógł dawać dobre godziny, zgadzać się na dopuszczanie do pew-
nych funkcji lub nie. Stąd napięcia, stąd „iskrzenie” między proboszczami 
francuskimi a wikariuszami polskimi, które dziwiło i gorszyło wiernych. Ale 
napięcia pojawiały się także między wiernymi polskimi i polskimi duszpa-
sterzami lub dlatego, że tych duszpasterzy nie było, lub dojeżdżali dwa trzy 
razy w roku. Znacznie poważniejszym problemem było dążenie niektórych 
biskupów i duszpasterzy do szybkiej asymilacji, „sfrancuzienia” młodego po-
kolenia, poprzez katechezę i celebrację pierwszej komunii św. według prak-
tyk francuskich; ponadto przez pomijanie polskich duszpasterzy przy błogo-
sławieniu polskich par małżeńskich i przy pogrzebach Polaków, jeżeli jakaś 
diecezja nie przyjęła opracowanego wspólnie „Réglement”. Zarówno delegat 
episkopatu E. Chaptal jak i arcybiskup Cambrai Chollet wyraźnie popierali 
asymilację, której Polacy zarówno do roku 1939 jak i po 1945 roku nie tole-
rowali. Stąd już pierwsze zebranie duszpasterzy Misji w 1923 roku wskazuje 
na różne działania, aby ograniczyć „francuzienie” młodych Polaków. Mówił 
o tym problemie rektor Misji, ks. Szymbor, na zebraniu Rady Misji 3 XI 1927 
r. oraz pisał ks. Józef Łuczak, od roku 1925 student w Strasburgu i duszpa-
sterz polskich imigrantów, a od roku 1929 sekretarz generalny Misji, a także 
W. Bartoń La crise religieuse des ouvriers polonais en France i ten problem 
porusza31.

Rektor Misji, ks. Szymbor, wizytował kolonie polskich robotników, 
otrzymywał prośby, propozycje od biskupów francuskich, od dyrektorów 
różnych przedsiębiorstw, zawierał umowy z biskupami i zakładał duszpa-

31W. Szymbor, Przyszłość Misji pod względem duszpasterskim, ArPMK-Fr, R. VII. 1; J. Łuczak, 
Wychodźstwo polskie we Francji, „Roczniki Katolickie”, t. X 1932, s. 157-179 i inne jego artykuły;  
M. Brudzisz, Pierwsze zebranie księży Polskiej Misji Katolickiej we Francji, SPol., t. 33, s. 145-153. 
Zob. W. Bartoń, La crise religieuse des ouvriers polonais en France. Thèse de sciences sociales. Insti-
tut catholique de Paris, 1947, mps. 
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sterstwa stałe, a do wielu ośrodków posyłał kapłanów na krótkie spotkania 
religijne (duszpasterstwo objazdowe) z Polakami pracującymi w rolnictwie32; 
kapłanów sprowadzał z Polski lub prosił o pomoc księży studiujących. Dla 
koordynacji pracy duszpasterskiej w roku 1923 rozpoczął praktykę corocz-
nych „zjazdów” duszpasterzy Misji, następnie powołał Radę Kapłańską,  
a w marcu 1925 roku podzielił duszpasterstwa stałe na cztery dekanaty: 
Paryż, Północna Francja, Wschodnia Francja i Południowa Francja33, mo-
bilizował księży do zakładania bractw religijnych i różnych stowarzyszeń, 
współpracował z władzami państwowymi w organizacji szkolnictwa podsta-
wowego34. Wśród bractw pierwsze miejsce zajmowały Bractwa Żywego Ró-
żańca Matek, Bractwa Mężów Polskich, Katolickie Stowarzyszenia Młodzie-
ży Polskiej, Katolickie Stowarzyszenie Dzieci Polskich, Polskie Zjednoczenie 
Katolickie, a następnie ich Związki. Wśród stowarzyszeń cywilnych królowa-
ło harcerstwo. Ważniejsze miały swoich kapłanów „dyrektorów”. Według spi-
su Polskiej Misji Katolickiej we Francji z 16 listopada 1927 r. Misja posiadała  
33 stałe placówki i 50 kapłanów, łącznie z kapelanami więzienia i Zakładu 
św. Kazimierza, z ks. Janem Unszlichtem, kapłanem diecezji Meaux oraz  
z polskojęzycznym Francuzem, ks. Augustem Lurat35. 

Rozwój Misji był ciągle blokowany brakiem kapłanów i nauczycieli do 
szkół, na co ks. Szymbor w 1926 roku skarżył się do biskupa Stanisława Łu-
komskiego. Podobne skargi płynęły od organizacji. Misja ciągle nie miała 
pieniędzy. W tej sytuacji Prymas, kard. Hlond 10 X 1929 w piśmie do Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opisał sytuację fi-
nansową Polskiej Misji we Francji, poważnie zadłużonej i wymógł obietnicę 
zwiększenia subwencji36. Ciągle brakowało duszpasterzy polskich, aby jak 

32Funkcję „wędrownego duszpasterza” na początku istnienia Misji pełnił także ks. Paweł Kur-
tyka. Wędrował podobnie jak wcześniej ks. Lurat. Opis swojego wędrownego duszpasterstwa za-
warł w pracy pt. Z pracy duszpasterskiej wśród robotników polskich we Francji, który znajduje się  
w „Rocznikach Obydwu Zgromadzeń” (ROZ) 1922, s. 17-31. 

33Dekanaty polskie we Francji, „Polak we Francji”, nr 64, 15 marca 1925, s. 2. Dziekani w tej sa-
mej kolejności: ks. prał. Żrałek, ks. Gorgolewski, ks. prał. Taczak, ks. Kotowski. Granice dekanatów 
pokrywały się z granicami polskich konsulatów. 

34W. Pawlak, Duchowieństwo polskie a szkolnictwo polonijne we Francji w okresie międzywojen-
nym, SPol., t. 7, s. 207-221.

35ArPMK-Fr, G VII. 3. „Wykazy ośrodków duszpasterskich, duszpasterzy”, Rękopisy i maszy-
nopisy, 1927-1991, poz. 1. Polska Misja Katolicka we Francji, 16 listopada 1927. Zob. R. Dzwon-
kowski, Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, s. 149-159, podaje nieco inne dane dla tego 
samego roku.

36Archiwum Akt Nowych. Zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
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najlepiej obsłużyć, zwłaszcza pracujących w rolnictwie. Stan życia religijnego 
imigracji polskiej, jego problemy i braki oraz fatalne skutki „francuzienia”, 
które często prowadziło do obojętności, a nawet do ateizmu i komunizmu, 
dosyć wnikliwie przedstawili księża: wymienieni już Józef Łuczak i W. Bar-
toń, oraz Ludwik Poszwa i Mauco37. 

Rozwój Misji został nieco zatrzymany także z powodu odejścia ks. rektora 
Szymbora i jego zakonnych współbraci. Decyzją wizytatora Księży Misjo-
narzy, w 1927 roku rektor odwołał ich do innych prac misyjnych zgroma-
dzenia, zwłaszcza w Chinach. Na prośbę kard. Hlonda ks. Szymbor pozostał 
jeszcze rok. W 1929 roku, 1 kwietnia, nominację na rektora PMK we Francji 
otrzymał ks. Leon Łagoda, profesor i prokurator seminarium diecezjalnego 
w Gnieźnie. To on zadbał o kształcenie polskich kandydatów do kapłaństwa 
w seminariach francuskich. Rozwinął prasę polską, zadbał o oświatę pozasz-
kolną, o pogłębienie świadomości narodowej młodego pokolenia38. Niestety, 
z powodu konfliktu z władzami państwowymi musiał w 1933 roku odejść. 
Nie udał się i następny rektor, ks. Witold Klemens Paulus, mianowany  
8 stycznia 1934 r.39, po którym 17 lipca 1937 r. rektorem został ks. Franciszek 
Cegiełka, pallotyn40. Za jego rządów Misja odzyskała pewien rytm pracy, ale 
II wojna światowa przeszkodziła w normalnym funkcjonowaniu. Wówczas 
wykazał się i wielkim patriotyzmem i poświęceniem dla wszystkich potrze-
bujących pomocy. W dniu 15 stycznia 1939 r. Polska Misja Katolicka we 
Francji posiadała 57 stałych duszpasterstw, a w zarządzie i w duszpasterstwie 
pracowało 62 kapłanów, w tym 15, którzy należeli do diecezji francuskich, ale 
współpracowali z Misją41.

Działalność Polskiej Misji Katolickiej we Francji w latach 1922-1939 zo-

sygn. 439, s. 117-139; S. R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, s. 99-118;  
B. Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003, s. 313-314.

37L. Poszwa, L’Emigration Polonais Agricole en France, Paris 1930; G. Mauco, Les étrangers 
en France. Leur rôle dans l’activité économique, Paris 1932; S. Płoszyński, Z ruchu wychodźstwa 
polskiego, s. 278-280.

38M. Banaszak, Łagoda Leon (1894-1942), SPTK, t. 6, Warszawa 1983, s. 364-366; J. Szymań-
ski, Duszpasterze Polonii i Polaków, t. II, s. 116-117: Łagoda Leon, zmarł w Dachau 31 X 1942 r.;  
J. Łuczak, Wychodźstwo polskie we Francji, s. 160.

39J. Szymański, Duszpasterze Polonii i Polaków, t. I, s. 115-117; Paulus Witold, odszedł z po-
wodu nielegalnego sprowadzania Polaków do Francji, później angażował się w różne akcje poza 
krajem, zmarł w Londynie 24 IX 1973 r.

40J. Klechta, Najstarsza w świecie, s. 153-156.
41Duszpasterstwo Polskie we Francji (Stan z dnia 15 stycznia 1939 r.). Druk M Kwiatkowski; 

ArPMK-Fr, G II.1.1., poz. 2.
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stała najlepiej opracowana. Bardzo wartościowe są prace ks. Czesława Kacz-
marka42 i Alojzego Poszwy43. Obydwaj pisali rozprawy doktorskie na tematy 
socjologiczne, żyjąc wśród polskich emigrantów i pełniąc różne posługi ka-
płańskie. To są także świadectwa żywych świadków i ich analiza44. Obok nich 
trzeba tu wymienić relację ks. Fr. Cegiełki Szlakiem tułaczy. Garść przeżyć  
z pracy duszpasterskiej we Francji45 oraz art. K. M. Żaby Charakter życia reli-
gijnego Polonii a status prawny polonijnych instytucji religijnych we Francji46. 
Natomiast wielkie syntezy tego okresu, pełne szczegółów, dali tacy history-
cy emigracji, jak ks. Roman Dzwonkowski47, Gabriel Garçon48 i Władysław 
Bartoń49, a także Jan Gruszyńki50. Bartoń był w dobrej sytuacji, gdyż mógł 
korzystać z archiwum Misji, które było już zinwentaryzowane. Opisał stan 

42L’Emigration polonaise après la guerre, Nancy-Paris-Strasbourg 1928, ss. 279-336 Ch. VIII: 
Vie religieuse des émigrés polonais en France. Tematy szczegółowe: organizacja Misji; kler i wierni, 
braki w organizacji Misji, miejsca kultu, praktyki religijne wiernych tam, gdzie brak księdza; życie 
religijne tam, gdzie jest kapłan; istniejące zagrożenia moralne: wyobcowanie, zagrożenia rodzin, 
celibatariuszów, młodzieńców, dziewczyn; kapłani potrzebni do organizacji życia religijnego i spo-
łecznego polskich emigrantów, zapotrzebowanie na polskich kapłanów.

43L’Emigration polonaise agricole en France, Paris 1930, Ch. V: La vie religieuse de l‘émigration 
polonaise agricole en France; 1) organizacja życia religijnego imigrantów pracujących w rolnic-
twie. Problemy: złe kontrakty pracy; potrzeba duszpasterzy stałych, kapłani – studenci, trudne 
warunki pracy i życia, inne zwyczaje duszpasterskie Francuzów i Polaków, niejasna sytuacja praw-
na duszpasterza polskiego, która nie zachęcała po podejmowania tej pracy; za dużo wiernych do 
obsłużenia przez jednego kapłana, nawet do 10.000; ogromne opuszczenie religijne w rozrzuco-
nych gospodarstwach rolnych, życie samotne w gospodarstwach rolnych, które powoduje wielkie 
zagrożenie dla kobiet i dziewczyn, krytyki i naśmiewanie się Francuzów z religijnych Polaków; 
warunki poprawy sytuacji – potrzeba większej liczby stałych duszpasterstw, odległości, poprawa 
komunikacji, gdyż zła utrudnia obsługę duszpasterską; lepsza informacja, zakładanie nowych sta-
łych ośrodków duszpasterskich, ograniczenie przyjazdów kobiet i dziewczyn, ograniczenie pracy 
w niedziele i święta.

44Ocenę prac tych autorów dał R. Dzwonkowski w: Stan badań nad religijnością polskich sku-
pisk emigracyjnych we Francji, SPol. t. 4, s. 178.

45Warszawa 1934.
46„Przegląd Polonijny”, XIII (1987) nr 1, s. 49-65.
47R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna: ale także Etat des recherches sur la vie religieuse des 

Polonais en France 1919-1980, w: Les contacts religieux franco-polonais du Moyen-Age à nos jours, 
Paris 1985, s. 549-557; tenże, Organizacja i struktura polskiej opieki religijnej we Francji a rozmiesz-
czenie Polonii francuskiej, w: Problemy rozmieszczenia ludności pochodzenia polskiego we Francji, 
Łódź 1985, 113-139.

48G. Garçon, Les catholiques polonais en France, s. 45-208, a zwłaszcza s. 56-62: Une pastorale 
difficile.

49Wł. Bartoń, La crise religieuse des ouvriers polonais en France, Paris 1947 mps, teza na In-
stytucie Katol., także o napięciach między duszpasterzami francuskimi i polskimi w związku  
z akcjami duszpasterskimi. Pracę ks. Bartonia omówił szerzej ks. R. Dzwonkowski, Stan ba-
dań nad religijnością polskich skupisk emigracyjnych we Francji, SPol., t. 4, s. 179-180.

50J. Gruszczyński, Społeczność polska we Francji, Warszawa 1981
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życia religijnego Polonii w okresie międzywojennym, zaniedbania religijne 
Polaków rozrzuconych po gospodarstwach rolnych, dawno nieodwiedza-
nych lub odwiedzanych rzadko przez polskich duszpasterzy, zły wpływ śro-
dowiska francuskiego, ograniczanie praktyk religijnych przez pracodawców 
lekceważących kontrakty, konflikty między duszpasterzami francuskimi  
i polskimi. Ponadto opisał wędrowne duszpasterstwo ks. Juliana Unszlich-
ta51, docieranie do pojedynczych Polaków pracujących w gospodarstwach 
rolnych. Nie był on jedynym wędrownym misjonarzem. Był jednym z wielu,  
a było to zadanie wymagające dużego poświęcenia. Nie można pominąć pra-
cy G. Mauco, Les étrangers en France. Leur rôle dans l’activité économique, 
ukazującej organizację życia religijnego imigrantów, a także samo życie reli-
gijne robotnika52.

Mimo kilku bardzo solidnych prac i licznych artykułów można będzie 
pogłębić przynajmniej niektóre zagadnienia w oparciu o zachowaną w archi-
wum Misji dokumentację. Interesujące są „Prośby wiernych o polskich dusz-
pasterzy” (F II), które przy tej okazji ujawniają zupełne opuszczenie religijne, 
a zarazem pragnienie jego pogłębienia. Dokumentacja „Stosunek duszpaste-
rzy francuskich i dyrektorów przedsiębiorstw do potrzeb religijnych polskich 
robotników” (F III), ujawnia czasem zaniedbanie, ale też troskę dyrektorów, 
proboszczów francuskich o życie religijne polskich imigrantów. Sprawoz-
dania duszpasterzy objazdowych (F VIII) są świadectwem wielkiego zaan-
gażowania tych misjonarzy. Stosunek episkopatu francuskiego do polskich 
imigrantów ujawnia się w korespondencji biskupów z rektorem, która się 
znajduje w R II 7 i C. To podstawowe sugestie.

Misja podczas II wojny światowej
Fala emigrantów składała się z urzędników państwowych, rodzin ary-

stokratycznych, oficerów, żołnierzy, cywilów, a także młodzieży, często po-
zbawionych wszystkiego, z wyjątkiem miłości do Ojczyzny. Zajęła się nimi 
Sekcja Dobroczynności w „Caritas” przy Polskiej Misji Katolickiej. Znacz-
na część tej imigracji wstępowała do tworzonej armii polskiej we Francji53. 
Chcieli walczyć o odzyskanie niepodległości Polski, brali udział w „drôle de 

51ArPMK-Fr, F. VIII. 1. 4; J. I. 3; P. V. 284; G. Garçon, Le catholiques polonais, s. 58.
52G. Mauco, Les étrangers en France. Leur rôle dans l’activité économique, Paris 1932.
53W. Biegański, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Warszawa 1990; J. Smoliński, Wojsko polskie 

we Francji, Warszawa 1995; L’Hopitalier, Armia polska we Francji, Paris 1962 i in.
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guerre”, a po zawarciu rozejmu i utworzeniu strefy okupowanej, niemieckiej  
i wolnej, z rządem w Vichy, brali udział we francuskim Ruchu Oporu  
i tworzyli własny, polski. Liczni kapłani Misji współpracowali z organiza-
cjami podległymi rządowi w Londynie, m.in. z Polską Organizacja Walki  
o Niepodległość (P.O.W.N.) oraz „F 2”. Byli kurierami, ratowali zagrożonych, 
wysyłając ich przez Hiszpanię do Anglii, ukrywając strąconych pilotów, ob-
serwując niemieckie V 1, zostając kapelanami w armii polskiej. Wieloraką 
pomoc potrzebującym świadczyły: filia „Caritas” przy Misji i Komitet Pomo-
cy Polakom założony 14 czerwca 1940 r., PCK, w sierpniu 1941 roku prze-
kształcony w Towarzystwo Opieki nad Polakami (TOP). Rektor Cegiełka nie 
tylko karmił biednych, przyodziewał ich, ale wraz z konfratrami: Czesławem 
Wędziochem54 i Bronisławem Wiatrem oraz z Wiktorem Bieniaszem CM55,  

54Czesław Wędzioch SAC, ur. 5 VII 1906 r., I-a profesja 7 X 1926 r., studia teol. na Grego-
rianum; ks, Wędzioch organizował duszpasterstwo, ale i współpracował z Ruchem Oporu,  
w Courbevoie zorganizował tajną radiostację i z ks. Bieniaszem CM pomagał w przerzucie do 
Anglii kurierów, zestrzelonych lotników, różnych działaczy; współpracowali z „Visigoths-Lorra-
ine”  Andrzeja Zakrzewskiego; przy pomocy ks. M. Bareckiego, Hipolita Grządki, Teodora Makieli  
i Andrzeja Sobieskiego nawiązali kontakt z francuskim Ruchem Oporu, wydawali tajny „Biule-
tyn Katolicki” w latach 1942-1943, który także przeciwdziałał szkalowaniu Stolicy Apostolskiej; 
kapelanami i kurierami byli księża Bieniasz, Nosol i Knapik; przechowywali partyzantów, skocz-
ków spadochronowych (m.in. Ciepły, Fellich, Makulec, Mateuszek, Pszczoliński) przenosili tajne 
dokumenty do Hiszpanii, Portugalii i Anglii (F. Rozynek); ks. Alojzy Nosol pomógł wykryć na 
terenie Francji tajne wyrzutnie V-1; Ks. Kałas Edmund MSF, duszpasterz w Rosières, był kolpor-
terem tajnej broszury „Le Dèfi” wydawanej przez redakcję Témoignages Chrétiens, zamordowany 
w Mauthausen (ta relacja zob. „Polska Wierna” nr 16 z 12 sierpnia 1945). Ks. Cegiełka 18 V 1945 r. 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, a liczni kapłani później. Ten fragment 
działalności kapłanów Misji jest wzbogacający. Wspomniane relacje w czasopiśmie „Polska Wier-
na” są zasadniczymi źródłami tego fragmentu. Zob. także: F. Cegiełka, Księża polscy we francuskim 
ruchu oporu, „Homo Dei” 1948 s. 76-80; F. Kącki, Duchowieństwo polskie we francuskim ruchu 
oporu, „Hejnał Mariacki” 1974 nr 5 (279) s. 8; T. Szumowski, We Francji – o Polskę, „Wrocławski 
Tygodnik Katolicki”, s. 1-3; AX, Praca podziemna duchowieństwa polskiego we Francji, „Biuletyn 
Polskiego Związku Uczestników Ruchu Oporu we Francji”. Lipiec-sierpień 1946 r.

55Bieniasz Wiktor CM, ur. 7 X 1875 r. na Śląsku, Niższe Seminarium w Krakowie, studia fi-
lozoficzno teologiczne w Krakowie i Paryżu, święcenia kapłańskie 29 VI 1901 r.; w latach 1901-
1912 kaznodzieja misyjny na ziemiach polskich; w latach 1909-1911 odwiedzał kolonie polskie  
w Północnej Francji; 1912-1926 dyrektor Sióstr Miłosierdzia, w roku 1927 podjął pracę w Soissons 
i okolicy, gdzie przebywało ok. 24 000 Polaków; później w Brazylii, a od lipca 1930 r. w domu 
Księży Misjonarzy w Courbevoie, k. Paryża; był spowiednikiem polskich sióstr i misjonarzem po-
lonijnym; w czasie okupacji uczestniczył w Ruchu Oporu jako „Evêque” oraz „Monseigneur le 
Cardinal”; aresztowany przez Niemców 24 XI 1944 r. został skazany na śmierć; uwolniony przez 
francuski Ruch Oporu nadal współpracował z PMK we Francji; zmarł w Paryżu 30 IX 1961 r. 
Zob. ArPMKFr, P II 6 (kwestionariusz 1949), P V 5, P VI 9 (ankieta 1945); A. Steinke, Bieniasz 
Wiktor CM, „Nasza Przeszłość”, t. 14 (1961), s. 303-304; B. Panek, Bieniasz Wiktor, w: Księża polscy 
w duszpasterstwie Północnej Francji (Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji),  
z. IV/I, [Paris] 1994, s. 60-66). Ks. Bieniasz opublikował opis swojej pracy misyjnej we Francji: Pra-
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ks. prof. Augustynem Jakubisiakiem56, kan. Antonim Szymanowskim i in-
nymi, współorganizował przerzut zagrożonych, także Żydów, ze strefy oku-
powanej do wolnej i dalej do Anglii, uczestniczył w ukrywaniu przed policją 
niemiecką, a także francuską zagrożonych. Ten zespół, wraz z innymi, po 
aresztowaniu rektora Cegiełki kontynuował tę akcję. To piękna karta Misji. 
Różne formy jej działania oraz tajne kontakty zagraniczne były powodem 
aresztowania rektora Misji, ks. Franciszka Cegiełki, 26 października 1940 
r. Przeżył różne więzienia i obozy; z Dachau wyszedł 29 kwietnia 1945 r. 
Po aresztowaniu ks. Cegiełki funkcję rektora Misji przejął ks. Czesław Wę-
dzioch SAC, otrzymując pełnię władzy od kard. Hlonda, arcybiskupa Pa-
ryża i z Nuncjatury. Nawet w dokumentach do Stolicy Apostolskiej pod-
pisywał się „Rektor”. Rządził z poświęceniem Misją w strefie okupowanej 
aż do powrotu ks. Cegiełki. „Caritas” codziennie wydawała po kilka setek 
posiłków. Misja nie zapomniała o szkolnictwie. Piszą o nim G. Garçon oraz 
R. Dzwonkowski57. 

Praca duszpasterska Misji trwała bez przerwy, bardziej niebezpieczna  
w strefie okupowanej, gdzie działalność bractw była zakazana, a zaangażo-
wanie bardziej odważne niejednokrotnie kończyło się aresztowaniem przez 
policję niemiecką, a nawet rozstrzelaniem na miejscu, np. ks. Jana Chodu-
ry CM czy ks. Czesława Fedorowicza (Fiodorowicza). Ks. Wędzioch przejął 
całokształt działalności Misji, jej administrację, duszpasterstwo, kontakty  
z duszpasterzami, dobroczynność, a ponadto korespondencję z uwięzionymi 
kapłanami Misji. Pracował z wielkim poświęceniem, wizytował duszpaster-
stwa, obsadzał opuszczone przez kapłanów, którzy bali się represji niemiec-
kich i uciekali do strefy wolnej. W 1943 roku, 8 października, ks. Wędzioch 

ca naszych misjonarzy nad polskimi robotnikami w północnej Francji i w Belgii „Rocznik obydwu 
Zgromadzeń” 16(1910) s. 270-288.

56Jakubisiak Augustyn, ur. 28 V 1884 r. w Warszawie, studia seminaryjne w Warszawie, święce-
nia w r. 1906, studia specjalistyczne, w zakresie filozofii i nauk ścisłych, w Paryżu, doktorat filozofii 
w r. 1912, w czasie I wojny światowej kapelan żołnierzy wziętych do niewoli, kapelan armii gen. 
J. Hallera, od r. 1920 stale we Francji, jako profesor na różnych uczelniach, kapelan więźniów, 
duszpasterz polonijny, zm. 23 XI 1945 r. w Paryżu. B. Panek, Jakubisiak Augustyn, w: Księża polscy 
pracujący w duszpasterstwie okręgu paryskiego, 1922-1929, (Materiały do Dziejów Polskiej Misji Ka-
tolickiej we Francji), z. 1, Paryż 1992, s. 37-38; Zob. Jakubisiak Augustyn, filozof, teolog, duszpasterz, 
EK, t. 7, Lublin 1997, kol. 734-738 bibliogr.; P. J. Badura, Jakubisiak Augustyn (1884-1945), SPTK, 
t. 5 Warszawa 1983, s. 563-564; Ksiądz Augustyn Jakubisiak, Paryż 1947.

57R. Dzwonkowski, Szkolnictwo polskie we Francji w czasie drugiej wojny światowej (1939-
1945), SPol., t. 4, s. 187-199. ArPMK-Fr w podzespole: O. „Oświata, nauka…, I. II. III”.
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odważył się zorganizować w Clamart zebranie kapłanów strefy okupowanej. 
W programie były: wizyta kard. Suharda i sprawozdania dziekanów58. 

Jeżeli chodzi o sytuację w strefie wolnej, zarządzanej przez tak zwaną 
Centralę Duszpasterstwa Polskiego we Francji Południowej, założoną przez 
kard. Prymasa Hlonda w październiku 1940 roku, to pierwszym dyrekto-
rem tej centrali był ks. Wojciech Rogaczewski, a jego następcą Karol Kubsz 
OMI. Tu z obsadą stanowisk nie było większych problemów, gdyż 31 maja 
1940 r. do Francji przybyło 50 Oblatów Maryi Niepokalanej (kapłani, klerycy 
i bracia). Większość z nich osiadła w klasztorze Notre Dame des Lumières 
w pobliżu Awinionu59. To oni dali Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie 
licznych kapelanów oraz licznie zasili duszpasterstwo polonijne60, w którym 
uczestniczył także o Leon Bégin, spolonizowany redemptorysta francuski.  
Z kard. Hlondem kontaktował się kilkakrotnie, w Nuncjaturze miał znajo-
mego prałata Pacini (od czasów warszawskich). Wspierany był przez Nun-
cjaturę, także finansowo, a mając nadal obywatelstwo francuskie, uczestni-
czył w różnych akcjach. Raz wyprawił się do strefy niemieckiej, gdzie odwie-
dził ciężko pracujących Polaków. Miał jakąś misję specjalną, ale nic o niej 
nie napisał. W strefie wolnej prowadził rekolekcje w Sabaudii, Masywie Cen-
tralnym, w Pirenejach i nad Morzem Śródziemnym, dla oficerów, górników, 
inteligencji, młodzieży gimnazjalnej61.

Najlepszym dotąd opracowaniem syntetycznym tego okresu działalności 
Misji jest druga część pracy G. Garçon Les catholiques polonais, czyli Le temps 
de l’épreuve62. Gdy chodzi o Ruch Oporu, literatura jest obfita, a udział Mi-
sji, zwłaszcza kapłanów, liczny, co sygnalizuje G. Garçon, słabo zauważany 
przez Stanisława Zabiełło czy Jana Zamoyskiego. Jego interesujący tekst Une 
interrogation, poświęcony jest organizacjom w Ruchu Oporu, nurtom i par-
tiom politycznym63. Godna uwagi jest praca J. Klechty Najstarsza w świecie64.  

58ArPMK-Fr, podzespół: G. „Duszpasterze”, sygn. G. III. 2. 1, „Zjazdy duszpasterskie”, poz. 
11. Clamart. 

59G. Garçon, Les catholiques, s. 226 J. Pielorz, Oblaci polscy, Rzym 1971.
60Duszpasterstwo polonijne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, w: Działalność męskich 

zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, Lublin 1982, s. 499-525;
61M. Brudzisz, Francuz – o. Leon Maria Bégin duszpasterzem Polaków we Francji, SPol., t. 29, 

s. 136-170 passim.
62G. Garçon, Les catholiques, s. 209-280.
63G. Garçon, Les catholiques polonais en France, s. 270-278 poświęcone organizacjom w Ru-

chu Oporu, nurtom i partiom politycznym.
64s. 157-169.

O. Marian Brudzisz CSsR



337

O udziale kapłanów Misji w ruchu oporu we Francji zob. przypis 54.
W archiwum Misji udało się zgromadzić nieco artykułów prasowych. 

Nie ma natomiast relacji uczestników. Są także wykazy odznaczonych. Jest to 
sektor zaangażowania Misji, który, obok duszpasterstwa, działalności bractw 
i akcji dobroczynności, czeka na solidne studium. Dokumentacja jest dosyć 
bogata, ale znajduje się w kilku podzespołach: F IV. „Praca duszpasterska ka-
płanów Misji we Francji okupowanej”; F. VIII. „Duszpasterstwo objazdowe”; 
F X. 3: „Sprawozdania roczne ośrodków duszpasterskich, 1939-1945.”

Trudne lata 1945-1950. Walka „czerwonych” i PRL 
z Misją i katolikami Polonii
Kto tej pomocy potrzebował? 111 duchownych, którzy z Dachau z ks. Ce-

giełką udawali się do Francji65; Polacy (także z Powstania Warszawskiego) 
wywiezieni przez Niemców „na roboty” do Lotaryngii, zwolnieni z obozów 
koncentracyjnych po pokonaniu Niemiec i umieszczeni w obozach przej-
ściowych66; zwolnieni z gospodarstw rolnych i z więzień niemieckich, tak-
że ci, którzy nie mogli wracać do Ojczyzny, gdyż ją zabrał ZSSR; do Polski 
Ludowej też nie. Wołali ci, którzy walczyli z „czerwonymi”, ci, którzy z no-
wej Polski uciekli przez „zieloną granicę” i szukali miejsca dla siebie. Licz-
ni młodzi Polacy z Niemiec także udawali się do Francji, aby w tym kraju 
ukończyć lub podjąć średnie i wyższe studia; im też trzeba było pomóc, dać 
stypendium. Byli także naukowcy i „literaci”, którzy na Zachodzie szukali 
miejsca dla siebie. Niektórzy uratowali tyko życie. Wielu żołnierzom, którzy 
walczyli o niepodległą Polskę, świat się zawalił; alianci zdradzili, nie ma Pol-
ski niepodległej! Co robić, gdzie szukać miejsca dla siebie? Wracać z tysiąca-
mi starych emigrantów (około 68.000), którzy dali się namówić obietnicom 
propagandy warszawskiej? 

Kiedy Misja pomagała wszystkim, którzy zgłaszali sie po pomoc, komu-

65Listy sporządzone w okresie wyjazdów do Francji, m. in. przez salezjanina Jana Wosia zawie-
rają inne dane. Oto kilka wykazów, zob. ArPMK-Fr E. XI. 1. „Wykazy uwięzionych, wyzwolonych 
1945-1946 z Dachau i Neuengamme oraz zmarłych po wyzwoleniu, do 1975”: 3) Obóz Dachau 
(Zestawienie ogólne). Opracował ks. Jan Woś SDB. Dachau, dn. 11 V 45; 6) Księża z Dachau – 
nowo mianowani [duszpasterze we Francji]; 7) Lista Polaków z Francji w obozie Dachau (56); 8) 
Lista osób duchownych udających się do Francji. Grupa II – nie zamieszkała we Francji (109; 11) 
Z Dachau przybyli [do Francji] dotychczas następujący księża [i klerycy] (122) [z różnych diecezji 
i gromadzeń].

66F. Cegiełka, Problemy Polskiej Misji Katolickiej we Francji w pierwszych latach po II wojnie 
światowej, SPol. t. 11, s. 232-233.
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niści polscy we Francji podjęli i prowadzili bezpardonową walkę z Misją ka-
tolicką z prawicowymi organizacjami polonijnymi i z „Narodowcem” oraz 
z „Polską Wierną”. Popierał ich intensywnie komunistyczny reżim w Polsce; 
byli dobrze zorganizowani i bezwzględni; posiadali swoją prasę67. U nich 
rządziły: „kłamstwo, obłuda i nienawiść”, jak pisze J. Kudlikowski68. Polscy 
komuniści we Francji i komuniści warszawscy zakładali w polskiej emigra-
cji lewicowe organizacje69: OPO (Organizacja Pomocy Ojczyźnie), PKWN, 
Związek Młodzieży Polskiej „Grunwald”, Związek Kobiet Polskich we Fran-
cji im. Marii Konopnickiej „Maria Konopnicka” i inne, które czasem były 
prawie fikcyjne, liczące po dwóch trzech członków. Przejmowali, gdzie mo-
gli, szkoły podstawowe. W preparowaniu i rozsiewaniu kłamstw królowała 
„Gazeta Polska”, Polska emigracja założyła w 1944 Centralny Komitet Walki, 
który w maju 1945 roku przekształcił się w Centralny Związek Polaków we 
Francji (CZP), niby neutralny, ale Polskie Zjednoczenie Katolickie (PZK), 
założone 1 listopada 1924 r., nie chciało z nim współpracować. „Walka o du-
sze” była zacięta. Lewica posiadała swoją prasę, m.in. „Gazetę Polską”, która 
krytykowała działalność Misji lub poszczególnych duchownych oraz ostro 
polemizowała z „Narodowcem”. „Czerwoni” starali się rozbić polskie związki 
patriotyczne i katolickie. Ale prawica katolicka i harcerstwo 19 czerwca 1949 r. 
na walnym zjeździe powołała do życia Kongres Polonii Francuskiej, który miał 
także troszczyć się o oświatę i szkolnictwo młodego pokolenia. Prawica się 
broniła, owszem powstrzymała impet ataku „czerwonych”. Aby poznać tę wal-
kę trzeba koniecznie przeczytać powojenne roczniki, przynajmniej do roku 
1950, „Narodowca” i „Polski Wiernej” z jednej strony a z drugiej „Gazety 
Polskiej”.

Ksiądz rektor Cegiełka, który w maju 1945 roku ponownie objął zarząd 
Polską Misją Katolicką we Francji, nie lubił komunistów i rządu Polski Lu-
dowej oraz jej przedstawicielstw; nie przyjmował zaproszeń do Ambasady 
Polskiej w Paryżu i nie przyjmował ambasadorów, zakazał święcić sztandary 
organizacji prokomunistycznych i pełnić posługi religijne członkom tych or-
ganizacji70. Dlatego lewicowa „Gazeta Polska” w Paryżu ostro go krytykowa-

67K. Maj, Polscy komuniści we Francji 1919-1946, Warszawa 1971, s. 75-71, 90-226; A. Pacz-
kowski, Prasa i społeczność polska we Francji, s. 137-156. 

68J. Kudlikowski, Przebyta droga, Lens 1986, s. 14.
69K. Maj, Polscy komuniści we Francji 1919-1946, Warszawa 1971
70S. Tylus, Słownik biograficzny pallotynów (1915-2012), Ząbki-Poznań 2013, s. 91-99: Cegiełka 

Franciszek Antoni.
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ła. Rząd warszawski niezwykle intensywnie popierał zakładanie organizacji 
prokomunistycznych, przejmował, gdzie mógł, szkoły podstawowe. Władze 
warszawskie opanowały także PCK, który zaczął służyć tylko „swoim”. Do-
brym informatorem o działaniach i zasięgu wpływów „czerwonych” w po-
lonijnych ośrodkach jest „Ankieta duszpasterska”, wypełniona w 1949 roku 
(P. II). To bardzo interesujący, nieznany dokument, który uświadamia, jak 
bardzo w 1949 roku komuniści weszli we wspólnoty polonijne. Ten konflikt 
opisał Józef Kudlikowski w wymienionej wyżej Przebytej drodze.

Polonia i Polska Misja Katolicka nie poddawały się. Kongres Polonii 
Francuskiej, skupiający organizacje katolickie i Misja Katolicka zintensy-
fikowały swoją działalność duszpasterską, oświatową i patriotyczną. Mi-
sja zaczęła wydawać „Polskę Wierną”, Pallotyni „Naszą Rodzinę”, Oblaci 
„Niepokalaną”. W organizacjach katolickich wielkimi działaczami byli Jan 
Szambelańczyk, Józef Kudlikowski i wielu innych. W 1945 roku Misja za-
łożyła własne seminarium duchowne, pallotyni prowadzili Gimnazjum w 
Chevilly, w 1950 roku przeniesione do Osny koło Paryża, a oblaci w 1947 
roku założyli internat św. Kazimierza w Vaudricourt dla polskich chłopców  
i w 1946 roku Polski Ośrodek Młodzieżowy w La Ferté sous Jouarre, w któ-
rym organizowano kursy i rekolekcje. W 1945 roku rozpoczęto coroczne 
„Zjazdy” katolików Polonii francuskiej, spotkania religijno-patriotyczno
-towarzyskie, bardzo cenione.

Mimo takich zaangażowań i zasług ksiądz rektor F. Cegiełka musiał 
odejść w 1947 roku. Jak to się stało? Czy już wszystko napisano? Zarząd Mi-
sji, po odejściu ks. Cegiełki był bardziej oględny w różnych wypowiedziach 
i zachowaniach. Ale tak jak za rektora Cegiełki tak i po jego odejściu Misja 
była Matką dla wszystkich potrzebujących. Dobroczynność była jej niezwy-
kłym dziełem. Nikt nie odchodził głodny i nagi. Przyodziewanie i karmienie 
tysięcy zgłaszających się po pomoc było niezwykłym dziełem Misji. Wielu 
zrozpaczonych zostało podniesionych na duchu; wielu otrzymało informacje 
o rodzinie, o krewnych. Korespondencja była bardzo obfita; byli tacy, któ-
rzy prosili o dostarczenie do Polski wiadomości, nawet niejawnymi kana-
łami. Wszystkim pomagała Misja, sama pozbawiona utrzymania dla wielu 
kapłanów, po nacjonalizacji kopalni 1 grudnia 1945 r. Ale Misja, jak kocha-
jąca Matka, organizowała pomoc jeszcze biedniejszym, a czyniła to dzięki 
ogromnej pomocy Kościoła w Stanach Zjednoczonych i Polonii amerykań-
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skiej: Catholic Relief Service oraz American Relief for Poland, 1945-1957 i in-
nych organizacji. Część tej pomocy szła do Polski od Administracji Narodów 
Zjednoczonych o Spraw Pomocy i Odbudowy (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration = UNRRA), a później od IRO (International 
Relief Organisation – Międzynarodowa Organizacja Pomocy Uchodźcom). 
„Caritas” przy Misji w latach 1945-1946 obsłużyła ponad 40.000 Polaków71. 

Niezwykła dobroczynna akcja Misji oraz konflikt między PMK a lewicą 
i rządem PRL, czekają na solidne opracowanie, na poważne, wyważone stu-
dium. To samo dotyczy dobroczynności. W archiwum Misji, w podzespole S. 
„Dobroczynność”, są bogate materiały: S. V. „Rada Polonii Amerykańskiej”; 
S. VI. 1, „Pomoc ludziom w Potrzebie”; S. V. II, „Polakom i Kościołowi na 
Wschodzie”; S. IX, „Caritas”; ponadto w podzespołach: E. XI. „Obozy”; H. V. 
„Polska Misja Katolicka we Francji a PKWN, 1945-1947” (oryginalny tytuł 
fascykułu: PKWN); H. I. 3. 1. „PMK w prasie; korespondencja rektora i jego 
sekretarza: R. II. 6; R V. 4 i R. V/1-2”; S. II, „Czerwony Krzyż”.

Polonia i Misja w latach zmiany pokoleń, 1950/2-1980
Około roku 1950 kończy się migracja ludności powojennej i poobozowej. 

W 1952 roku, 1 sierpnia, Pius XII ogłasza konstytucję Exsul Familia, która 
zawiera podstawy teologiczne duszpasterstwa emigracyjnego i jego organi-
zację. Odtąd Misje zakłada Kongregacja Konsystorialna (później przemiano-
wania na Kongregację Biskupów) i ona mianuje jej koordynatorów (dawniej 
i dzisiaj, tradycyjnie: rektorów), dyrektorów, ona też wystawia patenty na ka-
pelanów. Stopniowo wymiera lub przestaje być aktywna pierwsza generacja 
imigrantów. Zanika stopniowo początkowa wielka aktywność Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów (SPK), Polskiego Związku Inwalidów Wojen-
nych we Francji i innych organizacji wojskowych. Członkowie się starzeją. 
Skutkiem zamknięcia kopalni i hut w Pas-de-Calais i Nord młode pokolenie, 
szukając pracy w innych rejonach i mieszkania w nowym miejscu pracy, nie 
tworzy już zwartej grupy narodowej, naturalizuje się, zawiera małżeństwa  
z Francuzkami i Francuzami, co często prowadzi do porzucania praktyk re-
ligijnych. Małżeństwa polsko-polskie też są mniej praktykujące. Z Polski ży-
jącej za żelazną kurtyną nie ma dopływu młodych. Dlatego liczba polskich 
imigrantów, Polaków, zmalała o ponad 100.000. Patriotyzm rozmywa się, 

71S. Tylus, Słownik biograficzny pallotynów, s. 94-95.
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blaknie. Religijność też. Odchodzące pokolenie trzyma się zwyczajów, prak-
tyk religijnych, nabytych w Ojczyźnie, nie rozumie pewnych francuskich 
„nowości” teologicznych i w sprawowaniu eucharystii czy innych sakramen-
tów praktyk religijnych, sakramentalnych. 

Młodzi, drugiego czy już trzeciego pokolenia, jeżeli nie wyrzekają się wia-
ry, to jednak jej nie praktykują systematycznie. O młodym pokoleniu i jego 
przemianach ideologicznych piszą m.in.: Jan Guzikowski: Aktualna działal-
ność Polskiej Misji Katolickiej we Francji72; H. i J. Kudlikowski: Przebyta droga73; 
ks. R. Dzwonkowski: Młodzież polonijna we Francji wobec polskich tradycji 
narodowych. Z zagadnień integracji społecznej74 oraz Stan badań nad religijno-
ścią polskich skupisk emigracyjnych we Francji75; ks. S. Ludwiczak: Rola polskich 
placówek duszpasterskich w procesie adaptacji religijno-społecznej wiernych pol-
skiego pochodzenia76; Jan Gruszyński: Społeczność polska we Francji, 1918-1978 
oraz Integracja religijna Polaków we Francji77; ks. Z. Bernacki: Młodzież i inteli-
gencja emigracyjna we Francji78; G. Garçon: Próba analizy przemian młodzieży 
polonijnej we Francji. Na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej we Francji79. Tenże autor, Francuz polskiego pochodzenia, był także 
prezesem tego stowarzyszenia, więc jego refleksje godne są uwagi. Warto też 
zapoznać się z przytoczoną przez ks. Dzwonkowskiego literaturą autorów 
francuskich80, co oni piszą o życiu religijnym i praktykach młodej Polonii 
francuskiej. Myślę, że mimo obfitości studiów na temat młodych pokoleń po-
lonijnych, warto zapoznać się z ankietami duszpasterskimi z lat 1952, 1954, 
1960, 1962 (bogate w informacje), 1969, 1973, 1975, 1981, 1983/4, 1987, 1991 
i 1993, które znajdują sie w Archiwum PMK we Francji, (F XV), właściwie 
nieznanymi powyższym autorom. Mam nadzieję, że pozwolą pogłębić wie-

72SPol., t. 11, Lublin 1987, s. 237-241.
73Działalność polskich organizacji społecznych we Francji w latach 1949-1979, Lens 1986.
74SPol., t. 2, Lublin 1977, s. 207-278.
75SPol., t.11, s. 177-185, zwłaszcza od s. 181.
76„Duszpasterz Polski Zagranicą” 24 (1973) nr 3, s. 283-299
77Instytut PWN, Warszawa 1981, s. 234-255: Integracja religijna; artykuł w SPol., t. 4 Lublin 

1981, s. 159-176, jest nieco skróconą wersją tekstu w książce. Na s. 170 autor powołuje się na an-
kietę Polskiej Misji Katolickiej. Było ich kilka po roku 1952.

78„Duszpasterz Polski Zagranicą”, 23 (1971), s. 368-371.
79SPol., t. 13, s.111-133.
80A. Girard, J. Stoezel, Français et immigrés. Cahier, n. 19 Paris 1953; zob. także E. Gogolewski, 

Sytuacja wspólnoty polskiej w departamentach Nord i Pas-de-Calais we Francji, „Przegląd Polonij-
ny” 1992, s. 103-112.
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dzę o życiu religijnym emigracji polskiej, i tej pierwszego i tej „trzeciego” 
wieku. Nie można także pominąć instrukcji Komisji Episkopatu Francji do 
Duszpasterstwa Emigrantów (F I. 2. 3): Instrukcje oraz konferencje episko-
patu francuskiego dotyczące […] duszpasterstwa polskich emigrantów, po-
nadto akta zjazdów duszpasterskich (G), akta delegata episkopatu polskiego 
dotyczące Polonii (B IV); akta Centralnego ośrodka Duszpasterskiego Emi-
gracji (B VIII); Duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie (F. VI. 5); Zjazdy 
katolików (F VII) i in.

A dla pierwszej generacji, trochę zapomnianej, o jej walce o wolną Polskę, 
o jej życiu na emigracji, o ich problemach, Archiwum Polskiej Misji Kato-
lickiej we Francji, także posiada bogatą dokumentację dotyczącą kombatan-
tów i inwalidów polskich: E. VII. „Organizacje wojskowe oraz Zespoły 19: 
„Związek Rezerwistów i byłych Wojskowych”, 24: „Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów” i 34: „Polski Związek Byłych Deportowanych i Więźniów Po-
litycznych”.

Współpraca, tolerancja, integracja, asymilacja
Dla pierwszego rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji pierwszym 

zadaniem było podtrzymywanie życia religijnego, owszem jego rozwój,  
a drugim podtrzymanie patriotyzmu. Przecież emigranci sprzed pierwszej 
wojny światowej i ci, którzy przybyli do Francji w czasie jej trwania, po jej 
zakończeniu, poza wyjątkami, mieli wrócić do rodzinnych stron. Błękitna 
armia generała Hallera to mocno pokazała. Temu drugiemu zadaniu słu-
żyć miały stowarzyszenia polskie, np. Sokoła, Harcerstwo, podtrzymywanie 
tradycji polskich, folkloru polskiego. Zadania Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji i ich hierarchię przedstawił pierwszy jej rektor, ks. Wilhelm Szym-
bor, w wykładzie na posiedzeniu Rady Misji 3 listopada 1927: „Istnieją dwa 
kąty widzenia na emigrację polską we Francji, jeden francuski drugi polski. 
Jakkolwiek weźmie się pod uwagę opinię francuską o emigracji, to zawsze  
i wszędzie przebija jedna troska: zasymilowanie jak najwcześniejsze emigran-
tów i pewność, że ta asymilacja wcześniej czy później nastąpi (...) Za zdaniem 
francuskim przemawiają: 1) doświadczenie ogólne, że dotychczas Francja 
zawsze miała olbrzymią siłę asymilacyjną (...); 2) doświadczenie specjalne 
z Polakami, których mnóstwo przybyło do Francji po powstaniu 1831 i po 
powstaniu 1863 r. a dziś ani śladu prawie po nich nie ma; 3) szkoła francu-
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ska i kultura zrobią swoje i działać będą niewątpliwie na dzisiejszą młodzież 
polską i na przyszłość charakteru emigracji. Czas więc niewątpliwie będzie 
działał powoli, ale skutecznie na korzyść tezy francuskiej. Za zdaniem pol-
skim przemawiają, 1) bliskość Ojczyzny, a zatem łatwość komunikacji i co za 
tym idzie łatwość dostępu do ośrodków oświatowych i do materiałów pro-
pagandowych, potrzebnych dla pogłębiania poczucia narodowego, polskie-
go; 2) sytuacja rozrodczości. Francja dziś urodzin ma mniej niż wypadków 
śmierci. Polska zaś odwrotnie. Ratunek jedyny dla Francji jest w immigracji 
[!] (...) Francja sprowadzać musi immigrantów; 3) Wzrost przemysłu fran-
cuskiego (...) Napływ immigrantów jest koniecznością. A ponieważ najwyżej 
ze wszystkich robotników cenionym jest immigrant polski, a więc napływ 
polski jest koniecznością życiową dla Francji (...). Świeżość reminiscencji  
z Polski przywiezionych ciągle świeżo działać będzie dodatnio na poczucie 
narodowościowe u emigrantów polskich”81. W dalszych słowach ks. Szym-
bor wyraził przekonanie, że teza polska zwycięży, ale pod pewnymi warun-
kami. Przyglądając się losom emigracji po 1950 r., można powiedzieć, że teza 
francuska się sprawdza. Cały, długi tekst, poświęcony polskiej emigracji we 
Francji zasługuje na publikację w najbliższym czasie. 

Dla Kościoła francuskiego, tym drugim zadaniem, a czasem pierwszym, 
była jak najszybsza asymilacja, której sprzyjał sam bp Chaptal, przewod-
niczący Komitetu Episkopatu Francuskiego do Duszpasterstwa Imigran-
tów. Dlatego już w 1926 roku wyraził opcję, by do seminariów francuskich 
przyjmować dzieci imigrantów polskich. W seminarium trochę lub całkiem 
sfrancuzieją, a podstawową posługę kapłańską, na przykład w sakramencie 
pojednania, będą ewentualnie pełnić po polsku. Dla ograniczenia „polsko-
ści” w duszpasterstwie wśród Polonii we Francji, Jean-Arthur Chollet, arcy-
biskup Cambrai (zm. 1953), doprowadził do otwarcia kursu języka polskiego 
na uniwersytecie w Lille w 1926 roku, aby proboszczowie i wikarzy francuscy 
na tyle opanowali język polski, by mogli podstawowo obsłużyć polskich 
wiernych, bez zapraszania duszpasterza Polaka82. 

Francuski program asymilacji, „francuzienia” opracował bp Chaptal,  

81W. Szymbor, Przyszłość Misji pod względem duszpasterskim, ArPMK-Fr, R. VII. 1.
82Tekst jego artykułu na ten temat podaje G. Garçon, Les catholiques polonais, s. 59-60, od-

wołując się do czasopisma „L’Etranger catholique en France”, nr 1, mars 1926, s. 4-5. Tenże, na 
uczczenie sześćdziesięciolecia tego studium w Lille napisał specjalny artykuł: 1926-1986; soixante 
années d’enseignement du polonis aux Facultés Catholiques de Lille, „Ensemble”, nr 2, Juin 1987.

Stan badań nad dziejami Polskiej Misji Katolickiej we Francji



344

a zatwierdził go arcybiskup Paryża (1929-1940), kard. Jean Verdier (zm. 
1940). Ks. Łuczak przedstawia dwa jego główne postulaty: 1) dzieci rozumie-
jące już po francusku mają uczęszczać na katechezę księży francuskich; 2) 
mają się zapisywać do stowarzyszeń francuskich; 3) tylko te dzieci mogą być 
dopuszczone do uroczystej Pierwszej Komunii; 4) dzieci mające katechezę 
po polsku będą miały Pierwszą Komunię prywatnie; 5) dzieci po uroczy-
stej komunii mają uczestniczyć w katechezie prowadzonej przez kapłanów 
francuskich; 5) osoby dorosłe należy zachęcać do uczestnictwa w stowarzy-
szeniach francuskich i liturgii francuskiej. Ten program został opublikowany 
w 1930 w „L’Etranger Catholique en France”. Znalazł się w sprawozdaniu do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w „Polaku we Francji” i w „Ilustrowa-
nym Kurierze Polskim”, 21 czerwca 1931. W sprawozdaniu do Ministerstwa 
zamieszczono, jako cytat, następujące słowa: „Emigrantom wolno modlić się 
i uczyć swojej religii nie inaczej jak tylko po francusku”83.

Asymilacja, francuzienie młodych Polaków, była problemem stałym84  
i konkretny program biskupów francuskich pojawił się w czasie pierwsze-
go zebrania duszpasterzy polskich 13 kwietnia 1923 r. Pojawił się też w par-
lamencie francuskim przed 18 października 1925 r. Wówczas deputowany 
Lambert, biorąc pod uwagę niezwykle wielką imigrację (na 12 Francuzów 
przypadał jeden cudzoziemiec), złożył w Izbie Deputowanych projekt uła-
twienia naturalizacji, pozwalający na nią już po trzech latach przebywania we 
Francji. Ponadto postulował obniżyć opłaty z tego tytułu, polepszyć opiekę 
socjalną, ograniczyć imigrację, aby ułatwić asymilację już przyjętych85. Ten-
dencje asymilacyjne duchowieństwa francuskiego istniały do ostatnich lat. 
A niektóre wydarzenia są ich bolesnym dowodem. Na przykład likwidacja 
duszpasterstwa polskojęzycznego w polskiej parafii św. Jakuba w Ostricourt, 
po zastrzeleniu polskiego duszpasterza, ks. Jana Chodury CM, przez Niem-
ców w maju 1940. Żadne interwencje „Rektora” Wędziocha u biskupów  
w Arras i w Lille nie były skuteczne. Pod koniec 1945 bp K. Radoński, od-

83Archiwum Akt Nowych. Zespół: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, sygn. 439, s. 140; J. Łuczak, Wychodźstwo polskie we Francji, s. 161-162; Pisał o tym – za 
„Polakiem we Francji” – „Ilustrowany Kurier Polski”, 21 czerwca 1931.

84E. Krawczyk, Polityka asymilacyjna władz francuskich wobec Polaków w latach 1919-1939, 
„Przegląd Zachodni” 1975, nr 5-6, s. 84-93; A. Paczkowski, Prasa i społeczność polska we Francji 
1919-1940, Wrocław 1979, s. 13-69.

85Asymilacja cudzoziemców stanie się przedmiotem obrad w Izbie Deputowanych, „Polak we 
Francji” 2 (1925) nr 97 z 18 X 1925, s. 3.
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wiedzający polskie ośrodki duszpasterskie, wyraził postulat, aby w Ostrico-
urt zostało wznowione stałe duszpasterstwo polskojęzycznie. Kard. Lienart  
z Lille odpowiedział, że trzeba „uznać także jego prawo zdobywania nie-
chętnych Polaków dla parafii francuskich”86. Rektor Cegiełka, po zapozna-
niu się z tym problemem, w styczniu 1946, towarzysząc ks. kard. Hlondowi 
udał się do Rzymu, gdzie w sekretariacie stanu szukał pomocy. Podsekretarz 
mgr Tardini obiecał interwencję. Ale episkopat francuski, a także organiza-
cje cywilne były za szybką asymilacją młodego pokolenia polskiego. Ponad-
to episkopat francuski stał na stanowisku zmiany Réglement-Regulaminu  
z 1924 roku, a zebranie Organizacji Katolickich we Francji w dniach 23-24 
VI 1947 wyraziło postulat „szybkiej asymilacji cudzoziemców we Francji”, 
zgodnie z polityką Ministerstwa Ludności87. Konstytucja Piusa XII z 1 sierp-
nia 1952, w II części Exsul Familia ma rozdział IV: „Miejscowi ordynariusze  
a duszpasterze obcokrajowców”, w którym punkty 39-40 brzmią: 39. „Każdy 
obcokrajowiec, zarówno przybysz jak i podróżny, ma pełną swobodę zwra-
cania się w sprawie sakramentów św., nie wyłączając małżeństwa, do mi-
sjonarza emigrantów swego języka lub do miejscowego proboszcza; 40. Za 
przybyszy czy też podróżnych co do skutków prawnych, o których mowa, są 
uważani: 1) wszyscy obcokrajowcy (...) znajdujący się na obcym terytorium 
przez jakikolwiek okres czasu, nie wyłączając studiów, 2) ich potomkowie 
w pierwszym stopniu linii prostej, choćby już nabyli prawa obywatelskie”88. 
To ta norma „ich potomkowie w pierwszym stopniu linii prostej” wywołała 
co najmniej niepokój, także w Polskiej Misji Katolickiej we Francji, gdyż da-
wała duszpasterzom krajowym, w naszym wypadku francuskim, możliwość 
administracyjnego objęcia katechizacją oraz całą działalnością duszpasterską 
już drugie i oczywiście następne pokolenia imigrantów. Środowisko polskie, 
znając plan asymilacyjny Francuzów, lękało się, że ta możliwość będzie wy-
korzystywana do szybkiej asymilacji także najmłodszego pokolenia imigran-
tów. Takie obawy podzielał także abp Gawlina i zareagował krytycznie na 
ten dokument89. Dobrze byłoby zbadać dossier konstytucji Exsul Familia, 
czy to nie episkopat francuski był sprawcą takiego sformułowania Papieża. 

86F. Cegiełka, Problemy Polskiej Misji Katolickiej we Francji, SPol., t. 11, s. 230.
87Tamże, s. 231-232.
88J. Bakałarz, Podstawowe dokumenty Kościoła w sprawie opieki duszpasterskiej nad emigran-

tami, SPol., t. 4, s. 55.
89J. Bakalarz, Arcybiskup Józef Gawlina jako duchowy opiekun Polonii, SPol., t. 5, Lublin 192,  

s. 103-111, zwłaszcza 109.
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Interpretacja Kongregacji Konsystorialnej, że papież nie myślał tak skrajnie, 
nie była przekonująca. W PMK, nie tylko we Francji, wywołała ona spore 
dyskusje i lęki o administracyjną asymilację. Dokumenty po Vaticanum II: 
Motu proprio Pastoralis migratorum cura Pawła VI z 15 sierpnia 1969 r. i in-
strukcja De pastorali migratorum cura Kongregacji Biskupów (dawniej Kon-
gregacja Konsystorialna), a także Motu proprio Pawła VI Apostolicae caritatis 
z 19 marca 1970 r., pominęły te sformułowania Exsul Familia. Natomiast po-
stanawiały, że jeżeli duszpasterstwo imigrantów nie było parafią personalną, 
imigranci mogli korzystać z posługi duszpasterskiej tak proboszcza kraju po-
bytu jak i duszpasterza imigrantów. W praktyce imigranci mogli podlegać 
naciskom integracyjnym a nawet asymilacyjnym90. Na ten temat napisano  
w języku polskim już kilkanaście artykułów, publikowanych w SPol.  
i w innych czasopismach, ale problem asymilacji czeka na pogłębienie. Mogą 
pomóc dokumenty zgromadzone w podzespole F. XI: „Współpraca...” oraz  
F I. 4: „Problemy duszpasterskie”. 

Brak kapłanów francuskich sprawił, że to kapłani polscy od kilkunastu lat 
obejmują parafie francuskie i duszpasterz polski może scalać dwie wspólno-
ty, francuską i polską.

PMK wobec Stanu Wojennego
„Solidarność” polska znalazła dobry grunt we Francji. Szybko pojawiła 

się solidarność francuska dla „Solidarności” polskiej. Stan wojenny w Polsce 
we Francji spotkał się z ogólnym potępieniem. Nic dziwnego, że Francja stała 
się lubianym krajem kolejnej emigracji politycznej. Przybywali tu „golutcy” 
Polacy, głównie młodzi, ale z głowami pełnymi protestów i pomysłów na-
prawy. Polska Misja Katolicka we Francji spontanicznie stała się punktem 
odniesienia i oparcia, materialnego i ideowego, chociaż nie wszyscy byli ka-
tolikami czy praktykującymi katolikami, ale byli Polakami, a to już wystar-
czało. Ileż to osób i z jakiej pomocy skorzystało w załatwianiu mieszkania  
i legalizacji pobytu, choćby czasowego! Prawie 2000! Ile posiłków wydano, 
ile pism napisano, ile transportów żywności, odzieży środków higieny „lega-
lizowanych” przez Misję wysłano!? W tym czasie, w latach 1979–1985, Biu-
rem Pomocy Kościołowi na Wschodzie kierował aktualny Rektor Polskiej 

90E. Krawczyk, Polityka asymilacyjna władz francuskich wobec Polaków w latach 1919-1939, 
„Przegląd Zachodni” 1975, nr 5-6, s. 84-93; Z. J. Peszkowski, ABC Polonii świata, Orchard Lake 
1985, s. 133.
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Misji Katolickiej we Francji, ks. Zbigniew Bernacki (1972-1985) i sekretarz 
generalny Misji, ks. Zygmunt Pionier. To im przypadła w udziale wielka po-
sługa emigracji solidarnościowej i „stanu wojennego” we współpracy rzeszy 
polskich woluntariuszy i francuskiej „solidarité”. A ta była niezwykła. Kolej-
ny, aktualny rektor Misji, ks. Infułat Stanisław Jeż, jest żywym uczestnikiem  
i świadkiem tej niezwykłej akcji dobroczynnej. 

Dokumentacja znajduje się w Zespole I. E I. 1. „Życie codzienne Pola-
ka we Francji”; S. VI. 2. „Pomoc „Kirche in Not”. Ostpriesterhilfe – „L’Aide  
à l’Eglise en Detresse” oraz S. XIV. „Pomoc Polsce: Księga ofiar pieniężnych 
Francuzów dla Polaków, po ogłoszeniu Stanu Wojennego” i in.; ponadto Ze-
spół 3 (6 j. a.) „Aide – Pologne 1982”: «Solidarité avec Solidarność»; Zespół 
29: „Komitet Pomocy Polakom we Francji – Comité de Soutien aux Polonais 
en France” (54 pudła, 1586 j. a.), założony w roku 1982. Cel (teczka 1): wielo-
raka pomoc Polakom przybywającym masowo do Francji po ogłoszeniu sta-
nu wojennego, pomoc w opanowaniu j. franc. i w znalezieniu pracy, pomoc 
studentom polskim w studiach. Na uwagę historyków zasługuje także Zespół 
36. „Listy do Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, jako wyraz solidarności 
społeczeństwa francuskiego z polskim po ogłoszeniu Stanu Wojennego”, wy-
syłane na początku 1982 roku na adres Polskiej Misji Katolickiej we Francji, 
w obawie, aby poczta polska ich nie zatrzymywała. Ponad 50.000. A ile trans-
portów żywnością, bielizną ubiorami, środkami czystości, higieny, poszło do 
Polski pod patronatem Misji! Aktorzy i beneficjenci pamiętają: „Jadą wozy 
jadą…”? Dokumentacja czeka.

Monografia o Polskiej Misji Katolickiej we Francji 
Polska Misja Katolicka we Francji, założona w 1922 przez arcybiskupów 

Gniezna i Paryża, jako instytucja zorganizowana, przeznaczona do działal-
ności duszpasterskiej wśród Polaków we Francji, jest wielką i najstarszą. Po-
święcono jej już wiele poważnych prac; Kaczmarek, Poszwa, Bartoń, Gru-
szyński, Janowska, Śladkowski, Dzwonkowski, J. Ponty91, Garçon i liczne 
artykuły, publikowane m.in. w „Studiach Polonijnych”. Wyżej wymienione 
podają bogatą bibliografię92 i nie ma potrzeby jej przedstawienia. Brak do-

91Polonais méconus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, 
Paris 1990.

92Obszerną bibliografię dotyczącą Polonii we Francji zawiera praca A. i Z. Judyckich: Les Polo-
nais en France. Dictionnaire biographique, Vol. I, Paris 1996, s. 305-327.
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stępu do Archiwum PMK we Francji, czego doświadczyli Dzwonkowski, 
Kołodziej, a w pewnym stopniu także Garçon, ograniczył ich prace chrono-
logicznie lub tematycznie. Najobszerniejsze i najbogatsze treściowo prace  
o życiu i działalności Misji napisali: ks. R. Dzwonkowski Polska opieka religij-
na we Francji 1909-1939 (Poznań 1988), G. Garçon, Les catholiques polonais 
en France. Les années de Fondation 1919-1949 (Lille 2006) i W. Bartoń, La 
crise religieuse des ouvriers polonais en France, mps Paris 1947. Praca J. Ponty, 
choć opublikowana w roku 1990, obejmuję dzieje PMK tylko do roku 1939, 
a problematyce życia religijnego Polonii we Francji poświęciła tylko kilka 
stron93. 

Po II wojnie światowej pojawiło się zainteresowanie działalnością Pol-
skiej Misji Katolickiej. Zarówno w samej Misji jak i poza nią. Przykładem 
jest wymieniana już praca Władysława Bartonia. Szkoda, że nie odważył 
się jednak objąć swoim studium okresu II wojny światowej, kiedy żyło tylu 
świadków. Zainteresowanie przeszłością kościoła „polskiego”, emigracją pol-
ską i historią duszpasterstwa polskiego we Francji, a zwłaszcza historią Pol-
skiej Misji Katolickiej pojawiło się za rektoratu ks. Kazimierza Kwaśnego94. 
Takim pracom sprzyjało uporządkowane archiwum Misji95. W roku 1950, 
w „Polsce Wiernej” na stulecie działalności Polskiej Misji Katolickiej, 1850-
1950, Adrian Chaliński napisał dwa artykuły96. Wówczas powstał projekt 
napisania historii całego duszpasterstwa polonijnego we Francji i historii ko-
ścioła. Na podstawie umowy z ks. rektorem Kwaśnym materiały do historii 
Misji gromadził od 1955 roku nieznany bliżej Jan Szymański, aby uczcić jej 
125 rocznicę istnienia. W piśmie z datą 11 listopada 1955 r. zatytułowanym 
„Notatka” – zawarł informacje o gromadzonych materiałach i o planie pracy.  
Z pisma rektora do pana Szymańskiego, z 20 października 1960 r., wynika, 

93Polonais méconus, s. 148-152: L’encadrement religieux; s. 152-154: La pratique religieuse 
des polonais.

94Kwaśny Kazimierz, duszpasterz polonijny, ur. 16 I 1900 r. w Dukli, studia seminaryjne  
w Przemyślu, święcenia kapł. w r. 1923, we Francji od roku 1930, duszpasterz polonijny w Au-
dun-le-Tiche w latach 1930-1947, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji w latach 1947-
1985, zm. w Paryżu w r. 1987. Zob. ArPMKFr: H. VII. 6; P. V 131. Kwaśny Kazimierz; P. VI. 
97. Kwaśny Kazimierz diec. przem.; R. II. 1. 5. Ks. Kwaśny, tradycja rektoratu; K. Dopierała, 
Kwaśny Kazimierz, w: A. i Z. Judycki, Les Polonais en France. Dictionnaire biographique, Vol. I, 
Paris 1996, s. 113.

95ArPMKFr H. II. 1. 2. Inwentarz z 1947.
96A. Chaliński, Polska Misja Katolicka we Francji, „Polska Wierna” 1950, nr 10/254; tenże, Życie 

polskie w Paryżu i Francji, tamże.
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że nie dostarczył opracowania historii Misji97. Ale ksiądz rektor Kazimierz 
Kwaśny jakieś materiały od niego otrzymał, skoro na uczczenie kolejnego 
jubileuszu Misji zamieścił w „Głosie Katolickim” artykuł 125 lat Polskiej Misji 
katolickiej we Francji98.

Kilka lat później inny historyk gromadził materiały do historii kościoła 
Matki Bożej Wniebowziętej. Jest tych materiałów dużo, 11 teczek. W 1984 
roku, w małej poligrafii ukazała się broszura Ryszarda Miriam: Kościół polski 
w Paryżu, która nie jest ani historią duszpasterstwa polskiego, ani historią 
kościoła, ale zbiorem informacji na różne tematy z tym kościołem związane. 
Natomiast kilka krótkich artykułów o kościele Misji i o jego roli opublikowa-
ła w „Narodowcu” Zofia Barbara Kowalczykowska99. W 1971 roku materiały 
do historii kościoła Matki Bożej Wniebowziętej zbierał Stefan Kwilecki100, co 
wskazuje na wielkie zapotrzebowanie Misji na własną historię. Ale w tym 
właśnie czasie z archiwum Misji zaczęły się dziać dziwne rzeczy i zawieszo-
no dostęp do niego. W tym kontekście ks. Zygmunt Pionier, sekretarz gene-
ralny Misji, napisał Zarys historii Misji i opublikował go w „Narodowcu”101.  
W latach osiemdziesiątych, w kontekście kolejnego jubileuszu, 150-lecia Mi-
sji 1836-1986, małą historię Misji napisał, po francusku, ks. S. Ludwiczak102. 
Ta sama okoliczność sprawiła, że ks. rektor, infułat Stanisław Jeż, zgromadził 
trochę materiału i dał do napisania historii Misji. Miał to być jeden redaktor, 
ale z tekstu wynika, że to był zespół. Owoc ich pracy: Polska Misja Katolicka 
we Francji (Sto pięćdziesiąt lat w służbie Boga i rodaków)103 nieznany recen-
zent ocenił bardzo krytycznie. Historii duszpasterstwa polskiego i Polskiej 
Misji katolickiej we Francji nadal nie było. Na początku naszego wieku Jerzy 
Klechta napisał pracę Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji 
1836-2006 (Paryż 2006), a następnie 175 ans Au service de la Polonia – 175 
lat dla Polonii (Paris-Paryż 2011). Ale nadal trzeba czekać na zadowalającą, 
pełną historię, duszpasterstwa polskiego we Francji.

97Zob. ArPMKFr H. I. 2.
98„Głos Katolicki. Tygodnik Wychodźstwa”, 3 (1961) nr 40, s. 7-10.
99„Narodowiec” 4 XII 1964, s. 4, 9 XII i 10 XII 1964, s. 2.
100ArPMKFr H, I. 2. poz. 18. Stefan Kwilecki, List do Misji sprawie historii kościoła i parafii 

polskiej przy ul. St. Honoré w Paryżu, Paris, le 26 VI 1971.
101Z. Pionier, Zarys dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji, „Narodowiec” 1976, nr 43. 

Ten zarys był uzupełniany i pojawił się także w języku francuskim. 
102St. Ludwiczak, 150 ans de l’histoire de l’émigration polonaise en France. 
103ArPMKFr H. I. 2 poz. 20. Polska Misja Katolicka we Francji (Sto pięćdziesiąt lat w służbie 

Bogu i rodaków).
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Aktualnie, poza archiwum PMK, podstawowo uporządkowanym, które 
winno być wkrótce udostępnione, historycy mają do dyspozycji Materiały 
do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji, opracowane przez o. Bronisła-
wa Panka OC, na które składają się zeszyty tematyczne, poświęcone różnym 
zagadnieniom i okręgom (dekanatom) Misji oraz polskiej placówce duszpa-
sterskiej w Rosières. Zeszyty te, to nie tylko zebrane materiały do biogramów 
duszpasterzy, ale także teksty autorskie na różne tematy związane z działal-
nością Misji. Do dyspozycji historyków duszpasterstwa emigracyjnego we  
Francji jest także praca ks. Józefa Szymańskiego pod tytułem: Duszpasterze 
Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny (t. I-II Lublin 2010-2011).

Zanim otrzymamy wielką monografię duszpasterstwa polskiego we 
Francji lub tylko Polskiej Misji Katolickiej we Francji, można podjąć małe 
tematy, oprócz już sugerowanych, na przykład datami; działalność chary-
tatywna Misji; pomoc Kościoła i społeczeństwa francuskiego Polsce w sta-
nie wojennym; tolerancja, integracja i asymilacja; współpraca zarządu Misji  
z episkopatem francuskim (podzespół C); polemika katolicko-komuni-
styczna w latach 1944-1940; udział kleru w ruchu oporu we Francji, sylwet-
ka ideologiczna emigracji w czasie stanu wojennego; „Polonia świata” i jej 
pionierzy oraz program; szkolnictwo Polonii francuskiej; trzecie pokolenie 
emigracji we Francji – jakie ono jest?; ważniejsze ośrodki duszpasterskie, wy-
bitni duszpasterze Misji; działacze-działaczki bractw i stowarzyszeń; historia 
kościoła Matki Bożej Wniebowziętej, historia budynku Misji; związki „litera-
tek-literatów” oraz uczonych z Misją: Maria Winowska, Zofia Kossak-Szat-
kowska, Stanisława Hulanicka, Kossowska Elżbieta Maria Petry-Radwańska, 
Wanda Ladzina, Zygmunt Gąsiorowski, Gustaw Morcinek, Lechoń (kolędy), 
Świnarska M., (rkps Miejsce Polski w Europie) (podzespół O); pomoc Kościo-
ła i społeczeństwa francuskiego Polsce w stanie wojennym.

Zakończenie
Polska Misja Katolicka we Francji założona przez arcybiskupów Paryża 

i Gniezna 19 czerwca 1922 r. za osiem lat, w 2022 roku, będzie świętowała 
stulecie swojego faktycznego założenia. Jest ona częścią wielkiej akcji, jaką 
jest duszpasterstwo emigracyjne, polonijne, w Francji, rozpoczęte z osiedle-
niem się Wielkiej Emigracji we Francji. Wielki udział w tym duszpasterstwie 
mają zmartwychwstańcy (1840) 1842-1904, a po zapaści za rektoratu Leona 
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Postawki, mamy prawie stuletnią działalność Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji. W tych latach wszystkim chciała być pomocą w kształtowaniu ży-
cia chrześcijańskiego, ale i prawdziwego człowieczeństwa, być nadzieją na 
powrót do Ojczyzny, razem ze świeckimi Polakami walczyć o niepodległość 
Ojczyzny, prawdziwie wolnej, a gdy taka przez aliantów została oddana Ro-
sji, pomagała znaleźć miejsce na świecie, tym, którzy decydowali się wybrać 
inną ojczyznę; starała się, naturalizować, przygotować do życia chrześcijań-
skiego w nowym środowisku. A teraz ta Misja, która broniła się przed in-
tegracją, tym bardziej przed asymilacją, przejmuje parafie francuskie i pro-
wadzi duszpasterstwo francusko-polskie! To, co w 1926, i później, biskupi 
francuscy, Chaptal i Chollet, proponowali księżom pochodzenia polskiego, 
wychowanym w seminariach francuskich, aktualnie realizują księża polscy, 
wychowani w seminariach polskich. Quel changement!

The state of research on the history 
of the Polish Catholic Mission in France
The Polish Catholic Mission in France, is an important institution, 
created in 1922 in order to provide pastoral care for another “great 
emigration”, this time emigration for economic reasons “for bread”, 
dating back to its beginnings in the years of 1906-1908, which la-
sted until 1939. The second “Great War” gave rise to several waves of 
emigration. Some of them looked like emigration after the Novem-
ber Uprising, fighting for independent Poland; others economic one. 
The Polish Catholic Mission in France, was founded on June 19, 1922, 
by a representative of the Polish Episcopate, Archbishop of Gniezno, 
Edmund Dalbor, and the representatives of the Archbishopric of Paris, 
Louis Ernest Dubois, and Auxiliary Bishop of Paris, Emanuel Raphael 
Chaptal, President of the French Episcopal Commission for the Orga-
nization of the Immigrants Chaplaincy. “The Statute”, approved June 
19, 1922, was edited and signed by the representatives of both parties 
in 1924, but announced at the beginning of 1925 as Règlement des au-
môniers anglais en France – Rules for the Polish clergy in France. Thus 
in 1922, the real new institution for the chaplaincy of immigrants was 
established. It organized and coordinated pastoral work among the 
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Polish community throughout France, and not only in Paris. As for 
jurisdiction, It was subordinate to the French Episcopate (in fact, it 
was responsible to individual Ordinaries), while in terms of pastoral 
care to the Polish Episcopate as well, in a special way the Polish Pri-
mate. Also, In 1931 the Holy See granted a mandate to the Polish Pri-
mate to deal with pastoral care. In 1925 Cardinal Dalbor announced 
“Regulations and guidelines for Polish priests in France”. Individual 
Ordinaries of the Church in France either accepted “Regulations” or 
concluded “agreements” – “Conventions” with the Rector of the Mis-
sion regarding the work of Polish priests in French parishes.
“The state of research” presents a brief history of this institution, its 
most important activities. The main one was, as usual, concern for the 
religious life of the Polish immigrants in France, their development. 
Additional tasks changed, depending on the political, economic and 
religious situation, as well as the level of Polish and French nationa-
lism.
The first Rector of the Polish Catholic Mission in France, in the years 
1922-1929, Wilhelm Szymbor, organized the first Polish-language cha-
plaincies, created deaneries and the Mission council, encouraged the-
ir pastors to establish religious brotherhoods, cooperated with Polish 
education authorities to organize primary education for Polish child-
ren, and also organized legal assistance in such matters as marriage, 
and provided financial help for those who needed it. He was opposed 
to assimilation, promoted by some French bishops and priests. Such 
elements of activities of the authorities of the Mission, and its indivi-
dual priests lasted until 1939. It was a period of building structures and 
the first years of operation. The Second World War, which brought the 
wave of political immigrants, who with the help of France wanted to 
fight the occupiers, enriched the existing spectre of activities. Both the 
Mission Board, Rectors Cegiełka and Wędzioch as well as numerous 
priests, joined the Polish resistance movement in France, hiding thre-
atened activists, emissaries, pilots from shot down aircrafts, organizing 
their journey through Spain to England. A section of Caritas fed and 
supported thousands of hungry people.
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Difficult years 1945-1950. Numerous Poles who were held in German 
camps in France or exiled there, also after the Warsaw Uprising, or 
liberated from the concentration camps in Germany, whose homeland 
was taken by Yalta and the Communist occupation threatened their 
lives, wanted to stay in France and sought assistance in the Mission in 
Paris. The mission also helped the priests liberated from Dachau, en-
gaging them in temporary work in chaplaincies or Guard Companies. 
At that time, the ideological struggle continued. A number of Polish 
immigrants were Communists, especially in the north of France. Sup-
ported by the French Communists and agencies of communist Po-
land, they fought for the souls of non-communists, using the press, 
organizations, propaganda and privileges. 1950-1980 were the years of 
change of generations. The Iron Curtain worked. The Polish commu-
nity in France was diminishing. Economic conditions were changing 
in France, numerous mines and smelters were dissolved. “Polish” co-
lonies were gradually disappearing, because the younger generation, 
the second, then the third, looking for work entered French society, 
also through more frequent higher education. The Poles were natu-
rally integrated and even assimilated, and under the influence of the 
French environment, they underwent the process of secularization 
and became religiously indifferent. The passing generation, the first 
and second did not understand and did not accept liturgical reform 
and the “French” theology. The Mission work was difficult. The French 
Episcopate and the clergy wanted the faithful to be fully absorbed by 
the French communities. That process was visible, especially in the se-
cond half of the twentieth century, which is seen in historians’works, 
in Studia Polonijne, among others by Gabriela Garçon, Rev. Roman 
Dzwonkowski, Jan Gruszyńskiego, Kazimierz M. Żaba (in Przegląd 
Polski 1982), as well as in the book The evolution of the Polish commu-
nity in France by Jan Sikora. Polish clergy had some trouble with the 
formulation of the Constitution Exsul Familia of August 1, 1952 and 
the French pastoral programs. Rectors K. Kwaśny, Z. Bernacki and the 
Emigration Chaplaincy Headquarters in Rome did not have an easy 
task. Various pilgrimages, including to Lourdes yearly, were organi-
zed. Also, to form modern, religiously aware young people “Loreto” 
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courses were initiated and the Pallotines centre in Osny was the place 
where  all Catholic immigrants could have their meetings.
Cooperation, tolerance, integration, assimilation. These problems are 
not any specifics of the Polish community in France. They appear in 
all communities formed abroad. The only difference is the degrees 
of tension between “natives” and “outsiders”, until “outsiders” beco-
me “natives.” This process in France was somewhat hampered by the 
subsequent emigration, solidarity one, due to the awakening of Polish 
society, especially young people who were tired of the Communist 
captivity, and created the “Solidarity”, trying to restore Poland’s inde-
pendence and a normal government. Jaruzelski’s Martial Law forced 
them to flee, or banished them. In France they created a very resilient 
community, independent one again. And that time the Polish Catholic 
Mission in France, with Rector Rev. Stanisław Jeż again was the first 
point of reference, a meeting place, and also co-organizer of an extra-
ordinary help, especially financial for the Poles in their country. Also, 
the French were generous in that respect.
The role of the Polish Catholic Mission in France was versatile. First 
of all religious, but also educational, social, national and patriotic, and 
political. Numerous studies and articles on the Mission have been 
written. Jerzy Klechta’s work The oldest in the world is an attempt to 
synthesise this topic, but a full, comprehensive synthesis is yet to be 
written.

Słowa kluczowe: 
Polska Misja Katolicka we Francji, Kościół katolicki, Polonia

Key words: 
Polish Catholic Mission in France, Catholic Church, Polonia
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Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Archiwum Prymasa Polski Ar-
chiwum Akt Nowych, Warszawa
Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji
Congregatio Missionis – Zgromadzenie Misjonarzy św, Wincentego 
a Paulo (misjonarze, lazaryści)
Congregtio a Resurrectione Domoni Nostri Jesu Christi – rezurekcjoniści
Centralny Związek Polaków we Francji
Encyklopedia Katolicka
International Relief Organisation
Jeunesse Ouvrière Chrétienne – Chrześcijańska Młodzież Robotnicza
Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – Zakon Braci 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – karmelici
Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Imma-
culatae – Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej – oblaci
Organizacja Pomocy Ojczyźnie
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Polska Organizacja Walki o Niepodległość
Polski Słownik Biograficzny
Polskie Zjednoczenie Katolickie
Roczniki Obydwóch Zgromadzeń Św. Wincentego a Paulo
Societas Apostolatus Christi – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
– pallotyni
Salesiani di Don Bosco – Towarzystwo św. Franciszka Salezego – salezja-
nie
Studia Polonijne (Lublin KUL)
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji (założone po likwidacji 
PCK przez okupacyjne władze niemieckie)
United Nations Relief and Rehabilitation Administration – międzynaro-
dowa organizacja niesienia pomocy ludności krajów zniszczonych przez 
wojnę, założona przez Stany Zjednoczone w 1943, rozwiązana w 1947.
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Po pierwszym rozbiorze południowe ziemie Polski, zagarnięte przez Au-
strię, znalazły się w okowach polityczno-kościelnego systemu państwowego 
zwanego józefinizmem. Istotną rolę w procesie podporządkowania Kościo-
ła absolutnemu i oświeconemu państwu miało odgrywać lojalne ducho-
wieństwo wychowane w duchu józefinizmu, konsekwentnie uzależniane od 
władz świeckich i upodabniane do urzędników administracji państwowej1. 
Ze względów politycznych władze przywiązywały dużą wagę do kształce-
nia w Wiedniu wybranych, zdolnych kleryków i młodych księży, którzy po 
ukończeniu studiów w Uniwersytecie Wiedeńskim mieli stanowić elitę du-
chowieństwa, kadrę przyszłych biskupów, kanoników kapituł katedralnych, 
wyższych urzędników kościelnych, profesorów uniwersytetów i seminariów 
duchownych, a także katechetów i nauczycieli gimnazjalnych kształtujących 
państwowo-kościelne postawy ogółu duchowieństwa i wiernych w poszcze-
gólnych krajach wielonarodowej monarchii naddunajskiej2. Wielu spośród 
nich legitymowało się dyplomem doktora teologii. W stolicy monarchii utwo-

1K. H. Frankl, Das Höhere Priesterbildungsinstitut zu St. Augustin in Wien („Frintaneum”). Eine 
Skizze seines Entstehens, w: Das „Frintaneum” in Wien und seine Mitglieder aus den Kirchenprovin-
zen Wien, Salzburg und Görz (1816-1918). Ein biographisches Lexikon, hg. K. H. Frankl, P. G. Trop-
per, Klagenfurt-Ljubljana-Wien 2006, s. 27; tenże, Das Frintaneum - Konturen einer Institution, 
w: Das Priesterkolleg St. Augustin „Frintaneum” in Wien 1816 bis 1918. Kirchliche Elite-Bildung für 
den Donau-Alpen-Adria-Raum, hg. K. H. Frankl, R. Klieber, Wien-Köln-Weimar 2008, s. 38-41.

2S. Piech, Młodzież galicyjska w wiedeńskich zakładach teologicznych (1772-1914). „Analecta 
Cracoviensia”, 32 (2000), s. 353-364; tenże, Studia i wychowanie galicyjskiej młodzieży duchownej 
w Wiedniu, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, 64 (2000), 
s. 37; tenże, Das Studium der geistlichen Jugend Galiziens in Wien, w: Aus der geschichte Österreichs 
in Mitteleuropa, Heft 3. Kirchengeschichte, Wien 2005, s. 110-126.
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rzono specjalne seminaria duchowne, w których wychowywali się alumni 
z różnych diecezji państwa Habsburgów. Działały tam kolejno Królewskie 
Greckokatolickie Seminarium Duchowne, zwane Barbareum (1775-1784), 
Wiedeński Cesarsko-Królewski Konwikt Miejski (1802-1848) i Greckokato-
lickie Seminarium Centralne (1852-1893). Przez przeszło sto lat (1816-1919) 
działał założony przez cesarza Franciszka I, z inspiracji Jakuba Frinta, wybit-
nego przedstawiciela restauracji katolickiej w monarchii austriackiej, elitarny 
Wyższy Instytut Naukowy dla Księży Diecezjalnych zwany Augustineum,  
a później od nazwiska założyciela Frintaneum. Wychowankowie wszystkich 
tych instytucji byli studentami Almae Matris Rudolphinae Vindobonensis. 

Upłynęło zaledwie kilka lat od zagarnięcia przez Austrię południowej 
Polski, a już na stołecznym uniwersytecie pojawili się klerycy galicyjscy.  
W matrykule Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wiedeńskiego z tego 
czasu został odnotowany Marcin Szeliga (1757-1818), „Galiciensis, Ka-
noviensis” (pochodził bowiem z Kaniowa koło Myślenic), bodaj pierwszy  
w okresie niewoli narodowej Polak wśród studentów tego fakultetu, który już 
w roku 1778 zapisał się na wykłady z patrologii i hermeneutyki biblijnej jako 
auditor gratis3. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1781 i po kanonicznym 
utworzeniu diecezji tarnowskiej należał do jej duchowieństwa4. 

Ratio studiorum 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wiedeńskiego
Gruntowna reforma studiów teologicznych, przeprowadzona w latach 

1774-1776 przez opata Franza Rautenstraucha, dyrektora Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Wiedeńskiego, znacznie ograniczała scholastykę. 
Powiększała natomiast zakres studium Pisma Świętego, patrologii i historii 
Kościoła. Wprowadziła teologię pastoralną jako samodzielną dyscyplinę 
wraz z ćwiczeniami z homiletyki i katechetyki. Ratio studiorum, opracowa-
ne przez Rautenstraucha i zatwierdzone w 1774 roku przez cesarzową Marię 
Teresę, miało odtąd obejmować następujące dyscypliny: biblijne nauki po-

3Universitätsarchiv Wien [dalej UAV], sygn, Th 22, Matricula inclytae Facultatis Theologicae 
Viennensis (1760-1850), s. 9. W katalogu słuchaczy zapisanych na wykłady hermeneutyki Starego 
Testamentu w roku 1778 zapisano: „Szeliga Martinus, Polonus e Regno Galiciae Kanioviensis”. 
UAW, ThK 47.4, [1777-1779], k. 26.

4Był proboszczem w Nidku k. Andrychowa (1787-1790), następnie w latach 1790-1818 w Ko-
morowicach k. Bielska Białej. A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-
1985, t. 4, Tarnów 2004, s. 129.
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mocnicze (archeologię i geografię biblijną, języki semickie, historię religii), 
egzegezę Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, patrologię, systema-
tyczną teologię dogmatyczną, teologię polemiczną, teologię moralną, teolo-
gię duszpasterską wraz z kaznodziejstwem i katechetyką, historię Kościoła  
i prawo kościelne. Tego ostatniego alumni mieli słuchać na Wydziale Pra-
wa. Postanowiono, że studium teologiczne będzie miało charakter uniwer-
sytecki. Teologię można było studiować dopiero po ukończeniu gimnazjum  
i dwuletniego studium filozoficznego. Studia teologiczne miały trwać pięć lat. 
W roku 1785 okres nauki skrócono do czterech lat5. W uczelniach teologicz-
nych obowiązywały, nakazane przez rząd, drukowane podręczniki napisane 
w duchu febronianizmu i józefinizmu6. Reformy szkolnictwa teologicznego 
przyczyniły się do rozwoju nauki i podniesienia poziomu wykształcenia. 
Wadą natomiast tej reorganizacji było przyjęcie, wspomnianej wyżej zasady 
wychowania młodzieży duchownej na lojalnych urzędników polityczno-ko-
ścielnego systemu państwowego. 

Od 1790 roku wprowadzono nowy porządek studiów teologicznych. Na 
pierwszym roku codziennie przez dwie godziny wykładano historię Kościo-
ła z uwzględnieniem patrologii i historii literatury teologicznej. Języka he-
brajskiego wraz z dialektami semickimi, starożytności hebrajskich i wpro-
wadzenia do Starego Testamentu uczono również codziennie jedną godzinę 
przed południem i trzy godziny w tygodniu po południu. Na drugim roku 
codziennie po jednej godzinie przed południem i dwie godziny po południu 
studenci uczyli się hermeneutyki biblijnej, wprowadzenia do Nowego Testa-
mentu, egzegezy Pisma Świętego i języka greckiego. Po południu przez jedną 
godzinę studiowali publiczne prawo kościelne. Na trzecim kursie codziennie 
przez dwie godziny uczyli się teologii dogmatycznej i przez jedną godzinę 
prywatnego prawa kościelnego. Wykładów prawa kanonicznego słuchali 
także na Wydziale Prawa. Na roku czwartym codziennie przez dwie godzi-
ny studiowali teologię moralną i przez jedną godzinę teologię pastoralną.  
W wymiarze trzech godzin tygodniowo uczyli się katechetyki. Studium Sta-
rego i Nowego Testamentu, teologia moralna, pastoralna i katechetyka były 

5E. Winter, Der Josefinismus und seine Geschichte. Beiträge zur Geistesgeschichte Österreich 
1740-1848, Brünn-München-Wien 1943, s. 85-96; H. Zschokke, Die theologischen Studien und 
Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 34-47.

6Szczegółowo o studiach teologicznych w Uniwersytecie Wiedeńskim w: S. L. Piech, Wycho-
wać dla Kościoła i państwa. Formacja elity duchowieństwa galicyjskiego w Wiedniu 1775-1918, Kra-
ków 2012, s. 207-224.

Formacja księży polskich w wiedeńskich instytutach teologicznych...



360

nadal wykładane w języku niemieckim, zaś dogmatyka, historia Kościoła  
i prawo kanoniczne w języku łacińskim. Studium dialektów semickich na-
leżało do przedmiotów nadzwyczajnych7. Alumni, którzy chcieli poświęcić 
się duszpasterstwu lub katechizacji w większych miastach, byli zobowiązani 
do zaliczenia wykładów katechetyczno-pedagogicznych w szkołach normal-
nych i głównych na dowolnym roku studiów, ale przed przyjęciem święceń 
prezbiteratu. Biskupom ponownie przyznano prawo nadzoru nad studiami 
teologicznymi w celu utrzymania czystości nauki. 

Plan studiów z roku 1790 został później za cesarza Franciszka I zmody-
fikowany i obowiązywał na początku XIX stulecia. Na pierwszym roku na-
uki, w pierwszym semestrze wykładano historię Kościoła z uwzględnieniem 
patrologii, historii literatury teologicznej w wymiarze dziewięciu godzin ty-
godniowo. Studium biblijne Starego Testamentu obejmowało w pierwszym 
półroczu archeologię biblijną i język hebrajski, w drugim zaś wprowadzenie 
do ksiąg Starego Testamentu i egzegezę Starego Testamentu z tekstu hebraj-
skiego, razem dziewięć godzin tygodniowo. Na drugim kursie obowiązy-
wało studium Nowego Testamentu również w wymiarze dziewięciu godzin 
tygodniowo. W pierwszym semestrze uczyli się hermeneutyki biblijnej i ję-
zyka greckiego, zaś w drugim wprowadzenia do ksiąg Nowego Testamen-
tu. Przez cały rok słuchali egzegezy Pisma Świętego Nowego Testamentu  
z oryginalnego tekstu greckiego, tygodniowo razem dziewięć godzin. Pra-
wa kanonicznego (5 godz. tyg.) uczyli się na Wydziale Prawa, a pedagogiki  
(2 godz. tyg.) na Wydziale Filozoficznym. Na trzecim kursie studenci w wy-
miarze 9 godzin tygodniowo studiowali teologię dogmatyczną i moralną. Na 
czwartym roku uczyli się teologii pastoralnej (9 godz. tyg.) oraz katechetyki 
i metodyki nauczania religii (5 godz. tyg.). Przedmioty te były obowiązkowe. 
Każde półrocze kończyło się egzaminem. Od pomyślnego złożenia egzami-
nu na końcu drugiego semestru zależało przejście na następny rok studiów, 
względnie dopuszczenie do święceń. Ponadto, dla ubiegających się o stopień 
doktora obowiązkowe były: nauka języków: arabskiego, chaldejskiego i sy-
ryjskiego oraz wyższa egzegeza (z tekstu oryginalnego) Starego i Nowego 
Testamentu. Przedmioty teologiczne były wykładane w języku łacińskim. 
Wyjątek stanowiły teologia pastoralna, katechetyka, metodyka, pedagogika 

7H. H. Zschokke, s. 66-67; A. Wappler, Geschichte der theologischen Facultät der k. k. Univer-
sität zu Wien, Wien 1884, s. 244-245.

Ks. Stanisław Piech



361

i prawo kościelne, których uczono w języku niemieckim. Całe nauczanie na 
wydziale było podporządkowane najważniejszemu w kształceniu przyszłych 
duszpasterzy gruntownemu studium teologii dogmatycznej i moralnej, sta-
nowiącemu centrum całego nauczania teologicznego8. Każdy profesor nadal 
był zobowiązany w wykładach do ścisłego trzymania się podręcznika przepi-
sanego przez władze państwowe.

U schyłku józefinizmu, w 1843 roku, przyznano biskupom diecezjalnym 
istotny wpływ na studia teologiczne. Personel nauczycielski w publicznych 
zakładach teologicznych, zarówno pod względem poprawności życia kapłań-
skiego, jak i głoszenia nieskażonej i pełnej nauki wiary, podlegał bezpośred-
niemu nadzorowi miejscowego biskupa. Biskupom przesyłano sprawozda-
nia dyrektorów instytutów teologicznych o postępach w nauce i zachowaniu 
ich kleryków i księży9. 

Po urzędowym zniesieniu systemu józefińskiego przez cesarza Franciszka 
Józefa w 1850 roku, na wydziale teologicznym wykładano następujące przed-
mioty obowiązkowe: studium biblijne Starego i Nowego Testamentu, język 
hebrajski, historia Kościoła, patrologia, prawo kanoniczne, teologia dog-
matyczna, moralna i pastoralna, katechetyka i pedagogika. Te dwa ostatnie 
przedmioty miały być nadal nauczane w szkole normalnej św. Anny przez 
tamtejszego katechetę. Studium języków semickich i wyższa egzegeza (subli-
mior) z tekstów oryginalnych były obowiązkowe dla wszystkich doktoran-
tów. Z przedmiotów tych studentów obowiązywały egzaminy całoroczne lub 
półroczne W miarę sił miały być wykładane przedmioty nadobowiązkowe: 
archeologia chrześcijańska, apologetyka, historia objawienia, synodologia, 
historia dogmatów i symbolika. Studentom, którzy przed rozpoczęciem stu-
diowania teologii nie wysłuchali wykładów z metafizyki i filozofii moralnej, 
profesorowie fakultetu winni stworzyć możliwości nauki tych przedmiotów. 

Konkordat zawarty w roku 1855 pomiędzy Austrią a Stolicą Apostolską 
przyznawał biskupom prawo swobodnego urządzania studiów teologicz-
nych po myśli ustawodawstwa kościelnego. Biskupi zgromadzeni w roku 
1856 na swojej konferencji w Wiedniu uchwalili rozkład przedmiotów na po-

8A. Wappler, s. 245-247.
9Tamże, s. 251-252; W archiwach diecezjalnych Przemyśla i Tarnowa zachowało się kilka tego ro-

dzaju sprawozdań i świadectw z Wiedeńskiego Konwiktu Miejskiego. W aktach personalnych księ-
ży wychowanków Frintaneum w archiwach diecezjalnych Krakowa i Tarnowa zachowało się wiele 
szczegółowych rocznych zestawień tabelarycznych i świadectw wystawionych przez przełożonych 
tego instytutu.
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szczególne lata studiów zatwierdzony przez Ministerstwo Wyznań i Oświaty  
w 1858 roku. Na pierwszym roku studiów obowiązywały: dogmatyka ogólna, 
czyli teologia fundamentalna, wprowadzenie do studium Pisma Świętego, 
objaśnianie (egzegeza) Pisma Świętego Starego Testamentu z tekstu Wulgaty 
i język hebrajski. Drugi rok studiów obejmował dogmatykę szczegółową, ob-
jaśnianie Nowego Testamentu z tekstu Wulgaty w oparciu o teologię dogma-
tyczną oraz egzegezę z tekstu greckiego. Na trzecim roku klerycy studiowali 
dzieje Kościoła w aspekcie historii dogmatów i ustroju oraz teologię moralną 
ze szczególnym uwzględnieniem posługi spowiednika. Czwarty, ostatni rok 
studiów obejmował teologię pastoralną (hodogetykę), liturgikę, wymowę 
kościelną, katechetykę, pedagogikę i prawo kanoniczne10. Do przedmiotów 
nadobowiązkowych należały: egzegeza wyższa (sublimior) Starego i Nowe-
go Testamentu, teologia scholastyczna, objaśnianie Sumy teologicznej św. 
Tomasza z Akwinu i synodologia. Zalecono, jeśli to tylko byłoby możliwe, 
organizować nadzwyczajne (nadobowiązkowe) wykłady z patrologii. Nie 
utworzono odrębnych katedr dla tych przedmiotów. Jednakże, z wyjątkiem 
metafizyki i filozofii moralnej, były one wykładane w ramach katedr przed-
miotów obowiązkowych. Historię objawienia włączono do studium biblij-
nego Starego Testamentu. Archeologii chrześcijańskiej, synodologii i historii 
dogmatów uczono w ramach teologii dogmatycznej11. 

Ilu księży z poszczególnych łacińskich diecezji galicyjskich studiowało  
w Wiedniu w XIX i na początku XX stulecia? Na podstawie badań przepro-
wadzonych w wiedeńskim Archiwum Diecezjalnym i w Archiwum Uniwer-
sytetu Wiedeńskiego udało się ustalić, że we wspomnianym okresie przez 
tamtejszy Wydział Teologiczny przewinęło się 215 kleryków Wiedeńskiego 
Cesarsko-Królewskiego Konwiktu Miejskiego, w tym 77 z diecezji przemy-
skiej, 68 z tarnowskiej, 59 z archidiecezji lwowskiej i tylko 11 z diecezji kra-
kowskiej. 

Najważniejszą rolę w formacji elity duchowieństwa cesarstwa odgrywa-
ło Frintaneum, którego wychowankami było 116 księży galicyjskich diecezji 
obrządku łacińskiego, 66 procent ogółu studiującej tam młodzieży duchow-
nej z Galicji. Najliczniejsi należeli do diecezji tarnowskiej (41 księży). Z archi-

10Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i duchowieństwa katolickiego na podstawie Zbioru 
Ustaw Administracyjnych, zestawił i uzupełnił I. Korzeniowski, Lwów 1900, s. 190-193; A. Wappler, 
s. 304-306.

11A. Wappler, s. 306.

Ks. Stanisław Piech



363

diecezji lwowskiej studiowało tam 37 duchownych, 28 z diecezji przemyskiej 
i 10 z krakowskiej. Studenci instytutu byli przygotowywani do pełnienia waż-
nych funkcji w strukturach kościelnych. 

Do Frintaneum (Augustineum), wzorowanego na seminariach sulpicjań-
skich, przyjmowano szczególnie utalentowanych księży diecezjalnych, któ-
rzy studia teologiczne w seminariach duchownych ukończyli z wynikiem ce-
lującym, rok lub dwa lata przepracowali w duszpasterstwie i nie przekroczyli 
30. roku życia. Rzadko przyjmowano zakonników. Biskupi byli zobowiązani 
proponować na studia zdolnych, młodych księży, którzy swoje pogłębione 
wykształcenie filozoficzno-teologiczne jednocześnie łączyli z wzorowym ży-
ciem kapłańskim i dawali gwarancję, że będą później owocnie pracować dla 
dobra Kościoła i państwa.

Instytut inkorporowany do kaplicy pałacowej (Burgkappelle) był wyłą-
czony spod jurysdykcji biskupa wiedeńskiego. Na czele zakładu stał każdo-
razowy proboszcz dworu cesarskiego, który jako główny przełożony odpo-
wiadał bezpośrednio przed cesarzem za formację młodych księży instytutu, 
zarówno intelektualną, jak i moralną12. W warunkach józefińskiej zależności 
Kościoła od państwa Frintaneum wychowywało elitę duchowieństwa o po-
głębionej świadomości kościelnej i wyróżniającą się poziomem wiedzy teolo-
gicznej i ascezą życia kapłańskiego. Wielu uformowanych tam księży stało się 
promotorami odrodzenia religijnego w monarchii Habsburgów.

Uwieńczenie studiów doktoratem teologii
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego najliczniejszą 

grupę doktorantów stanowili duchowni kształcący się w Wyższym Instytucie 
Naukowym dla Księży Diecezjalnych u św. Augustyna (Frintaneum), które-
go wychowankowie byli zobowiązani do osiągnięcia tego stopnia po trzech 
latach studiów. Absolwenci Wydziału Teologicznego chcący uzyskać stopień 
doktora winni byli według rozporządzenia Nadwornej Komisji z 1774 roku 
odbyć publiczną dysputę z zakresu wszystkich dyscyplin teologicznych, przy 
czym albo złożyć tzw. corollarium z całości teologii, albo przedłożyć wydaną 
drukiem „małą rozprawę” naukową13 Trzy lata później, w 1777 roku ustano-

12J. Frint, Darstellung der Höheren Bildungsanstalt für Weltpriester zum h. Augustin in Wien, 
nach ihrem Zwecke sowohl als nach ihrer Verfassung. Ein Seitenstück zu der Abhandlung über die 
intellectuelle und moralische Bildung der Kleriker, Wien 1817, s. 60-61.

13R. Kink, Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien, Bd 2, Wien 1854, s. 575, nr 170.
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wiono nowe wymagania do osiągnięcia stopnia doktora teologii. Kandydat 
winien był złożyć cztery egzaminy: z hermeneutyki biblijnej, teologii dogma-
tycznej i polemicznej, teologii moralnej i pastoralnej oraz historii Kościoła 
i prawa kanonicznego. Każdy z tych egzaminów składanych przed komisją 
złożoną z dyrektora studiów i czterech egzaminatorów trwał dwie godziny. 
Po pomyślnym złożeniu tych egzaminów doktorant był zobowiązany przed-
łożyć „małą rozprawę pisemną (eine kleine schriftliche Abhandlung) i odbyć 
publiczną dysputę 50 tez wybranych ze wszystkich przedmiotów teologicz-
nych wykładanych w uniwersytecie14. 

Przepisy te zostały w 1809 roku nieznacznie zmodyfikowane. Kandydat 
ubiegający się o doktorat winien był wykazać się przed dziekanem Wydzia-
łu świadectwami ukończenia czteroletnich studiów w charakterze słuchacza 
zwyczajnego z wynikiem dobrym i poddać się czterem egzaminom ścisłym 
zwanym rygorozami. Studenci, którzy wykazywali się ocenami celującymi, 
mogli już na czwartym roku nauki otrzymać pozwolenie składania egzami-
nu ścisłego ze studium biblijnego. Kandydaci, którzy ukończyli studia teolo-
giczne w ustawowo zorganizowanym diecezjalnym lub zakonnym zakładzie 
naukowym, mogli po uprzedniej immatrykulacji być dopuszczeni do tych 
egzaminów i w konsekwencji uzyskania stopnia doktorskiego. Warunkiem 
było przyjęcie na studia na podstawie uznawanego w państwie świadectwa 
dojrzałości. Rozporządzenie to umożliwiało zdobywanie doktoratu wielu 
księżom, którzy ukończyli studia w seminariach duchownych. 

Rygoroza obejmowały cztery grupy dyscyplin teologicznych: studium 
biblijne Starego i Nowego Testamentu wraz z językami wschodnimi; teolo-
gię dogmatyczną ogólną i szczegółową; teologię moralną i pastoralną oraz 
historię Kościoła i prawo kanoniczne. Egzaminy te można było składać  
w dowolnej kolejności. Od początku roku akademickiego 1894/95 zniesiono 
wymaganie zdawania języków orientalnych przy egzaminie ścisłym ze stu-
dium biblijnego. Warunkiem jednak dopuszczenia do rygorozum biblijne-
go było wysłuchanie z dobrym wynikiem wykładów o dialektach semickich 
(syryjsko-chaldejskim i arabskim) oraz wyższej egzegezy (z tekstu oryginal-
nego) Starego i Nowego Testamentu przynajmniej przez jedno półrocze. Po 
reorganizacji Uniwersytetu w roku 1873 zrezygnowano z publicznej dysputy 
na korzyść obszerniejszej dysertacji15. 

14Tamże, s. 582-583, nr 177.
15A. Wappler, s. 328-329, 359-360.
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W 1903 roku znowelizowano dotychczasowe postanowienia prawne. 
Przedmiotem jednego z trzech obowiązujących odtąd ustnych egzaminów 
ścisłych była zawsze dogmatyka ogólna i szczegółowa wraz z apologetyką. 
Rozprawa w rękopisie lub wydrukowana, obejmująca, co najmniej trzy arku-
sze druku, miała być owocem badań naukowych na dowolny temat z zakresu 
jednej z trzech następujących grup przedmiotów: studium biblijne, historia 
Kościoła i prawo kanoniczne, teologia moralna i pastoralna. Teologia fun-
damentalna i dogmatyczna były zawsze zastrzeżone dla egzaminu ustnego. 
W latach 1809-1918 stopień doktora teologii w Uniwersytecie Wiedeńskim 
uzyskało 71 księży galicyjskich diecezji obrządku łacińskiego, w tym 28 z die-
cezji tarnowskiej, 23 z archidiecezji lwowskiej, 15 z przemyskiej i 5 z krakow-
skiej. Byli to głównie wychowankowie Frintaneum (94 procent)16. W latach 
1809-1918 stanowili oni 58 procent ogółu 122 galicyjskich doktorów teologii 
promowanych w Uniwersytecie Wiedeńskim17. 

W duszpasterstwie Polonii wiedeńskiej
Wielu księży i kleryków galicyjskich diecezji obrządku łacińskiego, stu-

dentów wymienionych instytucji teologicznych, mimo obciążenia obowiąz-
kami formacyjnymi i uniwersyteckimi znajdowało jeszcze czas i siły do po-
mocy duszpasterskiej wśród Polonii wiedeńskiej, niektórzy nawet zostali sta-
łymi jej kapelanami. Warto więc ich posłudze wśród emigrantów poświęcić 
nieco więcej uwagi. 

Na początku lutego 1829 roku cztery przedstawicielki galicyjskiej ary-
stokracji ziemiańskiej: Ludwika z Rzewuskich Lanckorońska, Julia Maria 
Teresa z Mniszchów Krasicka, Konstancja z Poniatowskich Tyszkiewiczowa  
i Kordula Marianna Ewa z Komorowskich Potocka przebywające w stolicy 
monarchii naddunajskiej, często wraz ze swoją służbą, wniosły „imieniem 
zamieszkałych w Wiedniu Polaków” prośbę do tamtejszego konsystorza 
arcybiskupiego, aby jednemu z polskich księży lub kleryków z Wyższego  
 

16Księży kształcących się w Wyższym Instytucie Naukowym dla Księży Diecezjalnych 
(Frintaneum) popularnie nazywano fryntanistami i oni sami tak siebie nazywali.

17UAW, sygn. M 31, Promotions Protokoll der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Wien 1761-1964; sygn. Th 20, Acta Facultatis Theologicae 6 (1794-1849); sygn. Th 21, 
Matricula inclytae Facultatis Theologiae (1611-1851); sygn. Th 44, Catalogus dd. Doctorum  
s. Theologiae (1384-1827); sygn. Th 45, Catalogus doctorum s. Theologiae (1761-1848); S. L. Piech, 
Wychować dla Kościoła i państwa, s. 247-255.
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Instytutu Kształcenia Księży Diecezjalnych (Frintaneum) lub Konwiktu 
Miejskiego, względnie „kooperatorowi ruskiego parafialnego kościoła św. 
Barbary” zezwolono na głoszenie kazań w Wielkim Poście dla licznych 
emigrantów polskich w ich w języku ojczystym18. Starania ziemianek po-
parł kanonik wiedeńskiej kapituły katedralnej Karl hr. Coudenhove, który 
wyjednał pozwolenie arcybiskupa Leopolda Maksymiliana Firmiana. Ka-
nonik ten, zdaniem ks. Jakuba Kluczyckiego, wychowanka Konwiktu Miej-
skiego, „utrzymywał dyrekcję kazań polskich z największą troskliwością; 
sam nawet dał pobudkę do ich zaprowadzenia w roku 1829 widząc po-
trzebę nauki religijnej w języku ojczystym dla Polaków mniej umiejących 
po niemiecku”19. Wielu księży z Frintaneum i kleryków wyższych kursów 
Konwiktu Miejskiego chętnie zaangażowało się w posługę duszpasterskiej 
wśród emigrantów polskich, głosząc dla nich kazania w języku ojczystym. 
Kazania te zaczęli głosić w Wielkim Poście owego roku najpierw w krzyżac-
kim kościele św. Elżbiety (Deutsch Ordens Kirche), nazywanym wówczas 
Deutsches Haus przy Singerstrasse, a następnie w kościółku Najświętszego 
Zbawiciela (Salvatorkirche) przy Wipplingerstrasse 385, w zabudowaniach 
starego ratusza (Altes Rathaus)20. Kazania w języku polskim głoszono tam 
nie tylko w Wielkim Poście, ale także w każdą niedzielę i święta. Kazno-
dziejami byli Polacy, bądź to klerycy z Wiedeńskiego Konwiktu Miejskiego, 
bądź księża z Frintaneum, którzy dobrowolnie podjęli się tej posługi. Za 
każde kazanie otrzymywali 2 złote monety konwencyjnej (2 zł 10 ct wa-
luty austriackiej) „ze składek zbieranych przez panie między zamieszkałą  
w Wiedniu szlachtą polską”21. 

Po sześciu latach, na początku 1835 roku, gdy już przebrzmiały echa po-
wstania listopadowego, Polonia wiedeńska zaczęła zabiegać o ustanowienie 
dla niej stałego duszpasterstwa. Niestety, starania te jednak nie tylko nie od-
niosły spodziewanego pozytywnego skutku, ale jakby na domiar złego spo-
wodowały surowy zakaz głoszenia polskich kazań. Arcybiskup Vincenz Edu-

18J. Glinkiewicz, Historia nabożeństwa i kościoła polskiego w Wiedniu. (Wedle studiów poczy-
nionych w archiwum austriackiego ministerstwa spraw duchownych, archiwum namiestnictwa dol-
no-austriackiego i w archiwum wiedeńskiego ordynariatu książęco-arcybiskupiego), Kraków 1901,  
s. 13; A. Nadolny, Polskie duszpasterstwo w Austrii 1801-1945, Lublin 1994, s. 73-76.

19J. F. Kluczycki, Pamiątki polskie w Wiedniu i jego okolicach jako też inne wiadomości tyczące 
się Polaków, szczególniej mieszkańców Galicji, Kraków 1835, s. 307.

20Tamże, s. 307; A. Nadolny, s. 76.
21J. Glinkiewicz, s. 14-15.
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ard Milde dekretem z dnia 29 stycznia 1835 r. nakazał dyrektorowi Konwiktu 
Miejskiego Leonhardowi Seitzowi, aby nie pozwalał głosić kazań w języku 
polskim klerykom, którzy nie byli jeszcze kapłanami. Konsystorz Książęco
-Arcybiskupi argumentował, że nie może pozwolić, żeby klerycy, którzy jesz-
cze nie ukończyli studiów teologicznych, już występowali jako kaznodzieje, 
a ponadto za kazania ich nikogo nie można uczynić odpowiedzialnym, po-
nieważ przełożeni nie znają tego języka. Kilka dni później, po zorientowaniu 
się, że w nabożeństwach brali udział również księża z Frintaneum, także im 
zabroniono. Po wydaniu tego zakazu jeden z nich ks. Jan Kucharski, kapłan 
archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, zawiadomił konsystorz, że od 
niedzieli 15 lutego 1835 r. zaprzestano w kościele Zbawiciela głosić kazania  
w języku polskim. W klimacie wszechwładnie panującego wówczas „sys-
temu Metternicha” z jego ścisłą cenzurą i kontrolą policyjną konsystorz 
obawiał się, aby młodzi, „skłonni do egzaltacji” duchowni polscy nie głosili 
rzeczy politycznie niebezpiecznych lub gorszących. Zasadność zaś tego za-
kazu – zdaniem konsystorza – miało potwierdzić śledztwo przeprowadzone  
w konwikcie w roku 1835 w związku z szerzącą się wśród polskiej młodzieży 
akademickiej konspiracyjną działalnością niepodległościową22. 

Polonia wiedeńska jednak nie zamierzała skapitulować. Po sześciu latach 
od wydanego w roku 1835 przez arcybiskupa Vincenza Eduarda Mildego 
zakazu głoszenia kazań w języku polskim Polonia wiedeńska wznowiła sta-
rania o ustanowienie stałego kaznodziei polskiego „dla licznych tu Galicjan 
i innych Polaków, którzy nie władają językiem niemieckim”. Na czele tej ak-
cji stanęli Alfred Potocki (1786-1862) i Adolf Hussarzewski (1790-1855)23. 
Pierwszy – ordynat łańcucki i galicyjski marszałek koronny był osobistością 
znaną w wiedeńskich kołach politycznych i arystokratycznych oraz na dwo-
rze cesarskim24. Drugi zaś – szambelan austriacki, znany miłośnik muzyki 
wraz z żoną Heleną z Sierakowskich prowadzili w Wiedniu tzw. dom otwar-
ty, w którym bywał tamtejszy świat muzyczny25. Na początku roku 1841 oby-
dwaj hrabiowie wnieśli prośbę już nie do Rządu Dolnoaustriackiego ani do 
Konsystorza Książęco-Arcybiskupiego, ale wprost do cesarza Ferdynanda. 

22J. Glinkiewicz, s. 15-19; A. Nadolny, s. 81; B. Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami 
polskimi do roku 1939, Poznań 2003, s. 40; S. L. Piech, Wychować dla Kościoła i państwa, s. 86-88.

23J. Glinkiewicz, s. 29. 
24J. Zdrada, Potocki Alfred, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław-Kraków 1984, s. 762-763. 
25R. Taborski, Polacy w Wiedniu, Kraków 2001, s. 159-160.
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Tym razem starania o zorganizowanie stałego duszpasterstwa polonijnego 
spotkały się z wyraźnym poparciem Konsystorza Książęco-Arcybiskupiego  
i zostały uwieńczone sukcesem. 

Cesarz Ferdynand w roku 1841 zezwolił na ustanowienie w Wiedniu spo-
wiednika i kaznodziei w języku polskim z pensją 600 zł monety konwencyj-
nej wypłacaną z Dolnoaustriackiego Funduszu Religijnego. Duszpasterstwo 
to zorganizowano w kościele pod wezwaniem św. Ruprechta przy Ruprecht-
splatz, najstarszej świątyni Wiednia. Był to kościół rektoralny, należący do 
katedralnej parafii św. Szczepana. Nominacji duszpasterzy polskich, miał na 
podstawie prawa patronatu dokonywać Dolnoaustriacki Rząd Krajowy (od 
roku 1850 Namiestnictwo Dolnoaustriackie) na wniosek wiedeńskiego Kon-
systorza Książęco-Arcybiskupiego, który kandydatów uzgadniał z łacińskim 
metropolitą lwowskim26. 

Pierwszego duszpasterza polskiego, ks. Grzegorza Borczowskiego, przy-
należnego do łacińskiej archidiecezji lwowskiej, posługującego w tym koście-
le w latach 1842-1845 w czasie choroby zastępowali dwaj księża fryntaniści: 
Ignacy Kornicki z archidiecezji lwowskiej i Jan Rybarski z diecezji tarnowskiej. 
Następcą ks. Borczowskiego, który w lutym 1845 roku powrócił do ojczyzny 
i objął probostwo w Bukaczewicach, został wspomniany wyżej ks. Kornic-
ki, doktorant Uniwersytetu Wiedeńskiego, który już wcześniej głosił kaza-
nia w kościołach wiedeńskich, zarówno w języku polskim jak i niemieckim.  
W okresach urlopów zastępowali go koledzy fryntaniści: Jan Staroniewicz  
z diecezji przemyskiej i Wawrzyniec Gwiazdoń z diecezji tarnowskiej. Ks. Igna-
cy Kornicki obowiązki „polskiego kaznodziei i spowiednika” pełnił do roku 
1854, w którym objął beneficjum proboszczowskie w Podhajcach, w archidie-
cezji lwowskiej. Powodem rezygnacji było prawdopodobnie marne uposażenie 
i związane z tym trudności utrzymania się w Wiedniu w warunkach postępują-
cej drożyzny. Wniósł bowiem 30 maja 1854 r. prośbę do Ministerstwa Wyznań 
i Oświaty o podwyższenie pensji. Jednak z powodu nieprzychylnych wniosków 
Konsystorza Książęco-Arcybiskupiego i Namiestnictwa Dolnoaustriackiego 
otrzymał odpowiedź odmowną. 

Następcą ks. Ignacego Kornickiego został w roku 1854 także wychowanek 
Frintaneum ks. Konstanty Maniewski (1825-1875) z diecezji tarnowskiej. 

26J. Glinkiewicz, s. 29-33; J. Łukaszkiewicz, Polacy w Wiedniu, „Przewodnik Oświatowy”,  
7 (1907), s. 315.
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Przez 18 lat był stałym duszpasterzem Polonii wiedeńskiej. Na początku swej 
posługi kapelańskiej zwrócił się do Ministerstwa Wyznań i Oświaty, podobnie 
jak poprzednik, z prośbą o podwyższenie uposażenia. W warunkach wzrostu 
kosztów utrzymania prosił o coroczny dodatek 200 zł monety konwencyjnej 
na mieszkanie27. Po koniec 1855 roku władze państwowe przyznały mu ten 
dodatek, jednak z zastrzeżeniem, że decyzja ta odnosi się osobiście do niego 
i tylko na czas pozostawania na tej placówce duszpasterskiej. Odtąd wszyscy 
następcy ks. Maniewskiego, mimo tego zastrzeżenia, już bez trudności, mocą 
precedensu, otrzymywali ten dodatek, zawsze jednak po złożeniu osobnego 
podania i z tą samą klauzulą. W czasie wolnym od posługi duszpasterskiej ks. 
Maniewski zajmował się twórczością literacką. Dla nuncjatury wiedeńskiej  
i miejscowego konsystorza biskupiego tłumaczył różne dokumenty z języka 
polskiego na łacinę i niemiecki28. W październiku 1872 roku ks. Maniewski 
wrócił do ojczyzny i objął probostwo w Zasowie koło Dębicy29. 

Po powrocie ks. Maniewskiego do ojczyzny stanowisko polskiego kapelana 
przez ponad dwa lata nie było obsadzone. W okresie od 4 listopada 1872 r. do  
6 maja 1874 r. zastępczą posługę duszpasterską w kościele św. Ruprechta sprawo-
wał fryntanista ks. Emilian Lamboy z archidiecezji lwowskiej. Emigracja polska 
w Wiedniu była zbyt liczna, aby jeden kapłan mógł zaspokoić jej potrzeby du-
chowe w niedziele i święta, a zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Dla uspraw-
nienia jego posługi konieczna była pomoc wielu fryntanistów. Doktoranci ci 
chętnie poświęcali swoje siły i czas duszpasterstwu Polonii. Głosili kazania i spo-
wiadali emigrantów polskich. W duszpasterstwo Polonii angażowało się wielu 
fryntanistów z diecezji tarnowskiej. „Przez wiele miesięcy służbę Bożą” w roku 
1875 sprawował tam ks. Alojzy Góralik30. Ks. Jacek Tylka „w czasie wielkanoc-
nym [w 1883 roku] z pochwały godną gorliwością słuchał spowiedzi żołnierzy 

27Współczesny tym wydarzeniom Józef Glinkiewicz, komentując tę prośbę, zanotował: „Praw-
da, że złożony w podaniu rachunek potrzeb swych wydaje się prawie niegodnym kapłana, i to 
jeszcze kapłana z wyższymi studiami, a stanowczo już jest on niegodny i konsystorza i rządu, które 
i bez takowej spowiedzi mogły wiedzieć, że za 600 zł. trudno w Wiedniu mieszkać, wyżywić się 
i postępować z ruchem naukowym, jak się godzi doktorowi teologii; ale tej spowiedzi z niemal 
pustelniczej skromności życia wymagała oczywiście formuła biurokratyczna dla pewniejszego 
skutku”. J. Glinkiewicz, s. 35-36.

28A. Nadolny, s. 86-96; J. Glinkiewicz, s. 35-36; Archiwum Diecezjalne w Tarnowie [dalej: 
ADT], sygn. PM II/10, Ks. K. Maniewski do bp. J. Pukalskiego, Wiedeń 20 VIII 1855.

29A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3, Tarnów 2001, s. 184.
30„In hujate ecclesia polonica ad S. Ruprechtum per plures menses cultum divinum obivit”. 

ADT, sygn. PG III/14, Testimonium ks. A. Góralika, Vindobonae 30 III 1875. 
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Polaków”31. Ks. Józef Buczyński przez siedem miesięcy, „od końca października 
1887 aż do końca maja 1888 z pochwały godną gorliwością spełniał obowiązki 
kaznodziei i spowiednikaw kościele św. Ruprechta w Wiedniu”32. To samo na-
pisali przełożeni Frintaneum w rocznym sprawozdaniu o postępach w studiach  
i zachowaniu ks. Karola Szczeklika studiującego w tym czasie w Wiedniu33. Fryn-
taniści także w późniejszym okresie chętnie pomagali w posłudze sakramentu 
pokuty wśród emigrantów. Przełożeni instytutu w przesłanych do biskupa tar-
nowskiego Ignacego Łobosa wspomnianych wyżej sprawozdaniach o studiach 
i zachowaniu księży Jakuba Stanczykiewicza i Tomasza Włocha w roku akade-
mickim 1895/1896 napisali o jednym i drugim: „Z pobożną gorliwością słuchał 
świętej spowiedzi wiernych narodowości polskiej”34. Przez pięć miesięcy, od  
1 października 1892 r. do końca lutego 1893 roku, zastępczym polskim kazno-
dzieją i spowiednikiem był ks. Paweł Ryłko, fryntanista z diecezji krakowskiej35. 
W czasie swoich studiów (1892-1895) spowiednikiem w kościele św. Ruprechta 
był także ks. Teofil Kasprzyk, fryntanista z tej samej diecezji36

W roku 1900 duszpasterstwo Polonii przejęli Księża Zmartwychwstańcy, 
którzy osiedlili się w Wiedniu w roku 1897 przy kościele pod wezwaniem św. 
Krzyża (Gardekirche) na Rennwegu37. Polscy księża studenci, w miarę moż-
liwości, pomagali zmartwychwstańcom w ich posłudze wśród emigrantów.  
O posłudze fryntanistów lwowskich wśród Polonii w okresie pierwszej woj-
ny światowej pisali do swego biskupa św. Józefa Bilczewskiego księża: Ludwik 
Bombas i Teofil Długosz38.

31„Tempore paschali militum Polonorum sacras confessiones cum laudabili zelo excepit”. ADT, 
sygn. PT II/18, Testimonium ks. J. Tylki, Vindobonae 4 X 1883. 

32„Insuper inde a fine mensis Octobris 1887 usque ad finem mensis Maji 1888 in ecclesia ad  
S. Rupertum Vindobonae cum laudabili zelo munus concionatoris et confessarii gessit”. ADT, 
sygn. PB VII/12, Testimonium ks. J. Buczyńskiego, Vindobonae 18 X 1888. 

33ADT, sygn. PS XII/2, Tabullaris informatio pro anni scholastici 1887/88 semestri utroque 
Caroli Szczeklik, Vindobonae 18 X 1888. 

34„Sacras confessiones fidelium natione Polonorum cum pio zelo excepit”. ADT, sygn. PS 
VIII/11, Tabullaris informatio pro anni scholastici 1895/96 semestri utroque Jacobi Stanczykie-
wicz, Vindobonae 13 X 1896; ADT, sygn. PW X/3, Tabullaris informatio [...] Thomae Włoch, Vin-
dobonae 13 X 1896. 

35Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [dalej: AKMK], sygn. Pers. A 719, Tabela służ-
bowa ks. P. Ryłki.

36AKMK, sygn. Pers A 333, Tabela kwalifikacyjna ks. T. Kasprzyka.
37J. Glinkiewicz, s. 36-40; A. Nadolny, s. 96-103.
38Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Korespondencja abp. J. Bilczewskie-

go: Ks. T. Długosz do abp. J. Bilczewskiego, Wiedeń 27 I 1916; Niewiarów 11 VII 1916; Ks. L. Bombas 
do abp. J. Bilczewskiego, Wiedeń 31 III 1917.
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W latach 1829-1918, czyli w ciągu blisko 90 lat doraźną pomocą dusz-
pasterską wśród emigracji polskiej w Wiedniu służyło – wedle dotychcza-
sowych badań – 23 fryntanistów, którzy stanowili 20 procent ogółu księży 
studentów łacińskich diecezji galicyjskich kształcących się w tym instytucie. 
W poniższej tabeli zestawiono nazwiska tych księży wraz z podaniem ich 
przynależności diecezjalnej i okresu ich formacji we Frintaneum, w którym 
pomagali w duszpasterstwie polonijnym. 

Fryntaniści galicyjscy obrządku łacińskiego w posłudze duszpasterskiej Po-
lonii wiedeńskiej w latach 1829-1918. (Układ alfabetyczny)

Nazwisko i imię Przynależność 
diecezjalna

Okres formacji 
we Frintaneum

Bombas Ludwik Lwów 23 II 1917 - 9 XI 1918

Buczyński Józef Tarnów 11 XI 1886 - 8 X 1888

Chrzanowski Ignacy Lwów 18 VI 1853 - 18 VIII 1857

Długosz Teofil Lwów 16 X 1915 - 27 VI 1918

Góralik Alojzy Tarnów 14 IV 1871 - 30 III 1875

Gwiazdoń Wawrzyniec Tarnów 23 III 1846 - 30 VIII 1850

Kasprzyk Teofil Kraków 7 X 1892 - 25 VII 1895

Kornicki Ignacy Lwów 12 XII 1840 - 20 V 1845

Kucharski Jan Lwów 22 II 1832 - 12 IV 1836

Lamboy Emilian Lwów 11 XII 1869 - 6 V 1874

Maniewski Konstanty Tarnów 10 III 1852 - 30 IX 1855

Mazurkiewicz Jan Przemyśl 30 IX 1851 - 23 XI 1953

Poplicha Józef Lwów 6 X 1911 - 30 VI 1916

Rusinowski Oswald Tarnów 13 II 1851 - 8 VII 1855

Rybarski Jan Tarnów 12 XII 1842 - 5 IX 1846

Ryłko Paweł Kraków 6 X 1891 - 25 VII 1895

Sękowski Maksymilian Kraków 2 X 1852 - 23 VI 1855

Stanczykiewicz Jakub Tarnów 5 X 1892 - 27 VII 1897

Staroniewicz Jan Przemyśl 26 IV 1845 - 28 IX 1947

Szczeklik Karol Tarnów 9 XI 1887 - 22 IX 1890

Szediwy Edward Przemyśl 5 I 1852 - 6 VIII 1856

Formacja księży polskich w wiedeńskich instytutach teologicznych...
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Tylka Jacek Tarnów 7 X 1880 - 24 VII 1883

Włoch Tomasz Tarnów 5 X 1892 - 22 I 1897

Źródło: Diözesanarchiv, Wien, Archiv des Frintaneums, Catalogus alumnorum C. R. Instituti 
Sublimioris Educationis Presbyterum ad S. Augustinum. Viennae ab 8 Aprilis 1833 [-1867/68] in 
usum Directoris Spiritualis, k. 62v, 64, 66, 69-70, 75, 81v-83, 93; S. L. Piech, Wychować dla Kościoła  
i państwa, s. 186-190.

Do tej liczby należałoby dołączyć, wspomnianych na początku, nieznanych 
z imienia i nazwiska kleryków ostatnich kursów Konwiktu Miejskiego głoszą-
cych kazania do emigrantów polskich w latach 1829-1835. Niestety, nie znamy 
nawet ich liczby. Dobrowolna posługa tych kleryków i księży studentów była 
wyrazem ich zatroskania o życie religijno-moralne Polonii wiedeńskiej39.

Wiedeński Cesarsko-Królewski Konwikt Miejski, a zwłaszcza Frinta-
neum, były kuźnią kadr przyszłych biskupów, profesorów uniwersytetów  
i seminariów duchownych oraz wyższych urzędników kościelnych. Spośród 
galicyjskich księży obrządku łacińskiego wykształconych w tych instytutach 
i na Uniwersytecie Wiedeńskim 10 zostało biskupami, 34 profesorami i do-
centami uniwersytetów w Krakowie i we Lwowie. W seminariach duchow-
nych uczyło 90 wychowanków. W duszpasterstwie i administracji kościel-
nej trudziło się 245 księży. Mandaty poselskie do parlamentu wiedeńskiego  
i Sejmu Krajowego piastowało 8 duchownych. Wielu księży wykształconych 
w Wiedniu odgrywało ważną rolę w życiu religijnym, narodowym, politycz-
nym, kulturalnym, naukowym i społecznym. Szczególnie zaś zasłużyli się  
w dziele formacji duchowej i intelektualnej duchowieństwa polskiego w XIX 
i na początku XX stulecia. 

39Bardziej szczegółowo o zaangażowaniu kleryków z Wiedeńskiego Cesarsko-Królewskiego 
Konwiktu Miejskiego i księży z Frintaneum w duszpasterstwie Polonii wiedeńskiej w: S. L. Piech, 
Wychować dla Kościoła i państwa, s. 86-88, 199-206; tenże: Posługa duszpasterska księży studentów 
wśród Polonii wiedeńskiej (1829-1918), w: Memoriae Ecclesiae custos. Księga Pamiątkowa dedyko-
wana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, Tarnów 2013, s. 79-86 (Dzieje Diecezji 
Tarnowskiej 3).

Ks. Stanisław Piech
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Formation of Polish priests in Vienna theological institutes 
and capital university, and their pastoral work 
among the local Polish community 
during the national captivity

In the nineteenth and early twentieth centuries, when southern 
Polish lands were under the rule of Austria, 331 priests and semi-
narians of the Diocese of the Latin Rite of Galicia studied at the Fa-
culty of Theology of the University of Vienna. They were the mem-
bers of Vienna Imperial and Royal Municipal Konvikt, existing in 
the years 1802- 1848, and the Higher Scientific Institute for Dioce-
san Priests called Frintaneum from the name of the founder (1816-
1919). Frintaneum played the most important role in the forma-
tion of the religious elite of the Empire. 116 priests of the Diocese 
of the Latin Rite of Galicia were members of that Institute. The 
priests brought up in those institutes and educated at the Universi-
ty of Vienna formed future bishops, canons of cathedral chapters, 
professors of universities and seminaries, and catechists in middle 
schools. Many of them (94%) obtained a degree of Doctor of The-
ology  at Rudolphinae Vindobonensis Alma Mater. In total, in the 
years 1809-1918, 71 Polish priests from Galicia received a degree of 
Doctor of Theology at the University of Vienna. The most nume-
rous among them were priests enrolled in Frintaneum, whose stu-
dents were required to achieve this degree after three years of study. 
A number of Polish priests and seminarians, students of the above 
mentioned institutes - despite the burden of formative and univer-
sity obligations - found time and energy to help with pastoral work 
among the Polish community in Vienna, with time, some of them 
even became its permanent chaplains. In the years 1829-1918, i.e. 
during nearly 90 years, 23 priests from Frintaneum provided tem-
porary help for the Polish community in Vienna. They accounted 
for 20% of the Polish students at the institute. Unfortunately we do 
not know seminarians’ names of the last courses at the Municipal 
Konvikt, who preached to emigrants in the years 1829-1835. We 
do not even know their number. Voluntary pastoral care of those 
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students was an expression of their concern for the religious and 
moral life of the Polish community inVienna. 

Słowa kluczowe: 
Polscy klerycy i księża studenci wiedeńskich instytutów teologicz-
nych, Konwikt Miejski, Frintaneum (Augustineum), Studia teolo-
giczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wiedeńskiego, duszpa-
sterstwo polonijne, Polonia wiedeńska

Key words: 
Polish seminarians and student priests of the theological institu-
tes of Vienna, Municipal Konvikt, Frintaneum (Augustineum), 
Theological studies, the Faculty of Theology of the University of 
Vienna, chaplaincy of the Polish community abroad, The Polish 
community in Vienna
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Polityka rządu rosyjskiego wobec Kościoła katolickiego w okresie porozbio-
rowym prowadziła do podporządkowania sobie instytucji kościelnych na tere-
nie imperium. Samowolne tworzenie i kasaty diecezji, ustanowienie Kolegium 
Rzymsko-katolickiego, pośredniczącego pomiędzy duchowieństwem a Stolicą 
Apostolską, podległego MSW, zamknięcie seminariów duchownych poza sto-
licami biskupimi, wprowadzenie limitów dotyczących liczby seminarzystów, 
reorganizacja konsystorzy duchownych, w wyniku czego praktycznie pozba-
wiono biskupów jurysdykcji kościelnej, upaństwowienie majątków kościel-
nych – wszystko to służyło przejęciu ścisłej kontroli nad działaniami Kościoła. 

Sytuacja ulegała zaostrzeniu po kolejnych powstaniach. W ramach re-
presji popowstaniowych w 1832 roku zlikwidowano 196 klasztorów, a wraz 
z nimi szkolnictwo katolickie i instytucje charytatywne. Przystąpiono także 
do ściślejszego nadzoru nad kształceniem duchowieństwa. W Wilnie, po za-
mknięciu uniwersytetu, z Wydziału Nauk Moralnych i Seminarium Główne-
go w 1833 roku utworzono Rzymskokatolicką Akademię Duchowną. Jednak 
już po kilku latach dostrzeżono, że tendencje uczelni były nadal dalekie od 
lojalistycznych. Postanowiono więc ograniczyć wpływ polskiego środowiska 
na alumnów. Władze świeckie uznały, że w cieniu carskich pałaców w stolicy 
łatwiej będzie kształcić lojalną elitę duchowieństwa katolickiego. Na mocy 
rozporządzenia z dnia 23 lutego 1842 roku Akademia Duchowna została 
więc przeniesiona z Wilna do Petersburga1.

1Zob. szerzej: I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu, 1842-
1918, Lublin 2007, s. 21-31.

IRENA WODZIANOWSKA - Lublin
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Zgodnie z tym założeniem, do stolicy przyjechała tylko część wykładow-
ców wraz z nowym rektorem – Ignacym Hołowińskim. Przewieziono pod-
ręczniki, część archiwalnych i bieżących dokumentów administracji, sprzęty 
kościelne, naczynia kuchenne i in. W 1845 roku uczelnia została obdarzona 
mianem Cesarskiej, jako wyraz szczególnego zaufania Mikołaja I, które nie-
raz później zawiodła. 

Dla bezpośredniego kierowania Akademią utworzono zarząd, który skła-
dał się z siedmiu członków: rektora, inspektora, ekonoma oraz dwóch pro-
fesorów duchownych i dwu świeckich. Skład zarządu był mianowany przez 
Kolegium Duchowne, a zatwierdzany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. Przez cały okres funkcjonowania uczelni w Petersburgu podlegała ona 
szczególnemu dozorowi tegoż ministerstwa, co stanowiło permanentny pro-
blem w ciągu 76-letniej jej obecności w tym mieście. Akademia nie mogła 
rozwijać się w pełni jako wyższa uczelnia, pozostając w pełnej zależności od 
instytucji ministerialnych. Minister spraw wewnętrznych bowiem aprobo-
wał propozycje rektora dotyczące programu nauczania i powoływania do 
grona kadry dydaktycznej profesorów. Z tym, że w ostatnim przypadku wła-
dze przy zatrudnianiu nie kierowały się kompetencjami naukowymi danej 
osoby, a opinią o jej postawie wobec rządu. Nie zezwalano przez długi czas 
na zatrudnianie wykwalifikowanej kadry zagranicznej ani na studia teolo-
giczne duchownych poza granicami kraju. Kuratela rządowa nie sprzyjała 
rozwojowi uczelni, stąd też nie brakowało uwag krytycznych co do poziomu 
naukowego Akademii. Głównym celem władzy świeckiej było wykształcenie 
lojalnego ducha a nie rozwój intelektualny i naukowy duchowieństwa.

Do Akademii były przyjmowane osoby, które ukończyły seminarium 
duchowne, a liczba studentów była regulowana i określana przez Kolegium  
i MSW. W praktyce przyjmowano kleryków często po ukończeniu drugiego 
roku seminarium, co oznaczało nadrobienie zaległości w trakcie pierwszego 
roku studiów i obniżało poziom. Ponadto, w zależności od wielkości diecezji 
i polityki represyjnej rządu, władze świeckie ograniczały liczbę stypendystów 
z poszczególnych diecezji (np. lubelskiej, która posiadała tylko 1 stypen-
dium). Po zlikwidowaniu w 1867 roku Akademii Warszawskiej dołączyli do 
niej także stypendyści z Królestwa Polskiego. 

Studia były czteroletnie. Po ich zakończeniu, w zależności od wyników 
nauczania, nadawano tytuły studenta, kandydata, magistra i doktora teolo-
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gii, a później też prawa kanonicznego. Po przedstawieniu pracy na trzecim 
roku uzyskiwano tytuł kandydata, po czwartym roku – na podstawie dwóch 
rozpraw – teologicznej po łacinie i rosyjskiej, dotyczącej historii lub literatury 
– stopień magistra. 

W Akademii w ciągu 76 lat istnienia studiowało ponad 1300 kleryków  
i kapłanów pochodzących ze wszystkich diecezji imperium rosyjskiego i Kró-
lestwa Polskiego. Zdecydowaną większość studentów jak i kadry profesorskiej 
stanowili Polacy. Skład narodowościowy zmienił się znacząco dopiero na po-
czątku XX wieku. Oprócz Polaków niedużą grupę tworzyli także Litwini (die-
cezja wileńska i telszewska), Białorusini (diecezja mińska) oraz Niemcy (diece-
zja tyraspolska). Alumn Akademii ks. J. Pastuszka wspomina, że na około 50 
osób przebywających w ostatnim roku akademickim 1917/1918 Polacy stano-
wili ¾ ogółu studentów. Pozostali to Litwini, Łotysze i Białorusini2.

Po zamknięciu uczelni w 1918 roku przez rząd bolszewicki jej majątek 
został skonfiskowany, a zbiory biblioteczne oraz archiwum uczelni rozpro-
szone. Największe kolekcje materiałów dotyczących Akademii posiadają in-
stytucje naukowe i archiwalne w Petersburgu i Wilnie. 

Petersburskie archiwa państwowe
Akademia, jak każda instytucja, posiadała swoją kancelarię i wypracowała 

własną dokumentację. Archiwalia uczelni są przechowywane w Centralnym 
Państwowym Archiwum Historycznym m. Petersburga3 w zespole 46 – Rzym-
skokatolicka Akademia Duchowna w Sankt-Petersburgu4. W pięciu inwenta-
rzach znajduje się 2147 teczek. Zebrano tu w większości karty przebiegu pracy 
wykładowców, programy naukowe, księgi posiedzeń zarządu, korespondencje 
wychodzącą z kancelarii oraz statuty. Akta personalne części zatrudnionych  
w Akademii wykładowców świeckich i duchownych, lektorów, ekonomów, 
lekarzy, pracowników kancelarii akademickiej w większości zawierają inwen-
tarze 1 i 4. Znajdujemy tu również ponad 600 poszytów w sprawie nadania 

2J. Pastuszka, W czterdziestolecie zgonu założyciela KUL, „Zeszyty Naukowe KUL”, 5 (1962), 
nr 2/18, s. 127.

3Центральный Государственный Исторический Архив г. Санкт-Петербурга (dalej: ЦГИА 
Cпб).

4Inwentarze dotyczące Kościoła katolickiego w tym archiwum omawia Je. A. Suncowa: Католи-
ческая церковь России в документах Центрального государственного исторического архива 
Санкт-Петербурга, w: Архивы России и Польши. Актуальные проблемы развития и сотруд-
ничества, С.Петербург 1997, s. 47-66.
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tytułów naukowych przez Akademię (inw. 1, nr 1151-1516, inw. 4 – nr 43-146). 
Większość dysertacji z tego zespołu (15 pudeł) została w 1986 roku w ramach 
„przyjacielskiej wymiany międzyrepublikańskiej” wyłączona ze zbiorów Aka-
demii i przekazana Litewskiemu Archiwum Historycznemu w Wilnie. Osta-
tecznie znalazły one schronienie w bibliotece Litewskiej Akademii Nauk. 

Ponadto, w tymże zespole 46 przechowywana jest dokumentacja przysy-
łania kandydatów na studia z seminariów duchownych, zwalniania z powodu 
choroby, relegowania z uczelni, święceń kapłańskich, wyjazdów na wakacje. 
Ta ostatnia kwestia wymagała kilkumiesięcznych przygotowań, gdyż klerycy 
musieli najpierw zgłosić miejsce swego pobytu w czasie wakacji, następnie rek-
tor kierował listę ze wskazanymi adresami do metropolity. Metropolita z kolei 
przesyłał ją przez Kolegium do Departamentu Wyznań Obcych (DWO). De-
partament rozsyłał pisma do gubernatorów poszczególnych guberni Królestwa 
Polskiego oraz imperium rosyjskiego. Stamtąd wędrowały one drogą służbową 
do miejscowej policji, która ustalała prawomyślność adresatów i wraz z opinia-
mi przesyłano via gubernator – DWO – Kolegium z decyzjami o możliwości 
lub zakazie wyjazdu na letni odpoczynek poszczególnych kleryków do Akade-
mii. Korespondencja ta zajmowała czasami kilka miesięcy i nieraz pozwolenie 
na wyjazd przychodziło tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 
Alumni więc zmuszeni byli spędzać wakacje w Petersburgu5. 

W zespole Akademii zachował się, rozproszony we wszystkich inwenta-
rzach, komplet dzienników posiedzeń zarządu uczelni oraz konferencji na-
ukowej, nadającej stopnie. Przechowywany jest także prawie pełny zestaw 
programów studiów i planów zajęć (lata 1842-1850, 1858-1859, 1866-1881, 
1883-1884, 1914-1915, 1918). W dużej mierze reprezentatywny materiał 
znajdujemy odnośnie kwestii finansowania uczelni, budżetu na poszczególne 
lata, kosztorysów remontów, listy płac wykładowców i urzędników, nagród 
i wyróżnień duchownych i świeckich pracowników naukowych. W niewiel-
kim stopniu natomiast zachowane są dzienniki wychodzącej korespondencji 
kancelarii uczelni i rektora.

W tym zespole są też jedyne materiały odnośnie biblioteki akademickiej. 
Przechowywane są księgi zakupów książek, listy darowizn, zapisów testa-
mentowych księgozbiorów profesorów czy wymiany pomiędzy biblioteką 
Publiczną w Petersburgu, Prawosławną Akademią a uczelnią katolicką.

5Zob.: I. Wodzianowska, s. 245-247.

Irena Wodzianowska



379

Ponadto, do kolekcji Akademii włączono materiały poprzedzających ją 
instytucji – Seminarium Głównego w Wilnie, Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Wileńskiego czy Akademii Wileńskiej odnoszące się do lat 1809-
1841. Stąd inwentarz nr 4 zawiera dokumentację wychodzącej i przychodzą-
cej korespondencji Akademii Wileńskiej, sprawy osobowe wykładowców, 
personelu pomocniczego i in. Zgromadzono w zespole również archiwalia 
seminarium kamienieckiego, telszewskiego, żytomierskiego, wileńskiego  
z lat 1843-1850. Na początku istnienia Akademii w Petersburgu podpo-
rządkowano jej seminaria diecezjalne. Sytuacja zmieniła się po konkordacie  
w 1847 roku, choć sporadyczne dokumenty dotyczące m.in. święceń kapłań-
skich odnoszą się do lat 1893-1894, 1902-19186. Stąd niemal 30% zespołu 
stanowią programy nauczania, sprawy finansowe, raporty o funkcjonowa-
niu seminariów duchownych, korespondencja odnośnie kleryków czy wy-
kładowców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wileńskiego i Akademii 
Wileńskiej. 

Zespół Akademii nie stanowi kompletnego materiału archiwalnego doty-
czącego wykładowców, programu nauczania, wychowanków, ich prac kan-
dydackich i magisterskich ani świeckich osób pracujących na uczelni, jak 
również zasad funkcjonowania Akademii: jej statutów, podstaw prawnych, 
spraw materialnych np. budynku, remontów, finansowania.

Akademia Duchowna od samego początku funkcjonowała pod stałym 
nadzorem władz świeckich. Minister spraw wewnętrznych kontrolował 
zarówno liczby stypendiów jak zatrudnienie kadry naukowej. Zatwierdzał 
także programy studiów. Cała korespondencja pomiędzy Akademią a MSW 
przechodziła przez Kolegium Duchowne, metropolitę mohylewskiego oraz 
Departament Wyznań Obcych MSW. Metropolita, zgodnie z prawem kano-
nicznym, bezpośrednio zarządzał seminarium duchownym oraz Akademią, 
ale władze państwowe zostawiły za sobą prawo nominacji na funkcje peda-
gogiczne i administracyjne w tych uczelniach. Mnogość instytucji nadzoru-
jących w rezultacie dała pozytywny skutek w postaci zdublowania i bardzo 
często uzupełnienia dokumentacji odnośnie Akademii. Archiwalia Akade-
mii po jej zamknięciu zostały rozproszone, stąd spore luki w jej zbiorach 
– korespondencja, listy studentów, wypromowanych magistrów, kwestie 
sporne między władzami uczelni a ministerstwem co do obsady stanowisk 

6ЦГИА Cпб, ф. 46, оп. 4, д. 197; оп. 5, д. 32.

Źródła do dziejów Rzymskokatolickiej Akademii Duchownejw Petersburgu



380

czy prowadzonych śledztw wobec studentów, uzupełniają chociażby zbiory 
MSW. 

W Rosyjskim Państwowym Historycznym Archiwum w Petersburgu7 
kilka zespołów (733, 821, 822, 826) zawiera materiały dotyczące obsady sta-
nowisk administracyjnych i naukowych, programy studiów oraz informa-
cje dotyczące studentów. Najliczniejsze zbiory dotyczące funkcjonowania 
Akademii znajdują się w zespole Departamentu Wyznań Obcych MSW (nr 
821)8. W poszczególnych inwentarzach odnajdujemy poszyty dotyczące no-
minacji oraz zwolnienia profesorów i rektorów, listy studentów, zakupy bu-
dynków, budżety, kwestie gospodarcze, dofinansowania, wyjazdy na wakacje 
kleryków z Królestwa Polskiego, informacje o ukończonych studiach alum-
nów przed wstąpieniem do Akademii. Są tu zawarte również wszystkie do-
kumenty dotyczące organizacji uczelni: statuty i regulaminy oraz materiały 
dotyczące późniejszych zmian.

Zespoły instytucji wyznaniowych – Kolegium Duchownego (nr 822) i kan-
celarii metropolitów mohylewskich (nr 826), przedstawiają wiele podobnych, 
uzupełniających wiadomości oraz duplikatów rozporządzeń MSW odnośnie 
Akademii9. Zarówno Kolegium, jak i metropolita pośredniczył w kontaktach 
pomiędzy Departamentem Wyznań Obcych MSW a Akademią. Z kolei w ze-
spole Ministerstwa Oświaty (z. 733) zachowała się dokumentacja przebiegu 
służby, nominacji oraz nagród dla świeckich wykładowców uczelni.

Bardziej fragmentaryczne informacje znajdują się m.in. w zespole Depar-
tamentu Ustawodawczego Rady Państwa (z. 1149). Dotyczą one pełnienia 
obowiązków wojskowych przez alumnów Akademii, porządku przenoszenia 
oraz zwalniania rektorów, profesorów i inspektorów10. Departament Ekono-
miczny Rady Państwa (z. 1152) z kolei zawiera pisma o wydatkach na stypen-

7Российский Государственный Исторический Архив (dalej: РГИА), Санкт-Петербург. 
Problematykę katolicką w archiwum omawia G. M. Lipson w artykule: Документы по рим-
ско-католическому исповеданию в фондах РГИА, w: Архивы России и Польши. Актуальные 
проблемы развития и сотрудничества, С.Петербург 1997, s. 67-88.

8РГИА, ф. 821: Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий Министерства 
Внутренних Дел (21 335 jedn. arch.). Dokumentacja dotycząca działalności Akademii znajduje 
się w inwentarzach nr 1, 2, 3, 10, 11, 12, 125, 128, 150.

9Ф. 822 - Римско-католическая Духовная Коллегия (25 277 jedn.arch.); ф. 826 - Канцелярия 
римско-католического митрополита (3 941 jedn.arch.). Zob.: Inventarium documentorum et acto-
rum Ecclesiae Mohiloviensis (1783-1926), ed. M. Radwan, Sankt-Petersburg 1998.

10K. Pożarski, Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim (XVIII-XX), 
Sankt Petersburg-Warszawa 2000, t. I, s. 67-68. 
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dia dla kleryków z Królestwa Polskiego (1867-1870). W zbiorach Komitetu 
Ministrów (z. 1263) zachowały się materiały dotyczące wynagrodzeń wykła-
dowców oraz urlopów zagranicznych11. Do zbioru pt. „Dokumenty pocho-
dzące ze źródeł prywatnych” (z. 1101) włączono szczątkową dokumentację 
dziejów Akademii oraz plany wykładów12.

Poza wspomnianymi centralnymi archiwami petersburskimi – histo-
rycznym i miejskim – także Centralne Państwowe Archiwum Kinofotofo-
nodokumentów Sankt Petersburga13 przechowuje zbiory zawierające zdjęcia 
profesorów i studentów Akademii z ostatnich lat funkcjonowania uczelni 
(1910-1916) oraz jej absolwentów z 1916 roku14.

Gdy chodzi o dalsze losy budynków Akademii, to traktują o nich zbio-
ry Centralnego Państwowego Archiwum Sankt-Petersburga15. W zespole nr 
2552 – Komisariatu Oświaty Związku Komun Obwodu Północnego – prze-
chowuje się korespondencja dotycząca przekazania pomieszczeń uczelni 
Estońskiemu Proletariackiemu Uniwersytetowi16. Z kolei zbiór nr 3574 – 
Proletariacki Uniwersytet Estoński – korespondencję dotyczącą przekaza-
nia budynków uczelnianych i likwidacji kościoła św. Jana Kantego. Kaplica 
akademicka pw. Jana Kantego po zamknięciu uczelni została przekształcona 
w 1919 roku w parafię. Funkcjonowała niedługo, gdyż rok później także i ją 
zamknięto, a w 1922 zlikwidowano wyposażenie. Pomieszczenie natomiast 
przekazano Proletariackiemu Uniwersytetowi17. 

Archiwa państwowe Litwy, Ukrainy i Białorusi
Akademia Duchowna, zgodnie z założeniem władzy świeckiej określo-

nym w statucie, miała służyć „wychowaniu urzędników na wyższe godno-
ści duchowne”. Absolwenci mieli w przyszłości zająć kluczowe stanowiska  
w Kościele – objąć probostwa w miastach, kształcić kleryków w seminariach 
duchownych, pracować w kurii, zostać prefektami w gimnazjach itp. By ten 
proces kontrolować, Kolegium Duchowne w 1844 roku zobowiązało wszyst-

11Tamże, s. 72.
12Tamże, s. 98.
13Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

(dalej: ЦГАКФФД СПб).
14K. Pożarski, Historia Kościoła Rzymsko-katolickiego, t. II, s. 161.
15Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (dalej: ЦГА СПб).
16K. Pożarski, Historia Kościoła Rzymsko-katolickiego, t. II, s. 280.
17Tamże, s. 209.
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kich biskupów do przesyłania co roku listy absolwentów Akademii, pracu-
jących w ich diecezji, ze wskazaniem zajmowanych przez nich stanowisk. 
Listy te były kierowane następnie do Departamentu Wyznań Obcych MSW.  
W związku z tym powstała dokumentacja zarówno w archiwum DWO, jak 
i w zespołach poszczególnych kurii z zaznaczeniem stanowisk absolwentów. 
W dniu dzisiejszym podobne listy zawiera chociażby Narodowe Archiwum 
Historyczne Białorusi18. W zespole nr 1781, liczącym ponad 50 000 jedno-
stek archiwalnych, można znaleźć zarówno spisy absolwentów, jak i ich teczki 
personalne. Liczne poszyty archiwalne dotyczą duchowieństwa archidiecezji 
mohylewskiej i diecezji mińskiej, jego pracy, dyscypliny kanonicznej, postaw 
politycznych19. Podobne informacje przechowywane są również w obszernym 
zespole nr 178 Państwowego Archiwum Obwodu Żytomierskiego na Ukra-
inie20. Zachowały się tutaj materiały odnoszące się do duchowieństwa diecezji 
łucko-żytomierskiej i kamienieckiej21. Zwięzłe coroczne raporty kurii mohy-
lewskiej na temat absolwentów Akademii wyglądały w następujący sposób22:

Фамилия и имя Означение занимаемых ими должностей

1. Лубба Франц Администратор толочинского костела, могилевско-
копыский декан

2. Рымкович Данил Администратор Варклянского костела, и.д. режицко 
над-лубанского декана

3. Дзервановский Иоанн Капеллан Копыского филиального костела
4. Борткевич Иоанн Курат Новогородского прихода

5. Богушевич Иоанн
Викарный Московской Петро-Павловской церкви 
и капеллан 1-го 2-го тамошних кадетских корпусов, 
а также школы кантонистов

6. Щетникович Франц Администратор Чашницкого костела

7. Кевлич Петр
Заседатель Могилевской РКД Консистории, 
администратор Фащевского костела, депутат 
в Могилевских губернских присутственных местах

18Национальный Исторический Архив Белоруссии (dalej: НИАБ), Минск, ф. 1781: Мо-
гилевская римско-католическая консистория. 

19Zob. szerzej: M. Radwan, Repertorium archiwów archidiecezji mohylewskiej i diecezji mińskiej, 
Lublin 2001, s. 87-265.

20Державний Архiв Житомирськоī Областi (dalej: ДАЖО), ф. 178: Луцко-житомирская 
римско-католическая духовная консистория.

21Np.: ДАЖО, ф. 178, оп. 2, д. 943 (1916); оп. 7, д. 3084 (1843-1865). Raporty te zachowały 
się także w Petersburgu (РГИА, ф. 821, оп. 125). Zob. więcej: M. Radwan, Archiwa diecezji łucko
-żytomierskiej. Repertorium, Lublin 2003.

22НИАБ, ф. 1781, оп. 2, д. 5197, k. 5-8 v.
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8. Овсяный Иосиф Администратор Освейского костела, себежско-
дризенский декан

9. Подгурский Павел Настоятель Чериковского костела, чаусовско-
чериковский декан

10. Любовицкий Фома Капеллан сестер визиток в Виленской епархии 

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne przechowuje kilka zespo-
łów instytucji kościelnych, zawierających informacje o absolwentach i wy-
kładowcach uczelni. Są to zbiory konsystorzy wileńskiego (f. 604) i telszew-
skiego (f. 669), zarządu wileńskiej diecezji (f. 694) oraz kancelarii arcybiskupa 
kowieńskiego (f. 696)23. 

We wszystkich wymienionych archiwach przechowywana jest fragmenta-
ryczna dokumentacja odnośnie Akademii. Są to zarówno nominacje rektor-
skie oraz profesorskie, jak i programy nauczania, kwestie finansowe, korespon-
dencja z Akademią Duchowną, zwalnianie i przyjmowanie studentów itp. 

Sprawy personalne duchownych, którzy ukończyli Akademię, nieoczeki-
wanie można znaleźć w zespołach nie odnoszących się do instytucji kościel-
nych jak – kurii, kapituły, seminarium itp. W Państwowym Archiwum Histo-
rycznym Ukrainy w Kijowie do zespołu pt. Kolekcja Muzeum Wołyńskiego24 
włączono materiały dotyczące funkcjonowania parafii, klasztorów, kwestie 
gospodarcze Kościoła na Wołyniu i Białorusi. Wśród nich znajdują się teczki 
zawierające korespondencję, kazania, artykuły, materiały wyjaśniające zarzuty 
niektórych absolwentów Akademii, jak Kazimierza Stawińskiego, Józefa Mu-
raszki, Antoniego Kożuchowskiego, Adama Kruszyńskiego25. Dołączono także 
konspekty z wykładów oraz prace dyplomowe księży: Stanisława Domińczaka, 
Bronisława Galickiego, Mikołaja Rusieckiego, którzy w różnym okresie uzy-
skali tytuł magistra26. Ponadto, w zespole pt. „Kancelaria kijowskiego metropo-
lity” [prawosławnego]27 tegoż archiwum znajdują się akta studenta Akademii 
Władysława Malczewskiego, który w 1855 roku przeszedł na prawosławie28. 

23Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (dalej: LVIA), f. 604: Vilniaus Romos katalikų vyskupy-
stes dvasine konsistorija; f. 669: Telšių Romos katalikų vyskupijos dvasine konsistorija; f. 696: Telšių 
Romos katalikų arkivyskupo metropolito kanceliarija.

24Центральний Державний Iсторичний Архiв Украīни, Київ (dalej: ЦДIАУ Київ),  
ф. 2227 – Колекція документів Волинського музею. 

25ЦДIАУ Київ, ф. 2227, оп. 1, спр. 726, 727, 816, 843, 880.
26ЦДIАУ Київ, ф. 2227, оп. 1, спр. 810-811, 870-875, 879, 886. 
27ЦДIАУ Київ, ф. 182 – Канцелярія київського митрополита (1560-1919).
28ЦДIАУ Київ, ф. 182, оп. 1, спр. 130.
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Uczelnia została przeniesiona z Wilna do stolicy imperium w celu 
ograniczenia, rzekomo fanatycznego, wpływu polskiego społeczeństwa 
na kształtowanie się w niej młodych duchownych, a jej celem podstawo-
wym, wytyczonym przez rząd, było wychowanie lojalnych wobec wła-
dzy kapłanów. Urzędnicy ministerialni jednak stale przedstawiali raporty  
o jej „niewłaściwym” kierunku rozwoju. Zarzuty dotyczyły zarówno 
kierownictwa uczelni, jak i profesorów czy absolwentów. Spora liczba 
wychowanków była represjonowana w czasie powstania styczniowego,  
a w latach osiemdziesiątych dyrektor Departamentu Wyznań Obcych 
MSW A. N. Mosołow ustalił listę 20 absolwentów znajdujących się na 
zesłaniu w głębi Rosji.

Dobór kadry, uzależniony od opinii władz cywilnych o prawomyślno-
ści kandydata, nie uchronił również wykładowców od systemu represyjne-
go rządu. W ciągu 76 lat istnienia uczelni piętnastu jej byłych lub czynnych 
profesorów zostało ukaranych administracyjnie, uwięzionych lub zesłanych, 
łącznie z rektorem Franciszkiem Albinem Symonem. Rektor, który z murów 
uczelni w eskorcie żandarmów był deportowany na zamieszkanie do Odessy, 
i tu dał przykład niezłomności i dyskretnie formował postawy młodych du-
chownych równie mocno jak i w trakcie wykładów29.

Archiwa kościelne
Przejęcie po 1917 roku przez władze bolszewickie instytucji kościel-

nych spowodowało zniszczenie i rozproszenie ich zbiorów. Dokumentację 
kościelną w dużej mierze przejęły archiwa państwowe. Stąd, gdy chodzi  
o tereny b. ZSRR, źródeł do dziejów Kościoła katolickiego należy szukać wy-
łącznie w zbiorach państwowych archiwów, bibliotek i muzeów. Na ziemiach 
polskich archiwalia te przechowywane są nadal w archiwach diecezjalnych.  
W zespołach konsystorzy znajdujemy bowiem rozporządzenia i korespon-
dencję z Akademią odnośnie wysyłanych do Petersburga stypendystów oraz 
ich sukcesów naukowych30. Dalsze losy absolwentów rejestrują akta osobowe, 

29Objęci nadzorem policyjnym zostali: A. Baranowski, A. Bereśniewicz, J. Cieplak, A. Kró-
licki, C. Przemocki, J. Dawidowicz; uwięzieni: A. Ważyński, Z. Łoziński; zesłani: abp Z. Feliński, 
bp K. Hryniewiecki, A. Wróblewski, K. Borowski, A. Dąbrowski, J. Pranajtis, F. A. Symon.

30Por. Archiwum Archidiecezji Lubelskiej (dalej: AAL), Rep 60, Lubelski Konsystorz general-
ny, sygn. VIII.15-17 – Rozporządzenia i inne korespondencje dotyczące Akademii Duchownej.
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zgromadzone głównie w zespołach kurialnych31.  Nieocenionym źródłem do 
badań nad dalszymi losami studentów Akademii są właśnie archiwa diecezji, 
z których oni pochodzili i w których pracowali: Lublin, Siedlce, Warszawa, 
Kielce, Sejny, Włocławek.

Cennym uzupełnieniem zbiorów Akademii są źródła watykańskie, w tym 
dwa archiwa – Archivio Storico oraz Archivio Segreto Vaticano. W pierwszym 
z nich w zespołach Sekretariatu Stanu oraz Kongregacji ds. Studiów znajdują 
się statuty uczelni i obszerna korespondencja Kongregacji na temat ich zmiany 
i uniezależnienia od władz świeckich32. Postulaty i żądania Kongregacji były 
jednoznaczne – pełna autonomia studiów teologicznych. W absolutystycznym 
państwie jednak nie były możliwe do zrealizowania aż do 1917 roku. Dopiero 
Rząd Tymczasowy, na czele z Aleksandrem Kiereńskim, przyznał katolikom 
takie same prawa, jakie posiadała Cerkiew prawosławna, pozwalając na swo-
bodę działalności duszpasterskiej i organizacyjnej. Metropolita mohylewski 
uzyskał pełną kontrolę nad wszystkimi instytucjami kształcącymi duchowień-
stwo katolickie – seminariami oraz Akademią. Nowe ustawodawstwo dało 
prawdziwy impuls do rozwoju szkolnictwa teologicznego, jednak zostało prze-
rwane przez rewolucję bolszewicką. Już na początku 1918 roku wydano szereg 
rozporządzeń ograniczających działalność Kościoła, a w kwietniu tegoż roku 
arcybiskup E. Ropp zawiesił działalność uczelni.

Zbiory Archivio Segreto Vaticano są skromniejsze, gdy chodzi o proble-
matykę Akademii i odnoszą się głównie do prawnego aspektu jej funkcjono-
wania w państwie carów33. 

Zbiory biblioteczne
Po zamknięciu Akademii Duchownej ucierpiały także zbiory biblioteczne, 

gdyż zostały podzielone pomiędzy pięć instytucji. W chwili skonfiskowania 
księgozbioru przez władze sowieckie liczył on około 45000-48000 tomów34. 

31Dokumentacja odnośnie absolwentów pracujących na terenie diecezji siedleckiej zob. Archi-
wum Diecezji Siedleckiej (dalej: ADS), Akta Kurii Siedleckiej, Akta osobowe, dział I, D.17; K.63; 
M.38, 42; P.27; R.40; S.15; Ś.59/101; Akta osobowe, dział II, A.1; B.33; D.15; H.1; K.4, 30; N.4, 5; 
R.27; 24; T.3/12. 

32Archivio Storico della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Segreteria di Sta-
to (dalej: AS), Polonia, fasc. 42; Russia, fasc. 112, 128, 132, 140, 184, 184, 273, 305; Russia e Polonia, 
fasc. 61-68. Sacra Congregazione degli Studi (dalej: SCS), Academia Eccles. R. C. di Pietroburgo.

33Archivio Segreto Vaticano, Carte di Russia e Polonia, vol. XII, k. 45-63 v.
34B. Ussas, Z dziejów grabieży i niszczenia polskiego mienia kościelnego przez Rosjan w świetle 

świadectw rosyjskich, 1655-1925, „Przegląd Powszechny” 210 (1936), s. 55.
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Spory fragment księgozbioru został przekazany Bibliotece Publicznej (dzisiaj 
im. Sałtykowa-Szczedrina w Petersburgu) i Akademii Nauk. Część – oko-
ło 2000 tomów książek o treści historyczno-religijnej – została wywieziona 
przez M. Godlewskiego do Żytomierza35. Pomimo starań ks. Godlewskiego, 
w roku 1919 władze sowieckie przekazały te zbiory do Biblioteki Miejskiej  
w Żytomierzu i ślad po nich zaginął.

Komisja Likwidacyjna, kierowana przez Wacława Lednickiego, podjęła  
w 1922 roku starania o zwrot biblioteki. Delegacja sowiecka 11 czerwca 1927 
r. przekazała naszej delegacji wybrane książki z biblioteki Akademii Du-
chownej. Tydzień później (18 czerwca 1927 r.) Polacy oddali Wydziałowi 
Bibliotek Publicznych w Warszawie 2778 zwróconych pozycji drukowanych 
i 117 rękopisów36. Nie zostały przekazane książki pozbawione polskich eksli-
brisów albo z pieczęcią Wileńskiej Akademii Duchownej.

Część księgozbioru, która trafiła w 1926 roku do biblioteki Akademii 
Nauk, nie jest dokładnie znana. Nie istnieje na dzień dzisiejszy żaden kata-
log, stąd nie udało się ustalić dokładnej liczby książek. Wraz z drukowanymi 
pozycjami w Akademii Nauk znalazła się też część rękopisów. W miarę od-
najdowania ich wśród druków przekazywano je do Działu Rękopisów, gdzie 
utworzono osobny zespół. W chwili obecnej zbiór rękopisów Katolickiej 
Akademii Duchownej zarejestrowany jest w zespole nr 3337 i składa się z 180 
jednostek archiwalnych. 

Rękopisy pochodzą z wieków XVI-XX. Najwięcej powstało w wiekach: 
XVIII (71 jedn. arch.) i XIX (56 jedn. arch.)38. Tematyka zbioru jest różno-
rodna. W przeważającej części rękopisy dotyczą przedmiotów teologicznych, 
część dzieła Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Są tu także notatki profe-
sorów Akademii (A. Bagieńskiego, I. Hołowińskiego), kazania, głoszonych 
w akademickiej kaplicy w latach 1861/1863, księgi liturgiczne, słowniki itp. 
Włączono również prace roczne studentów i dysertacje pisane w celu uzy-
skania stopni naukowych39. 

35Cały transport został ulokowany w gmachu kapituły łucko-żytomierskiej przy placu katedral-
nym. BU KUL, rps 792, list ks. M. Godlewskiego do Delegacji Specjalnej w Moskwie z 25 V 1922,  
k. 12 c-12 d; por. niepublikowany artykuł ks. Ussasa o bibliotece Akademii, k. 55-56.

36Weszły one w skład Biblioteki Narodowej w Warszawie. B. Ussas, s. 55.
37Отдел Рукописей Библиотеки Академии Наук (dalej: ОР БАН), ф. 33 – Рукописи 

Римско-католической Академии в Санкт-Петербурге. Inwentarz rękopisów został spisany  
w 1940 roku, a uzupełniony w 1957 r., gdy dodano jeszcze 58 jedn. arch.

38Z XVII wieku – 22 rękopisy, z XVI – 2, z XV – 1 i z XX – 5.
39ОР БАН, ф. 33, д. 87, 100.
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Znalazł się tu również katalog biblioteki dominikańskiej w Starym 
Konstantynowie, gdyż pod koniec XIX wieku przekazano Akademii część 
księgozbioru skasowanego klasztoru40. Przechowywana jest także księga 
wypożyczalni bibliotecznej z połowy XIX wieku41 oraz 29 ksiąg zakupów bi-
bliotecznych z lat 1834-1838, 1847, 1853, 1855, 1860, 1861, 1873, 1874, 1878-
1880, 1884, 1886, 1887, 189242. Przeważa język łaciński (w 70 % rękopisów)
i polski (około 25 %). Niektóre materiały zbioru mają stempel Wileńskiej 
Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej.

Spis całości księgozbioru Akademii również nie został odnaleziony.  
W zespole zachowało się tylko cztery księgi katalogu bibliotecznego (nr 1-4):

1 Index systematicus biblioth. Acad. I. Bibliogr. et histor. liter. [[I. Libri 
bibliographici et Historiam literariam spectantes, 240 k.]

2 Index systematicus biblioth. Acad. VI. Libri geologici et mineralogici sive de 
natura Telluris. XIX w.

3 Index systematicus biblioth. Acad. XIX w.
4 Index systematicus biblioth. Acad. XIX w.

W bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie znalazła się bogata 
spuścizna wykładowców Akademii: bpa Macieja Wołonczewskiego (f. 98)  
i Aleksandra Dąbrowskiego (f. 179) oraz absolwentów – Kazimierza Pro-
polanisa (f. 164), Piotra Kraujalisa (f. 242)43. Zbiory Piotra Kraujalisa (1889-
1935), profesora seminarium wileńskiego i redaktora „Aušra”, liczą 566 
jednostek archiwalnych. Zawierają dokumenty osobiste, korespondencję, 
kazania, notatki, artykuły. Ponadto zespoły nr 43 – „Kapituła wileńska” i nr 
44 – „Kuria diecezji wileńskiej”, gromadzą nie tylko protokoły posiedzeń 
kapituły, kwestie gospodarcze, ale również teczki personalne absolwentów  
i wykładowców uczelni, m.in. Jana Kurczewskiego, Aleksandra Ważyńskie-
go, Ludwika Zdanowicza. Uzupełnia je kolekcja dokumentów biskupstwa  
i arcybiskupstwa wileńskiego (f. 318).

We wspomnianej bibliotece znalazł się też jeden z najcenniejszych i licz-
niejszych zbiorów przewiezionych z Petersburga – kolekcja rozpraw studen-

40ОР БАН, ф. 33, д. 147. 
41ОР БАН, ф. 33, д. 5.
42ОР БАН, ф. 33, д. 6.
43Lietuvos Mokslų Akademijos Biblioteka (dalej: LMAB), f. 98 – Valančius Motiejas (1801-

1875); f. 164 – Prapuolenis Kazimieras (1858-1933); f. 179 Dambrauskas Aleksandras (1850-
1937); f. 242 – Kraujalis Piotr (1882-1933). 
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tów (f. 315)44 – prac na stopień kandydata, magistra, doktora teologii i prawa 
kanonicznego. Połowę z prawie 1600 poszytów stanowią prace absolwentów 
Wileńskiej Akademii Duchownej. Nie jest to komplet dysertacji z petersbur-
skiej uczelni, gdyż brakuje zarówno wszystkich prac kandydackich jak i ma-
gisterskich. W nikłym stopniu reprezentowane są rozprawy doktorskie.

W kolejnej instytucji naukowej Wilna – Bibliotece Narodowej im.  
M. Mažvydo (LNMB) – w Dziale rękopisów przechowywany jest zespół pt. 
„Akademia Duchowna w Petersburgu” (f. 161)45. Jest to niewielka, licząca 
36 teczek, kolekcja złożona w większości ze skryptów profesorów z lat 1910-
1913. Ponadto zawiera informacje dotyczące rekolekcji, rozkładu zajęć, tez 
egzaminów dla studentów z ostatnich lat funkcjonowania Akademii w Pe-
tersburgu oraz rozpraw studentów. Na przykład praca magisterska z zakresu 
prawa kanonicznego Juliana Kozaka z 191046.

Znajdują się tam także dwa zespoły wykładowców Akademii Peters-
burskiej: biskupów Wołonczewskiego (f. 42) i Franciszka Buczysa (f. 160)47. 
Zbiór bpa Wołonczewskiego zawiera papiery osobiste, korespondencję ofi-
cjalną, informacje dotyczące diecezji. Z kolei dokumentacja bpa Buczysa od-
nosi się do jego pracy w Akademii, są to zarówno skrypty wykładów48 jak  
i prace pisane pod jego kierunkiem po łacinie z naniesioną korektą stylistycz-
ną i komentarzami49.

W Dziale rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (BKUL) zostały zgro-
madzone w dwóch zbiorach – ks. Bronisława Ussasa i tymczasowych – materia-
ły dotyczące zarówno historii uczelni, jak i niektórych jej profesorów50. Znajdują 
się tu prywatne zbiory księży związanych z Petersburgiem – ks. B. Ussasa, bpa 
Czesława Sokołowskiego, rektora KUL. W spuściźnie po ks. Rektorze pozostały 
m.in. konspekty z wykładów z filozofii i historii Kościoła (z lat 1899-1901)51, jak 
również jego praca magisterska oraz innych absolwentów – Pawła Piekarskiego, 

44LMAB, f. 315 – Peterburgo Dvasinės Akademijos disertacijų rinkinys (1817-1910).
45LNMB, f. 161 – Peterburgo Dvasine Akademija (1889-1918).
46„De Testamentis clericorum (attentis legibus ecclesiastico, codice Romano, Napoleonis et 

russico, praemissa historica quaestianis evolutione)”, 36 kart. LMMB, f. 161, b. 16. 
47Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo Biblioteka (dalej: LNMB), f. 42 – Valančius Mo-

tiejus (1801-1875); f. 160 - Bučys Prančiskus.
48LNMB, f. 160, b. 7 – prawa kanonicznego; b. 8 – archeologii biblijnej; 9 – z teologii moral-

nej; b. 10 – patrologii; b. 56 – historii Kościoła.
49LNMB, f. 160, b. 33-36.
50BKUL, Dział Rękopisów, sygn. 429, 739, 742, 753, 761, 773, 766, 792, 960, 2195.
51BKUL, Dział Rękopisów, sygn. 1096, 2201, 2202. 
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Jana Surskiego, Franciszka Pyrzakowskiego, Mieczysława Węglewicza, Jakuba 
Fezera, Antoniego Kwiatkowskiego z lata 1914-191552.

Źródła drukowane
Ważką grupę źródeł stanowią źródła drukowane czy wspomnienia wykła-

dowców i absolwentów Akademii. Pamiętniki zostawili zarówno duchowni 
profesorowie uczelni – abp Z. Feliński, kard. A. Kakowski, bpi: F. Buczys,  
P. Karewicz, ks. K. Dębiński, jak i świeccy – prof. A. W. Nikitienko oraz sami 
studenci. Praca na uczelni zazwyczaj jest tylko fragmentem wspomnień, ale 
stanowi cenne uzupełnienie niekompletnych archiwaliów53. Ciekawe są też 
spostrzeżenia studentów i ocena kondycji uczelni zarówno pod względem 
naukowym, jak i moralnym54. Także relacje i monografie pisane często po 
śmierci rektorów i wykładowców przybliżają sylwetki osób, które kształto-
wały pokolenia kapłanów55. 

Trudno pominąć również prasę katolicką tego okresu – „Gazeta Kościel-
na” (Lwów), „Przegląd Katolicki” (Warszawa), „Wiadomości Archidiecezjal-
ne” (Petersburg), „Wiadomości Kościelne” (Petersburg), „Życie Kościelne” 

52Tamże, sygn. 314-319, 2196. 
53Z. S. Feliński, Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego abpa warszawskiego, Warszawa 

1986; A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, opr. T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 
2000; P. P. Bučys, Atsiminimai II datis. Darbo barnose, sunaše prof. Z. Ivinkis, red. J. Vojšnara, Chi-
cago 1966; P. Karevičius, Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai, Vilnius 2006; А. В. Никитенко, 
Записки и дневник 1804-1877, т. I-II, Санкт-Петербург 1904-1905; K. Dębiński, Moje wspomnie-
nia, mps, Archiwum OO. Pijarów w Krakowie.

54T. Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia, opr. J. Woł-
czański, Lublin-Rzym-Lwów 1995; A. Szot, Abp Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński, Lublin 
2002; A. Bakanowski, Moje wspomnienia. 1840-1863-1913, Lwów 1913; K. Lange, Ksiądz biskup Woj-
ciech Owczarek (1875-1938), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20 (1970), s. 217-248.

55O rektorze Hołowińskim – T. Dobszewicz, Wspomnienia z czasów, które przeżyłem, Kraków 
1883; o ks. W. Majewskim – M. Godlewski, Śp. Ks. Prałat Wincenty Majewski, „Przegląd Kato-
licki” nr 35 (1905); biskupie J. Cieplaku – M. Godlewski, „Złota Przędza” abpa Cieplaka, „Kurier 
Warszawski” nr 100 (1923); F. Rutkowski, Arcybiskup Jan Cieplak (1857-1926). Szkic biograficzny, 
Warszawa 1934; o biskupie M. Wołonczewskim – V. Merkys, Motiejus Valančius tarp katalikiško-
jo universalizmo ir tautiškomo, Vilnius 1999; o biskupie K. Niedziałkowskim – I. Dub-Dubowski,  
Ks. Karol Antoni Niedziałkowski. Wspomnienia pośmiertne, Kijów 1916; o B. Żongołłowiczu –  
D. Zamojska, „Dziennik” ks. Bronisława Żongołłowicza. Materiały Walentyny Horoszkiewiczówny  
i Bronisława Żongołłowicza w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, „Przegląd Wschodni”, 
t. 4 (1997), z. 2, s. 395-426; o rektorze I. Radziszewskim – J. Pastuszka, W czterdziestolecie zgonu 
założyciela KUL, „Zeszyty Naukowe KUL”, 5 (1962), nr 2/18, s. 125-135; W. Nowodworski, Ks. Idzi 
Radziszewski 1870-1922 (w czterdziestą rocznicę śmierci), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”,  
5 (1962), s. 375-378.
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(Petersburg), kalendarze katolickie, drukowane w Petersburgu56. Zawierały 
one relacje z życia Akademii, reportaże z jubileuszy, rozpoczęcia roku aka-
demickiego, święceń kapłańskich alumnów itp. Absolwenci Akademii byli 
autorami artykułów w tych dziennikach, jak i ich redaktorami. 

Akademia wydawała także własne czasopismo naukowe pt. „Acade-
mia Caesarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana”. Drukowanie 
tego rocznika rozpoczął rektor bp F. A. Symon w 1885 roku. Rocznik miał 
głównie charakter informacyjny. Można byłoby podzielić go na dwie części.  
W pierwszej – każdego roku drukowano skrót programów naukowych, go-
dziny wykładów oraz listę wykładowców i studentów. Ogłaszano również 
spis osób, które uzyskały tytuły naukowe57. W drugiej części zamieszczano 
opracowania historyczne, m.in. dotyczące dziejów Akademii. Ks. Symon 
opublikował artykuły dotyczące Seminarium Głównego, Akademii Wileń-
skiej i Petersburskiej, kolegiaty Ołyckiej, ks. Godlewski – biblioteki akade-
mickiej. W latach 1906-1912 Godlewski publikował w rocznikach serię źró-
dłową Monumenta Ecclesiastica Petropolitana. Opublikowany w tej części 
został także spis profesorów, lektorów i studentów Akademii Wileńskiej i Pe-
tersburskiej w okresie od 1833 do 1885 roku, regulamin petersburskiego se-
minarium metropolitalnego z 1786 roku, regulamin Akademii Duchownej58.

Podsumowanie
Źródła dotyczące historii Akademii Duchownej w Petersburgu z powo-

dów losowych zostały rozproszone. Po zamknięciu uczelni i przejęciu jej 
mienia ruchomego i nieruchomego przez bolszewików ocalałe archiwalia 
trafiły do różnych instytucji państwowych – archiwów, bibliotek, muzeów. 
Większość zbiorów własnych Akademii przechowuje Centralne Archiwum 
Państwowe m. Petersburga (z. 46). Dwa zespoły o charakterze uzupełniają-
cym znajdują się w Bibliotece Narodowej (f. 161) i Bibliotece Akademii Nauk  
(f. 315) w Wilnie. W archiwach państwowych Rosji, Ukrainy, Białoru-
si i Litwy, zawierających zespoły instytucji kościelnych oraz państwowych 
nadzorujących działalność Kościoła w wieku XIX, można odnaleźć teczki 

56Kalendarz Katolicki, Kalendarz Rz.-katolicki „Pod znakiem Krzyża”, Kalendarz Rzymskoka-
tolicki Towarzystwa Dobroczynności, Polski Kalendarz Piotrogrodzki.

57Informacje te zajmowały 10-12 stron. Druga część obejmowała w zależności od rocznika od 
20 do 100 stron. Od początku XX wieku posiadała także osobną paginację.

58Zob. szerzej: I. Wodzianowska, s. 206-208.

Irena Wodzianowska
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personalne kapłanów, studiujących i pracujących w Akademii, dokumen-
tację przebiegu ich pracy w rodzimych diecezjach oraz materiały związane 
ze studiami i wykładami na uczelni. Materiały o podobnym charakterze są 
przechowywane na terenie Polski, w większości w archiwach diecezjalnych. 
I w szczególności życiorysy poszczególnych absolwentów i ich działalność  
w diecezjach wymagają dalszych szczegółowych badań. 

Akademia Duchowna formowała przyszłą elitę Kościoła katolickiego, 
najpierw dla metropolii mohylewskiej, a później także dla Królestwa Polskie-
go. Strona świecka oczekiwała, że wyjdą z niej prorosyjscy urzędnicy kościel-
ni, natomiast strona kościelna zamierzała wykształcić teologów potrzebnych  
w duszpasterstwie i administracji. Akademia Petersburska nie mogła się roz-
wijać jako wyższa uczelnia, pozostając w pełnej zależności od Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. To pozwalało rządowi na daleko idącą interwencję  
w życie Akademii. Wprowadzenie do grona profesorskiego prorosyjskich 
osób jak rektor Dominik Stacewicz czy wykładowcy: ks. Jakubielski oraz  
ks. A. Niemeksza, może posłużyć jako dowód na obecność czynnika pań-
stwowego w Akademii. Ponadto do kadry administracyjnej, zgodnie z na-
kazem władz, należał jeden z dwu prawosławnych wykładowców literatury 
rosyjskiej oraz historii Rosji. Pod różnymi pozorami zaufani ludzie władz 
składali raporty o atmosferze i stosunkach panujących w Akademii, a urzęd-
nicy ministerialni uczestniczyli w egzaminach końcowych. 

Program nauczania, poświęcający nieproporcjonalnie dużo miejsca 
świeckiej historii Rosji, literaturze i prawu, miał służyć przygotowaniu urzęd-
ników, znających rosyjską kulturę, ale mało obeznanych z dogmatyką, teolo-
gią moralną i historią Kościoła. Ponadto, ministerstwo celowo ograniczało 
budżet, nie zezwalało na rozbudowę gmachu i przyjęcie większej liczby stu-
dentów. 

Stąd nie brakowało krytycznych uwag odnośnie poziomu naukowego 
Akademii. Jednak najistotniejszym osiągnięciem uczelni pozostało kształ-
towanie w studentach odpowiedzialności za Kościół. W warunkach abso-
lutystycznego państwa prawosławnego oraz marginalizacji Kościoła katolic-
kiego wielu ludzi z Akademii wyrastało na mocne moralne filary Kościoła. 
Wielu wychowanków kończyło swą wierność i dokonany wybór na zesłaniu, 
a urzędnicy Departamentu Wyznań Obcych stale narzekali, że absolwenci 
Akademii nie są lojalnymi obywatelami imperium. Czternastu absolwentów 
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doczekało chwały ołtarzy, jak Jerzy Matulewicz, Ignacy Kłopotowski, Antoni 
Rewera, biskupi Antoni Julian Nowowiejski, Leon Wetmański lub otwarto 
ich proces informacyjny de virtute – Jan Cieplak czy Zygmunt Łoziński. Sto-
lica Apostolska aż 65 zamianowała biskupami oraz administratorami na Ło-
twie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Polsce i w Rosji. 

Akademia jednoczyła także duchowieństwo: „poznawaliśmy się między 
sobą i poznawaliśmy kraj cały, tam wyrabialiśmy poczucie jedności całego 
duchowieństwa katolickiego pod jarzmem rosyjskim, urabialiśmy i ujed-
nostajnialiśmy poglądy swoje […] Akademia petersburska stała się ogni-
skiem, jednoczącym serca, uczucia, a pośrednio i pracę księży wszystkich 
diecezji”59

59Cyt. za: F. Rutkowski, Arcybiskup Jan Cieplak (1857-1926). Szkic biograficzny, Warszawa 1934, 
s. 35-36.

Irena Wodzianowska
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Sources for the history of the Roman Catholic 
Theological Academy in Saint Petersburg
The Roman Catholic Theological Academy was moved from Vil-
nius to the capital of the tsars as it was easier to control it and limit 
the Polish influence. While existing in the capital of the tsars, it 
educated more than 1300 clergymen from the Russian Empire and 
the Kingdom of Poland. People who studied there came from Po-
land, Lithuania, Latvia, Belorussia and Germany. The role of this 
only university after 1867 was significant, given the difficulties one 
had to face  while leaving the country to study abroad. Although 
the scientific achievements of the university are not considerable, 
its main merit was the fact that it educated clergymen faithful to 
the Church and national heroes. In the absolutist state in which 
the major church was the Orthodox one, it was difficult for the 
Catholic university to function due to many reasons - surveillance, 
interference of the authorities in the scientific programs, staffing 
the university, the number of scholarships, very tight budget and 
modest housing conditions compared to similar Orthodox aca-
demies. Despite this, it educated 65 bishops and administrators  
of dioceses, nominated by the Holy See.

Słowa kluczowe: 
Akademia Duchowna, imperium rosyjskie, Polacy w Petersburgu, 
szkolnictwo teologiczne

Key words: 
the Roman Catholic Theological Academy, the Russian Empire, the 
Poles in Saint Petersburg, theological education
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Św. Wincenty Pallotti (†1850) i jego duchowi synowie swoją działalność 
rozpoczęli i kontynuowali w Rzymie. Niemniej, od początku swego istnie-
nia pallotyni udawali się z posługą duszpasterską do swoich rodaków prze-
bywających na emigracji. Pierwsi z nich wyjechali do Londynu już w 1844 
roku, aby tam pracować w środowisku włoskich emigrantów. Od tego czasu 
działalność emigracyjna, połączona z pracą misyjną wśród pogan, stała się 
priorytetem pallotyńskim (Włosi, Niemcy, Irlandczycy)1.

Założyciel Polskiej Prowincji pallotynów, ks. Alojzy Majewski (†1947), 
jeszcze jako kapłan diecezji warmińskiej poznał w Niemczech środowisko 
polskich emigrantów, którzy nie mieli własnych duszpasterzy. Tam zetknął 
się też z niemieckim pallotynem, ks. Maksymilianem Kugelmannem (†1935), 
pracującym wśród emigrantów niemieckich w Brazylii. Ks. A. Majewski po-
stanowił ekskardynować się z diecezji warmińskiej i wstąpić do Pobożnego 
Stowarzyszenia Misyjnego. Po odbyciu kanonicznego nowicjatu został wy-
słany na tereny misyjne niemieckich pallotynów w Kamerunie, gdzie prze-
bywał przez cztery lata. Obok pracy wśród emigracji poznał również duszpa-
sterstwo misyjne. Jednak praca duszpasterska wśród emigrantów pozostała 
dla niego priorytetowa, czego nawet nie ukrywał. Widząc zapotrzebowanie 
na duszpasterzy z polskim językiem, postanowił przeszczepić pallotynów na 

1T. Bielski, Krótka historia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w: Stowarzyszenie Apostol-
stwa Katolickiego. Jubileusz wspólnoty ołtarzewskiej 1927-1977, red. W. Zdaniewicz, Poznań-Warsza-
wa 1977, s. 39-40; F. Bogdan, Na drogach nieskończoności. Życie i spuścizna duchowa św. Wincentego 
Pallottiego, Poznań 1981, s. 135-139; J. Hettenkofer, Historia Piae Societatis Missionum (1835-1935), 
Roma 1935, passim; S. Czapla, Św. Wincenty Pallotti a emigranci, „Nasza Rodzina” 1963, nr 9, s. 164.
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ziemie polskie, będące wówczas jeszcze pod zaborami. Otrzymał na to ze-
zwolenie od generała Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego, zaprzyjaźnio-
nego z nim ks. Maksymiliana Kugelmanna2.

Ostatecznie pierwszą pallotyńską placówkę założył ks. Majewski 11 listo-
pada 1907 r. na terenie zaboru austriackiego w Jajkowcach, w archidiecezji 
lwowskiej, w parafii Kochawina, gdzie było słynne sanktuarium maryjne. 
Tam wraz z przydzielonym mu do pomocy ks. Alojzym Hübnerem (†1922) 
rozpoczął organizowanie szkoły, nowicjatu oraz czasopisma pt. „Królowa 
Apostołów”. Czasopismo to, istniejące z przerwami w latach 1908-1939, 
1947-1953 i 1982-1996 (od 1997 roku kontynuacją jest pismo „Miejsca Świę-
te”, istniejące do dnia dzisiejszego), w początkach polskiej prowincji odegrało 
bardzo ważną rolę w dziedzinie promocji idei emigracyjno-misyjnej. Pierw-
szy numer ukazał się w dwa miesiące po osiedleniu się pallotynów na zie-
miach polskich, czyli w styczniu 1908 roku3.

Do 1925 roku działalność emigracyjna w historii polskich pallotynów zy-
skała pozycję priorytetową. Ten podstawowy motyw przeszczepienia Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego na ziemie polskie był wtedy realizowany 
w dwóch kierunkach. Jednym z nich był wyjazd księży i braci do stałej pracy 
we Francji (stały dom w Amiens od 1937 roku) i Urugwaju (od 1933 roku 
w Montevideo), a drugim wyjazdy czasowe do krajów, gdzie byli emigranci 
polscy, aby tam przez pewien czas pracować duszpastersko i przeprowadzać 
rekolekcje (Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja, Węgry)4.

2Z. Bednorz, Ręce wzniesione. Powieść biograficzna, Poznań 1958, passim; J. Dyl, Pallotyni  
w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, passim; T. Gliński, Rola emigracji w dziejach polskich 
pallotynów, Ołtarzew [b.r.], mps, Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie [dalej: AP]; 
J. Stabińska, W dziękczynieniu trzeba wyprzedzać słońce. Ks. Alojzy Majewski SAC, Poznań 1997, 
passim; A. Urban, Ks. Alojzy Majewski (1869-1947). Założyciel Polskiej Prowincji Księży Pallotynów, 
Ząbkowice Śląskie 1976, mps, AP.

3J. Firczyk Ks. Alojzy Majewski. Apostoł prasy i laikatu, Ołtarzew 1974, praca seminaryjna, 
mps, AP; S. Firut, Rola arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w sprawie osiedlenia się pallotynów na 
ziemiach polskich, Ołtarzew 1989, praca seminaryjna, mps, AP; S. Tylus, 100-lecie obecności pal-
lotynów na ziemiach polskich (1907-2007), w: 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie-
go w Polsce. Dziedzictwo-charyzmat-apostolstwo, red. A. Dyr, R. Forycki, M. Kowalczyk, Ząbki 
2009, s. 37-40, 44; A. Urban, Ks. Alojzy Majewski (1869-1947). Założyciel Polskiej Prowincji Księ-
ży Pallotynów, Ząbkowice Śląskie 1981, mps, AP, passim. 

4F. Cegiełka, Pallotyni w Polsce, Warszawa 1935, passim; R. Dzwonkowski, Pallotyni polscy  
w pracy dla wychodźstwa, w: Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, red.  
J. Bakalarz, R. Dzwonkowski, M. Krąpiec, A. Nadolny, P. Taras, J. Turowski, Lublin 1982, s. 145-
201; S. Tylus, Prace polskich pallotynów wśród emigracji (do utworzenia francuskiej Regii Miło-
sierdzia Bożego – 2 VIII 1946), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 66 (1996), s. 464-466. 
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Z działalnością emigracyjną bardzo ściśle w okresie międzywojennym łą-
czyło się apostolstwo na terenach misyjnych, w krajach Ameryki Południo-
wej (Brazylia, Urugwaj) i w Afryce Południowej.

Ksiądz Alojzy Majewski, przeszczepiając pallotynów na ziemie polskie, 
widział ten charyzmat w wychowaniu duszpasterzy dla polskiej emigra-
cji. Znał pallotyński charyzmat, ale największą wagę przykładał do pracy 
na rzecz emigrantów. Dzięki temu, że całym sercem poświęcił się formacji 
młodzieży emigracyjnej oraz przyszłych misjonarzy dla wychodźców, uda-
ło mu się wychować wielu wspaniałych kapłanów i członków Zjednoczenia, 
którzy całkowicie zaangażowali się w działalność dla dobra Kościoła za gra-
nicą, m.in.: ks. Bernard Pawłowski (†1960), ks. Franciszek Cegiełka, rektor 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji (†2003), ks. Czesław Wędzioch (†1982) 
czy późniejsi: ks. Zenon Modzelewski (†1996)5, ks. Józef Sadzik (†1980)6,  
ks. Stanisław Suwała (†1992) i ks. Jan Wroński (†1998)7.

Na szczególną pamięć zasługuje tutaj ks. Augustyn Zaraza (†1956), który 
udał się w 1905 roku do Urugwaju, a konkretnie do Montevideo8, aby jako 
kapelan pracować wśród polskich emigrantów. W dwa lata później rozpoczął 
pracę misjonarską w Brazylii (1907-1911)9. 

Warto wspomnieć ks. Franciszka Cegiełkę, pracującego wśród polskiej 
emigracji we Francji od 1931 roku, późniejszego rektora Polskiej Misji 
Katolickiej we Francji od 1937 roku10. Obok niego należy wymienić tutaj 

5A. Zagajewski, Ksiądz Zenon Modzelewski, „Kultura”, 1996, nr 7/586-8/587, s. 163-167.
6K. Dybciak, Sadzik Józef, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dyb-

ciak, Z. Kudelski, Lublin 2000, s. 385-386; Cz. Miłosz, Czuję mocno jego obecność, „Nasza Rodzina”, 
1980, nr 12, s. 8-11; tenże, Śmierć Józefa Sadzika, „Kultura”, 34 (1980), nr 10, s. 91-97 i Zaczynając 
od moich ulic, Paris 1985, s. 351-358; S. Tylus, Sadzik Józef, w: Encyklopedia Katolicka [dalej: EK], 
t. XVII, kol. 851-852.

7S. Suwała, Pamiętnik, [Paryż b.r.], rps, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego; S. Tylus, Leksy-
kon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, passim; J. Wroński, Pamiętnik, Osny [b.r.], mps, 
Archiwum Regii.

8J. Chudziński, Montevideo, „Królowa Apostołów” – reportaże z lat 1933-1934; tenże, Z podróży 
do Ameryki Południowej, „Królowa Apostołów” – lata 1932-1933; J. Kotlęga, Z jednej półkuli na dru-
gą. Kartki z podróży misjonarza w Urugwaju, „Królowa Apostołów”, cykl reportaży z lat 1937-1939.

9Z. A. Judycki, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, t. I, przedm. Z. Grocholewski, 
Kielce 2008, s. 450; Ks. Augustyn Zaraza (1879-1956), w: A. Urban, K. Wiązecka, Pionierzy Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Ks. Alojzy Majewski i jego pierwsi współpracownicy, 
Warszawa 1991, s. 129-132; A. Łukiewski, Dzieje Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, 
Gdańsk 1965-1969, mps, AP, passim.

10F. Cegiełka, Szlakiem tułaczy. Garść przeżyć z pracy duszpasterskiej we Francji, Warszawa 1934; 
Z. Reklewska-Braun, K. Braun, Dobrzy księża. Kapłani w naszym życiu, Pelplin 2013, s. 243-264.
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również ks. Czesława Wędziocha11, ks. Ignacego Olszewskiego (†1971)12,  
ks. Piotra Oramowskiego († 1981)13 i ks. Franciszka Bobrowskiego 
(†1980)14. W 1939 roku pallotyni otwarli polskie gimnazjum i liceum imie-
nia Norwida w Paryżu, a następnie, w 1943 roku, gimnazjum w Chevilly  
k. Orleanu. Polska Misja Katolicka w Paryżu, pod kierunkiem ks. Fran-
ciszka Cegiełki, była jedyną, oprócz RGO, polską instytucją w niemieckiej 
strefie okupacyjnej15.

Pallotyńska rada generalna 2 sierpnia 1946 roku przekształciła dele-
gaturę francuską w regię, zależną od polskiej prowincji. Regia, nie mogąc 
utrzymywać kontaktów z prowincją macierzystą, rozwinęła się jako samo-
dzielna. 10 kwietnia 1948 roku zarząd generalny udzielił zarządowi regii 
uprawnień nadzwyczajnych16. Utworzona regia przyjęła tytuł Miłosierdzia 
Bożego, jako podziękowanie Bogu za opatrznościowe przetrwanie wojny  
i obozów koncentracyjnych w Niemczech, bowiem księża i bracia pracu-
jący we Francji, szczęśliwie przez nie przeszli. Wybór tytułu nie był zatem 
przypadkowy, lecz miał swoje głębokie znaczenie. Superiorem regii został 
wybrany ks. Bronisław Wiater (†1963). W skład regii weszły domy we 
Francji, w Urugwaju i poszczególni pallotyni z Rzymu (ks. Cezary Jurkie-
wicz i br. Józef Meka); Afryki Południowej (br. Ludwik Krajniewski †1953); 
Szwecji (ks. Franciszek Bobrowski); w Anglii (ks. Ignacy Olszewski, Józef 
Zawidzki †1979, Leon Bemke †1984 – kapelani wojskowi); w Niemczech 
(ks. Walerian Pączek †2001) i w USA (ks. Franciszek Wadowski †1987, 
Mieczysław Curzydło †2011)17.

Aż do naszych czasów polscy pallotyni we Francji wydawali miesięcznik 
11W. Domański, Złoty jubileusz polonijnego misjonarza, „Nasza Rodzina”, 1980, nr 10, s. 9-12; 

Śp. ks. Czesław Wędzioch, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, 33 (1982), nr 4, s. 607-609.
12T. Gliński, Olszewski Ignacy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIV, s. 21.
13S. Treuchel, Śp. ksiądz Piotr Oramowski – znany duszpasterz i wychowawca młodzieży polskiej 

we Francji, „Pallotyński Biuletyn Informacyjny”, 1989, nr 4, s. 14-17.
14S. Tylus, Leksykon, passim.
15R. Dzwonkowski, Szkolnictwo polskie we Francji w czasie drugiej wojny światowej 1939-1945, 

„Studia Polonijne”, 4 (1981), s. 191-192; F. Gomułczak, Ksiądz Franciszek Cegiełka SAC 1908-2003. 
Życie i działalność, Lublin 2009, rozprawa doktorska, mps, Archiwum KUL, w druku, passim.

16„Acta Societatis Apostolatus Catholici”, V, 1962-1964, s. 350; S. Treuchel, Śp. ks. Bronisław 
Wiater SAC, „Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” [dalej: 
WPPSAK], 1963, nr 4, 158-161.

17S. Tylus, Prace, passim; J. Zawidzki, Wspomnienia osobiste, WPPSAK, 1992, nr 7-10 (na pod-
stawie: Wspomnienia, Cambridge [b.r.], ss. 94); A. Urban, Ci, którzy przeszli. Wybitniejsi pallotyni 
polscy, Ząbkowice Śląskie 1976, mps, AP.
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„Nasza Rodzina” i prowadzili od 1966 roku znane wydawnictwo Editions 
du Dialogue w Osny k. Paryża, nie mówiąc o duszpasterstwie polonijnym18.

Warto przyjrzeć się pokrótce Stanom Zjednoczonym, które wchodziły  
w skład regii Miłosierdzia Bożego do 1978 roku, a od tego czasu jako Dele-
gatura Dzieciątka Jezus należą do prowincji polskiej. Przy tej okazji warto 
nadmienić, że pierwszym polskim pallotynem był ks. Franciszek Wadowski, 
prefekt i wykładowca „Collegium Marianum”, urodzony w Stanach Zjedno-
czonych. Korzystając z amerykańskiego obywatelstwa i za zgodą prowincjała 
ks. Jana Maćkowskiego († 1952), znalazł się w USA w 1941 roku. Zamieszkał 
u pallotynów włoskich w Nowym Jorku, pracując jako wikariusz w parafii 
Sacred Heart of Jesus w South Amboy, w stanie Nowy York. Drugim pol-
skim pallotynem był ks. Mieczysław Curzydło, który via Brazylia przybył tu  
w 1943 roku. Po uzyskaniu zgody biskupa Buffalo ks. F. Wadowski zakupił 
dom w North Tonawanda, którego pierwszym rektorem został ks. M. Cu-
rzydło. 

Po przejściu domu do prowincji polskiej, dokonano w 1979 roku po-
święcenia nowego budynku sanktuarium Dzieciątka Jezus i przejęto obsługę 
parafii w Niagara Falls. Rektorem domu w North Tonawada był wówczas  
ks. Franciszek Cegiełka. Delegatura otrzymała z Polski dwóch księży: Jana 
Posiewałę i Antoniego Zemułę. Patronem delegatury obrano Dzieciątko 
Jezus. Od 1993 roku dom znalazł się w prowincji Zwiastowania Pańskiego. 
Dom przejął w 1998 roku prowadzenie parafii św. Franciszki de Chantal na 
Brooklynie19. 

Ważnym aspektem pracy było apostolstwo na terenach wschodnich Pol-
ski. I tak w okresie międzywojennym, w latach 1932-1939, powstały domy 
pallotyńskie na Kresach: Rajca, Nowosady, Bereza Kartuska, Korelicze i pla-

18R. Łukaszyk, J. Sadzik, Editions du Dialogue, w: EK, t. IV, kol. 659-660; M. Opioła, „Nasza 
Rodzina”(„Notre Famille”). Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń 2005, 
t. III, s. 397-398; S. Tylus, Sadzik Józef, kol. 851-852; J. Warmiński, „Nasza Rodzina”, „Notre Famil-
le”, EK, t. XIII, kol. 783.

19F. Cegiełka, Sanktuarium Dzieciątka Jezus, WPPSAK; tenże, Wspólnota pallotyńska  
w USA (North Tonawanda N.Y.), WPPSAK, nr 7, s. 328-337; L. Gwarek, Polscy pallotyni w USA,  
WPPSAK, 1992, nr 6, s. 308-321; S. Idziak, Polscy Księża Pallotyni w Stanach Zjednoczonych, 
North Tonawanda 1974, mps, AP; J. Klaper, Wspomnienie o śp. księdzu Franciszku Wadowskim 
SAC, WPPSAK, 1987, nr 5, s. 243-244; J. Pałyga, Delegatura w North Tonawanda, w: Polscy pal-
lotyni w kraju i na świecie, „Kalendarz Królowej Apostołów”, red. J. Pałyga, Poznań-Warszawa 
1987, s. 49-50.
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nowane Okopy Świętej Trójcy20, po których pozostały dziś jedynie wspo-
mnienia, bowiem II wojna światowa i decyzja jałtańska sprawiły, że Kresy 
Wschodnie całkowicie odpadły od Polski i zostały wcielone do Związku Ra-
dzieckiego. Zakończyły swą działalność placówki pallotyńskie, gdyż człon-
kowie opuścili je, bądź zmarli lub ponieśli męczeńską śmierć, jak np. bracia: 
Antoni Kaczmarczyk (†1942), Gustaw Lipiński (†1939) w Berezie Kartuskiej, 
jak księża: Tomasz Mącior (†1942)21, proboszcz w Nowosadach, rozstrzelany 
w Baranowiczach czy wspomniany kandydat na ołtarze Stanisław Szulmiń-
ski (†1941)22.

Po II wojnie światowej myślano w polskiej prowincji o pracy na Wscho-
dzie. Wyjeżdżano głównie na tereny dzisiejszej Litwy, Ukrainy i Białorusi. 
Potajemnie organizowano rekolekcje, spowiadano, sprawowano Msze św., 
nabożeństwa. Starano się przewozić materiały religijne, jak mszały, lekcjona-
rze, książeczki do nabożeństw i dewocjonalia. Po każdej wyprawie duszpa-
sterskiej wyjeżdżający składali ustne sprawozdania prowincjałowi i pryma-
sowi Polski.

Zanim doszło do proklamacji niepodległości Litwy, Białorusi i Ukrainy, 
zanim otwarły się możliwości pracy duszpasterskiej, na terenach dawnych 
sowieckich republik pracowało „z doskoku” wielu pallotynów polskich, jak 
np. br. Franciszek Dziczkiewicz, księża: Jerzy Błaszczak, Bogdan (†2003)  
i Edmund Boniewiczowie (†2006), Edward Daniel, Roman Dzwonkowski, 
Feliks Folejewski, Henryk Kietliński, Jerzy Kopeć, Jan Korycki, Włodzimierz 
Mozolewski, Tadeusz Nazar (†2006), Stanisław Rudziński, Stanisław Stancel.

Po 1989 roku członkowie wspólnot ZAK i klerycy pallotyńscy z inicja-
tywy ks. Stanisława Rudzińskiego wysyłali pocztą duże ilości książek religij-
nych i czasopism katolickich na adresy księży, sióstr zakonnych i katolików 
świeckich. To z inicjatywy ks. S. Rudzińskiego wydano w 1979 roku drukiem 
krótki życiorys i modlitwę o beatyfikację ks. S. Szulmińskiego, która wyda-

20T. Bielski, Z ekumenicznej niwy. Wiadomości z naszego Stowarzyszenia Misyjnego, „Roczniki 
Pallotyńskie”, 8 (1967), s. 157-180 (dotyczy domów: Rajca, Nowosady, Bereza Kartuska, Korelicze, 
Okopy Świętej Trójcy).

21S. Urbaniak, Życie i działalność ks. Tomasza Mąciora SAC, Ołtarzew 1974, mps, AP.
22R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, 

Lublin 2003, s. 571-574; T. Gliński, R. Forycki, Apostoł pojednania. Ks. Stanisław Szulmiński 1894-
1941, Warszawa 1988; H. Popiel, Ks. Stanisław Szulmiński SAC – apostoł ekumenizmu (1894-1941), 
w: Chrześcijanie, red. B. Bejze, Warszawa 1982, t. IX, s. 87-146; J. Stabińska, Za Chrystusem Aposto-
łem. Ks. Stanisław Szulmiński SAC (1894-1941), Ząbki 1994.
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wana jest po dziś dzień. W ramach wspólnot ZAK otwarto Fundusz Pomocy 
Kościołowi Wschodniemu, celem wspierania materialnych potrzeb Kościoła 
w ówczesnym jeszcze ZSRR M. Gorbaczowa. Wyrazem pomocy Kościołowi 
na Wschodzie było utworzenie w 1991 roku przez polską prowincję, wraz  
z grupą świeckich współpracowników, dzieła o nazwie Pomost, czyli Pallo-
tyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szul-
mińskiego, z siedzibą w domu animacji misyjnej w Konstancinie-Jeziornie. 
W dzieło Pomostu można się włączać poprzez modlitwę i cierpienie ofiaro-
wane w intencji ewangelizacji krajów Europy Wschodniej, poprzez wsparcie 
materialne na rzecz budowy nowych świątyń i na pomoc charytatywną dla 
ludności.

Na Białorusi pierwszym pallotynem, który w Bieniakoniach rozpoczął od 
1 listopada 1989 r. pracę duszpasterską, był ks. Marian Kopeć. W 1990 roku 
został on mianowany proboszczem w Bieniakoniach, Hermaniszkach, Tro-
kielach i Woronowie. Obsługiwał w sumie ponad 70 wiosek. Po powrocie 
ks. M. Kopcia do Polski przybyli tam ks. Józef Lisiak, ks. Bogdan Rudnicki  
i ks. Wacław Sutkowski. Zasługą ks. W. Sutkowskiego jest wybudowanie ko-
ścioła w Woronowie. Pierwsza placówka pallotyńska w Bieniakoniach zosta-
ły opuszczona w 1998 roku.

Na Białoruś przybył też we wrześniu 1992 roku ks. Włodzimierz Mo-
zolewski i został mianowany proboszczem w Berezie Kartuskiej i Sielcu,  
a do pomocy otrzymał ks. Andrzeja Marca. Ten rozpoczął budowę kościoła 
i został następnie tam proboszczem. Ks. Włodzimierz Mozolewski praco-
wał duszpastersko w charakterze wikariusza w Baranowiczach, następnie  
w Lelczycach, a od 2003 roku był duszpasterzem w Tołoczynie, w diecezji 
witebskiej.

Po 25 marca 1993 r. pallotyńskie placówki na Białorusi weszły w skład Pro-
wincji Zwiastowania Pańskiego i od 22 stycznia 2000 r. tworzą delegaturę św. 
Michała Archanioła. Pierwszym delegatem został mianowany  ks. Wacław Sut-
kowski. W 2008 roku pallotyni rozpoczęli pracę duszpasterską w Mińsku (od 
1 grudnia 2012 r. objęto tam parafię), od 2011 roku w parafiach Kalinkowicze  
i Żłobin. Obecnie na terenie Białorusi działają trzy domy pallotyńskie w Be-
rezie Kartuskiej (prowadzi parafie pw. Trójcy Świętej w Berezie, św. Aleksego  
w Sielcu, Opieki NMP w Siehniewiczach i św. Kazimierza w Żłobinie), To-
łoczynie (parafia pw. św. Antoniego w Tołoczynie, św. Andrzeja i św. Leopol-
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da Mandičia w Mińsku) i Woronowie-Hermaniszkach (parafia pw. Szymona  
i Judy Tadeusza w Woronowie i Trójcy Świętej w Hermaniszkach).

Pierwszym rodzimym pallotynem z Ukrainy był ks. Aleksander Milew-
ski, wikariusz kościoła katedralnego w Żytomierzu i proboszcz w Dowbyszu, 
Jabłonnym i Nowym Zawodzie. Ks. A. Milewski na przedmieściu żytomier-
skim Malowanka zakupił dom, który z czasem stał się pierwszą pallotyńską 
siedzibą na Ukrainie. W listopadzie 1989 roku złożył w Rzymie pierwszą 
profesję i wracając na Ukrainę, zatrzymał się w Polsce w Ołtarzewie, gdzie 
spotkał się z zainteresowaniem kleryków pallotyńskich. Spośród nich wkrót-
ce przybyli chętni do pracy na Ukrainie ks. Jarosław Olszewski i ks. Stanisław 
Firut.

Wkrótce jednak ks. A. Milewski i ks. S. Firut przenieśli się do Dowbysza,  
a ks. J. Olszewski przejął opiekę duszpasterską dawnego kościoła bernardy-
nów w Żytomierzu. W 1991 roku dołączył do niego ks. Andrzej Bafeltowski. 
Gdy w 1992 roku biskup żytomierski Jan Purwiński oddał kościół pierwot-
nym właścicielom, pallotyni pozostali na Malowance, gdzie wkrótce Rada 
Prowincjalna erygowała dom – obecnie trwa budowa kościoła parafialnego 
pw. Miłosierdzia Bożego. Tu mieści się też siedziba delegatury.

Ks. A. Bafeltowski pracował jako wikariusz przy katedrze i prowadził 
zorganizowaną przez ks. J. Olszewskiego grupę Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego. Razem z ks. J. Olszewskim duszpasterzowali w parafii wiejskiej 
w Nowym Zawodzie i organizowali nowe parafie w innych miejscowościach 
– Bolarce, Dubowcu i Iwanówce (w 2014 roku pallotyni działali w Nowym 
Zawodzie, Bolarce i Dubowcu). W Żytomierzu osiedliły się siostry pallotyn-
ki, inicjując tam wspólnoty wieczernikowe. 

Do Dowbysza sprowadzono w 1990 roku figurę Matki Bożej Fatimskiej, 
rozpoczynając budowę sanktuarium maryjnego. Kościół pod tym wezwa-
niem powstawał „jako wotum wdzięczności Matce Bożej za ocalenie wia-
ry na tych terenach”. Tamtejsi pallotyni obsługują jeszcze kaplice i kościół 
w Kamiennym Brodzie (z ośrodkiem dożywiania) i Jabłonnem. Kanoniczna 
erekcja domu Stowarzyszenia w Dowbyszu nastąpiła w 1992 roku. Kościół 
w 2000 roku został podniesiony do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej. 13 maja 2001 r. dokonano tu uroczystego aktu zawierze-
nia całej diecezji Matce Bożej Fatimskiej. Księża obsługiwali wówczas parafie  
w Szeremietowie, Gruźliwcu i Lubarskiej Hucie. W 2010 roku powstał dom 
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w Kamiennym Brodzie. W tym czasie wspólnota pallotyńska obsługiwała 
parafie w Kamiennym Brodzie, Jabłonnym, Sokołowie i Tetirce.

Pierwszym duszpasterzem w Sarnach był ks. Franciszek Gomułczak.  
Z czasem z tego ośrodka podjęto pracę duszpasterską w Dąbrowicy, Rokit-
nie, Kuźniecowsku, Tomaszgrodzie, Kupeli i Klesowie.

Parafię w Biłohirii przekazano pallotynom w 1993 roku. Utworzono tu 
postulat dla kandydatów do Stowarzyszenia pochodzących z Ukrainy. Księża 
obsługiwali stąd parafie w Teofipolu, Małym Łazuczynie i Jampolu. Obec-
nie pozostała tylko parafia w Jampolu. W Biłohirii otwarto Rodzinny Dom 
Dziecka.

Od 1994 roku kolejną placówką była parafia Świętego Klemensa w Odes-
sie. Przy niej otwarto szkołę formacyjną dla świeckich (Katolicka Szkoła 
Apostolstwa Świeckich). W centrum Odessy pallotyni przejęli parafię, przy 
której powstało Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W tamtym rejonie  
w 1999 roku przejęli parafię w Biłgorodzie Dniestrowskim, a później w miej-
scowości Daczne. Pallotyni prowadzili tu duszpasterstwo ludzi morza. Obie 
parafie opuszczono z czasem – w 2008 roku (Biłgorod Dniestrowski) i 2010 
roku (Daczne).

Od 1996 roku pallotyni prowadzą parafię pw. Chrystusa Króla Wszech-
świata w Kijowie – ale brak tu jeszcze kościoła.

We Lwowie-Brzuchowicach w 2001 roku powstał dom formacyjny,  
w którym mieszkali alumni pochodzący z Ukrainy. Do 2012 roku studio-
wali w pobliskim Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym.  
W 2013 roku została tam erygowana parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  
a w budynku zakonnym zaczął działać dom rekolekcyjno-wypoczynkowy.

W 1991 roku powstała Delegatura Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie, 
a pierwszym delegatem został ks. F. Gomułczak. Od 25 marca 1993 roku 
wszystkie domy pallotyńskie na Ukrainie należą do Prowincji Chrystusa 
Króla23.

23F. Gomułczak, Po pożodze. Wspomnienia z Wołynia 1992-1995, Ząbki 2000; tenże, Z życia 
i pracy Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla 
SAC”, 1993, nr 5, s. 259-268; J. Pałyga, Powrót do korzeni. Pallotyni i pallotynki na Ukrainie i Bia-
łorusi, Ząbki 2005, passim; ponadto w opracowaniu historii obecności pallotyńskiej na Białorusi 
i Ukrainie wykorzystano katalogi polskich prowincji Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego 
z lat 1990-2014.
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The Pallotines for the Polish community abroad 
and the Poles in the East
The founder of the Polish Pallottines Rev A. Majewski gave priority to 
pastoral work among emigrants and until 1925 activities for the émi-
gré community gained a crucial position in the history of the Polish 
Pallotines. That basic trend of transplanting the Society of the Catholic 
Apostolate to Polish lands developed in two directions: one of them 
was priests and brothers’ emigration for a permanent job in France  
(a permanent house in Amiens since 1937) and Uruguay (since 1933 
in Montevideo), and the other one temporary emigration to coun-
tries where the Poles lived. Priests stayed there for some time doing 
pastoral work and conducting retreats (Germany, the United States, 
France, Hungary). A special memory should be paid to the rectors 
of the Polish Catholic Mission in France: Rev. Franciszek Cegiełka  
(† 2003) and Rev. Czesław Wędzioch († 1982). In 1939, the Pallotti-
nes opened Polish middle school and high school dedicated to Nor-
wid in Paris, then in 1943 a middle school in Chevilly near Orleans. 
The Polish Catholic Mission in Paris, under the direction of Rev. Ce-
giełka, was the only Polish institution, apart from the Central Wel-
fare Council, in the German occupation zone. The Pallottines also 
released a monthly magazine “Nasza Rodzina” and in 1966 started 
a well-known publishing house Editions du Dialogue in Osny near 
Paris. They were also engaged in organising chaplaincy of the Polish 
community abroad. 
Missionary activity in eastern Poland was an important aspect of the 
Pallotines’ work. And, in the interwar period, in the years 1932-1939, 
the Pallottine houses were built in Borderlands: Rajca, Nowosady, Be-
reza Kartuska, Korelicze and a planned house in Okopy Św. Trójcy, after 
which only memories remained today, since Poland lost Eastern Bor-
derlands as a result of the Second World War and the Yalta decisions.  
In Belarus and Ukraine the Pallottines began their pastoral work 
among the Poles in 1989.

Stanisław Tylus SAC
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Polscy salezjanie w przededniu II wojny światowej
Pod koniec lat 30. ubiegłego wieku salezjanie w Polsce pracowali w dwóch 

prowincjach (inspektoriach): św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie 
(potocznie zwana północną) i św. Jacka z siedzibą w Krakowie (inspektoria 
południowa). Prowincja warszawska liczyła 22 placówki, a krakowska 23. 
Ogółem w obu inspektoriach polskich w 1939 roku pracowało 701 salezja-
nów: 245 księży, 267 kleryków, 180 braci zakonnych zwanych koadiutorami 
i 54 nowicjuszy1. 

Na mocy układu między Związkiem Sowieckim i III Rzeszą z sierpnia 
1939 roku, ustalającego podział ziem polskich i strefy wzajemnych interesów 
w Europie Wschodniej, zdecydowano o granicy wschodniej między dwoma 
zaborczymi sąsiadami Polski. Dnia 1 września 1939 roku III Rzesza zaatako-
wała Polskę z północy, zachodu i południa, a 17 września tego roku Armia 
Czerwona zajęła wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Większość teryto-
rium naszego kraju zajął Związek Sowiecki – 200 tys. km² z 13,4 miliona-
mi ludności. Wilno i część Wileńszczyzny dnia 3 sierpnia 1940 roku zostały 
przekształcone w Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Południowe 
tereny Polski znalazły się w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radziec-
kiej (od 27 października 1939 roku do lipca 1941 roku), a środkowe – poło-
żone pomiędzy nimi – w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej 

1A. Świda, Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny, Kraków 1984, s. 177; S. Wilk, Salezjanie, 
w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, 
s. 722-723.
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(od 29 października 1939 roku do lipca 1941 roku)2. Po wybuchu wojny nie-
miecko-rosyjskiej ta konfiguracja zmieniała się na korzyść Niemiec, w miarę 
przesuwania się frontu na wschód3.

Po wybuchu II wojny światowej na wschodzie, poza linią demarkacyjną 
niemiecko-radziecką, znalazło się 8 placówek salezjańskich z inspektorii pół-
nocnej: Dworzec, Kamienny Most, Kurhan, Reginów, Różanystok, Supraśl, 
Wilno-2. To stanowiło prawie trzecią część domów tej prowincji. Z inspekto-
rii południowej na terenach zajętych przez sowietów znalazło się 7 placówek: 
Brodki (w stadium organizacji), Daszawa, Drohowyże, Lwów-2, Przemyśl 
(sierociniec św. Józefa, po prawobrzeżnej stronie Sanu), Tudorów (w stadium 
organizacji). To stanowiło przeszło trzecią część placówek tej prowincji.  
W placówkach zajętych przez sowietów salezjanie nie mogli prowadzić wła-
ściwej dla zgromadzenia działalności edukacyjno-wychowawczej, stąd z ko-
nieczności skupili się zasadniczo na duszpasterstwie parafialnym4.

Przystępując do przedstawienia stanu badań nad dziejami salezjanów na 
terenach byłego Związku Radzieckiego – na Wschodzie, należy sprecyzować, 
co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem Wschód. Geograficznie chodzi o tereny 
i pola pracy salezjanów polskich na wschód od granicy obecnego państwa 
polskiego5, ustalonej postanowieniami kończącymi II wojnę światową. Ele-
ment polski i polskość na tych terenach pojawiła się już w XIV wieku, po 
przyłączeniu do Polski przez króla Kazimierza III Wielkiego Rusi Halicko
-Włodzimierskiej oraz na skutek unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ-

2Decyzją z 1 i 2 listopada 1939 roku Rada Najwyższa Związku Sowieckiego tereny te wcieliła 
do Ukraińskiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. B. Kumor, Historia Kościoła,  
cz. 8, Lublin 1996, s. 430-431.

3W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1996, Warszawa 1997; S. Wilk, Salezjanie, s. 722-723.
4Elenco generale della Società di S. Francesco di Sales 1939. Antico continente, Torino 1939, s. 203-

224; S. Wilk, s. 724.
5W polskiej terminologii historycznej te ziemie nazywane są Kresami, Kresami Wschodni-

mi, Wschodnimi Rubieżami Polski. W różnych okresach obejmowały one Ruś Czerwoną, Podole  
i Wołyń, Polesie, Ukrainę, Litwę i Żmudź. W upowszechnieniu przekonania o znaczeniu dla Pol-
ski Kresów dużą rolę odegrał Józef Piłsudski, podkreślający przywiązanie do kresowego kształtu 
polskości. Piłsudski, walcząc z Rosją bolszewicką o wschodnią granicę naszego kraju (1920-1921), 
umocnił wcześniejszą opinię o tym, że Kresy są bastionem kultury polskiej, a tym samym euro-
pejskiej, łacińskiej i chrześcijańskiej. A literatura polska utrwaliła obraz Kresów jako przedmurza 
broniącego Polski i Europy przez bolszewizmem ze Wschodu. Komunistyczne władze PRL termin 
„Kresy” w znaczeniu wschodnich terenów II Rzeczypospolitej zastępowały określeniem „ziemie 
za Bugiem”, a nazwa „Kresy” i „ludność kresowa” używane były wyłącznie w książkach wydawa-
nych na emigracji lub w publikacjach „drugiego obiegu”. H. Łaszkiewicz, Kresy, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 1267-1272.
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stwa Litewskiego podpisanej w Krewie (dzisiejsza Białoruś) w 1385 roku. Te 
ziemie zamieszkiwane były przez kilkanaście (15) narodowości. I chociaż 
Polacy niejednokrotnie byli mniejszością w tej mozaice narodowościowej, 
kultura kresowa tamtych ziem i okresów historycznych oceniana jest jako 
czas polskiej dominacji społecznej, politycznej i kulturalnej. 

Praca salezjanów na byłych kresach po 1945 roku
Decyzją przywódców Wielkiej Trójki (ZSRR, Stanów Zjednoczonych  

i Anglii), zwycięzców II wojny światowej, przedwojenna wschodnia granica 
naszego państwa została przesunięta w 1945 roku na zachód. Poza wschod-
nią granicą państwa polskiego, na terenach zaanektowanych przez Związek 
Sowiecki pozostało 11 placówek salezjańskich: sześć z Prowincji św. Stani-
sława Kostki i pięć z Prowincji św. Jacka. Władze komunistyczne republik 
radzieckich: Litewskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej zmuszały mieszkających 
tam dotychczas Polaków do wyjazdu na zachód, do proklamowanej Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Poprzez różnego rodzaju naciski administracyjne 
i szantaże zmuszano zarówno ludność cywilną i jej duszpasterzy do wyjazdu 
w ramach tzw. repatriacji6.

Pod naciskiem wyszukanych represji żaden salezjanin z prowincji połu-
dniowej nie pozostał po II wojnie światowej w Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republice Radzieckiej, na której terytorium do 1939 roku funkcjonowały 
placówki salezjańskie, wszystkie w archidiecezji lwowskiej. Tam też proces 
„opuszczania placówek” przez salezjanów przebiegał najdrastyczniej, w po-
równaniu z Litewską i Białoruską Republiką Radziecką. Z terytorium archi-
diecezji wileńskiej, które w znacznej większości pozostało poza wschodnią 
granicą, 9 salezjanów z Prowincji św. Stanisława Kostki zdecydowało o po-
zostaniu na wschodzie, dokładnie na Wileńszczyźnie, aby służyć posługą 
pastoralną pozostałym tam, mimo wszystko, Polakom-katolikom i w ogóle 
katolikom. Do nich należeli księża: Michał Bulowski, Bronisław Chodanio-
nek, Ryszard Grzegorczyk, Tadeusz Hoppe, Ryszard Stohandel, Jan Tokarski, 
Stanisław Toporek, Jan Wielkiewicz i Ludwik Witkowski. Z tej liczby tylko 
ks. Ryszard Stohandel na skutek nacisków władz komunistycznych wyjechał 

6Z liczby 212 kapłanów pracujących w 1945 roku w litewskiej części archidiecezji wileńskiej 
z narzuconej tzw. repatriacji skorzystało 112 kapłanów. I. Mikłaszewicz, Polityka sowiecka wobec 
Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1945, Warszawa 2002, s. 177-178; W. Roszkowski, Historia 
Polski 1914-1996, s. 155-157.
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w 1959 roku do Polski. Do liczby salezjanów pozostających po 1945 roku 
w Związku Sowieckim należał także ks. Jan Kapusta, w 1939 roku dyrektor 
zakładu salezjańskiego i proboszcz parafii Bożego Ciała w Dworcu (obecnie 
Białoruś), który po aresztowaniu dnia 27 września 1939 roku przez sowie-
tów odbywał karę zsyłki na Syberii. Do kraju powrócił po 16 latach zesłania 
– dnia 30 grudnia 1955 roku. Jako pracownik w sowieckim sowchozie pra-
cował po wojnie w Rubnie koło Wilna (Litewska SRR) salezjański brat za-
konny (koadiutor) Wojciech Wiertelak. Oskarżony o podpalenie budynków 
kołchozowych i pozbawiony wizy wyjazdowej powrócił do Polski dopiero 
w 1959 roku. Jego spreparowane oskarżenie obliczone było na zatrzymanie 
dobrego fachowca do pracy w sowchozie7.

Gdy w ramach wspomnianej tzw. repatriacji część ludności polskiej, więk-
szość duchownych i sam metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski wyje-
chali na zachód. Przełożony Prowincji św. Stanisława Kostki ks. Wojciech Ba-
lawajder uważał, że dalszy pobyt współbraci jego prowincji na Wileńszczyźnie 
przestał być konieczny. Stanowisko w tej sprawie przekazał w maju 1945 roku 
w liście do ks. Jana Wielkiewicza z Nowojelni (Białoruska SRR) prosząc, aby 
tę informację adresat przekazał pozostałym salezjanom za wschodnią granicą. 
Otrzymawszy w odpowiedzi szczegółowe informacje o procencie pozostałych 
tam Polaków i liczbie obsługiwanych kościołów, przełożony prowincji nie nale-
gał („Nie mam nic przeciw temu, byś pozostał w dalszym ciągu jak długo Two-
ja praca jest dla tamtejszych parafian niezbędna”). I taką samą normę zastoso-
wał inspektor wobec pozostałych współbraci. Tak więc pozostanie salezjanów 
po 1945 roku i ich praca na terenach Związku Sowieckiego były wyborem ich 
sumienia przed Bogiem i decyzji ich przełożonych8.

Życie ludności w Związku Sowieckim po II wojnie światowej zostało pod-
porządkowane prawodawstwu władz komunistycznych, dla których walka  
z Kościołem i wszelkimi przejawami jego aktywności była priorytetem dą-
żącym do całkowitego wyeliminowania lub zminimalizowania wartości wia-

7W. W. Żurek, Jeńcy na wolności. Salezjanie na terenach byłego ZSRR po drugiej wojnie świa-
towej, Kraków 1998, s. 269-274.

8Sprawę ich powrotu do kraju z jakiejkolwiek przyczyny (chociażby dolegliwości zdrowot-
nych) przełożeni pozostawiali otwartą: „Wszystkich was oczekuję jak najrychlej z powrotem, jeżeli 
tam Wasz pobyt będzie już nieaktualny i praca po parafiach” (list z czerwca 1946 rok). W. W. Żu-
rek, Polityczno-społeczne uwarunkowania salezjańskiej działalności wychowawczo-duszpasterskiej 
w republikach Związku Radzieckiego po 1945 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 88 (2007), 
s. 383; Tenże, Jeńcy na wolności, s. 54.
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ry katolickiej i praktyk religijnych w życiu ludzi wierzących9. Jak wschodnia 
granica Polski stanowiła do 1939 roku swego rodzaju „kordon sanitarny” 
broniący nasz kraj i Europę przez bolszewizmem, tak po 1945 roku nasza 
wschodnia granica zamykała wszelki przepływ informacji ze wschodu na za-
chód, w tym i do Polski. Tak więc i życie Kościoła na tamtych terenach nie 
da się porównać z żadnym innym okresem historycznym w jakimkolwiek 
państwie na naszym kontynencie. Podobnie i dokumentacja dziejów i życia 
Kościoła na terenach sowieckich była zakazana lub maksymalnie ograniczo-
na decyzjami administracyjnymi władz komunistycznych10.

W polityce władz komunistycznych w stosunku do kościoła katolickie-
go rok 1948 był przełomowy. Do tego czasu relacje państwo-Kościół na tyle 
się układały, że wierni mogli praktykować, a kapłani spełniali bez większych 
trudności funkcje pastoralne w wystarczającej liczbie świątyń katolickich. 
W 1948 roku władze komunistyczne wydały dekret o nacjonalizacji domów 
modlitwy i zabudowań klasztornych, zakaz katechizacji dzieci przy kościo-
łach, obowiązek rejestracji parafii i tzw. dwudziestki11 oraz konieczność 
otrzymania przez kapłana zezwolenia do sprawowania funkcji kapłańskich 
– tzw. sprawki12. Były to akty restrykcyjne przeciw Kościołowi i wiernym, 
co miało skutkować podporządkowaniem ich ustawodawstwu sowieckiemu  
i kontroli przez lokalne władze administracyjne.

Z biegiem lat warunki zewnętrzne i potrzeby wiernych sprawiły, że sale-
9Zakazane było nauczanie dzieci religii, uczęszczanie dzieci i młodzieży do lat 18 do kościoła. 

Niektórzy księża w obawie przed represjami nie prowadzili ksiąg metrykalnych ochrzczonych, 
a dzieci chrzcili kapłani prywatnie po domach. Podobnie było z sakramentem małżeństwa, gdy 
dane o narzeczonych zapisywali kapłani w brudnopisach. Nie odprawiano pogrzebów z udziałem 
kapłana. Nawet w przypadku pogrzebu kapłana lub proboszcza, w szatach liturgicznych mógł wy-
stępować tylko prowadzący liturgię, jeśli uprzednio uzyskał na to zezwolenie miejscowych władz. 
Na użycie dzwonów w pogrzebach kapłanów władze wielokrotnie nie wyrażały zgody.

10R. Dzwonkowski, Za wschodnią granicą 1917-1993, Warszawa 1995, s. 167-215.
11Na obszarze republik radzieckich wprowadzona została rejestracja parafii, a w jej ramach ko-

mitetu parafialnego – tzw. dwudziestki. Nazwa od składu rady liczącej ok. 20 osób. Skład komitetu 
nie był wyrazem woli i wyboru parafian, jak przewiduje to prawo kościelne, lecz członkowie jego 
pochodzili z nominacji władz państwowych. Komitet parafialny w porozumieniu z pełnomocni-
kiem do spraw kultu decydował o organizacji pracy parafialnej, wyborze duszpasterzy, organizo-
waniu pracy pastoralnej i administracji parafii.

12Dla każdego kapłana chcącego sprawować funkcje kapłańskie ważne było otrzymanie sto-
sownego pozwolenia od pełnomocnika do spraw kultów religijnych. Kapłan otrzymywał zezwo-
lenie do pracy w parafii posiadającej rejestrację i tylko na jej terenie. W przypadku angażowania 
się w innej parafii (np. w czasie odpustu parafialnego, pomoc w spowiedzi) musiał posiadać na tę 
posługę specjalne zezwolenie. Nie przestrzeganie powyższych rygorów prawa, mogło skutkować 
nie tylko w stosunku do duchownego, ale i dla społeczności parafialnej.
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zjanie rozproszyli się po terytorium zachodniej części Związku Sowieckiego. 
Do pracy w Białoruskiej SRR wyjechali księża: Ludwik Bulowski, Kazimierz 
Grzegorczyk, Jan Tokarski, Jan Wielkiewicz, Ludwik Witkowski. Do Moł-
dawskiej SRR udał się w 1949 roku ks. Bronisław Chodanionek. Do dalekiej 
Odessy nad Morzem Czarnym w Ukraińskiej SRR wyjechał w grudniu 1958 
roku ks. Tadeusz Hoppe. Reszta salezjanów do swej śmierci pracowała na 
Wileńszczyźnie. Wszyscy oni aż do swej śmierci podejmowali trud głoszenia 
Ewangelii i podtrzymywania w sercach ludzkich nadziei, nie bacząc na róż-
nego rodzaju niebezpieczeństwa i niepewność losu ewangelicznego Ziarna  
w kraju komunistycznym, w którym Kościół był prześladowany. Ostatni  
z tych salezjanów – ks. Tadeusz Hoppe zmarł w 2003 roku w Odessie13.

Salezjaninem, który w najtrudniejszych latach komunizmu w Związku 
Sowieckim wyjeżdżał na przestrzeni 20 lat, od 1964 roku do Ukraińskiej i Li-
tewskiej SRR, był ks. Edward Mazur. Rozpoczął od wyjazdów turystycznych 
w rodzinne okolice koło Lwowa na zaproszenie. Nie chcąc przysparzać za-
praszającemu ewentualnych kłopotów, wyjeżdżał samochodem w towarzy-
stwie zaufanych osób i zawsze z obstawą. W czasie takich wyjazdów w teren 
służył wiernym swą posługą duszpasterską14.

W latach 70. ubiegłego stulecia ryzykowne podróże na Wschód podej-
mowali delegaci przełożonego generalnego zgromadzenia salezjańskiego 
dla prowincji polskich: ks. Stanisław Rokita w latach 1972-1978 i ks. Au-
gustyn Dziędziel w latach 1978-1996. Ks. Rokita wyjeżdżał na Wileńszczy-
znę, gdzie Kościół miał nieco swobody, do pracującego w Ławaryszkach  
ks. Stanisława Toporka i spotykał się z tamtejszymi Polakami. Ksiądz Dzię-
dziel wyruszał i dalej, do Białoruskiej, Ukraińskiej i Rosyjskiej SRR. Te po-
dróże wysłannika przełożonego generalnego zgromadzenia miały na celu 
podtrzymanie więzi duchowej z ostatnimi współbraćmi, którzy w tamtejszej 
służbie wiernym spalali swe życie, szukali nowych powołań lokalnych, utrzy-
mywali potajemną więź z kandydatami do zgromadzenia w czasie odbywa-
nia przez nich studiów na uczelniach państwowych oraz zaopatrywali ich  
w materiały formacyjne. A kiedy wyjazdy za wschodnią granicę były moż-
liwe, dla księdza Dziędziela doszedł trud werbowania w Polsce współbraci 
gotowych podjąć pracę w tamtych warunkach. Zabiegał on także o zabez-

13Żurek, Polityczno-społeczne uwarunkowania salezjańskiej działalności, s. 398.
14W. W. Żurek, Możliwości i formy duszpasterzowania salezjanów w powojennej rzeczywistości na 

terenach europejskich republik radzieckich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87 (2007), s. 323.
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pieczenie materialne pionierów salezjańskich udających się na Wschód i za-
kładanych przez nich pierwszych wspólnot zakonnych i placówek duszpa-
sterskich. Od tego czasu zakres obowiązków księdza delegata powiększył się  
o kraje byłego Związku Radzieckiego15.

Na skutek „pieriestrojki” zelżało w imperium sowieckim. Po rozwiązaniu 
w 1991 roku ZSRR poszczególne republiki ogłaszały swoją niepodległość. Na 
ich bazie powstały: Litwa, Ukraina, Republika Białorusi, Rosja i kolejne nie-
podległe państwa. Nastąpiły także zmiany w tamtejszym Kościele obrządku 
łacińskiego, mimo że w tych państwach pozostało w stosunku do Kościoła 
komunistyczne prawodawstwo (rejestracja parafii, komitet kościelny). Od 
tego czasu wierni mogą swobodnie wyznawać swoją wiarę, mimo że religia 
katolicka w tych państwach (oprócz Białorusi16) nie jest uznawana przez wła-
dze państwowe. Wobec rosnącej liczby reaktywowanych parafii konieczne 
było zapewnienie im obsługi duszpasterskiej, z konieczności z zagranicy.  
O to zwrócili się z prośbą do Kościoła katolickiego w Polsce mianowani  
w 1991 roku tamtejsi biskupi. Wychodząc naprzeciw tamtym zapotrzebo-
waniom, wielu salezjanów zdecydowało się na wyjazd do pracy duszpaster-
skiej na Wschód: na Białoruś, Ukrainę, do Rosji, Kazachstanu, Gruzji i dalej. 
Tam obejmowali głównie parafie, organizowali pierwsze wspólnoty zakonne  
i otwierali dzieła z ukierunkowaniem na młodzież.

Stała obecność salezjanów za wschodnią granicą w drugiej połowie XX 
wieku rozpoczęła się od ks. Józefa Zaniewskiego, proboszcza w Żupranach, 
na Grodzieńszczyźnie. Ta parafia stała się kolebką odrodzenia obecno-
ści salezjanów na Białorusi, a niedługo potem na Litwie, Ukrainie, w Rosji  
i w Gruzji. To ks. Zaniewski w angażowaniu salezjanów polskich w tamtej-
szym duszpasterstwie ma największe zasługi. Wyjeżdżający tam salezjanie 
należeli początkowo do własnych inspektorii w Polsce. Dopiero od 1994 roku 
placówki salezjańskie na Białorusi, Litwie, Ukrainie, Rosji i Gruzji należały 
do utworzonego Okręgu Wschodniego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
z siedzibą przełożonego w randze prowincjała w Moskwie. Salezjanów pra-
cujących w Okręgu w 2006 roku było ponad 100. Kandydaci do kapłaństwa 
studiują we Włoszech, Polsce, Rosji i Niemczech17.

15Z. Weder, Znaki nadziei, Warszawa 2004; W. W. Żurek, Możliwości i formy duszpasterzowania 
salezjanów, s. 324.

16W Republice Białorusi na podstawie dawnej tradycji funkcjonują dwie konfesje: prawosławie 
i katolicyzm.

17Żurek, Możliwości i formy duszpasterzowania salezjanów, s. 325.
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W 2004 roku salezjanie litewscy przedstawili przełożonym generalnym  
w Rzymie prośbę o wyjęcie dwóch domów litewskich (Kowno i Wilno)  
z Okręgu Wschodniego i przyłączenie ich do inspektorii któregoś z państw 
Unii Europejskiej. Decyzją przełożonych generalnych z dnia 15 sierpnia 2005 
roku domy litewskie zostały przyłączone do Inspektorii św. Karola Borome-
usza w Mediolanie. Podobnie salezjanie obrządku bizantyjsko-ukraińskie-
go pracujący na Ukrainie poprosili o erygowanie dla ich czterech domów 
na Ukrainie (Lwów-dwa, Odessa, Obroshyno) Salezjańskiej Delegatury na 
Ukrainie i tym samym wyłączenie ich z Okręgu Wschodniego. Przełożony 
generalny zgromadzenia erygował dnia 15 sierpnia 2005 roku dla salezja-
nów ukraińskich Delegaturę, a jej przełożonym został ks. Onorino Pistellato 
– Włoch. Od tego roku do Okręgu Wschodniego należały placówki salezjań-
skie na Białorusi, w Rosji i Gruzji. W 2012 roku przełożeni zgromadzenia 
zdecydowali o rozwiązaniu salezjańskiej jednostki administracyjnej Okręgu 
Wschodniego. Jego placówki i pracujący salezjanie zostali przyłączeni do 
polskich inspektorii i pod jurysdykcję ich przełożonych. I tak domy i para-
fie na Ukrainie przynależą do Inspektorii św. Jacka w Krakowie. Placówki  
z Białorusi należą do Inspektorii św. Wojciecha w Pile, a placówki w Rosji do 
Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Kwerenda naukowa na temat salezjanów w byłym ZSRR
Dla współczesnego historyka dotarcie do kościelnych źródeł archiwal-

nych z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, zaanektowanych przez 
sowietów, jest niemożliwe, gdyż w znacznej mierze takich nie ma. Dopiero 
po radzieckiej pieriestrojce, pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, rozpadzie 
Związku Radzieckiego i powstaniu niepodległych państw z byłych republik, 
możliwe jest dotarcie do archiwów państwowych, posiadających dokumen-
tacje kościelne, choć dzieje się to nie bez licznych trudności niezrozumia-
łych dla współczesnego kwerendzisty. Badacz tych dziejów zmuszony jest do 
sięgnięcia do innych dróg celem dotarcia do informacji i źródeł archiwal-
nych. Archiwum Prowincji św. Stanisława Kostki w Warszawie, prowincji, 
do której należeli salezjanie, którzy zdecydowali się pozostać po 1945 roku 
na Wschodzie, spłonęło doszczętnie w czasie Powstania Warszawskiego, stąd 
dysponuje ono obecnie niewielkim zasobem archiwalnym na temat placó-
wek wschodnich i salezjanów tam pracujących. Nieco materiałów dostarcza-
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ją archiwa parafii, z których pochodzili owi salezjanie. Te dane dotyczą głów-
nie środowiska rodzinnego i młodości przyszłych zakonników. Ponadto, 
mnóstwo cennych informacji posiadają archiwa parafii, w których salezjanie 
pełnili posługę pastoralną na Wileńszczyźnie i w republikach radzieckich po 
II wojnie światowej. 

Zaangażowanie pastoralne salezjanów na terenach byłych republik ra-
dzieckich jest poruszane przyczynkarsko w opracowaniach niektórych hi-
storyków polskich18. Od 1996 roku podjąłem się kwerendy naukowej dla 
opracowania sylwetek salezjanów, którzy po II wojnie światowej pozostali na 
wschód od granicy wschodniej państwa. Rozpocząłem gromadzenie mate-
riału archiwalnego i wszelkich informacji z tym związanych za pomocą prze-
prowadzanych wywiadów z osobami duchownymi i świeckimi, które bądź 
zetknęły się z salezjanami, bądź posiadały jakiekolwiek informacje o ich za-
angażowaniu na polu pastoralnym na tamtym terenie. W tym celu odwie-
dziłem wszystkie miejscowości i parafie na terenie Litewskiej, Białoruskiej, 
Ukraińskiej i Mołdawskiej SRR, w których pracowali po wojnie salezjanie. 
Wyjazdy celem przeprowadzenia kwerend rozpocząłem od Litwy, gdzie po 
1945 roku pracowało przez pewien czas 9 wymienionych salezjanów oraz 
Sybirak ks. Jan Kapusta i pracownik kołchozu koadiutor Wojciech Wiertelak. 
W trakcie odwiedzin 24 parafii-miejscowości w latach 1996-1998 przeprowa-
dziłem 56 wywiadów z 45 osobami: 31 świeckimi i 14 duchownymi (w tym  
z 3 siostrami zakonnymi)19. Na podstawie zgromadzonego materiału powsta-
ła książka: Jeńcy na wolności. Salezjanie na terenach byłego ZSRR po drugiej 
wojnie światowej (Kraków 1998) zawierająca bogatą korespondencję – 153 
listy pisane przez bohaterów książki, ich przełożonych, urzędy państwowe  
i osoby z nimi związane. To stanowi bogaty zasób informacji do opracowania 
ich biografii. Ponadto, w aneksie zostało zamieszczone 202 fotografie zwią-
zane z ich środowiskiem rodzinnym, pracą duszpasterską w latach między-

18M.in.: A. Hlebowicz, Kościół w niewoli. Kościół katolicki na Białorusi i Ukrainie po II woj-
nie światowej, Warszawa 1991; tenże, Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992, Gdańsk 1993;  
I. Mikłaszewicz, Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1965, Warszawa 
2001; Niech ich świadectwo nie będzie zapomniane. Losy Kościoła katolickiego na Białorusi w latach 
1917-1953, opr. L. Michajlik, Grodno 2000; J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, 
Londyn 1988.

19W przypadku ks. Władysława Wieczorka, który zginął w czasie II wojny światowej na Bia-
łorusi, zebrałem jako materiał zeznania osób znających z autopsji represje w stosunku do jego 
osoby z podpisem delatora, moim i świadka. Ten materiał może w przyszłości być pomocny do 
ewentualnego procesu beatyfikacyjnego.
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wojennych i po II wojnie światowej. Zebrany materiał skutkował wydaniem 
dwóch pozycji książkowych20 i kilku artykułów21 opisujących życie i męczeń-
skie losy salezjanów w czasie II wojny światowej na terenach wschodnich 
okupowanych od 17 września 1939 roku przez Związek Radziecki. 

Losy, praca pastoralna i w ogóle życie salezjanów w państwie totalitar-
nym ukazują kolejne artykuły naukowe22. Oczywiście powyżej wymienione 
i omówione opracowania nie wyczerpują w całości salezjańskiej pracy i hi-
storii na terenach byłego ZSRR. Kwerenda naukowa do historii tych dziejów 
jest obecnie dostępna w archiwach kościelnych jak i państwowych, zarówno 
w kraju pochodzenia tychże salezjanów jak i w krajach ich pracy. 

20Salezjański męczennik z Berezwecza. Ksiądz Władysław Wieczorek 1903-1942, Lublin 2002, 
ss. 150 oraz Aneks z 73 ilustracjami, ss. 40; Salezjańscy męczennicy Wschodu, Lublin 2003, ss. 286 
oraz Aneks z 185 ilustracjami, ss. 94.

21Salezjanie we Lwowie w latach 1934-1945, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 68 (1997), 
ss. 357-463 (współautor); Możliwości i formy duszpasterzowania salezjanów w powojennej rze-
czywistości na terenach europejskich republik radzieckich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościel-
ne” 87 (2007), ss. 319-393; Wołyńskie ślady męczeństwa salezjanów z czasów II wojny światowej,  
w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red.  
J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, ss. 325-335.

22Oddziaływanie duszpasterskie salezjanów w Kościele katolickim na Ukrainie, „Archiwa, Bi-
blioteki i Muzea Kościelne” 85 (2006), s. 407-438; Polityczno-społeczne uwarunkowania salezjań-
skiej działalności wychowawczo-duszpasterskiej w republikach Związku Radzieckiego po 1945 r., 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 88 (2007), s. 377-406; Być prorokiem swojej epoki – sale-
zjanie na Białorusi. Męczennicy i wyznawcy, w: Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 
Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, red. S. C. Napiórkowski, Lublin 
2009, s. 797-817. 
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The Salesians in the areas of the former USSR after 1945. 
Scientific inquiry and research tools
At the end of the thirties of the last Century almost 700 of Polish Sale-
sians belonging to the two Provinces (St. Stanislas Kostka ant St. Hya-
cinth) worked on 45 posts: educational, didactical and pastoral all over 
the territory of Second Republic. The Second World War has changed 
the geopolitical situation in Europe, including Poland. The change of 
the eastern Polish Border which has been shift many cents of Kilo-
metres to the West caused the liquidation of 15 Salesian posts on the 
former Borderland of the Second Republic. After the War was finished 
9 Salesians (8 priests and 1 brother) didn’t come back to the new cre-
ated People Republic of Poland when other Poles were “repatriated” 
from those territories, because they decided to stay on their old posts – 
on Wilnaland for make worship to the Poles and Catholics at all, who 
remained there. In the further years some of the Salesians were going 
to other soviet republics, i. e. Byelorussia, Moldavia, Ukraine, where 
they hade to bear their hard pastoral care, being often afflicted by the 
Soviet authorities, sometimes approaching to the martyrdom. Their 
life and work for the souls in a communist ant atheist country - the 
Soviet Union is now a research field for historians. 

Piotr Szelest

Słowa kluczowe:
salezjanie, duszpasterstwo w ZSRR po 1945 roku, Polacy na Wscho-
dzie

Key words: 
the Salesians, chaplaincy in USSR after 1945, the Poles in the East
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W przedwojennej sytuacji politycznej II RP najistotniejsze dla rządzących 
było zawarcie kompromisu z instytucjami reprezentującymi przekonania reli-
gijne większości społeczeństwa oraz z innymi wiodącymi wspólnotami wyzna-
niowymi. Dominujące na przedwojennej scenie politycznej ugrupowania pił-
sudczykowskie zajmowały wobec Kościoła katolickiego i jego wpływu na pań-
stwo zróżnicowane stanowisko. Poza przykładami radykalnej wrogości można 
było doszukiwać się także w ich działaniach elementów afirmacji, zwłaszcza  
w drugiej połowie lat 30., gdy łącznie analizowano interesy obydwu podmio-
tów. W tym kontekście zawarty w 1925 roku Konkordat pomiędzy Stolicą Apo-
stolską a Polską był w ich opinii wymuszonym kompromisem słabego, potrze-
bującego wsparcia zewnętrznego i stabilizacji wewnętrznej państwa. Józef Beck 
uznawał, że nacisk wspierającego odbudowę niepodległości Kościoła i zawar-
cie tej rangi umowy międzynarodowej było formą zabezpieczenia się „przed 
wpływami przeciwnych prądów”1. Zaproponowane kolejne rozwiązania praw-
ne stymulowały rozwój wzajemnych relacji, z nie bez racji przypisywanymi im 
przez niektórych wątkami cezaropapizmu. W wyniku ich wdrożenia można 
było zaobserwować przyspieszony proces budowania silnych więzów pomię-
dzy Państwem a Kościołem, które miały sprzyjać jednoczeniu społeczeństwa 
w obliczu narastającego zagrożenia konfliktem zbrojnym, poszerzeniu bazy 
politycznej i dalszemu legitymizowaniu sprawowanej przez sanację władzy2. 

1J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 124. O problemach Kościoła katolickiego z władza-
mi II RP w: S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.

2R. Zapart, Kościół katolicki i Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie (1939-1945), 
Warszawa 2012, s.17-23. 
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Szczególnie rozległe i niezmiernie sformalizowane związki pomiędzy 
przywoływanymi podmiotami występowały w Ordynariacie Polowym Woj-
ska Polskiego. Nie wynikało to wyłącznie z faktu zastosowanych rozwiązań 
prawnych w zakresie wolności religijnych, lecz z powodu dużego zaangażo-
wania się obydwu stron we właściwe ukierunkowanie wychowania obywa-
telskiego i ugruntowanie tożsamości narodowej u żołnierzy w obliczu prze-
widywanej wojny3. W 1939 roku kierujący duszpasterstwem wojskowym  
bp Józef Gawlina pisał do Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda: „w poważ-
nej sytuacji, w jakiej znajduje się nasza Ojczyzna (…), przełomowe dzisiej-
sze dni wymagają wyjątkowych ofiar — Kościół katolicki w Polsce, który  
w dziejach naszego narodu tylokrotnie zapisał się złotymi zgłoskami, nie może 
pozostać w tyle”4. Z wezwaniami do wsparcia struktur państwa w przygoto-
waniach do militarnego starcia z Niemcami pospieszyli wszyscy biskupi, pi-
sząc w liście pasterskim: „Polska miłująca pokój, stanęła przed koniecznością 
doraźnego uzupełnienia środków swej obrony. Wskutek załamania się prawa 
moralnego w stosunkach międzypaństwowych silna armia pozostała prawie 
jedyną rękojmią bezpieczeństwa granic, praw, niepodległości. Dozbrojenie 
wysunęło się na czoło naszych zagadnień państwowych”5. Nie dziwi zatem, że  
w momencie poważnego kryzysu związanego z przeniesieniem się po klęsce 
wrześniowej władz RP poza granice kraju, to w Kościele katolickim i jego du-
chowieństwie poszukiwano wsparcia dla dalszego podmiotowego istnienia, 
także w kontekście uznania międzynarodowego.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o status prawny Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego Józefa Gawliny i jego relacje z władzami polskimi na 
uchodźstwie podczas II wojny światowej, musimy sięgnąć do wielu niezwy-
kle rozproszonych archiwaliów, uzupełniając niekompletny przekaz innego 
rodzaju materiałami źródłowymi, wytworzonymi wiele lat po przywoływa-
nym okresie. Jak istotne były to kontakty, przede wszystkim z punktu wi-
dzenia stosunków Państwo-Kościół w obliczu kryzysu instytucjonalnego 
tego pierwszego podmiotu, niech świadczy gwałtowna polemika, jaka miała 

3Obowiązkiem duszpasterzy wojskowych było zapobieganie wszelkim szkodliwym ze-
wnętrznym wpływom ideologicznym i propagandowym, na co szczególną uwagę zwracał bi-
skup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina, organizując rekolekcje i szkolenia dla kapelanów, 
zob. J. Odziemkowski, Służba Duszpasterska Wojska Polskiego, Warszawa 1998, s. 103.

4R. Zapart, s. 24.
5Odezwa Biskupów Polski do wiernych z 26 kwietnia 1939 r., „Currenda. Pismo urzędowe 

tarnowskiej kurii diecezjalnej”, 1939, nr V, s. 85.
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miejsce 15 lat temu na łamach paryskiej „Kultury” pomiędzy ówczesnym 
opiekunem polskiej emigracji abp. Szczepanem Wesołym oraz Tadeuszem 
Wyrwą. Obywaj autorzy, korzystając wyłącznie z sobie dostępnych źródeł, 
próbowali przedstawić z odmiennych pozycji relacje pomiędzy Józefem 
Gawliną a ówczesnym premierem i jednocześnie Naczelnym Wodzem gen. 
Władysławem Sikorskim. W tle tej ożywionej wymiany poglądów pojawiła 
się również Stolica Apostolska, która została poproszona przez władze pol-
skie o zdyscyplinowanie nieposłusznego, w ich mniemaniu, biskupa6. 

Zapisy zawartego pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską w 1925 roku 
Konkordatu, na które często się powoływały w przyszłości Kościół i Pań-
stwo, jednoznacznie wskazywały, że duchowni „będą wykonywać czyn-
ności swego urzędu kościelnego pod jurysdykcją biskupa polowego, który 
będzie miał prawo ich wyboru” (Art. 7)7. W lutym 1926 roku przyjęto, za-
twierdzony przez Stolicę Apostolską dekretem nuncjusza w Polsce, Statut 
duszpasterstwa w Wojsku Polskim8. Wprowadzono również w stosunku 

6T. Wyrwa, Biskup Gawlina, generał Sikorski i Watykan, „Zeszyty Historyczne”, 90 (1989), s. 98-
108; S. Wesoły, Stosunki między generałem Sikorskim i biskupem J. Gawliną, tamże, t. 95, s. 24-52.

7Dz. U. RP nr 72, poz. 501. Uzupełnienie stanowiło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
i Ministra Spraw Wojskowych, a także Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie organizacji kościelnej 
duchowieństwa wojskowego (Dz. U. RP nr 124, poz. 714), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 
1926 roku. Wzorów umowy konkordatowej należy poszukiwać w średniowieczu. Pierwszy tego 
rodzaju dokument podpisano w 1122 roku pomiędzy papieżem Kalikstem II a cesarzem Henry-
kiem V. Do konkordatu, nazwanego wormackim lub kalikstyńskim, doprowadził konflikt między 
Kościołem a państwem, z powodu obsadzania beneficjów (konflikt o inwestyturę). W Polsce nie za-
wierano ze Stolicą Apostolską takowej umowy, we właściwym tego słowa znaczeniu. Akty prawne 
papieża (bulle) z 1519 roku oraz 1525 roku miały charakter jednostronnych przywilejów przyzna-
wanych polskiemu Kościołowi, pomimo że sam wydający je Klemens VII uważał Romanus Ponti-
fex oraz Cum singularum za konkordat. Oświadczenia Stolicy Apostolskiej nie dawały jednak tym 
aktom charakteru traktatu, z uwagi na ich jednostronność. Zamiar króla Augusta III oraz nacisk 
w sprawie ułożenia stosunków z Kościołem ze strony Sejmu Czteroletniego nie doszedł do skutku 
z uwagi na opór targowiczan. W okresie II Rzeczypospolitej gwarancja niezależności Kościoła nie 
była absolutna. Ograniczona została bowiem swoboda Stolicy Apostolskiej w kwestii nominacji 
biskupów; państwo otrzymało przywilej ingerencji poprzez zgłaszanie zastrzeżeń wobec kandyda-
tów. Wymiennie Kościół, w myśl Konstytucji marcowej z 1921 roku, miał zagwarantowane „na-
czelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań” (art. 114), co część opozycji interpretowa-
ła jako wstęp do państwa wyznaniowego, zapominając szybko o bezwzględnym i jedynym instytu-
cjonalnym wsparciu przez niego starań o odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, zob.:  
K. Błaszczyński, Konkordat i jego wykonanie, Poznań 1928, s. 6; T. Włodarczyk, Konkordaty. Zarys 
historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, Warszawa 1986; J. Krukowski, Polskie prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 31-33, 53-54.

8Dz. U. RP nr 124 z 22 grudnia 1926 roku, poz. 714, K. Błaszczyński, s. 18-42; W. Rezmer, Służba 
duszpasterska Wojska Polskiego w 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 193 (1993), nr 1, s. 50. 
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do wcześniejszych rozwiązań niewielkie zmiany w samej strukturze oraz 
umocniono i bardziej uniezależniono od władz państwowych pozycję Bi-
skupa Polowego WP, aczkolwiek dalej pozostawał on duszpastersko zależny 
od Stolicy Apostolskiej i podlegał prawu kanonicznemu, natomiast w spra-
wach wojskowo-administracyjnych został podporządkowany ministrowi 
spraw wojskowych. Przysługiwało mu między innymi wyłączne prawo po-
wołania wikariuszy generalnych (zastępców biskupa), dziekanów okręgów 
oraz kapelanów z jurysdykcją proboszcza parafii wojskowych. Dodatkowo, 
dla obrządku greckokatolickiego ustanowiono odrębną funkcję dziekana. 
Opiece duszpasterskiej parafii wojskowej powierzono wszystkich żołnie-
rzy służby zawodowej wraz z rodzinami, rezerwistów powoływanych pod 
broń, urzędników oraz personel pomocniczy szpitali, szkół, zakładów sa-
nitarnych wraz z ich rodzinami, jeńców, więźniów oraz internowanych  
w czasie wojny. Formalnie w latach 30. funkcjonowało w ramach jurysdyk-
cji personalnej 75 parafii9.

Przyjęte w okresie przedwojennym ramy prawne nie wypełniały nor-
mami sytuacji nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w 1939 roku, po zajęciu 
całego terenu kraju przez Niemców i Sowietów głoszących koniec podmio-
towości państwa polskiego. Przypomnijmy, że 1 września, w dniu wybuchu 
światowego konfliktu, weszły w życie, przekazane przez Stolicę Apostolską za 
pośrednictwem Kurii Polowej WP, specjalne uprawnienia czasu wojny dla 
duchownych, facultates maiores, które obejmowały:

1. możliwość udzielenia rozgrzeszenia od wszelkiego rodzaju cenzur i kar 
kościelnych;

2. udzielanie w czasie nalotów, bitwy lub po niej oraz in periculo mortis10 
ogólnej absolucji wraz z możliwością udzielenia tak przygotowanym peni-
tentom wiatyku;

3. możliwość odprawiania przez kapłana nawet do trzech mszy św. dzien-
nie;

4. skrócenie postu eucharystycznego;
5. używanie do liturgii miejsc innych niż kościoły lub kaplice, o ile są one 

godne i stosownie przygotowane;
6. możliwość celebrowania mszy św. innymi paramentami liturgicznymi 

9J. Odziemkowski, s. 78.
10W chwili śmierci, po wzbudzeniu żalu za grzechy przez penitenta.
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niż standardowe (np. szklanymi lub glinianymi), używania chleba pszennego 
zamiast hostii, celebrowania z pamięci przy zachowaniu wszystkich istotnych 
części liturgii11.

Z polskiego punktu widzenia wyjazd z kraju najważniejszych osób repre-
zentujących struktury państwa, a następnie przekazanie władzy następcom 
zgodnie z zapisami Konstytucji kwietniowej, było dopuszczonym prawem 
rozwiązaniem sytuacji kryzysowej. Dotyczyło to również zwierzchnika dusz-
pasterstwa wojskowego, który pozostawał równolegle funkcjonariuszem  
II RP ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami, które znalazły 
swoje odbicie we wrześniu 1939 roku, gdy hierarcha wyjechał z kraju, otrzy-
mawszy rozkaz Naczelnego Wodza. 

Przywoływana na wstępie polemika pomiędzy abp. S. Wesołym a T. Wy-
rwą bazowała na dwóch różnych doświadczeniach z dostępnymi ówcześnie 
stronom alternatywnymi źródłami. Po kilkunastu latach możemy już łącznie 
scharakteryzować przywoływane przez nich zasoby, uzupełniając je o kolej-
ne, a także pokusić się, z mniejszą dozą emocji, o próbę rekonstrukcji, nie-
stety dalej jeszcze niepełną, o czym poniżej, stosunków biskupa polowego  
z emigracyjnymi władzami państwa polskiego.

Wiodącymi dla naszych rozważań źródłami, dla przybliżenia stanowiska 
władz państwowych, będą z pewnością zdeponowane w Instytucie Polskim  
i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie (Wielka Brytania) 
dokumenty archiwalne Rządu RP na Uchodźstwie, a w szczególności Akta 
Prezydium Rady Ministrów, Stolicy Apostolskiej 1939-1945, Ambasady RP 
przy Stolicy Apostolskiej, Kancelarii Cywilnej Prezydenta, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie 
oraz Dzienniki Czynności Naczelnego Wodza. Na ich bazie można zorien-
tować się w stawianych bp. Gawlinie zarzutach dotyczących między innymi: 
braku należytego zainteresowania żołnierzami ewakuowanymi w 1940 roku 
z Francji do Anglii, nielojalności i niesubordynacji wobec zwierzchnika woj-
skowego w związku z wyjazdami do Stanów Zjednoczonych, akcji religijnej 
w Rosji, która nie była uzgodniona ze Stalinem, nadmiernego, według opo-
nentów hierarchy, wpływania na bieg bieżącej polityki, a także o kontakty  

11S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1985, s. 308-309; Facultates, w: Kapelani 
Wrześniowi. Służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. Dokumenty, relacje, wspomnienia, 
praca zbiorowa pod red. W. Wysockiego, Warszawa 2004, s. 237-239.
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z opozycją niechętną rządowi Sikorskiego. W aktach Prezydium Rady Mini-
strów znajduje się na przykład pismo Naczelnego Wodza do ambasadora RP 
w Rzymie, w którym polecił, aby podjęto kroki wyjaśniające w Sekretariacie 
Stanu w związku z „niezgodnymi z życzeniami” działaniami Gawliny, który 
„był w przeszłości źródłem trudności”12. Część z przywoływanych zarzutów, 
ale nie wszystkie, zostały natychmiast podważone w nadesłanej zwrotnie 
przez bp. Gawlinę korespondencji, która również się tam znajduje. 

Podstawowymi materiałami źródłowymi są również Akta Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, a szczególnie „Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw 
Wojskowych”, w którym publikowano rozkazy biskupa polowego do podle-
głego mu duszpasterstwa. Na przykład w numerze 4 z 20 marca 1940 roku 
umieszczono kontrasygnowany przez gen. M. Kukiela, pierwszego zastępcę 
ministra spraw wojskowych, Rozkaz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Jó-
zefa Gawliny w sprawie praktyk religijnych w wojsku”13. Można na podstawie 
jego oraz wielu kolejnych zbudować pozytywny obraz zwierzchnika duszpa-
sterstwa wojskowego, głęboko zintegrowanego z działaniami politycznymi 
władz polskich na uchodźstwie, nie tylko w świetle przywoływanego prawa 
kanonicznego i przepisów wojskowych, ale również na bazie prac natury 
kulturalno-oświatowej, które miały służyć nadrzędnym wartościom narodo-
wym i obywatelskim. 

Szczątkowe materiały archiwalne znajdują się w Studium Polski Pod-
ziemnej, a głównie w aktach Oddziału VI, który pośredniczył w kontaktach 
bp. Gawliny z Krajem i podległymi mu duszpasterzami wojskowymi Armii 
Krajowej. Wyłania się z nich nieprawdziwy, jak się okazuje na podstawie 
głębszych analiz, obraz hierarchy, który notorycznie miałby zaniedbywać, 
poprzez zwłokę w podejmowaniu decyzji, prace związane z powołaniem wi-
kariusza generalnego dla Kraju. Niestety, duża część powyższych materiałów 
oraz teczki „Duszpasterstwo wojskowe” są niekompletne. Kilkanaście doku-
mentów opublikowano w kilkutomowym dziele Armia Krajowa w dokumen-
tach 1939-1945. Nieliczne sygnalizują konflikt o wpływy na duchowieństwo 
w Kraju (spory pomiędzy biskupem polowym z jednej strony a Rządem 
RP z drugiej). Część archiwaliów z przywoływanych zasobów została opu-

12Cytat z dokumentu zdeponowanego w IPMS, w: T. Wyrwa, s. 105.
13Rozkaz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w sprawie praktyk religijnych  

w wojsku, w: Józef Feliks Gawlina, Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, przemówienia-pisma
-rozkazy, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2002, s. 46-53. 
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blikowana przez prof. K. Jasiewicza w książce Bóg i Jego polska owczarnia  
w dokumentach 1939-1945 (Warszawa-Londyn 2009). Dokonujący wybo-
ru stwierdził we wstępie, że „jest ich niewiele i sądząc z zachowanego za-
sobu archiwalnego, stanowiły one margines zainteresowań i działań” władz 
emigracyjnych14. A zatem ich wyłączna analiza nie dałaby pełnego, a przede 
wszystkim bezstronnego obrazu omawianych relacji, zwłaszcza że część  
z tych dokumentów powstała z inspiracji lub przy udziale niechętnych 
hierarsze, z powodu różnic politycznych, osób z otoczenia premiera Wła-
dysława Sikorskiego, a od lipca 1943 roku Stanisława Mikołajczyka. Przy-
woływane animozje sięgały okresu przedwojennego i dotyczyły różnic nie 
tylko ideologicznych, ale również podejścia elit wojskowych do pojęcia 
moralności opartej o nakazy Kościoła katolickiego. Gdyby postawić w tym 
miejscu wnoszące wiele do naszych analitycznych rozważań pytanie, czy 
podległe Biskupowi Polowemu WP Józefowi Gawlinie duszpasterstwo było 
związane wyraźnie z jakąś opcją polityczną, mało tego, czy on sam był pił-
sudczykiem, co mu zarzucano po klęsce wrześniowej, to niełatwo byłoby 
znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Piłsudski, co nie ulega wątpliwości, nawet 
w opinii jego przeciwników politycznych był silną osobowością, natomiast 
hierarcha, podobnie jak wielu mu współczesnych, pozostawał pod wraże-
niem myśli propaństwowej zmarłego w 1935 roku marszałka. Nie oznacza 
to jednak bezkrytycznego spojrzenia na dokonania ówczesnych rządów15. 
Jednym z powodów rozbieżności była polityka obsadzania własnymi kan-
dydatami stanowisk dziekanów i proboszczów w dużych jednostkach Woj-
ska Polskiego. Ministerstwo Spraw Wojskowych, wspierając się zaintereso-
wanymi awansami wewnętrznymi duchownymi, próbowało przeforsować 

14Bóg i Jego polska owczarnia w dokumentach 1939-1945, wstęp i wybór K. Jasiewicz, War-
szawa 2009, s. 15.

15J. Odziemkowski, s. 104. Pomijając z lat wcześniejszych drugi związek małżeński marszałka 
J. Piłsudskiego, problemy z rozwodami w wojsku nasiliły się w drugiej połowie lat 30. Przykładem 
jest przytaczana w liście do prymasa Hlonda rozmowa Gawliny z ministrem spraw wojskowych 
gen. Tadeuszem Kasprzyckim: „W sprawie usiłowań rozwodowych generała Kasprzyckiego uda-
łem się do niego wprost, jako że on moim ministrem, a ja jego biskupem. Chciałem po prostu 
spełnić swój obowiązek duszpasterski, aczkolwiek przypuszczałem, że nie będzie chciał ze mną 
mówić na ten temat. Tymczasem po wytłumaczeniu mu, że to nie jest jego sprawa prywatna (…) 
chwyciłem go od punktu honoru i za słowo oficerskie. Nie chcę jako jego biskup, by o moim mi-
nistrze po Warszawie krążyły plotki”, List bp. J. Gawliny do kard. A. Hlonda z 25.04.1937 r., w: Ko-
respondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, oprac. J. Myszor i J. Konieczny, 
Katowice 2003, s. 176-177.
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konieczność uzyskania przez biskupa polowego aprobaty ze strony resortu 
przy mianowaniach lub odwołaniach z funkcji duszpasterskich w armii. Nie-
zbyt uległy w tej materii bp Gawlina z trudem przebijał się z własną wizją 
struktury duszpasterstwa wojskowego, niekiedy mnożąc sobie przeciwni-
ków we własnym korpusie. To jednak nie wystarczało, aby być jednoznacz-
nie kojarzonym jako przeciwnik polityczny rządów sanacji, a tym samym 
nie należeć do grupy odsuniętych od władzy i wpływów po zamachu ma-
jowym w 1926 roku polityków i generałów. Nie omijały biskupa problemy 
z własnymi podwładnymi, działającymi czasami wbrew jego zamierzeniom  
i uwikłanymi w różne dyskusyjne projekty polityczne.

Pierwszym problemem, pojawiającym się już w październiku 1939 roku, 
było inspirowane przez nowy obóz władzy ogłoszenie się dwóch księży na-
czelnymi kapelanami Wojska Polskiego16. Niewątpliwie miało to związek  
z próbami usunięcia biskupa polowego z zajmowanego stanowiska17. Kolejne 
animozje powstały wskutek przeprowadzonej pod koniec 1939 roku reorga-
nizacji przedwojennego ministerstwa spraw wojskowych, w wyniku której 
ograniczono jego samodzielność18. Od tego momentu stosunki pomiędzy 
Gawliną a Sikorskim nie układały się w sposób najbardziej pożądany, co 
zgodnie podkreślają wszystkie źródła19. Trudności z komunikacją występo-
wały z różnym natężeniem do połowy 1943 roku, gdy po cyklu bezpośred-
nich rozmów obydwaj doszli do wniosku, że są potrzebni sobie i Krajowi20. 
Niestety, katastrofa gibraltarska zniweczyła ich dalsze wspólne plany. W źró-
dłach ponownie pojawiają się informacje o problemach biskupa w relacjach  

16List bp. Gawliny do kard. Hlonda z 5.11.1939 r., w: Korespondencja Augusta Hlonda, s. 199-200. 
W temperaturę chłodnych relacji wpisała się sprawa Kościoła Narodowego, jako pokłosie ewentual-
nego zerwania z papieżem, który według Sikorskiego nie dbał zbytnio o Polskę w czasie wojny.

17T. Wyrwa, s. 98–108; S. Wesoły, s. 24-52.
18Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. II, cz. 1, Londyn 1959, s. 16; „Protokół z po-

siedzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1940 r.”, w: Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej, t. II, czerwiec 1940-czerwiec 1941, Kraków 1994, t. I, 160-161; „Protokół  
z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1939 r. (załącznik)”, w: tamże, s. 122.

19Gawlina zamierzał objąć swoją bezpośrednią opieką duszpasterską tworzoną przez W. An-
dersa Armię Polską w Rosji, by w ten sposób wesprzeć przebywające tam rzesze rodaków pozba-
wionych po aresztowaniach lub deportacjach ich własnych biskupów ordynariuszy. Wysłał nawet 
w tym celu 4 duże transporty z modlitewnikami i innymi przedmiotami kultu, jednak spotkało 
się to z wyraźną dezaprobatą Naczelnego Wodza, który zażądał mianowania wyznaczonego przez 
siebie księdza na kapelana całej armii. Został nim później, wypuszczony z więzienia sowieckiego, 
pierwszy kapelan obszaru lwowskiego ZWZ, ks. Włodzimierz Cieński, zob. List bp. J. Gawliny do 
kard. A. Hlonda [Londyn, b.d.], w: Korespondencja Augusta Hlonda, s. 239-240.

20J. Gawlina, s. 287.
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z nowym premierem Stanisławem Mikołajczykiem i, jak w poprzednim 
przypadku, sytuacja wymagała podobnych zabiegów wyjaśniających. 

Zatem, czy można uznać za w pełni wiarygodne inne, drugorzędne ma-
teriały źródłowe, listy i dzienniki osób, obejmujących stanowiska w rządzie 
emigracyjnym jesienią 1939 roku, którzy w Gawlinie widzieli osobę związa-
ną z obciążonym klęską wrześniową poprzednim rządem? 

Z pewnością pomocne we właściwej ocenie będą jednak i takie archiwalia, 
a wśród nich Listy z Rosji do gen. Sikorskiego Stanisława Kota, opublikowane  
w Londynie w 1956 roku, w których ówczesny ambasador Polski w ZSRR 
opisuje Naczelnemu Wodzowi nie tylko aktywność duszpasterską biskupa 
polowego przy tworzonych z zesłańców jednostkach Wojska Polskiego, ale 
także jego zaangażowanie w inne sprawy przymusowych emigrantów. Z ich 
wnikliwej lektury wyłania się obraz „szefa” specyficznej struktury wojskowej, 
który pragnie, z jednej strony, zachować lojalność wobec swojego zwierzch-
nika w armii, pomimo niejednokrotnie braku możliwości bezpośredniego 
odniesienia się do stawianych mu zarzutów, a z drugiej, duszpasterza pra-
gnącego, jak pisze Kot, „wyrwać się z tutejszego [londyńskiego] piekiełka”, by 
zapewnić opiekę Kościoła katolickiego przebywającym w Rosji Polakom21. 
Szczególnie interesujący jest list Gawliny do ambasadora polskiego w Rosji 
z 3 września 1941 roku, w którym, nie bezpośrednio odnosząc się do wcze-
śniejszych zarzutów o samowolne działania na rzecz podróży na Wschód, 
pisał: „Fakt wpuszczenia biskupa katolickiego do ZSRR i umożliwienie mu 
pracy, działałoby paraliżująco na agitację hitlerowską o tzw. „Krucjacie”, przy-
czem, oczywiście nie chciałbym być atutem w propagandowym ręku sowiec-
kim, ale mieć istotną możność pracy dla rodaków cywilnych i wojskowych. 
Pracę moją w Rosji uważam również ze względów kościelno-politycznych za 
pożądaną. Sądzę, że sam fakt pracy biskupa Polaka w obecnych czasach na 
terytorium rosyjskim mógłby na przyszłość stanowić poważny argument dla 
spraw polskich. Zgoda Stolicy Apostolskiej w tym jednym wypadku nie jest 
potrzebna, ponieważ oficjalnie przyjechałbym jako «ordinarius personalis ad 
catholicos meae iurisdictioni personali subditos»”22. Właśnie w Listach znaj-
dują się kluczowe dla organizacji opieki religijnej i spraw polskich w ZSRR 
dokumenty: „Regulamin wewnętrzny w sprawie duszpasterstwa nad ludno-

21S. Kot, Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1956, s. 105, 106, 266-267, 293-294.
22Tamże, s. 451-452
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ścią cywilną” oraz „Projekt organizacji stałej obsługi religijnej dla obywateli 
polskich w ZSRR”. Ten drugi został wręczony komisarzowi Wyszyńskiemu  
2 czerwca 1942 roku.23

Aby bezstronnie analizować stosunki Biskupa Polowego WP Józefa Gawli-
ny z władzami II RP, nie wystarczy sięgać wyłącznie do źródeł wytworzonych 
przez jeden z podmiotów. W tym przypadku należy skonfrontować materiały 
archiwalne zdeponowane w instytucjach kościelnych, w tym w: Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego w Warszawie, (teczki bp. J. Gawliny zawierające: ko-
respondencję, telegramy, listy, dokumenty i sprawozdania), Kościele i Hospi-
cjum św. Stanisława w Rzymie (inwentaryzowane i digitalizowane w Rzymie 
przez naukowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie24), Ar-
chiwach Archidiecezji Katowickiej i Poznańskiej (tam niekompletny zestaw 
listów z interesującej nas tematyki z lat 1939-1945, pomiędzy przebywającym 
we Francji prymasem Augustem Hlondem a bp. Józefem Gawliną, o czym 
nieco szerzej poniżej), Polskiej Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (nieste-
ty, nie udało się autorowi dotrzeć do zdeponowanego w Laxton Hall w Walii 
archiwum i zweryfikować informacji o materiałach związanych z powyższy-
mi rozważaniami), a także w Archiwach Watykańskich, które mogą stanowić 
istotne uzupełnienie. W wyborze źródeł z tych ostatnich (Actes et documents 
du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale, vol. 3, Le Saint Siège et 
la situation religieuse en Pologne et dans les pays baltes 1939-1945, èdites par.  
P. Blet. R. A. Graham, A. Martini, B. Schneider, Cità del Vaticano 1967) Gaw-
lina wspomniany jest kilkukrotnie. Występuje po raz pierwszy w 1942 roku  
w korespondencji pomiędzy sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Lu-
igi Maglione a prymasem Augustem Hlondem, a także w związku z udzieloną 
jurysdykcją w związku z posługą duszpasterską w Rosji25.

Ważnym dla dalszych rozważań materiałem źródłowym są opracowa-
nia rzymskiego Hosjanum (J. Gawlina, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia 

23Tamże, s. 509-510. Tam również szczerzej o niechęciach Sowietów wobec Kościoła katolic-
kiego pierwszego oficjalnego od rewolucji październikowej przyjazdu jego hierarchy, o proble-
mach z jurysdykcją oraz prośbach władz wojskowych o posługę duszpasterską, a także o odezwach 
do żołnierzy przebywających na terenie Rosji; tamże, 284-285, 289, 300-301, 310, 314-316, 319-
320, 323, 329, 343-344.

24http://upjp2.edu.pl/strona/uhfmwr3fmw [dostęp 15.04.2014 r.]
25Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale, vol. 3, Le Saint Siège 

et la situation religieuse en Pologne et dans les pays baltes 1939-1945, èdites par. P. Blet. R. A. Gra-
ham, A. Martini, B. Schneider, Cità del Vaticano 1967, s. 506, 648-651, 809, 896. 
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pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym 1952), Andrzeja K. Kunerta (Józef 
Feliks Gawlina, Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, przemówienia-pisma
-rozkazy, Warszawa 2002), ks. Jerzego Myszora i Jana Koniecznego (Kore-
spondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, Katowice 
2003) oraz ks. Kamila Kantaka (L’aumonerie Militaire Polonaise en URSS 
(1941-1942), w: Sacrum Poloniae Millennium, rozprawy, szkice, materiały hi-
storyczne, Rzym 1962, t. VIII-IX, s. 319-446. 

W pierwszej z wymienionych publikacji dokonano wyboru najważniej-
szych wystąpień hierarchy. Wyłania się z nich obraz duchownego podkreśla-
jącego nierozerwalność współpracy władz emigracyjnych i duszpasterstwa 
wojskowego na rzecz wolności Kraju. Jego przemówienia i kazania są prze-
pojone duchem patriotyzmu i wiary w pozytywne rozstrzygnięcia II wojny 
światowej. W kontekście wydawanych rozkazów zdecydowanie widoczne 
jest nieustanne „bycie z wojskiem”, jego problemami, tragedią ofiar oraz ga-
snących, tak jak w 1945 roku, nadziei na powrót do wolnego kraju. 

Ks. Jerzy Myszor i Jan Konieczny opracowali natomiast, pozostającą  
w zasobach kościelnych, korespondencję dwóch przymusowych wygnań-
ców, kard. Augusta Hlonda i bp. Józefa Gawliny, którzy, pełniąc swoje funk-
cje przez cały okres wojny, konsultowali się wzajemnie w najważniejszych 
dla Kościoła i Polski sprawach. Zgłębiając ich treść, można wyciągnąć wnio-
sek, że mamy do czynienia z hierarchami zaangażowanymi nie tylko w spra-
wy duszpasterskie, ale również w zagadnienia bieżącej polityki, by przywo-
łać na przykład osobę biskupa polowego i jego stanowisko zaprezentowane  
w marcu 1940 roku podczas posiedzenia Rady Narodowej w sprawie pol-
skich granic, ponieważ, jak pisał do Prymasa, „nie widział kontrakcji Mi-
nisterstwa Propagandy na antypolskie i proniemieckie donosy prasowe”26. 
Dwa lata później Gawlina poufnie informował Hlonda o zasłyszanych in-
formacjach na temat przyszłych rozwiązań ustrojowych i dwuletnim wy-
czekiwaniu po zakończeniu wojny (do czasu uspokojenia sytuacji) na wolne 
wybory. W tym kontekście pisał uzupełniająco, „województwa będą duże, 
diecezje małe”27.

W ostatniej z wyżej wymienionych publikacji Andrzej K. Kunert dokonał 
selekcji najważniejszych publicznych wystąpień Biskupa Polowego WP oraz 

26List bp. J. Gawliny do kard. A. Hlonda z 10.03.1940 r., w: Korespondencja Augusta Hlonda  
i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, oprac. J. Myszor i J. Konieczny, Katowice 2003, s. 218. 

27List bp. J. Gawliny do kard. A. Hlonda z 25.10.1942 r., w: tamże, s. 249.
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komentarzy prasowych związanych z jego działalnością, wzbogacając prze-
kaz unikalnymi zdjęciami z tamtego okresu. 

W drugorzędnej grupie materiałów źródłowych znajdują się pamiętniki 
bp. Gawliny obejmujące również interesujące nas lata 1939-1945. Ich opra-
cowania podjął się ks. Jerzy Myszor, a ukazały się po raz drugi staraniem 
księgarni św. Jacka w Katowicach. Pisane w latach 1945-1948 na postawie 
sporządzanych na bieżąco notatek miały ukazać się, jak pisze ks. bp. Szcze-
pan Wesoły, w 50 lat po śmierci hierarchy. Część została już jednak wcześniej 
opublikowana, jeszcze za jego życia, w różnych książkach28. Ich wiarygod-
ność, a tym samym wartość źródłowa, jest nieoceniona, bowiem uzupełniają 
one w wielu miejscach nieczytelny obraz relacji z władzami na uchodźstwie, 
w innym świetle, co zrozumiałe, stawiając osobę Gawliny, ale również wiele 
wydarzeń, które umykają przy wyłącznym analizowaniu przywoływanych 
wcześniej źródeł. Nie mając możliwości tak szerokiego w tym miejscu od-
niesienia się do istotnych w stosunkach pomiędzy nim a władzami emigra-
cyjnymi spraw, warto pochylić się, z uwagi na ich znaczenie dla polskiej racji 
stanu, nad wydarzeniami z jesieni 1939 roku.

Wspomniano wcześniej, że wybuch II wojny światowej wprowadzał istot-
ne zmiany w funkcjonowaniu Kurii Polowej WP, wchodziły bowiem w życie 
przepisy przewidziane dla działań zbrojnych na terenie kraju. Niekorzystny 
rozwój sytuacji na froncie spowodował jednak, że bp Gawlina udał się do 
Rzymu, by poinformować papieża Piusa XII o tragicznej sytuacji kraju i uzy-
skać potwierdzenie obowiązywania swojej personalnej jurysdykcji poza jego 
granicami. Zawarty wcześniej Konkordat ograniczał bowiem jego upraw-
nienia do terytorium Polski, natomiast nie wykluczało takiego rozwiązania 
interpretowane rozszerzająco prawo kanoniczne. Organizacja parafii, w tym 
przypadku wojskowej, mogła być bowiem niezależna od terytorium i opierać 
się wyłącznie na bezpośrednim stosunku proboszcza do wiernych, a zatem 
mogła zostać utworzona dla pewnej grupy osób i odpowiadać wymogom pa-
rafii personalnej29. Wprawdzie duszpasterstwo wojskowe zamykało się zwykle  
w granicach danego państwa (jurysdykcja jego zwierzchników kościelnych 
nie jest terytorialna, lecz personalna), jednak w przypadku przejściowych 
problemów związanych ze stanem wojny i koniecznością czasowego pozo-

28J. Gawlina, Wspomnienia, oprac. ks. J. Myszor, Katowice 2004, s. 9-12.
29I. S. Grabowski, Prawo kanoniczne, Warszawa 1948, s. 180.
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stawania z „parafianami” poza krajem można byłoby mówić o jej ciągłości 
działań30. Gawlina, składając 7 października stosowny wniosek, argumento-
wał „Walczy jeszcze nasza flota, a nowa armia tworzy się we Francji (…) jak 
dotąd pod własnym sztandarem”31. Równolegle pojawiły się w kręgu dyplo-
matów watykańskich niepokojące dla hierarchy sygnały, by z uwagi na nieja-
sną sytuację polityczną w Europie włączyć biskupa pod jurysdykcję jednego 
z ordynariuszy francuskich, z jednoczesną delegacją do oddziałów polskich. 
Stanowczy sprzeciw biskupa oddalił niebezpieczne rozważania32. Jednocze-
śnie na ręce sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Maglione wpłynęły  
5 października listy od przebywającego w Rzymie od 19 września 1939 roku 
prymasa Augusta Hlonda zawierające odpis jego korespondencji z zaprzysię-
żonym nowym prezydentem RP Władysławem Raczkiewiczem. Ten ostatni 
pisał kilka dni wcześniej między innymi: „Pragnę zapewnić Eminencjo Pry-
masa Polski i przez Niego Ich Ekscelencje biskupów z Polski, że stojąc na czele 
państwa, w czasie, gdy jego terytorium jest okupowane przez wrogów nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, będę działać z pełnym przekonaniem, że walka  
o integralność i niepodległość naszego państwa jest także walką dla Kościoła 
i cywilizacji chrześcijańskiej”33. Argumenty użyte przez stronę polską okazały 
się skuteczne. Z całą pewnością dodatkowy wpływ na wydanie 12 paździer-
nika 1939 roku przez papieża Piusa XII pozytywnej decyzji dla kontynuacji 
jurysdykcji Biskupa Polowego Wojska Polskiego miało ogólne nastawienie 
Głowy Kościoła do światowego konfliktu i jego pierwszej ofiary, a także uzna-
nie, że nastąpiło złamanie prawa międzynarodowego34. Znalazło to ostatnie 

30Tamże.
31Sub proprio vexillo adhuc , cyt. za J. Gawlina, s. 155.
32„Kiedy ja jestem ordynariuszem, a nie delegatem, i pragnę występować jako Biskup Polo-

wy Wojsk Polskich”, tamże.
33Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale, vol. 3, Le Saint Siè-

ge et la situation religieuse en Pologne et dans les pays baltes 1939-1945, s. 92-94. Prymas August 
Hlond od początku pobytu w Rzymie podjął wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć walczącą 
Rzeczpospolitą. Został przyjęty przez Piusa XII, spotykał się z dyplomatami oraz duchownymi 
przebywającymi we Włoszech, w tym między innymi z „czarnym papieżem”, generałem jezuitów 
o. Ledóchowskim, organizował pomoc materialną dla uchodźców, alarmował opinię międzynaro-
dową raportami o sytuacji w Polsce. Zob. Prymas August Hlond w latach wojny 1939-1945 według 
zapisków jego kapelana ks. dr. Bolesława Filipiaka, w: Sacrum Poloniae Millennium, rozprawy, szki-
ce, materiały historyczne, Rzym 1962, t. XI, s. 481-482.

34Papież Pius XII od początku, co pokazuje korespondencja Stolicy Apostolskiej z hierarcha-
mi Kościoła oraz dyplomatami, był zdecydowanym przeciwnikiem podjętych przez III Rzeszę 
agresywnych działań w Europie. Trudno powiedzieć, czy dodatkowy wpływ na decyzję papieża  
o uznaniu ciągłości władzy nowego rządu polskiego, już emigracyjnego, miała kłamliwa odpowiedź 
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potwierdzenie w przemówieniu wigilijnym Ojca św. w 1939 roku do zgro-
madzonych w Rzymie kardynałów, w którym powiedział: „Musieliśmy być 
świadkami szeregu czynów, nie do pogodzenia nie tylko z normami pozy-
tywnego prawa narodów, ale też prawa naturalnego, a nawet z elementarnymi 
uczuciami ludzkości, czynów, które wykazują w jak chaotycznym błędnym 
kole porusza się poczucie prawa, zwichnięte przez względy czystego utylita-
ryzmu. Do tej kategorii należą: napad na mały, pracowity i pokojowy naród, 
pod pretekstem groźby ani nie istniejącej, ani nie zamierzonej, ani nawet 
możliwej”35. W tamtym okresie upubliczniono również Jego encyklikę Sum-
mi Pontificatus, w której wspominał o „narodzie tak Nam drogim, tej Polsce, 
która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie 
zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji – o czym historia nigdy 
nie zapomni – ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludz-
kości”36. Stanowisko Stolicy Apostolskiej oznaczało de facto uznanie legalności 
i ciągłości istnienia władz II Rzeczypospolitej poza granicami, bez zmian dla 
ich podmiotowości w rozumieniu prawa międzynarodowego. Ten ważny akt 
miał miejsce w czasie, gdy zszokowana Europa nie wypracowała jeszcze jed-
nolitego stanowiska politycznego w obliczu tak gwałtownych zmian będących 
udziałem Hitlera i Stalina, którzy wskazywali na koniec polskiej państwowo-
ści. Formalne odtwarzanie na emigracji struktury władzy II RP, w pojęciu 
prawa międzynarodowego było czymś nowym i zaskakującym dla innych 
państw. Wcześniejsze wypadki Etiopii (zajętej przez Włochy w 1935 roku), 
Austrii (1938), Czechosłowacji (1939) czy Albanii (1939) były nieporówny-
walne chociażby z dwóch powodów: braku sojuszy obronnych oraz, pozor-
nej przynajmniej, akceptacji wspomnianych państw dla nowego porządku po 
wkroczeniu obcych wojsk niemieckich. Podobne do Watykanu stanowisko 

niemieckiej dyplomacji, która zapewniła jeszcze 31 sierpnia 1939 roku, jak sugeruje ambasador 
francuski przy Stolicy Apostolskiej, o „przyjęciu prośby Ojca św. [o pokojowe rozwiązania i po-
wstrzymanie się od działań wojennych] i zastosowaniu się do niej”. Następnego dnia dokonano 
ataku na Polskę, fragment książki F. Charles-Roux, Huit ans au Vatican, w: Pius a Polska 1939-1949, 
przemówienia, listy, komentarze, oprac. K. Papée, Rzym 1954, s. 12. Szerzej o działaniach dyplomacji 
watykańskiej w 1939 roku w: Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale.

35Fragmenty przemówienia do kardynałów z 24 grudnia 1939 r., w: Pius a Polska 1939-1949,  
s. 21. Pius XII do ostatnich chwil przed wybuchem wojny podejmował próby utrzymania pokoju, 
P. Blet. Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Katowice 2000, s. 25-54.

36Instytut i Muzeum Polskie im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie [dalej: IMPS], 
sygn. A.XI.65/15, Rozkaz wewnętrzny duchowieństwa Polskich Sił Zbrojnych nr 1 z 1 czerwca 
1940 r., Akta Stolicy Apostolskiej 1939-1945, b.p.; J. Gawlina, s. 156; S. Wesoły, s. 24. 
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zajęły nieco wcześniej Stany Zjednoczone, wydając 2 października 1939 roku 
prasowe oświadczenie, w którym stwierdzono, że okupacja terytorium nie 
powoduje prawnie upadku rządu powołanego na bazie obowiązującej kon-
stytucji37. Należy jednak zauważyć, że w przypadku tego ostatniego mamy do 
czynienia z krajem pozaeuropejskim i bezpiecznym z punktu widzenia ów-
czesnych wydarzeń, ale także nie związanym formalnymi sojuszami z Polską. 
Co ciekawe, papież Pius XII poinformował o zgodzie dotyczącej jurysdykcji 
dla bp. Gawliny w liście z grudnia 1940 roku do pozostającego w okupowany 
kraju „Ojca Narodu” abp. Adama S. Sapiehy, pisząc: „Ułatwiliśmy wam dusz-
pasterską pracę przez udzielenie nadzwyczajnych władz: waszym uchodźcom, 
waszym wygnańcom, waszym żołnierzom...”38. 

Kolejne ważne uzupełnienie rozważań nad statusem biskupa polowego  
i jego relacji z władzami na uchodźstwie stanowią dziesiątki różnych opra-
cowań i przyczynków, które ukazały się w ostatnich kilkudziesięciu latach. 
Są wśród nich prace: Marcina Bronisława Chrostowskiego39, Juliana Hu-
meńskiego40, Zygmunta Kotkowskiego41, ks. Jerzego Myszora42, Janusza 
Odziemkowskiego43, Zofii Waszkiewicz44, Zbigniewa Werry45, ks. płk. Marka 

37Dokument Departamentu Stanu opublikowany 7 października 1939 roku w Waszyngtonie, 
zob. L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1980, s. 24. Dość powiedzieć, że formalne 
uznanie nowych władz RP i podpisanie umowy polityczno-wojskowej ze strony sojuszniczej Wiel-
kiej Brytanii nastąpiło 18 listopada 1939 roku, natomiast ze strony Francji – bezprawnie ingerującej 
wcześniej w sukcesję po prezydencie I. Mościckim i premierze F. Sławoju-Składkowskim – 4 stycznia 
1940 roku. W wypadku tego ostatniego kraju pewne atrybuty suwerenności polskich władz obser-
wowano już po 22 listopada, czyli po akceptacji przez Paryż eksterytorialności siedziby prezydenta 
Raczkiewicza i ministerstw w Angers, zob. H. Batowski, Z dziejów dyplomacji na obczyźnie (wrzesień 
1939-lipiec 1941), Kraków 1984, s. 91-112.

38List papieża Piusa XII do abp. Adama S. Sapiehy z 23 grudnia 1940 r., w: Pius a Polska 1939-
1949, s. 28-29.

39M. Chrostowski, Ks. biskup J. Gawlina wśród wojska polskiego w Rosji, Brighton 1946. 
40J. Humeński, Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych 1939-1945, Warszawa 1969; 

Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, red. J. Humeński, Warszawa 1984 
41Z. Kotkowski, Biskup polowy ks. Józef Gawlina, Londyn 1964. 
42Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, ed. dok. i wprow. J. Myszor, Katowice 2013. 
43J. Odziemkowski, Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945, Warszawa 1998; tenże 

wraz z B. Spychałą, Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987; tenże 
wraz z S. Frątczakiem, Polskie duszpasterstwo wojskowe, Warszawa 1996. 

44Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, Toruń 2002.
45Z. Werra, Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. 

Władysława Andersa 1941-1947, Warszawa 2009. 
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Wesołowskiego46, o. Stanisława Wilka47, a także wielu innych autorów, którzy  
w mniejszym lub większym stopniu przybliżali działalność bp. Gawliny48. 

Nowym obszarem dalszych poszukiwań źródłowych winny być z pew-
nością, niestety najczęściej trudno dostępne w przypadku omawianej grupy 
osób, zasoby archiwalne państw zachodnich, obserwujących stosunki we-
wnątrz polskiego środowiska. W tym miejscu warto przytoczyć fragment 
jednego z ściśle tajnych raportów wywiadu amerykańskiego opublikowany 
przez Harveya Sarnera w książce Generał Anders i żołnierze II Korpusu Pol-
skiego, w którym odnotowano, że stosunki pomiędzy Gawliną a Sikorskim 
nie były najlepsze. Zgodnie z zapisami, jeszcze nie w pełni odtajnionego do-
kumentu, ten drugi uważał hierarchę „za kryptopiłsudczyka, biskup zaś nie-
pokoił się, że Sikorski otaczał się masonami, którzy podobno mają na niego 
znaczny wpływ”49. Z pewnością podobne dokumenty znajdują się w archi-
wach sowieckich.

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że wszystkie 
źródła i materiały wskazują na istnienie pewnych nieporozumień pomię-
dzy Biskupem Polowym Wojska Polskiego Józefem Gawliną a władzami na 
uchodźstwie, których przyczyn należy upatrywać we wzajemnych uprzedze-
niach, dynamice wydarzeń wojennych, konieczności szybkiego reagowania 
na wyzwania bez wymaganych prawem uzgodnień, a także w problemach 
z bezpośrednią komunikacją i tym samym przekazywaniu stronom zdefor-
mowanego obrazu działań i oczekiwań. Nie były one jednak tak znaczące, by 
w jakikolwiek sposób wpłynęły po latach na decyzję o pochowaniu Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego, a po wojnie opiekuna polskiej emigracji, wśród 
żołnierzy II Korpusu na Monte Cassino, gdzie wyryto w kamieniu znamien-
ne, także w odniesieniu do jego posługi słowa: „Przechodniu, powiedz Pol-
sce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”.

46M. Wesołowski, Duszpasterstwo w II Korpusie gen. Władysława Andersa, Kielce 2004; tegoż, 
Świętość żołnierza w nauczaniu Biskupa Polowego Józefa Gawliny, Warszawa 2003; Duszpasterstwo 
wojskowe wobec działań zbrojnych II wojny światowej w świetle dokumentów i rozporządzeń bisku-
pa polowego polskich sił zbrojnych na Zachodzie, oprac. M. Wesołowski, Warszawa 2007. 

47S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992
48Przykładowo można wymienić: Służba duszpasterska kapelanów Wojska Polskiego na fron-

tach II wojny światowej 1939-1945, red. B. Polak, Sianów 2003; W. Cieński, Z dziejów polskiego 
duszpasterstwa wojskowego w latach 1941-1945 od Związku Radzieckiego do Wielkiej Brytanii, 
„Duszpasterz Polski Zagranicą”, nr 2/1985, s. 286-33; nr 3/1985, s. 513-545; nr 1/1986, s. 117-133; 

49H. Sarner, Generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego, Poznań 200, s. 93 (przypis 104).
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The legal status of Military Ordinary of the Polish Armed Forces 
Józef Gawlina and his relations with the authorities 
of the Polish Republic in exile-sources and materials
The article attempts to present, in terms of available resources and 
materials, the legal status of Military Ordinary of the Polish Armed 
Forces Józef Gawlina and his relations with the authorities of the 
Polish emigration in the years 1939-1945. The author analyzes the 
available resources in order to confront, emerging during World 
War II and afterwards,  allegations of abuse of jurisdiction by hie-
rarchy and its excessive involvement in the issues which were the 
domain of state authorities. In light of the widely available sources 
and materials, the previously articulated thesis proved questiona-
ble, and the reasons for formulating them should be sought in mu-
tual prejudices, the dynamics of the events of war, the need for a ra-
pid response without arrangements required by law, the problems 
of direct communication and thus transferring  the deformed ima-
ge of the actions and expectations to those who were interested in 
that.

Słowa kluczowe: 
abp Józef Gawlina, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, rząd Rze-
czypospolitej Polskiej na uchodźstwie, status prawny biskupa po-
lowego

Key words: 
archbishop Józef Gawlina, Military Ordinariate of Poland, the Po-
lish Republic in exile, the legal status of Military Ordinary
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