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BILANS DEKADY
Z WOJCIECHEM ŻUKOWSKIM,
BURMISTRZEM TOMASZOWA LUBELSKIEGO,
W ROCZNICĘ CZTERECHSETLECIA MIASTA
ROZMAWIAŁA EWA MONASTYRSKA
Ewa Monastyrska: Panie Burmistrzu. Obchody jubileuszu 400-lecia
miasta to zapewne również okazja do podsumowań. Może nawet refleksji? Co w tym czasie udało się dokonać?
Wojciech Żukowski: Tak, każdy jubileusz skłania do podsumowań.
Jubileusz miasta zbiegł się z otrzymaniem przeze mnie po raz 10 absolutorium. Z oczywistych względów trzeba się rozliczyć (śmiech). W tym
miejscu chciałem podkreślić ogromną rolę moich współpracowników. Bez
zaangażowania urzędników pracujących w Urzędzie Miasta, ich kompetencji
burmistrz niewiele by zdziałał. Podziękowania chciałbym przekazać też
pracownikom jednostek podległych. Jeśli obecnie mówi się o pozytywnej
zmianie wizerunku miasta, to jest to nasze wspólne dzieło. Wszystkim
bardzo dziękuję.
A tak konkretnie. Jak by Pan ocenił ostatnią dekadę? Bilans dodatni…?
Gdy 8 grudnia 2010 r. składałem ślubowanie, miałem sprecyzowane
plany dotyczące trzech inwestycji, na które oczekiwali mieszkańcy. Stanowiły
marzenie, o których słyszałem od wielu lat, a których realizację zapowiadali
kolejni burmistrzowie. Była to budowa krytej pływalni oraz obwodnicy
Tomaszowa Lubelskiego. Trzecim elementem deklaracji była budowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Z tych trzech głównych inwestycji
udało się zrealizować dwie. Koncepcja budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów upadła w wyniku postępowania administracyjnego. Może kiedyś
wróci w innym kształcie. Zrealizowałem te, które w największym stopniu
dotyczyły mieszkańców.
Dlaczego trzeba było czekać aż 10 lat?
Naczelną zasadą, którą kierowałem się przy realizowaniu inwestycji, było pozyskiwanie środków zewnętrznych, czyli dotacji. Obiecałem
mieszkańcom, że postaram się nie zmarnować żadnej szansy na pozyskanie środków i starałem się to konsekwentnie realizować. Wymaga to
wielu zabiegów, czasu, ale finis coronat opus. Zupełnie inaczej wyglądało
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przygotowanie do budowy obwodnicy miasta. Gdy obejmowałem funkcję
burmistrza, pewne poczynania związane z obwodnicą były już rozpoczęte.
W obiegu prawnym była decyzja lokalizacyjna, a proces wykupu gruntów
był bardzo zaawansowany. Nie było jednak woli politycznej i inwestycja
została wstrzymana. Trzeba było kilku lat udowadniania, że inwestycja ta
zapewni bezpieczeństwo miastu i jego mieszkańcom. Poprawi też możliwości rozwojowe miasta. Organizowaliśmy protesty, udowadniając, że
jesteśmy wytrwali i dążymy do celu. Udało się. W roku 2017 decyzją nowego rządu została podpisana umowa na budowę obwodnicy, która w tej
chwili jest już wykonana. To wielka sprawa dla wszystkich. Zwłaszcza gdy
uświadomimy sobie, że pierwsze przymiarki do budowy nastąpiły przed
II wojną światową. Podobno obecny przebieg zasadniczo jest zbieżny z tym
przedwojennym. Ciekawe, prawda? Należy dodać, że GDDKiA podpisała
umowę na realizację całego przebiegu w kategorii drogi ekspresowej. A więc
do końca 2022 r. powinniśmy już w całości jechać ekspresową. Zgodnie
z zapowiedzią do 2026–2027 tędy wyjedziemy do Warszawy. To będzie
prawdziwy przełom w zbliżeniu Tomaszowa ze światem. To rzeczywisty
koniec wykluczenia komunikacyjnego. A są jeszcze plany budowy linii
kolejowej przez nasze miasto. Ale to osobny temat.
Drugim obiektem marzeń była kryta pływalnia.
Z całą pewnością.
Wielokrotnie otrzymywałem kartki i listy od
dzieci, które prosiły
o krytą pływalnię. To
był stały temat spotkań.
Jednak tak duży obiekt
wymagał przemyślanej
koncepcji lokalizacji, zakresu funkcjonalnego
oraz źródeł finansowania. Nie chcieliśmy brać
wielomilionowego kredytu, który by ograniczał
inne inwestycje. Chociaż
i takie podpowiedzi
słyszałem. Wybraliśmy
też lokalizację tańszą
w budowie i utrzymaniu. Zabiegi o finansowanie zakończyły się
Kryta pływalnia w Tomaszowie Lubelskim.
Fot. A. Sigłowa
sukcesem dopiero po
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zmianie rządu w 2015 r. Wtedy pojawiła się koncepcja zrównoważonego
rozwoju w odróżnieniu od wcześniejszej, dyfuzyjno-polaryzacyjnej. Wraz
z „dobrą zmianą” pojawiły się środki przekazywane mniejszym ośrodkom,
takim jak Tomaszów Lubelski. Ważnym momentem było też przekonanie
ministra sportu do budowy krytej pływalni. Ta decyzja pozwoliła rozpocząć budowę. I tak się stało, chociaż moment na rozpoczęcie był trudny.
Znacznie wzrosły koszty po przetargu. Wartość inwestycji z 22 mln zł
osiągnęła ponad 32 mln zł. Ale, „kto się śmieli, ten korzysta”… Należy
podkreślić, że trafiliśmy też na korzystne zmiany polityczne w samorządzie
województwa lubelskiego. Jedną z pierwszych decyzji, jakie podjął nowy
Zarząd pod kierunkiem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława
Stawiarskiego, było zwiększenie poziomu finansowania Krytej Pływalni
do 18 mln zł. Skorzystaliśmy również ze środków rezerwy Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, bo tam też mamy przyjaciół, a także Starostwa
Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Z tych źródeł otrzymaliśmy po
3 mln zł. Marzenia dzięki śmiałym decyzjom zostały zrealizowane, a krąg
przyjaciół naszego miasta powiększył się o liczne grono. W czasie jubileuszu będzie czas na podziękowania.
Ale to tylko część pozytywnych zmian. Tomaszów wypiękniał.
Za ten pozytywny obraz miasta odpowiadają przede wszystkim mieszkańcy, którzy bez wątpienia dbają o swoje domy i ogrody. Z roku na
rok one po prostu pięknieją. Aż serce rośnie. Oczywiście jako miasto też
włączyliśmy się w ten proces. Takim ważnym momentem było przystąpienie w 2012 r. do programu Termomodernizacji Budynków Użyteczności
Publicznej, którego wartość przekroczyła 12 mln zł. Dzięki temu szkoły
i przedszkola oraz pozostałe budynki zarządzane przez miasto wypiękniały,
a ich ogrzewanie znacznie potaniało. Naturalnie to też obniżenie emisji
CO2. Kolejnym krokiem do poprawy wizerunku miasta była realizacja
Programu Rewitalizacji Miasta. Pierwszy obejmował lata 2007–2013 i dotyczył rewitalizacji parku miejskiego oraz rynku miasta. Tutaj trafiliśmy
„w dziesiątkę”. Mieszkańcy potrzebowali nowego wizerunku przestrzeni
publicznych. Estetycznego i bezpiecznego. Każde miasto potrzebuje „serca”.
Na miarę możliwości taką funkcję pełni rynek. Oczywiście z ograniczeniami wynikającymi z przecięcia drogami. W ogóle przywróciliśmy pojęcie
„rynek”. Wcześniej wszyscy mówili „rondo”. Po włączeniu remontu ulic
Śródmieścia ta część miasta uzyskała nowy blask. Powstał duży parking
przy ul. Królewskiej, a toalety publiczne już przestały straszyć. Z tego
samego powodu nastąpiła kompleksowa modernizacja Parku Miejskiego.
Nowe alejki, fontanna, skatepark, amfiteatr – to przyciąga dorosłych i dzieci.
Dodatkowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo było wykonanie
monitoringu miejskiego. Dzisiaj w mieście są już 53 kamery. Wiem, że to
znacznie podniosło bezpieczeństwo wielu miejsc. To też promocja miasta.

9

Bilans dekady...

Rocznik Tomaszowski 10

Fontanna w zrewitalizowanym Parku Miejskim im. Augusta Krzyżanowskiego.
Fot. P. Łoza

Wielu mieszkańców przebywających za granicą zagląda okiem kamery do
swojego ukochanego Tomaszowa. Następny Program Rewitalizacji na lata
2013–2020 obejmował właśnie modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji,
w tym budowę basenu, budownictwo socjalne, a także programy dla seniorów. Gdybyśmy złożyli wartość całkowitą, to przekroczymy 45 mln zł.
To ogromna kwota. Ale potrzeby były też wielkie. Zwłaszcza budownictwo
socjalne. Pierwsze tygodnie mojego urzędowania w 2010 r. pokazały, jak
ważna jest pomoc osobom, które nie mogą sobie same poradzić z życiowymi
trudnościami. Od tego czasu, poprzez realizację kilku inwestycji, udało się
znacznie zwiększyć liczbę mieszkań socjalnych. Rozpoczęliśmy od dużego programu przystosowania budynku przy ul. Zamojskiej. Powstało 16
mieszkań, potem dodatkowych sześć. W ostatnim czasie wybudowaliśmy
46 mieszkań przy ul. Wyzwolenia i Rybickiego. W znacznej części zamieszkają w nich dotychczasowi lokatorzy „baraków” z osiedla Koszary. Stan
techniczny budynków uniemożliwiał prace remontowe. Nowe mieszkania
otrzymają też inne rodziny, co wpłynie korzystnie na planowany proces
resocjalizacji. Wiąże się to z zakładanym celem programu: przywracania
wiary w możliwości samodzielnego funkcjonowania. Oczywiście to bardzo
trudny proces, ale możliwy. Temu też będą służyły programy społeczne.
Jestem przekonany, że Koszary za kilka lat nie będą miejscem o złej opinii.
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Znacznie zmieniła się także Miejska Biblioteka Publiczna oraz Kino
przy TDK.
To także dowód wykorzystania środków zewnętrznych. Nasze kino
jest już kinem cyfrowym z możliwością oglądania w systemie 3D. Dzięki
temu premiery nowych filmów wielokrotnie pokrywają się z premierami
warszawskimi. Wprowadziliśmy nowoczesny system rezerwacji biletów.
Teraz pozostaje tylko zachęcać do oglądania nowości filmowych. Z kolei
Miejska Biblioteka Publiczna zmieniła się całkowicie. Należy podkreślić,
że obok Tomaszowskiego Domu Kultury jest to drugie kulturotwórcze
miejsce w mieście. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń. Zainstalowano windę oraz
wprowadzono nowoczesne systemy wypożyczania. Czytelnie przyciągają
swoim wyglądem, a zasoby biblioteczne znacznie się wzbogaciły. Ogólnie
wartość robót to ponad 1,3 mln zł. Trzeba podkreślić, że to osobista zasługa
ówczesnego dyrektora Tomasza Zielińskiego (obecnego posła na Sejm RP).
Dzięki ciekawym rozwiązaniom jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych
bibliotek w województwie. Osiąga też świetne wyniki w wypożyczaniu.
Ale to już zasługa obecnego dyrektora i personelu.
Całkowicie zmienił się również Zielony Rynek.
To rzeczywiście zmiana całkowita. Muszę przyznać, że gdy zobaczyłem projekt, to miałem wątpliwości. Przekonały mnie opinie samych
zainteresowanych, czyli handlujących w tym miejscu. Podczas konsultacji projektant Marek Wiśniewski przedstawił swoją wizję funkcjonalną
i architektoniczną, nawiązującą do stylu roztoczańskiego. Uzyskał akceptację. Gdy przystępowaliśmy do realizacji w 2018 r., w tamtym miejscu
obowiązywała epoka PRL-u. Teraz wszystko się zmieniło. Wiem, że są
osoby, które nadal krytykują te rozwiązania. Ale handlujący i kupujący
są zadowoleni, a Marek Wiśniewski dostał wiele nagród, w tym „Złotą
Cegłę”. Cieszą też opinie licznych osób twierdzących, że to jedno z najciekawszych rozwiązań w Polsce.
Mieszkańcy cieszą się, że mogą wykazać się pomysłami w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Idea Budżetu Obywatelskiego to stosunkowo nowa inicjatywa. To była
moja obietnica w wyborach w 2014 r. Zauważyłem wówczas, że wśród
mieszkańców maleje zainteresowanie inwestycjami. To oczywiście wyraz
zaufania do władz, ale też niebezpieczny proces alienacji. Postanowiliśmy
stworzyć mechanizm odwrotny. Mieszkańcy zgłaszają, czego potrzebują.
Później w drodze głosowania wybierają najbardziej oczekiwane zadania.
Trzeba podkreślić, że obniżyliśmy w tym działaniu wiek uczestników.
Zarówno zgłaszanie pomysłów, jak i samo głosowanie jest możliwe dla
mieszkańców, którzy mają ukończone 16 lat. To takie wejście w dorosłą
odpowiedzialność. Przez kolejne edycje wybudowano wiele placów za-
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baw, pracowni szkolnych, parkingów, inicjatyw kulturalnych i innych.
Przeznaczono ogółem ponad 1 mln zł.
Nie możemy zapomnieć o Ośrodku Sportu i Rekreacji, na którym
odbywają się wydarzenia o randze międzynarodowej.
Aktywny wypoczynek to także droga rozwoju miasta. Od wielu lat
mówimy o rozwoju tego ośrodku jako o swoistej „Spale Roztocza”, czyli
ośrodku, w którym będą przygotowywać się sportowcy z Polski i zagranicy.
Poza krytą pływalnią z nowoczesną odnową biologiczną mamy przecież
wyremontowaną halę sportową, dwa odrestaurowane tory wrotkarskie,
boiska piłkarskie, korty tenisowe no i to, co jest naszym „flagowym okrętem” – trasy do narciarstwa biegowego na Siwej Dolinie. Proces rozbudowy
opierał się zawsze na takim samym założeniu. Najpierw musi powstać
środowisko sportowe, później powstaje baza. Bez sztuczności. A sukcesy
sportowcy mają ogromne. Nie można nie wspomnieć o Monice Skinder. To
nasza duma i nadzieja polskiego narciarstwa biegowego. Mistrzyni świata
i już czterokrotna mistrzyni Polski. A to wciąż juniorka. Nasz klub MULKS
jest od lat najlepszym klubem szkolenia narciarzy. Wyniki same mówią za
siebie… Obecnie, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, w bieżącym roku
przystępujemy do modernizacji boiska piłkarskiego o zaplecze lekkoatletyczne
z bieżnią. To całkowicie zmieni nie tylko wygląd, ale i funkcje obiektu. Już
teraz pojawiają się głosy, że narodowa kadra lekkoatletyczna będzie z nich
korzystała. W ramach tej samej inwestycji powstanie Akademia Karate. To
również marzenie środowiska karateków, które w naszym mieście doskonale
funkcjonuje i zrzesza ponad 100 sportowców. Obiekt będzie doskonałym
uzupełnieniem zaplecza ogólnorozwojowego. Jeśli ktoś by powiedział, że
to wyczerpuje wszystkie potrzeby, to jest w błędzie. Dzięki wpisaniu do
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego zadania: „Budowa Centrum
narciarstwa biegowego i wrotkarstwa w Tomaszowie lubelskim” czeka nas
rozbudowa tego obszaru. Za wcześnie mówić o zakresie prac, ale będą
one dotyczyły modernizacji naśnieżania tras biegowych oraz zadaszenia
toru wrotkarskiego do jazdy szybkiej. Możliwe jest również wybudowanie zaplecza socjalno-magazynowego dla sportowców. Przed nami prace
koncepcyjno-projektowe. Warto w tym miejscu podziękować władzom
Nadleśnictwa Tomaszów, bez którego przychylności nic byśmy nie zrobili.
A tak Siwa Dolina tętni życiem sportowym. Zarówno latem, jak i zimą.
Tomaszów to stolica powiatu. Korzyści czy obowiązki?
Jesteśmy stolicą powiatu i wiele zadań, których się podejmujemy, służy dobru wspólnemu. Nie ograniczamy możliwości korzystania z oferty
kulturalnej czy sportowej tylko dla mieszkańców miasta. To oczywiste.
Wśród młodych adeptów piłki nożnej, narciarstwa czy karate jest wielu
mieszkańców gmin ościennych. Noblesse oblige (śmiech). Staramy się również
wspomagać realizację zadań prowadzonych stricte przez samorząd powiato-
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Tomaszowski rynek po rewitalizacji. Fot. P. Łoza

wy. Na przykład przekazaliśmy pomoc powiatowi w wysokości 700 tys. zł
na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Uważam, że zachowaliśmy się, „jak trzeba”, bo SOR służy teraz nam wszystkim. Nie wszystkie
samorządy z powiatu tak zrobiły. Wsparliśmy również Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na bieżąco pomagamy
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji. Miasto, dostrzegając potrzebę,
po prostu stara się pomóc. W roku 2021 chcemy partycypować w zakupie
nowego radiowozu, włączając się w inicjatywę Marszałka Województwa, bo
ma to służyć bezpieczeństwu nas wszystkich. Odrębny rozdział pisaliśmy
podczas pandemii. W Tomaszowie dwukrotnie tworzyliśmy izolatorium,
odpowiadając na prośbę wojewody i starosty. Na nas zawsze można liczyć.
Miasto współpracuje także z sąsiednimi państwami, zwłaszcza
z Ukrainą. Na czym polega ta współpraca i jaki jest jej cel?
Ze względu na przygraniczne położenie Tomaszowa od początku
mojej działalności w samorządzie ten element był dla mnie ważny i to
wprowadziłem do priorytetów działalności. Świadomie postanowiliśmy
wykreować nasze miasto jako miejsce, które będzie ośrodkiem współpracy
międzynarodowej, przede wszystkim z Ukrainą. Ważną rolę odegrały tu
władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pamiętajmy,
że Uniwersytet od 1995 r. był obecny w Tomaszowie Lubelskim. Jednak
ze względu na demografię redukował swoją obecność w mieście. We

13

Bilans dekady...

Rocznik Tomaszowski 10

współpracy z ks. Antonim Dembińskim, byłym rektorem, poszukując
nowej formy obecności uczelni w mieście, organizowaliśmy przez kilka
lat Polsko-Ukraińskie Transgraniczne Samorządowe Forum Gospodarcze,
które właśnie stworzyło wizerunek Tomaszowa jako ośrodka współpracy. Ważny był również program realizowany w roku 2016: „Tomaszów
Lubelski – sukces polskiej transformacji ustrojowej”, finansowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było przedstawienie
samorządom z Ukrainy rozwiązań prawnych i instytucjonalnych na
przykładzie Tomaszowa Lubelskiego. Program ten okazał się niezwykle
ważny. Wiele samorządów ukraińskich, przyjeżdżając do nas, zauważyło,
że jesteśmy otwarci na współpracę. To budowało naszą pozycję. Jednak
przełomem było utworzenie w 2019 r. Transgranicznego Rezerwatu
Biosfery UNESCO. Wtedy stało się możliwe przystąpienie do realizacji
pomysłu utworzenia Euroregionu Roztocze. Dzięki przychylności władz
samorządu województwa lubelskiego oraz innych samorządów stworzyliśmy najpierw Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze, jako
stowarzyszenie opierające się na prawie polskim. Następnie przekonaliśmy
samorządy z Ukrainy, by założyły analogiczne stowarzyszenie. Dzięki
tym dwóm organizacjom od 27 stycznia 2021 r. został powołany Związek
Transgraniczny Euroregion Roztocze w oparciu o konwencję madrycką.
To najmłodszy Euroregion Unii Europejskiej. Biuro Euroregionu mieści się w Tomaszowie Lubelskim, który postrzegany jest jako centralny
ośrodek Roztocza. Pomimo krótkiego okresu działalności już możemy się
pochwalić uzyskaniem dużego dofinansowania z Narodowego Instytutu
Wolności (800 tys. zł) z przeznaczeniem na wspomaganie kultury regionalnej, grantów Instytutu Felczaka oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Lublinie. Wszystko wskazuje na to, że dzięki zaangażowaniu biura Euroregionu powstanie największy projekt modernizacji ścieżek
rowerowych na Roztoczu. Jego wartość przekroczy 250 mln zł. Dla mnie
osobistym zaszczytem jest kierowanie jego działalnością. Jeśli dodamy, że
po stronie polskiej należą do stowarzyszenia 53 samorządy, to pokazuje,
że decyzja o utworzeniu była słuszna. Myślę, że Euroregion stanie się
kołem zamachowym dla Roztocza i Tomaszowa Lubelskiego. Przyszłość
pokaże, jak to narzędzie rozwoju zostanie wykorzystane. Bo utworzenie
Euroregionu Roztocze jest narzędziem, a nie celem. Niektórzy tego nie
rozumieją. Trzeba czasu…
Ale Tomaszów Lubelski żyje nie tylko historią miasta, ale i państwa.
Upamiętniane są wszystkie ważne wydarzenia zarówno patriotyczne,
jak i religijne.
To oczywiste. Z wykształcenia jestem historykiem i dla mnie historia to
nie tylko coś, o czym należy pamiętać, ale to element wychowujący oraz
wskazujący kierunek na przyszłość. Historia jest przecież nauczycielką
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Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Źródło: archiwum Urzędu
Miasta Tomaszów Lubelski

życia. Trzeba pamiętać, że organizacja uroczystości patriotycznych oraz
budowa miejsc pamięci to zadanie samorządu gminnego, czyli samorządu
Tomaszowa Lubelskiego. Wszystkie próby wchodzenia w te kompetencje
naruszają porządek prawny oraz burzą wieloletnią tradycję. W pierwszym
okresie urzędowania nie tylko stworzyliśmy kalendarz uroczystości ogólnopolskich, które należy upamiętniać, ale rozszerzyliśmy go o uroczystości
o charakterze lokalnym. Przykładem jest upamiętnienie krwawego dnia
w Tomaszowie Ordynackim, a więc wydarzenia z powstania styczniowego
5 lutego 1863 r. Ostatnio okazało się, że twórczość Artura Grottgera też
ma związki z powstaniem. Z innych wydarzeń należy wymienić obchody
Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz bieg Tropem Wilczym. Dla najmłodszych został wprowadzony program „Mały Patriota”, w którym staramy
się przekazywać najważniejsze treści i symbole narodowe. Uczestnicy
otrzymują potwierdzenie w formie certyfikatu „Małego Patrioty”. Dla
wielu młodych ludzi to ważne przeżycie. A dla mnie słuchanie kolejnych pokoleń dzieci recytujących Katechizm polskiego dziecka Władysława
Bełzy to nie tylko wzruszenie…
Bardzo ważnym elementem działalności propatriotycznej było zrealizowanie projektu Kolumn Pamięci Historycznej. Dzięki przychylności ks. prał.
Czesława Grzyba przy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej powstał
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cykl kolumn odnoszących się do historii państwa i miasta. Rozpoczęliśmy
od Kolumny Chrztu Polski, a zakończyliśmy kolumną odnoszącą się do
katastrofy smoleńskiej. No i największe wydarzenie w kalendarzu – inscenizacja bitew pod Tomaszowem z września 1939 r. Pomimo wielu głosów
negatywnych pozostawiliśmy je w kalendarzu wydarzeń. Dzisiaj to jedno
z największych wydarzeń w województwie lubelskim. Liczni sponsorzy
podkreślają również trafność tej decyzji.
Odrębną formą upamiętnienia przeszłości są wydawnictwa historyczne. Bardzo się cieszę, że w roku 2011 udało się doprowadzić do wydania
pierwszej monografii miasta pod redakcją prof. Ryszarda Szczygła z IH
UMCS. W roku 2013 wznowiono wydawanie „Rocznika Tomaszowskiego”.
W tym roku do czytelników trafi tom dziesiąty. Gratulacje należą się
całemu zespołowi redakcyjnemu pod kierunkiem dr. hab. Marka Siomy,
prof. UMCS.
To była dobra dekada. Wydarzyło się naprawdę wiele. Czy zostało
jednak coś jeszcze do zrobienia w Tomaszowie Lubelskim?
Bardzo wiele. O niektórych już wspomniałem. Myślę, że wciąż przed
Tomaszowem dobry czas. Dzięki rządowej polityce zrównoważonego
rozwoju przed nami programy, które pozwolą nam dalej rozwijać miasto.
Poprawiać bazę edukacyjną szkół podstawowych i rozwijać infrastrukturę
miejską. Może też pozwolą zatrzymać złe tendencje, jak chociażby stałą
utratę mieszkańców. W tym celu przystąpiliśmy do opracowania Strategii
Rozwoju Miasta do roku 2030. Jako główne zadanie postawiliśmy sobie
zatrzymanie negatywnego trendu, jakim jest migracja młodych ludzi.
Podejmiemy się tego zadania. Chcemy, by młodzi ludzie, nawet jeśli
na pewien czas wyjadą, wrócili. Pierwszym elementem tego programu
będzie opracowywany wraz z Gminą Tomaszów Lubelski projekt tzw.
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. To „antidotum” na utratę funkcji
miejskich. W zapowiedzi są niemałe środki finansowe, w kwocie ponad
30 mln zł. W ramach planów chcemy stworzyć lepszą ofertę edukacyjną.
Liczę, że włączą się w to także władze powiatowe i wspólnie stworzymy
taką ofertę, dzięki której nasza młodzież przestanie wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszej edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej. Jest także
pomysł stworzenia Akademii Talentów jako systemu stypendialnego.
Ostatnie sukcesy w zakresie robotyki uczniów SP nr 2 otwierają możliwości utworzenia tam Centrum Robotyki z filiami miejsko-gminnymi. To
może być epokowy zwrot w rozwoju miasta. Nauki ścisłe, robotyka…
a w przyszłości np. „Roztoczańskie Centrum Zdalnego Sterowania”. Może
się trochę rozmarzyłem, ale ja to oczami wyobraźni widzę. Mamy wielką
szansę i ją wykorzystamy!!!
Tomaszów i jego mieszkańcy nie mają kompleksów. Udowodnili to
w przeszłości, udowadniają to dzisiaj i tak będzie w przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.
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A R TRolaYdokumentów
K U lokacyjnych
Ł Y w procesie lokacji miast...

I
Tomasz Zamoyski i jego czasy
– rocznica czterechsetlecia lokacji Tomaszowa
Ryszard Szczygieł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ROLA DOKUMENTÓW LOKACYJNYCH
W PROCESIE LOKACJI MIAST KOŃCA XVI
I PIERWSZEJ POŁOWY XVII WIEKU
NA PRZYKŁADZIE TOMASZOWA
W artykule omówione zostało zjawisko zmiany procedur stosowanych przy prowadzeniu
procesu lokacyjnego niektórych miast prywatnych w ostatnim ćwierćwieczu XVI i w ciągu
XVII w. Przesunięciu uległ czas uzyskania królewskiego przywileju lokacyjnego, od którego
poprzednio rozpoczynano całe przedsięwzięcie. Akt ten nadawał bowiem status miejski całej
inwestycji. W badanym okresie starano się o niego już w trakcie jej realizacji. Inicjator lokacji
wystawiał przy tym własny dokument lokacyjny i prosił monarchę o jego potwierdzenie.
Tak właśnie działo się przy powstawaniu miasta Jelitowa. W czasie prowadzenia tej inwestycji właściciel Tomasz Zamoyski, przejąwszy nadzór nad nią w 1612 r., podejmował różne
decyzje dotyczące tej osady (zmiana nazwy na Tomaszów, sporządzenie pieczęci miejskiej,
nadanie statutu cechowi rzemiosł drzewnych). Dopiero gdy zauważył – jak sam pisał – że
miasto „rośnie i powiększa się”, postanowił spisać rozporządzenia wydawane w związku
z jego organizacją i funkcjonowaniem, do których dodał inne, aby razem mogły stanowić
podstawę prawną ustroju i życia gminy miejskiej. Zawarł je w dokumencie lokacyjnym
wydanym 25 maja 1621 r.
Z jego zapewne inicjatywy doszło też do audiencji delegacji miasta u króla Zygmunta III,
gdy zatrzymał się na postój w pobliżu Tomaszowa. Prosiła ona monarchę o potwierdzenie
dokumentu T. Zamoyskiego. Uczynił to król aktem ogłoszonym 7 października 1621 r.
Zatwierdził postanowienia zawarte w akcie Ordynata, dodał do nich przywilej organizacji
w Tomaszowie składu na sól wiezioną z żup ruskich, nakazał również jego mieszkańcom
dbałość o stan dróg w okolicy. Potwierdzenie królewskie oznaczało nadanie nowemu miastu
statusu miejskiego oraz prawa magdeburskiego. Wystawienie przywileju lokacyjnego, a był
nim akt królewski, w końcowej fazie procesu lokacyjnego sprawiło, że inwestycja tomaszowska
miała przebieg niestandardowy.
Słowa kluczowe: lokacja, proces lokacyjny, prawo magdeburskie, przywilej lokacyjny,
dokument lokacyjny, Tomasz Zamoyski
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Trwająca na ziemiach polskich od XIII w. przebudowa osiedli miejskich
i zakładanie nowych miast, zwana w historiografii ruchem lokacyjnym,
odbywała się według modelu organizacyjnego i prawnego wykształconego wcześniej w Zachodniej Europie, który dotarł tutaj pod nazwą prawa
niemieckiego1. Poza systemem powinności feudalnych opartych na czynszu
dawało ono mieszczanom wolność osobistą, swobodę zajmowania się zawodami pozarolniczymi: handlem, rzemiosłem, usługami, zaś społeczności
powstających miast nadawało też uprawnienia dotyczące organizowania
życia wewnętrznego w sferze gospodarczej, społecznej, bezpieczeństwa,
rozstrzygania sporów oraz tworzenia stowarzyszeń zawodowych. Uzyskanie
prawa niemieckiego tworzyło także przesłanki do kształtowania się ustroju
samorządowego, co jednak w znacznym stopniu było zależne od układu
stosunków miasta z jego właścicielem2.
W historiografii polskiej utrwalił się pogląd, że przyjmowanie wzorów
organizacyjnych nie było bezpośrednim naśladownictwem, ale następowało
„zgodnie z potrzebami ekonomicznymi i aktualną sytuacją polityczną” – jak
pisał przed 45 laty Benedykt Zientara3. W zakres inwestycji lokacyjnych
nowych miast, zwłaszcza w XIV w., wprowadzano liczne zmiany i ulepszenia4. Doprowadziło to do wykształcenia się w czasach panowania króla
Kazimierza Wielkiego pełnego programu lokacyjnego, który był stosowany
przy kolejnych przedsięwzięciach zakładania osad miejskich przynajmniej
przez następne dwa stulecia5.
Był on wykorzystywany przy zakładaniu miast we wszystkich typach
własności: królewskiej, kościelnej oraz możnowładztwa i szlachty, które są też
nazywane miastami prywatnymi. Zarówno w XIV, jak i pierwszej połowie
XV w. w polityce państwa miasta prywatne były traktowane podobnie jak
1
M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 45–62; K. K a m i e ń s k a, Lokacje miast na prawie magdeburskim na
ziemiach polskich do 1370 r., Toruń 1990, s. 9–12; S. G a w l a s, O kształt zjednoczonego Królestwa.
Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 2000,
s. 26–37.
2
M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, op. cit., s. 55–62; K. K a m i ń s k a, op. cit., s. 12–13.
Zob. też H. S a m s o n o w i c z, Tendencje rozwoju sieci miejskiej w Polsce późnośredniowiecznej,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1980, t. 28, s. 341–345.
3
B. Z i e n t a r a, Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast w dobie lokacji, [w:]
Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne,
red. A. Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa 1976, s. 74.
4
R. S z c z y g i e ł, Miasta prywatne w Polsce od XIV wieku do 1772 roku – chronologia lokacji, właściciele, pełnione funkcje, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. 77,
s. 15–17. O ewolucji stosowanego prawa niemieckiego zob. M. M i k u ł a, Prawodawstwo króla
i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386–1572), Kraków 2014, s. 35 i n.
5
A. B e r d e c k a, Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza
Wielkiego (1333–1370), Wrocław 1982, s. 8, 141–147; M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z,
op. cit., s. 80; J. K u r t y k a, Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza
Wielkiego w świetle nowych badań, Kraków 2001, s. 191.
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królewskie. Otrzymywały takie same przywileje i uprawnienia. Dotyczyło
to m.in. prawa apelacji od sądów miejskich, także do sądu monarchy, co
było wpisywane do dyspozycji przywilejów lokacyjnych jeszcze w połowie
XV w. Później sformułowanie to znika z treści tych aktów6.
W drugiej połowie XV w. pojawiły się oznaki rozejścia się drogi rozwojowej miast królewskich i prywatnych. W tych ostatnich wzrosła rola
ich właścicieli, co wiązało się z coraz większym znaczeniem politycznym
społeczeństwa szlacheckiego w życiu państwa i osłabieniem w nim roli
mieszczaństwa7. W końcu XV w. w Królestwie Polskim funkcjonowało
702 miasta, z tego 286 królewskich, 121 kościelnych i 295 prywatnych,
z których aż 176 powstało w tym stuleciu8.
Wiek XVI to okres dynamicznego wzrostu liczby miast lokowanych
na terenach państwa polskiego. Sprzyjała temu pomyślna koniunktura
gospodarcza, związana z eksportem zboża i towarów leśnych. Nastąpiło
jednak wzmocnienie elementów feudalnych w życiu gospodarczym i społecznym, co było dla miast, zwłaszcza prywatnych, niekorzystne9. Pogłębiło
się też zjawisko rozejścia dróg rozwojowych miast królewskich i prywatnych, gdy w czasach panowania Zygmunta Starego właściciele uzyskali
pełnię władzy nad mieszkańcami tych drugich, zarówno chrześcijanami,
jak i Żydami10. W ciągu tego stulecia spadła liczba nowych lokacji miast
w dobrach królewskich, których przybyło 44, głównie na Rusi Czerwonej
i Podolu, w dobrach kościelnych powstało tylko 10 nowych ośrodków
miejskich. Podjęto za to i zrealizowano aż 202 nowe lokacje miejskie
w dobrach szlachty i magnaterii11. Rozwój folwarku pańszczyźnianego
i zmiany w społecznym podziale pracy wpłynęły niekorzystnie na status
prawny mieszczan z miast prywatnych. Stawały się one coraz bardziej
lokalnymi ośrodkami wymiany handlowej z zasięgiem oddziaływania ograniczonym do okolicznych dóbr właściciela. Był on większy wówczas, gdy
dobra te były rozleglejsze. Miasta te były ośrodkiem zaopatrzenia i usług
dla rezydencji właściciela, jeżeli była zlokalizowana na jego terenie albo
w najbliższej okolicy. Pełniły też różne funkcje użytkowe: administracyjną
dla całej włości oraz ideową i kulturalną, związane z lokalizacją kościoła
parafialnego czy też świątyń innych wyznań12.
R. S z c z y g i e ł, Miasta prywatne…, s. 28–29.
Ibidem; M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, op. cit., s. 300–302, 315–317.
8
R. S z c z y g i e ł, Miasta prywatne…, s. 29–30, tab. 2.
9
J. T o p o l s k i, Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501–1795, Poznań 2015, s. 45 i n.
10
T. O p a s, Miasta prywatne a Rzeczpospolita, „Kwartalnik Historyczny” 1971, t. 78, s. 28–31;
R. S z c z y g i e ł, Miasta prywatne…, s. 29.
11
Ibidem, s. 30–32.
12
Ibidem, s. 29; R. S z c z y g i e ł, Powstanie miasta Czemierniki i jego dzieje w XVI wieku, [w:]
Czemierniki. Dzieje wsi, miasta, osady, red. G. Figiel, P. Jusiak, Czemierniki 2019, s. 66–67.
6
7
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Zainteresowanie właścicieli organizacją miast w ich dobrach wiązało
się przede wszystkim z uzyskiwanymi dochodami z ich funkcjonowania,
których miasta przynosiły znacznie więcej niż nawet kilka wsi. Dlatego
przedstawiciele szlachty i magnaterii zabiegali o przywileje lokacyjne dla
swoich osad, o przywileje na jarmarki i targi oraz o prawo pobierania
w nich ceł, grobelnego lub mostowego13. Zjawisko to było charakterystyczne
również dla urbanizacji w XVII i XVIII w.14
PROCES LOKACYJNY MIAST
Pojęciem tym określamy całokształt przedsięwzięć organizacyjnych,
planistycznych, mierniczych i budowlanych podejmowanych przy realizacji
każdej inwestycji lokacyjnej. Obejmował on początki zakładanych osad
i pierwsze lata ich funkcjonowania. W przypadku każdej z nich składał
się z trzech faz, nazywanych lokacją prawną, lokacją przestrzenną oraz
organizacją gminy miejskiej, wiążącą się z podjęciem przez ośrodek jego
funkcji15.
L o k a c j a p r a w n a. Wiązała się ona głównie z nadaniem przywileju
lokacyjnego monarchy, który korzystając z uprawnień regale lokacyjnego,
nadawał nowej osadzie status miejski. Data wystawienia dokumentu służyła
zawsze i służy obecnie do oznaczenia czasu powstania miasta16. Akt ten,
w planach jego odbiorcy, miał zapewnić perspektywy rozwojowe planowanej, powstającej lub już istniejącej osadzie, niekiedy świadczył jedynie
o zamiarze podjęcia inwestycji, do której nie doszło17. Jednocześnie nadawał podstawę prawną organizacji wewnętrznej i ustroju gminy miejskiej,
opartą o przepisy prawa niemieckiego18.
Formularz przywilejów lokacyjnych wykształcił się w czasie panowania
Kazimierza Wielkiego i był stosowany przez kancelarię królewską aż do
XVIII w.19 Rozpowszechniony w XVI w. królewski przywilej lokacyjny
dla miast prywatnych składał się w dyspozycji z trzech części: zezwolenia
na lokację miasta, nadania osadzie uprawnień immunitetowych i prawa
niemieckiego w jednej z trzech jego odmian: chełmińskiego, średzkiego
i magdeburskiego, oraz uprawnień gospodarczych i wolnizny. W wielu
13
A. W y r o b i s z, Rola miast prywatnych w Polsce XVI i XVII wieku, „Przegląd Historyczny”
1974, t. 65, s. 20–23; R. S z c z y g i e ł, Miasta prywatne…, s. 18, 23–24.
14
Ibidem, s. 33–38.
15
Ibidem, s. 18.
16
R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989, s. 104.
17
Zob. uwagi H. Samsonowicza w syntezie Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 77 i n.
18
R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast…, s. 104–105.
19
S. K u r a ś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, Wrocław
1971, s. 92–119.
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przypadkach uprawnienia gospodarcze nadawano miastom dodatkowym
przywilejem królewskim, gdy zabrakło ich w przywileju lokacyjnym20.
Wszystkie zachowane przywileje lokacyjne z XVI w. zawierają pozwolenie monarchy na założenie i budowę ośrodka miejskiego21. Wymieniono
przy tym powody, jakie wpłynęły na ich wydanie. Najczęściej wspominano
o zasługach inicjatora lokacji i odbiorcy aktu dla króla i Rzeczypospolitej,
usługach politycznych i wojskowych. Były też wzmianki, że monarcha
udzielił zezwolenia na usilne prośby urzędników państwowych i dygnitarzy Królestwa22.
W części prawnej zawierają one pięć klauzul. Są to:
1. Wyodrębnienie obszaru miasta z zasięgu działania prawa ziemskiego
i wprowadzenie tam przepisów prawa niemieckiego.
2. Zwolnienie mieszkańców osady od jurysdykcji urzędników państwowych (najczęściej byli wymienieni: wojewodowie, kasztelanowie,
starostowie, sędziowie, podsędkowie).
3. Przyznanie wójtowi sądowemu prawa sądzenia mieszkańców osady.
4. Określenie zakresu jurysdykcji prawa niemieckiego.
5. Określenie podległości prawnej i sądowej wójta (wyłącznie przed
właścicielem).
Kolejną część dyspozycji w przywilejach królewskich stanowiło nadanie
uprawnień gospodarczych, czyli prawa do organizowania targu tygodniowego, jednego lub kilku jarmarków w roku, pobierania opłat grobelnych i mostowych, zwolnień od ceł. W znacznej liczbie aktów nadawano
mieszkańcom powstającej osady okres tzw. wolnizny, czyli zwolnienia od
podatków i innych świadczeń na rzecz państwa. Nadania te udzielano
w celu szybkiego zaludnienia i zagospodarowania danego miasta23.
Należy więc stwierdzić, że przywilej lokacyjny stanowił podstawę
prawną organizacji i funkcjonowania powstających gmin miejskich. Po
skutecznej lokacji przyczyniał się do ustalenia pozycji nowego ośrodka
w sieci miejskiej regionu, zwłaszcza w sferze gospodarczej.
Jednakże bardzo sformalizowana jego treść i ogólne sformułowania
nie wyczerpywały wszystkich aspektów życia miejskiego, które ponadto
ulegały zmianom pod wpływem zmieniającej się sytuacji politycznej i społecznej w państwie. Stwarzało to konieczność sporządzenia przez fundatora miasta dokumentu, który w oparciu o dyspozycję tamtego opisywał
szczegółowo organizację życia miejskiego, problemy lokacji przestrzennej
ośrodka, strukturę i sposób wyboru władz miejskich, powinności na rzecz
właściciela, regulując zarazem stosunek do niego mieszczan24.
20
21
22
23
24

R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast…, s. 104–109.
Ibidem, s. 110.
Ibidem.
Ibidem, s. 112–116.
Ibidem, s. 116, 118–119; R. S z c z y g i e ł, Miasta prywatne…, s. 18–19.
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Dokumenty te różnie nazywano: „nadaniem praw”, „umową lokacyjną”, „porządkiem miasta”, „dokumentem określającym prawa i obowiązki
mieszkańców nowego miasta”. W roku 1964 Zofia Kulejewska-Topolska
zaproponowała nazwanie tych aktów „dokumentem lokacyjnym”, który
fundator miasta wystawił w oparciu o przywilej królewski oraz prawo
własności do terenu, na którym ono powstawało25. Przyjmowała ona, że
dokument lokacyjny był wystawiany przez inicjatora lokacji po otrzymaniu
przywileju królewskiego, co z punktu widzenia prawa było zasadne26. Do
drugiej połowy XVI w. tak faktycznie było, że po wyborze miejsca pod
planowane miasto i jego nazwy fundator starał się o królewski przywilej
lokacyjny, zaś po jego uzyskaniu ogłaszał własny dokument lokacyjny27.
W wielu przypadkach akt ten zawierał także szczegółowy opis terenów
włączonych do terytorium miejskiego, które zostało objęte przepisami prawa
niemieckiego. Niektóre zakładane miasta zwalniano na pewien okres ze
świadczeń i powinności na rzecz właściciela. Opisywano wielkość działek
siedliskowych i areał przydzielonych do nich gruntów (pola, łąki, ogrody).
W odniesieniu do procesu lokacyjnego każdego miasta dokumenty lokacyjne
są bardziej wiarygodne od przywilejów królewskich, gdyż spisywano je
w ścisłym związku z realiami przestrzeni miejskiej danego miasta28.
W ostatnim ćwierćwieczu XVI w. pojawiły się odstępstwa od reguły, że
dokument fundatora wystawiano po królewskim przywileju lokacyjnym.
W kilku przypadkach inicjatyw lokacyjnych podejmowanych w dobrach
magnatów jako pierwszy ogłaszano dokument lokacyjny fundatora, który
przedstawiano po pewnym czasie w kancelarii królewskiej z prośbą o jego
potwierdzenie przez monarchę. Tak było przy lokacji Zamościa w 1580 r.,
gdy król Stefan Batory wystawił 12 czerwca dwa akty: transumpt dokumentu lokacyjnego Jana Zamoyskiego z 10 kwietnia t. r. oraz właściwy
przywilej lokacyjny. W przypadkach Oleszyc z 1578 r. oraz Magierowa
z 1595 r. kancelaria królewska wystawiła jedynie potwierdzenie dokumentu fundatora z obszerną formułą transumującą, co w praktyce oznaczało
nadanie tym ośrodkom statusu miejskiego29.
Innym przykładem był proces lokacyjny Żółkwi. Hetman Stanisław
Żółkiewski zaczął osadzać ją w 1595 r., wznosząc zamek, obok którego
rozplanowano miasto. W roku 1600 uposażono kościół parafialny i szpital
25
Z. K u l e j e w s k a - T o p o l s k a, Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca
XVIII wieku, Poznań 1964, s. 41. Zob. też uwagi M. Trojanowskiej, Dokument nowożytny – zmiana formy czy funkcji?, [w:] Powstanie – przepływ – gromadzenie informacji: materiały 1 Sympozjum
nauk dających poznawać źródła historyczne: problemy warsztatu historyka, Kazimierz Dolny–Lublin,
23–25 IX 1976: problemy warsztatu historyka, [red. nauk. J. Pakulski], Toruń 1978, s. 153.
26
Ibidem.
27
R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast…, Aneks I, passim.
28
Ibidem, s. 118–121.
29
Ibidem, s. 261, 302–303.
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oraz cerkiew, zaś królewski przywilej lokacyjny został wydany w 1603 r.30
Właśnie ten przykład jest zbliżony czasowo i w kolejności prowadzonych
inwestycji do procesu lokacyjnego Tomaszowa.
L o k a c j a p r z e s t r z e n n a. Była to faza procesu lokacyjnego, która
przesądzała o powstaniu miasta, gdyż ogłoszony przywilej lokacyjny mógł
nie zostać wprowadzony w życie i pozostał literą prawa, zaś miasto nie
powstało. Dzieli się ją na cztery etapy. Pierwszy zwykło się nazywać już
od wielu lat wstępnym. Wiązał się on z podjęciem inicjatywy lokacyjnej
przez fundatora, a także z wyborem miejsca, gdzie miała być ona prowadzona. Ustalano również nazwę dla planowanego miasta31. Etap drugi
nazywamy koncepcyjno-planistycznym. Dotyczy on przygotowania planu
zakładanego ośrodka, zgodnie z programem lokacyjnym oraz ukształtowaniem wybranego przez właściciela terenu pod miasto. W ostatnim ćwierćwieczu XVI w. pojawiły się założenia przestrzenne budowanych miast,
noszące cechy renesansowej kompozycji, nawiązujące do nowych tendencji
przejawiających się w urbanistyce europejskiej, szczególnie włoskiej32.
Czołowym reprezentantem tej grupy miast był Zamość. Główne cechy,
charakteryzujące nowe rozplanowanie, to osiowość i symetria kompozycji
sektora zwartej zabudowy, jego zintegrowanie ze strefą ogrodów i pasami pól mieszczańskich, a także powiązanie miasta układem sprzężonym
z rezydencją właściciela33.
Etap trzeci wiązał się z rozmierzeniem przestrzeni miejskiej, przy zastosowaniu technik mierniczych, które ciągle doskonalono. Wykorzystywano
przy tym różne wzory i modele, służące do komponowania sektora zabudowy. Główne jego elementy to plac rynkowy, sieć ulic, inne place oraz
działki siedliskowe, zazwyczaj zgrupowane w blokach. Jak pisał Adam
Miłobędzki, „układ szachownicowo-blokowy, zastosowany przy lokacjach
XIV-wiecznych, obowiązywał w świadomości Polaków do czasów oświecenia”34. Rozmierzenie terytorium miejskiego przeprowadzano w jednym lub
w kilku etapach. Najczęściej zaczynano od wyznaczenia placu rynkowego,
potem ulic i działek siedliskowych, aby zakończyć zarysowaniem urządzeń obronnych (wałów, palisad czy murów). Równocześnie, albo dopiero
później, rozmierzano grunta na pola, ogrody i łąki. Posługiwano się przy
Ibidem, s. 277.
G. W r ó b l e w s k a, Kilka uwag w sprawie lokowania miast, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki” 1972, t. 17, s. 249; R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast…, s. 124–126.
32
W. K a l i n o w s k i, Miasta polskie w XVI i pierwszej połowie XVII w., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1963, t. 8, s. 172.
33
T. Z a r ę b s k a, Przemiany przestrzenne miast polskich w dobie renesansu i baroku, [w:] Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. A. Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa
1976, s. 222–229.
34
A. M i ł o b ę d z k i, Budownictwo militarne miast polskich w okresie nowożytnym, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 1978, t. 26, s. 31.
30
31
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tym palami i tyczkami, kopano rowy, granice zazwyczaj oborywano35. Dla
rozplanowanego terenu sporządzano spisy działek, związanych z nimi pól,
ogrodów i łąk, które numerowano. Spisem tym dysponował zasadźca miasta i posługiwał się nim przy zasiedlaniu ośrodka36. Historycy urbanistyki
podkreślali dużą funkcjonalność rozwiązań przestrzennych z końca XVI
i pierwszej połowy XVII w. Ich zróżnicowanie wiążą z różnymi programami lokacyjnymi zakładanych miast, zwłaszcza w sferze gospodarczej,
religijno-kulturalnej i obronnej37.
Etap czwarty obejmował zaludnienie i zabudowę nowego miasta.
Zaczynał się zazwyczaj po rozmierzeniu układu przestrzennego ośrodka
i trwał kilka lub kilkanaście lat. Jego długość zależna była przede wszystkim od tempa zaludnienia oraz koniunktury gospodarczej. „Każde miasto
było żywym organizmem – pisała Grażyna Wróblewska – a jego układ
przestrzenny może się rozwijać lub kurczyć w zależności od tętna życia
gospodarczego”38. Zakończenie tego etapu jest trudne do ustalenia, gdyż
przenikał się on z trzecią fazą procesu lokacyjnego, czyli podjęciem przez
nowe miasto jego funkcji. Dotyczyło to organizacji targów tygodniowych
i jarmarków, działalności powołanych albo wybranych rady miejskiej i ławy
sądowej, a także promocji miasta w ośrodkach sąsiednich oraz z dalszej
okolicy. Realizował to w pierwszym okresie właściciel, wysyłając do władz
tych miast listy, powiadamiające o funkcjonowaniu zbudowanej przez
niego osady miejskiej, zachęcające do przyjazdu na organizowane targi
i jarmarki. Rytmiczność życia miejskiego, zagęszczenie zabudowy, wzrost
liczby mieszkańców, nadawały nowych walorów zarówno przestrzeni
publicznej organizowanego miasta, jak i zabudowie działki siedliskowej.
Potrzebna była nadal dobra koniunktura gospodarcza, aby nowe miasto
rozwijało swoje funkcje i utrwalało pozycję w sieci miejskiej regionu39.
Pozycja ta w znacznej mierze zależna była od inicjatorów lokacji, czyli
właścicieli, którzy nadzorowali prowadzone prace inwestycyjne i organizacyjne, względnie zlecali to swoim urzędnikom, niejednokrotnie lokowali
w nie własne kapitały. Często zaangażowanie właściciela przesądzało
o skuteczności procesu lokacyjnego. Było tak w przypadku interesującego nas Tomaszowa. Do jego procesu lokacyjnego odnoszą się wszystkie
powyższe uwagi charakteryzujące powstanie miast.
R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast…, s. 126–129.
Ibidem, s. 128.
37
W. K a l i n o w s k i, op. cit., s. 223; T. Z a r ę b s k a, O związkach urbanistyki węgierskiej
i polskiej w drugiej połowie XVI w., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1964, t. 9, s. 259–276;
eadem, Przemiany przestrzenne…, s. 251–252.
38
G. W r ó b l e w s k a, Rozplanowanie nowożytnych miast w Wielkopolsce od XVI do końca
XVIII wieku, Warszawa 1977, s. 10, 202.
39
R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast…, s. 134.
35
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POCZĄTKI JELITOWA (TOMASZOWA)
Miasto nad rzeką Bełzem (obecnie Sołokija) powstało w następstwie
inwestycji zainicjowanej przez właściciela terenu, którą w historii osadnictwa określa się jako prowadzoną „na surowym korzeniu (in cruda radice)”.
Zlokalizowano ją na polach wsi Rogóźno, którą Jan Zamoyski w 1578 r.
kupił od braci Marcinowskich, a następnie włączył do Ordynacji Zamojskiej,
jako część klucza dóbr Wieprzowe Jezioro40. Hetman i kanclerz zapewne
wybrał miejsce pod przyszłe miasto i być może zlecił budowniczemu
Zamościa Bernardowi Morando przygotowanie planu mającego powstać
ośrodka. Oziębłe jego stosunki z królem Zygmuntem III oraz zaangażowanie w wojny mołdawskie i inflanckie sprawiły, że nie wystąpił on chyba
o królewski przywilej lokacyjny. Wnioski te są hipotezami, gdyż brakuje
na ten temat informacji źródłowych.
Pierwsza wzmianka o powstającym ośrodku, którego terytorium zostało
już rozplanowane, zarówno miasta, jak i przedmieść, pochodzi z 1609 r.
(brakuje niestety daty dziennej), następne notujemy z lat 1610–1613, potem
z trzech lat brakuje informacji, które systematycznie pojawiają się od 1617 r.41
Po śmierci Jana Zamoyskiego 3 czerwca 1605 r. sprawa opieki nad
jedenastoletnim synem Tomaszem i zarządzaniem Ordynacją sprawiły, że
nie myślano o kontynuacji planów zmarłego hetmana, aby podejmować
inwestycję miejską na gruntach wsi Rogóźno. Bacznie jednak obserwowano to, co działo się za granicami dóbr, gdyż po śmierci twórcy Ordynacji
spory graniczne nasiliły się. Dlatego szybko dowiedziano się w 1607 r.,
że Samuel Lipski podjął przy gościńcu lwowskim w odległości 7 km od
planowanego ośrodka miejskiego inicjatywę lokacji miasta Bełżca. 1 marca
t. r. otrzymał od Zygmunta III przywilej lokacyjny. Jeszcze bliżej, w odległości 4 km, Florian Łaszcz rozpoczął zakładanie miasta Nowy Łaszczów,
które później otrzymało nazwę Łaszczówki.
Przedsięwzięcia te zmobilizowały wdowę po Janie Zamoyskim i urzędników ordynackich, a może też opiekunów małoletniego Tomasza do przeciwdziałania tym zamiarom, ale też do podjęcia prac inwestycyjnych, czyli
rozplanowania ośrodka miejskiego. Nastąpiło to w 1607 lub 1608 r., zaś
w roku następnym proces zaludnienia i zabudowy już trwał. Osadnikami
byli zarówno Polacy, jak i Rusini. Na przedmieściu Lwowskim zbudowano
dla nich świątynie: unicką cerkiew i kościół katolicki pw. św. Krzyża, fiIdem, Okolice Tomaszowa przed powstaniem miasta, XIV–XVI wiek, [w:] Tomaszów Lubelski.
Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 75, 77.
41
Informacje dotyczące przebiegu procesu lokacyjnego, wraz ze związaną z nimi dokumentacją, zostały omówione w cytowanej monografii. Zob. R. S z c z y g i e ł, Powstanie miasta
Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje w czasach rządów w Ordynacji kanclerskiej linii Zamoyskich, [w:]
Tomaszów Lubelski…, s. 79–104. Tutaj przypomniano najważniejsze wnioski.
40
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lialny parafii w Chodywańcach. Prowadzonymi pracami kierował urzędnik
ordynacki Jan Ozdowski, zaś nad całą inwestycją czuwał sługa i towarzysz
zmarłego hetmana Maciej Leśniowski, zarządca klucza Wieprzowe Jezioro.
Zaludnienie i zabudowa musiały następować bardzo szybko, gdyż
w 1610 r. podjęły działalność władze miejskie, zapewne działał także
sąd wójtowsko-ławniczy. Dlatego też rada miejska na 1611 r. delegowała
swojego przedstawiciela Wojciecha Dąbka, jako deputata do Trybunału
Zamojskiego, sądu apelacyjnego dla miast ordynackich. W jego księgach
sądowych Dąbek został odnotowany 13 maja 1611 r. jako delegat miasta
Jelitowa. Z zapisu tego dowiadujemy się, że organizowane miasto nazwano Jelitowem, od nazwy herbu Zamoyskich „Jelita”. Był on delegatem
w Trybunale jeszcze w 1612 r. Zapis z 2 czerwca 1612 r. podaje, że Dąbek
deputat Thomaszoviensis (brakuje przy tym Jelitowa) złożył przysięgę, co
należy wiązać ze zmianą nazwy miasta.
Najstarszy zapis nowej nazwy zachował się z datą 19 maja 1612 r.
Kiedy więc podjęto decyzję o jej zmianie? Nie ulega wątpliwości, że należy ją wiązać z uzyskaniem przez Tomasza Zamoyskiego pełnoletności
1 kwietnia t. r. To zapewne on, być może wraz z doradcami i opiekunami,
postanowił w kwietniu lub w początkach maja 1612 r. nadać miastu nazwę
od imienia swojego patrona św. Tomasza Apostoła. Być może miało to
miejsce w Niedzielę Przewodnią, gdy podczas mszy jest czytany fragment
Ewangelii św. Jana o spotkaniu św. Tomasza z Chrystusem. Niedziela ta
w 1612 r. przypadała 29 kwietnia.
„Nowe miasto Tomaszów”, jak notują różne źródła, rozwijało się, powiększało się jego zaludnienie. Zapewne z inicjatywy właściciela w 1613 r.
otrzymało pieczęć miejską. Jej wyobrażenie napieczętne przedstawiało postać
Świętego Tomasza Apostoła z włócznią, u którego nóg umieszczono tarczę
herbową z herbem „Jelita”. Patronem miasta został więc św. Tomasz, jego
wizerunek był też godłem herbowym. W rejestrze poborowym województwa
bełskiego z 1617 r. po raz pierwszy odnotowano istnienie nowego miasta
Tomaszowa „od pewnego czasu lokowanego”. Nie wpisano przy tym
opłaty podatków. Być może poborcy uznali, że zakładane miasto miało
prawo do ośmioletniego okresu wolnizny, nadawanej wszystkim powstającym ośrodkom miejskim w oparciu o konstytucję sejmu Rzeczypospolitej
z 1598 r.42 Jeśli zauważymy, że w roku następnym w rejestrze odnotowano
opłatę przez władze Tomaszowa podatków w wysokości 31 florenów 20 gr,
można stwierdzić, że przyjęto przy ustaleniu początku okresu wolnizny
podjęcie przez ten ośrodek funkcji miejskich w 1609 lub 1610 r. Zapłacono
w 1618 r. szos od 32 domów rynkowych (zabudowane były wszystkie
działki) po 6 gr, od 60 domów przy ulicach po 4 gr, od 64 domów lub
42

Volumina legum, t. II, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 375.
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chałup po 2 gr, zarówno w mieście, jak i na przedmieściach. Podatek od
rzemiosła zapłaciło 25 wytwórców różnych specjalności oraz 5 kramarzy
i 1 przekupień.
W roku 1618 Tomasz Zamoyski osiągnął dwudziesty czwarty rok
życia i zgodnie ze statutem Ordynacji objął w niej pełną władzę. Jedną
z pierwszych jego decyzji było wystawienie 3 sierpnia t. r. w Zamościu
statutu dla cechu zbiorowego w Tomaszowie, skupiającego stolarzy, bednarzy, stelmachów, kołodziejów i tokarzy. Zawody te były bowiem licznie
reprezentowane w mieście budowanym z drewna.
DOKUMENT LOKACYJNY TOMASZA ZAMOYSKIEGO
Rozwój zabudowy i coraz większe zaludnienie miasta w końcu drugiego dziesięciolecia XVII w. sprawiły, że po objęciu Ordynacji Tomasz
Zamoyski postanowił unormować jego sytuację prawną. Tomaszów nie
miał statusu miasta w świetle prawa publicznego. W narracji swojego
dokumentu lokacyjnego napisał, że gdy spostrzegł wzrost i powiększenie
założonego miasta, uznał za potrzebne zebrać i spisać wszystko to, co już
ustanowił i ogłosił, a obecnie zawarł w treści tego aktu43.
W ramach przygotowań do jego spisania w początku 1619 r. polecił
władzom miasta Turobina (a było to jedyne miasto ordynackie, poza
Zamościem, które posiadało dwa akty: przywilej lokacyjny króla Władysława
Jagiełły z 1420 r. oraz dokument lokacyjny Dobrogosta z Szamotuł z 1424 r.),
aby ich kopie przesłały do Tomaszowa. 4 marca 1619 r. rajcy Turobina
wysłali list do Zamoyskiego o wykonaniu tego polecenia. Wydarzenie to
jeszcze raz dowodzi, że Tomaszów nie posiadał poprzednio przywileju
lokacyjnego.
Po otrzymaniu kopii dokumentów turobińskich władze miejskie
Tomaszowa spisały zapewne swoje uwagi związane z życiem miejskim,
strukturą władz, terminem targu tygodniowego oraz kalendarzem jarmarków, które trafiły na dwór ordynata. Powinności i czynsze oraz opis granic
miasta przygotowano chyba po konsultacjach z dzierżawcą klucza dóbr.
Z kolei sposób wyboru urzędników miejskich oraz ich rozliczanie się ze
sprawowanych funkcji uzgodniono z dworem T. Zamoyskiego albo z nim
samym. Dotyczyło to też długości okresu zwolnienia od opłat czynszów
i innych powinności.
Następnie w kancelarii ordynackiej przygotowano dokument. Jednak
dosyć długo czekał on na podpisanie i ogłoszenie, co nastąpiło dopiero
25 maja 1621 r. Czystopis tego aktu sporządził zapewne doktor obojga
43
Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku, oprac. R. Szczygieł, Tomaszów Lubelski
2012, s. 10.
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praw Jan Iwaszkowicz, sługa Zamoyskiego. Po jego spisaniu okazało się,
że w dyspozycji przy wyliczaniu powinności mieszczan nie podano wysokości czynszu od domów na rzecz właściciela i kościoła parafialnego.
Postanowiono więc po formule testacyjnej dopisać te powinności, czyli
czynsz od domów rynkowych, przy ulicach i na przedmieściach, po czym
akt podpisali: Tomasz Zamoyski i Jan Iwaszkowicz.
Po omówieniu w narracji powodów ogłoszenia tego aktu zostały bardzo szczegółowo opisane granice terenów miejskich, które ordynat dał
mieszczanom „w wieczystą dzierżawę”. Wymieniono pola, ogrody oraz
łąki, przydzielone do każdej posesji miejskiej w wielkości pół albo ćwierć
łanu. Nakazano mieszczanom usypanie kopców lub wykopanie rowów na
granicach opisanych gruntów. T. Zamoyski kilkakrotnie zakazywał użytkownikom tych pól, ogrodów i łąk przekraczania wyznaczonych granic,
zbierania za nimi chrustu i „wkopywania się” w sąsiednie bory i lasy. Na
terenach włączonych do obszaru miasta wyznaczono też wygon i pastwisko.
Dalsza część dyspozycji dotyczy opisu powinności mieszczan oraz
okresu zwolnienia od ich świadczenia na rzecz właściciela. Tomaszowianie
otrzymali więc okres 15 lat wolnizny, który miał się skończyć w 1636 r. Po
jego zakończeniu mieli płacić czynsz w wysokości 48 gr z każdego użytkowanego łanu oraz oddawać po 1 korcu owsa miary bełskiej, dwa kapłony,
dwa sery i 12 jaj. Do kościoła parafialnego mieli oddawać z łanu po 6 gr,
dwa korce pszenicy i korzec owsa. Świadczenia te zarówno wielkością, jak
i rodzajami były zbliżone do powinności mieszczan turobińskich44.
Z kolei za użytkowanie posesji miejskiej (działka i dom) mieli płacić
po 5 gr od domów przyrynkowych oraz 4 gr od domów przy ulicach i na
przedmieściach. Do kościoła parafialnego mieli płacić po 2 gr z każdego
domu. Termin uiszczania wszystkich płatności ustalono na św. Marcina
(11 XI). Ponadto mieszczanie zostali zobowiązani do odrabiania szarwarków przy groblach stawowych45.
Przyznając im prawo do produkcji i szynkowania trunków: miodu
syconego, gorzałki i piwa, Zamoyski nakazał, aby po zakończeniu okresu
wolnizny zajmujący się pędzeniem gorzałki i innych napojów wnosili
opłatę 1 florena od każdego kotła. Mieli zaś oddawać we młynie pełną
miarę od mielonych słodów po ogłoszeniu tego dokumentu. Pozwolił też
zbudować łaźnię miejską, z której dochód władze powinny przeznaczyć
„na wspólne cele”, oraz ratusz miejski, na którego zbudowanie wyznaczy miejsce. Wokół ratusza będą mogli zbudować kramy drewniane dla
sprzedaży żywności i ziemiopłodów, z których dochody miały wpływać
do kasy miejskiej.
44
45

Zob. R. Tokarczyk, Turobin. Dzieje miejscowości, Lublin 2002, s. 136–137.
Przywilej lokacyjny m. Tomaszowa…, s. 12, 16–17.
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Najistotniejszą sprawą gospodarczą dla każdego miasta były targi
i jarmarki. Dlatego Tomasz Zamoyski zobowiązał się prosić króla o pozwolenie na organizację trzech jarmarków rocznie: na św. Stanisława (8 V),
św. Bartłomieja (24 VIII) oraz na święto Trzech Króli (6 I), a także targu
tygodniowego w poniedziałki. Opłaty targowego w wysokości 2 gr od
każdego kramu albo kramarza miały trafić do kasy miejskiej46.
Dalej zostało opisane prowadzenie gospodarki finansowej miasta, którą
miał kierować poborca wybrany w obecności delegata właściciela. Po złożeniu przysięgi miastu i właścicielowi miał on zbierać podatki publiczne
i czynsze od obywateli oraz inne wpływy do kasy miejskiej. Powinien
też nadzorować wydatki. Mieli z nim współpracować dwaj obywatele
osiadli, jeden wybrany przez władze miasta, drugi przez pospólstwo
miejskie. Wszyscy trzej mieli co roku składać sprawozdanie z dochodów
i wydatków miasta przed ordynatem albo jego delegatem. Jeśliby nie
mogli tego uczynić z powodu nieobecności Pana lub jego pełnomocnika, ich urząd miał być przedłużony do czasu, aż będzie to możliwe
do zrealizowania47.
Dalszy fragment jest bardzo interesujący. Pisał Zamoyski – „Poza tym
mieszkańcy wspomnianego miasta wraz z przedmieściami będą się cieszyć
prawem niemieckim i magdeburskim, ponieważ i inne miasta mojej własności tego samego prawa używają”48. Zostało więc na gminę tomaszowską rozciągnięte prawo magdeburskie, które innym miastom ordynackim
nadali poprzedni monarchowie. Szczegółowiej omówił T. Zamoyski wymiar
sprawiedliwości. Wszystkie sprawy „małe i wielkie, zarówno karne, jak
i cywilne, wójt ich własny wraz z ławnikami będzie sądził”. Jeżeli obywatel
nie będzie akceptował wyroku tego sądu, będzie mógł wnieść apelację do
Trybunału Zamojskiego, który zbiera się na swoje sesje co kwartał. Do tego
Trybunału, zwyczajem innych miast, powinni tomaszowianie delegować
deputata na czteroletnią kadencję, wybieranego głosami burmistrza, rajców
i wójta sądowego49.
Administracja i zarząd gminą miejską miały spoczywać w rękach
rajców miejskich, którzy w liczbie czterech mieli być zgodnie z prawem
magdeburskim wybierani corocznie. W czasie elekcji dwu z nich powinien
wybierać delegat właściciela, który miał mianować też wójta sądowego,
dwu pozostałych miało wybierać pospólstwo miejskie. Akt dopuszczał
do urzędów miejskich zarówno katolików, jak i „ludzi greckiego obrządku”, czyli unitów. Z grona tych rajców delegat miał następnie wyznaczyć
burmistrza, który pełnił tę funkcję przez kwartał, potem przejmowali ją
46
47
48
49

Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 15.
Ibidem.
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kolejno pozostali. Po wyborze wójt, rajcy, ławnicy, a także cechmistrzowie
działających w mieście cechów rzemieślniczych mieli złożyć w obecności właściciela lub jego delegata przysięgę wierności. Za pracę na rzecz
gminy miejskiej wójt miał otrzymywać 2 zł miesięcznie, rajca tyle samo,
zaś urzędujący burmistrz 4 zł. Dokument mówił również o wynagrodzeniu dla pisarza miejskiego, które miał otrzymywać „według zwyczaju
innych miast”.
W końcowej części dyspozycji T. Zamoyski zobowiązał mieszczan tomaszowskich do zbudowania kościoła parafialnego, co powinno nastąpić
w ciągu trzech lat od daty tego aktu, pod groźbą utraty przez nich praw
i przywilejów albo pod karą, jaką na nich nałoży. Budowa ta postępowała
bardzo powoli, gdyż, jak wiemy, kościół został zbudowany do 1627 r., gdy
nastąpiła fundacja przy nim parafii katolickiej.
Akt kończy stwierdzenie – „Oto jest to, co uważałem za wskazane postanowić względem przywilejów, praw i wolności miasta mego Tomaszowa,
niedawno przeze mnie założonego”. Wystawca obiecał przestrzegać jego
postanowień, nakazując mieszczanom to samo. Powinni przykładać się
do tego, aby „miasto dobrze i w porządku przez nich zarządzane z dnia
na dzień wzrastało bez uszczerbku dla praw i posiadłości mojej i moich
następców”50.
Dalej wpisano formułę korraboracyjną, stwierdzającą podpisanie dokumentu przez wystawcę i jego opieczętowanie. Po datacji „W Zamościu
25 maja 1621 roku” wpisano formułę testacyjną, zawierającą wyliczenie
świadków ogłoszenia tego dokumentu.
Można więc stwierdzić, iż dokument lokacyjny Tomasza Zamoyskiego
uwzględniał wszystkie najważniejsze problemy funkcjonowania gminy
miejskiej, z których część zapewne już wcześniej była stosowana w jej
życiu. Teraz zostały one potwierdzone w prawie pisanym.
PRZYWILEJ LOKACYJNY TOMASZOWA
NADANY PRZEZ KRÓLA ZYGMUNTA III
Dokument Tomasza Zamoyskiego miał jednak ograniczoną moc prawną. Jego postanowienia mogły obowiązywać jedynie na terenie Ordynacji
Zamojskiej. Pełnoprawny status miastu mógł nadać jedynie monarcha na
mocy regale lokacyjnego. Do niego też należało zatwierdzenie kalendarza
jarmarków i nadanie targu tygodniowego. Dlatego T. Zamoyski obiecał
w swoim akcie uzyskanie królewskiego potwierdzenia dla podanych tam
terminów targu i jarmarków.
50

Ibidem, s. 16.
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Okazja wystąpienia o królewski przywilej nadarzyła się po czterech
miesiącach, gdy oblężonym przez armię turecką w warownym obozie
przy twierdzy chocimskiej wojskom Rzeczypospolitej na odsiecz ruszył
król Zygmunt III z oddziałami pospolitego ruszenia. Prowadził je szlakiem
z Zamościa w kierunku Lwowa. Korzystając z postoju dworu królewskiego w obozie przy mieście Tomaszowie, jego burmistrz, rajcy i delegaci
z pospólstwa udali się na audiencję u monarchy z prośbą o potwierdzenie
dokumentu pergaminowego, jaki nadał im Tomasz Zamoyski.
Zygmunt III zgodził się to uczynić i polecił kancelarii królewskiej
przygotowanie takiego aktu „przychylając się do tej prośby, aby to miasto
wspomniane wzrastało w swobodach i wolnościach”, zaś przygotowany
przywilej „ma mieć siłę i ważność wieczystej trwałości”51. Słowa te oznaczały
zgodę króla na istnienie i funkcjonowanie założonego przez Zamoyskiego
miasta, które stało się wówczas równoprawne z miastami już istniejącymi,
elementem składowym sieci miejskiej regionu i kraju. Wystawienie tego
przywileju 7 października 1621 r. stanowiło zarazem zakończenie lokacji
prawnej miasta Tomaszowa.
Król okazał się szczodry dla nowego miasta i nie tylko potwierdził
dokument lokacyjny Tomasza Zamoyskiego, ale w formule transumującej
nadał mu prawo składu na sól z żup ruskich wiezioną do Polski centralnej,
na Litwę i Podlasie „na wzór miasta Zamościa”. Mając zaś na uwadze
nie najlepsze drogi w okolicy Tomaszowa, przykazał mieszczanom i ich
władzom „drogi należycie naprawiać wedle tego, jak potrzeba tego będzie
wymagała”52. Uznał też to miasto za dobrze rozwinięte, gdyż nie obdarzył
jego mieszkańców okresem zwolnienia od opłaty podatków państwowych,
jaki nadawali monarchowie, wystawiając przywileje lokacyjne53.
MIEJSCE LOKACJI PRAWNEJ W PROCESIE LOKACYJNYM MIAST
Do drugiej połowy XVI w. królewski przywilej lokacyjny ogłaszano na
początku podjętych prac przy inwestycji miejskiej. W ostatnim ćwierćwieczu XVI stulecia pojawiły się inicjatywy lokacyjne, przy których lokację
przestrzenną prowadzono bez przywileju królewskiego, posługując się
dokumentem lokacyjnym inicjatora procesu lokacyjnego. Zjawisko to było
niewątpliwie następstwem osłabienia władzy królewskiej w tym czasie, ale
też brania przykładu, głównie przez magnatów Korony, z możnowładców Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie mogli oni zakładać miasta na
Ibidem, s. 17.
Ibidem.
53
W XVI w. wolniznę otrzymała w przywileju lokacyjnym ponad połowa wszystkich
zakładanych miast. Zob. R. S z c z y g i e ł, Lokacje miast…, s. 113–115.
51
52
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podstawie swojego dokumentu, zobowiązując się do uzyskania przywileju
lokacyjnego od monarchy54.
W takich przypadkach królewski przywilej lokacyjny wystawiany był
nie dla osady planowanej, ale już realizowanej czy też funkcjonującej, jak
było to w przypadku Żółkwi czy interesującego nas Tomaszowa. Jego
otrzymanie przez właściciela miasta funkcjonującego było konieczne, gdyż
był on zawsze w Rzeczypospolitej do XVIII w. fundamentem prawnej
organizacji i funkcjonowania powstającej gminy miejskiej. Wprawdzie
bardzo sformalizowana treść tych aktów nie wyczerpywała wszystkich
aspektów życia miejskiego, były one więc opisywane bardziej szczegółowo
w dokumentach lokacyjnych fundatorów. Dopiero oba te akty pełniły role
podstawy prawnej dla ustroju, życia miejskiego, stosunków społecznych
w gminie miejskiej czy jej stosunków z właścicielem55.
Dochodzimy więc, w świetle powyższych rozważań, do wniosku, że
przywileje i dokumenty lokacyjne, uważane powszechnie za metrykę
miejskości, nie zawsze wiązały się czasowo z początkami osady miejskiej.
Potwierdza to konieczność oddzielenia przy badaniach początków miasta
lokacji prawnej od lokacji przestrzennej. Dopiero skuteczna realizacja tej
drugiej fazy procesu lokacyjnego mogła doprowadzić do powstania nowego ośrodka miejskiego.
Tak właśnie było przy zakładaniu miasta Tomaszowa. Prowadzono
lokację przestrzenną, a potem na podstawie decyzji właściciela zaczęła
funkcjonować gmina miejska. Dopiero gdy miasto rozwinęło się i zaludniło,
z inicjatywy T. Zamoyskiego podjęto prace przygotowawcze zmierzające
do unormowania życia i funkcjonowania gminy miejskiej, zakończone
ogłoszeniem dokumentu lokacyjnego właściciela 25 maja 1621 r. W kilka
miesięcy później doszło do potwierdzenia tego aktu przez króla Zygmunta
III, który aprobując przepisy normujące ustrój i życie miejskie, w swoim
przywileju lokacyjnym nadał nowej osadzie status miejski. Stało się to
w końcowej fazie procesu lokacyjnego. Można więc określić jego przebieg
przy zakładaniu miasta Tomaszowa jako nietypowy, odbiegający od praktyki stosowanej w wielu innych przypadkach.
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ABSTRACT
Ryszard Szczygieł
THE ROLE OF SETTLEMENT PRIVILEGES AND TOWN CHARTERS
AT THE END OF 16th AND THE FIRST HALF OF 17th CENTURY
AS ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF TOMASZÓW LUBELSKI
The article portrays the process of the changes of procedures applied to establish urban
settlements in the last quarter of 16th and throughout the 17th century. The period of time
required to be granted a Royal Privilege was being extended, however, it was mandatory
to obtain such privilege before attempting to establish any settlement, as such the Royal Act
provided the town charter.
In the period covered by this article, it was sought while the settlement was being made
available. The Procedure Originator of the settlement issued his own settlement privilege and
asked the monarch to confirm it, as it was in the case of Jelitowo. While proceeding with the
investment, its owner, Tomasz Zamoyski, having taken over the investment in 1612, took
up different steps (changing the name into Tomaszów, preparing the town seal, granting
the status to wood crafts guild). Once he had noticed that “the settlement is growing and
prospering” (his own words), he decided to draw up the ordinance to have it organized and
orderly functioning, furthermore, it could constitute a legal basis. Eventually, it was issued
on 25th May, 1621 as the town charter.
Sigismund III Royal Audience with the town delegates must have been his initiative. The
King was asked to confirm the ordinance, which was granted and declared on 7th October
1621. Not only did the King approve all provisions, but he also added the privilege to organize
a salt yard, which was transported from Russian salt mines while commanding the inhabitants
to keep roads in good condition.
The Royal town charter meant gaining the town status and Magdeburg Rights.
Key words: settlement, Magdeburg Rights, settlement privilege, charter, Tomasz Zamoyski
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Henryk Gmiterek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W CIENIU WIELKIEGO OJCA. SYLWETKA
INTELEKTUALNA TOMASZA ZAMOYSKIEGO

Tomasz Zamoyski, jedyny syn i spadkobierca ogromnej fortuny zgromadzonej przez
Wielkiego Kanclerza Jana Zamoyskiego, miał być w zamyśle ojca także kontynuatorem jego
rozległych poczynań na polu kultury, nauki i edukacji. Ojciec zadbał zatem o jego wszechstronne wykształcenie, opierając je na najlepiej sobie znanym z własnego doświadczenia wzorcu
edukacji humanistycznej. Dla realizacji tego celu starał się stworzyć w Zamościu jak najlepsze
warunki, ściągając do założonej przez siebie Akademii wielu znanych w ówczesnych kręgach
intelektualnych mistrzów. W zmieniających się uwarunkowaniach kulturowych, społecznych,
religijnych trudno się było jednak Tomaszowi odnaleźć, co widoczne było zwłaszcza w ewolucji
jego podejścia do problematyki tolerancji wobec innowierców. Nie spełnił też Tomasz nadziei
ojca jako opiekun Akademii Zamojskiej.
Słowa kluczowe: Zamoyski Jan, Zamoyski Tomasz, kontrreformacja, sarmatyzm

Choć w XVI w. nie brakowało w Polsce zdolnych wodzów i zręcznych
polityków, to również niepospolita postać Jana Zamoyskiego w pamięci
potomnych zwykle kojarzona była z tymi właśnie sferami jego wielostronnej
aktywności. Pamiętano oczywiście także o jego zasługach jako budowniczego Zamościa, twórcy Ordynacji Zamojskiej czy inicjatora i projektodawcy
zagospodarowywania rozległych dóbr na Bracławszczyźnie. Dopiero
jednak zazwyczaj w tle przypominano jego starania o wykreowanie nowego wzorca obywatela Rzeczypospolitej, wykształconego, otwartego na
innych, rozumiejącego otaczający go świat i korzystającego z tego świata
doświadczeń, tolerancyjnego i zdolnego do poświęceń w imię wspólnego
dobra. Swoją wyrosłą z ducha epoki koncepcją edukacyjną i wychowawczą, organicznie zrośniętą z potrzebami ówczesnej Polski, które jak mało
kto rozumiał, Zamoyski zdecydowanie górował nad współczesnymi sobie
reformatorami. Zakładała ona nie tylko kształtowanie umysłów synów
szlacheckich w humanistycznych treściach pozwalających rozumieć świat
i miejsce w nim człowieka, ale miała utwierdzać ich i doskonalić w znajomości reguł i praw rządzących funkcjonowaniem struktur społecznych
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i państwowych, przygotowywać do udziału w praktyce życia politycznego
i jego zmieniania według wzorów najlepiej rozumianego patriotyzmu, szacunku dla rodzimej tradycji, pokojowego współżycia ludzi różnych stanów
i tolerancji. Stanisław Łempicki, jeden z nielicznych badaczy poświęcających
swoje zainteresowania badawcze gruntowniejszemu rozpoznaniu zasług
Wielkiego Kanclerza na polu kultury i oświaty, nie bez słuszności uważał
Zamoyskiego za „największy i prawie jedyny w okresie humanistyczno-reformacyjnym twórczy umysł na polu edukacji, rzetelny wykwit płodnych
idei swoich czasów”1. Zauważał przy tym, że kanclerz nie ograniczał się
do samego formułowania idei i projektów zmian, ale sam przykładał się
do ich wcielania w życie, sam dobierał ludzi zdolnych podołać wymogom
w ich urzeczywistnianiu, kreślił programy nauk, dobierał zalecanych w edukacji autorów i podręczniki. Był nie tylko mecenasem2, ale i znakomitym
uczonym-znawcą, zabierającym z powodzeniem głos w sprawach nauki
i związanych z nią dziedzin życia.
Dowiódł tego, pozostawiając po sobie powołaną w 1595 r. w Zamościu
Akademię, trzecią w Rzeczypospolitej – po Krakowie i Wilnie – uczelnię
wyższą. Od początku jej zamysł sprowadzał się do scholae civilis, szkoły
obywatelskiej, kształcącej młodych ludzi, „żeby – jak pisał kanclerz w liście do Szymonowica w marcu 1593 r. – ku pomnożeniu chwały Bożej
żyli i Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej i przyjacielom mogli służyć”3. Hasłem przywołanym przez fundatora dla zamojskiej uczelni było
„Nauka i Ojczyzna”. Streszczała się w nim cała osobowość hetmana, całe
jego życiowe doświadczenie każące mu właśnie w nauce dopatrywać się
źródła własnych sukcesów, ale także wskazywać innym zdrój inspiracji do
służby ojczyźnie. „Wszakże tylko dzięki swemu świetnemu wykształceniu
prawniczemu i starożytniczemu – powtórzmy za S. Łempickim – dzięki
wszechstronnej znajomości przeszłości Polski i jej dawnych urządzeń, stanął
wychowanek uniwersytetów paryskiego, sztrasburskiego i padewskiego,
uczony »rector Patavinus« – w czasie stosunkowo krótkim, na szczytach
kariery społecznej. Nie ród, dość młody i jeszcze nieznaczny, nie majątek,
lecz w pierwszym rzędzie nauka wyniosła go tak wysoko”4.
Czasy, na które przypadła aktywność Zamoyskiego, to schyłkowy okres
dwu określających w ogromnym stopniu oblicze epoki nurtów ideowo-intelektualnych – humanizmu i reformacji. Obydwa te złożone zjawiska
o europejskim zasięgu zaważyły w ogromnym stopniu na kształcie relacji
1

s. 266.

S. Ł e m p i c k i, Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573–1605, Kraków 1921,

2
O tej stronie działalności Zamoyskiego zob. idem, Medyceusz polski XVI wieku. (Rzecz
o mecenacie Jana Zamoyskiego), Zamość 1929.
3
Idem, Działalność Jana Zamoyskiego…, s. 99.
4
Ibidem, s. 132.
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społecznych, wykształceniu się nowego sposobu rozumienia rzeczywistości
i podejścia do spraw tego świata, nowych gustów estetycznych, przewartościowaniu zasad i norm regulujących codzienne relacje międzyludzkie.
Polska nie była wolna od tych przeobrażeń, choć im bliżej przełomu
stuleci, tym bardziej widoczny jest już tylko epigoński charakter polskiej
humanistycznej kultury intelektualnej. Jednym z ostatnich twórczych jej
reprezentantów, zarazem dziedzicem i apologetą tworzących ją klasycznych
wartości, był Jan Zamoyski. Wydaje się przy tym, że żył nadal w przeświadczeniu, iż późny humanizm polski, choć ciągle w ogólniejszej skali
stanowiący zjawisko dość elitarne, przedstawiał nurt na tyle już w Polsce
zadomowiony, że preferowany przez niego system wartości i wzorce zachowań ciągle swoją atrakcyjnością zdolne są pozyskiwać coraz to nowe
kręgi zwolenników. Rzeczywiście, w gronie tym wyróżniali się prawnicy, lekarze, nauczyciele, teolodzy, wywodzący się przeważnie z warstw
mieszczańskich. Ich rozumienie humanizmu nie tyle sprowadzało się już
jednak do poznawania antycznych języków i studiów nad starożytnością,
ile stanowiło przede wszystkim formułę odnajdywania narzędzi do przekonywania innych do swoich racji.
Czy zatem pan na Zamościu, kreśląc przyszłość swego syna jedynaka,
miał świadomość zachodzącej powoli w masowej wyobraźni ewolucji, w toku
której jego własny model edukacji, sprawdzony empirycznie własnym
życiowym doświadczeniem, powoli stawał się elementem historycznego
lamusa, zastępowany eklektyzmem jezuickich kolegiów i propagowaną
tam wizją wyidealizowanego sarmatyzmu? Czy zdawał sobie sprawę
z owej dychotomii, w której jego preferencje obywatelskiego wychowania
oparte na najlepszych wzorcach z przeszłości w coraz większym stopniu
rozchodziły się z kierunkiem zachodzącej w realnym społeczeństwie ewolucji, zmieniającej, oddalającej czy wręcz odrzucającej wiele z uznawanych
przez niego za niewzruszalne pojęć i idei?
Z pewnością jako bystry obserwator Zamoyski musiał sobie zdawać
sprawę z zachodzących w szeroko rozumianej świadomości społecznej
przeobrażeń, w przesuwaniu się humanistycznych hierarchii wartości,
akcentujących indywidualizm i skoncentrowanych na jednostce, na rzecz
wartości służących zachowaniu więzi międzygrupowych, hierarchii par
excellence religijnej5. W tym wszakże, co chciał przekazać jedynemu synowi,
jak wyobrażał sobie kształtowanie jego osobowości i sylwetki intelektualnej,
jego umysłowości, mentalności i polemicznego temperamentu, pozostawał
kanclerz wierny swoim ukształtowanym kilka dekad wcześniej doświadczeniom i przekonaniom. Gdy go zabrakło, zabrakło też warunków i ludzi,
5
Por. S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski – Europejczyk i sarmata, [w:] Akademia Zamojska
i jej tradycje, red. B. Szyszka, Zamość 1994, s. 14.
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którzy byliby w stanie podołać zrealizowaniu w pełni nakreślonego przez
niego dla syna programu edukacyjno-wychowawczego i ukształtować jego
osobowość na miarę marzeń, ambicji i wyobrażeń ojca.
Tomasz Zamoyski urodził się, gdy jego ojciec miał już 52 lata. W dziecięcych latach syna zajęty polityką i wojnami kanclerz nie mógł mu sam
poświęcać zbyt wiele czasu, ale rekompensował to, starając się otoczyć go
gronem możliwie najlepszych nauczycieli, którzy realizować mieli osobiście
przygotowane przez ojca instrukcje i programy. Miały one po części postać
zindywidualizowaną, spersonifikowaną pod kątem przyszłych potrzeb syna,
jak je sobie kanclerz w jego dalszej życiowej drodze wyobrażał, po części zaś
sprzężone były z programem przygotowanym dla powołanej przez niego
Akademii. W opublikowanej przy okazji otwarcia uczelni w marcu 1595 r.
„Odezwie do Polaków”, w której Zamoyski deklarował: „sam przepiszę
sposób uczenia, sam oznaczę program autorów i nauk, które mają być
wykładane”, jednocześnie oznajmiał: „Ty, Akademio Zamojska, córo moja
droga, dzielisz miłość mą z synem moim Tomaszem; z równym staraniem
jego i twoje początki pielęgnować będę; ciebie uczyniłem przewodniczką
jego młodości, tobie powierzam pieczę nad moim plemieniem”6. Wiadomo,
że taki szczegółowy program nauki i wykładów kanclerz rzeczywiście
przygotował i ogłosił Akademii w 1600 r.7
Rozwinięciem wytycznych edukacyjno-wychowawczych, jakimi mieli
się kierować opiekunowie młodego Tomasza, były dyrektywy zawarte
w testamencie kanclerza sporządzonym we wrześniu 1600 r., gdy Zamoyski
brał udział w kolejnej wyprawie do Mołdawii8. Tomasz od ósmego roku
życia miał pod opieką „surowego i nienagannych obyczajów nauczyciela”
zamieszkać poza pałacem, w osobnej kamienicy, zapewne by nie ulegać
atmosferze magnackiego dworu, wypełnionej często nazbyt swobodnymi
obyczajami i intrygami. Nauki miał pobierać w Akademii Zamojskiej,
„tak w prawdach wiary, jako i w językach greckim i łacińskim, naukach
wyzwolonych, elementach fizyki oraz prawa rzymskiego i naszego – do
19 roku życia; wyuczywszy się również języków: niemieckiego z powodu
obfitości interesów i umów zawieranych z tym narodem, tureckiego ponieważ jeśli [Turcy] są wrogami naszymi i całego chrześcijaństwa, [należy]
nie tylko znać sposób mówienia, lecz także wiedzieć o wszystkich ich urzędach i radach. […] Kiedy syn opuści Akademię, za radą opiekunów niech
zakosztuje niebezpieczeństwa służby wojskowej […] [Następnie] Za radą
tych samych opiekunów wyjedzie za granicę czy to dla rozpoczęcia, czy
Odezwa do Polaków na otwarcie Akademii Zamojskiej, [w:] Akademia Zamojska..., s. 11.
J.K. K o c h a n o w s k i, Dzieje Akademii Zamojskiej (1594–1784), Kraków 1899–1900,
s. 33–40.
8
Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole
2007, s. 29–54; wskazówki wychowawcze na s. 35–37.
6
7
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to odnowienia, czy też dokończenia nauki”. W uzupełnieniu testamentu
z 1601 r. „dyrektorem nauk [Tomasza] i inspektorem” czynił Szymona
Szymonowica. Zastrzegał też, by „chłopiąt skażonych obyczajów i plugawe
słowa mówiących albo piosenki śpiewających nie przypuszczać do niego”9.
Szymonowic, uznany poeta i ceniony, również za granicą, reprezentant
humanistycznej kultury, bliski współpracownik Zamoyskiego przy tworzeniu Akademii, już nieco wcześniej przygotował na prośbę kanclerza
instrukcję „o wychowaniu JMści Pana Tomasza”. Nie wzbudziła ona jednak entuzjazmu hetmana, najprawdopodobniej ze względu na zbyt mocne
wyeksponowanie w zaproponowanej koncepcji wychowawczej wysokiego
urodzenia młodzieńca i związanej z tym jego uprzywilejowanej pozycji.
Treści tej instrukcji nie znamy, ale broniąc jej przed zarzutami, Szymonowic
dowodził, iż „próżno to rozumieć, aby dziecię wiedzieć nie miało, że się
w domu wielkim urodziło… Prawda, że przez nędzę i skromność do
wielkich ozdób ludzie przychodzą; lecz to o tych rozumieć, których fortuna w ubóstwie zastała”. Poeta nie krył przy tym, że miał przed oczyma
„edukacyją Aleksandra Wielkiego”, przy którym „miał Filip, jego ojciec,
Leonida pedagoga, Antipatra, Doceoma, Arystotelesa z inszą drużyną
filozofów”. Podobny model zalecał dla kanclerskiego syna, przypisując
przy tym duże znaczenie właściwemu doborowi nauczycieli. Sam deklarował gotowość do pełnienia roli owego „Aleksandrowego Arystotelesa”,
głównego wychowawcy Tomasza i koordynatora poczynań edukacyjnych
całego grona nauczycielskiego10.
Edukację Tomasza Zamoyskiego szeroko omówił i scharakteryzował
w przywołanej już pracy Adam A. Witusik. Nakreślony przez kanclerza i Szymonowica program był na ogół realizowany, choć – zwłaszcza
z okresu po osieroceniu Tomasza przez ojca – szczegółowych informacji
o przebiegu i postępach w nauce nie posiadamy zbyt wiele. Efekty kształcenia, formowanie sylwetki intelektualnej wychowanka zależały przy tym
w ogromnym stopniu od osobowości nauczycieli, z którymi na co dzień
przychodziło mu obcować. W przypadku Tomasza byli to w znacznej
części profesorowie Akademii, ale nie tylko. Niewiele wiemy na przykład
o pierwszym wychowawcy Andrzeju Jasińskim, kanoniku zamojskim, który
uczył młodego Zamoyskiego alfabetu polskiego, może także łacińskiego
i greckiego. Po nim funkcję pedagoga przejął Wawrzyniec Starnigel, jeden z pierwszych profesorów Akademii powołanych z Krakowa, który
jednak w Zamościu niczym się nie wyróżnił. Po kilku miesiącach w tej
roli występował już wykładający w Akademii ksiądz Wojciech Bodzęcki,
bakałarz filozofii po Akademii Krakowskiej, od 1609 r. scholastyk kolegiaty
Ibidem, s. 35–36, 53–54.
A.A. W i t u s i k, Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego
w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku, Lublin 1977, s. 46–47.
9
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zamojskiej, zarządzający m.in. dobrami fundacyjnymi Akademii. Znany
był ze stanowczych wystąpień w obronie praw i zachowania wpływów
Kościoła w życiu akademickim, co prowadziło do częstych konfliktów
z profesorami opowiadającymi się za większą rolą prądów świeckich. Od
1606 r. Tomasz realizował już kurs akademicki zamojskiej Almae Matris,
który obejmował siedem katedr. Pierwsze cztery: matematyki, logiki
i metafizyki, filozofii naturalnej i medycyny oraz elokwencji realizowały
rozszerzony program dawnego quadrivium, dopiero pozostałe trzy katedry:
filozofii moralnej i polityki, prawa powszechnego oraz prawa polskiego
spełniały funkcję właściwych studiów wyższych11. Wśród ówczesnych
nauczycieli nie brakowało jednostek o znaczącym naukowym autorytecie,
jak Adam Burski, Jan Ursinus czy Tomasz Drezner, ale w większości sława
zamojskich profesorów nie wykraczała poza Zamość. Nad całością edukacji
Tomasza nieustannie czuwał Szymonowic, sprawując nadzór przeważnie
ze swej samotni w otrzymanym jeszcze od Jana Zamoyskiego Czernięcinie,
od czasu do czasu angażując się także samemu w kształtowanie gustów
estetycznych swojego wychowanka.
Nawet przy największym szacunku i uznaniu dla mistrzów zamojskich,
nauczycieli Tomasza, trudno ich zestawiać z pocztem profesorów i mentorów, w blasku których kształtowała się osobowość jego ojca. Wystarczy
przypomnieć nazwiska Jana Sturma w Strasburgu, Piotra Ramusa w Paryżu,
znakomitego prawnika Karola Sygoniusa w Padwie i całego szeregu innych
głośnych mistrzów padewskich, prawników, filozofów i medyków. „Padwa
uczyniła mnie mężem” – mawiał później Zamoyski, ale jego intelektualny
format kształtowały rozliczne kontakty osobiste i korespondencyjne z różnymi kręgami naukowymi i kulturalnymi ówczesnej Europy12. Tymczasem
nauczycieli hetmanowica uznać możemy co najwyżej za epigonów tamtego świata, nie zawsze przy tym skłonnych do wytężania wysiłku, by
swojemu wychowankowi przekazać zasób możliwie najpełniejszych zdobyczy ówczesnej wiedzy. W niedatowanym liście do Barbary Zamoyskiej,
wdowy po zmarłym kanclerzu, Adam Burski, uskarżając się na zaniżone
honorarium za swoją pracę (200 zł), pisał: „Sprawiedliwość święta każe,
aby kto więcej robi, więcej mu dawano. Którzy przy panu Tomaszu się
bawią […] po czterech, po piąciset złotych i dalej biorą, panu Tomaszowi
nie chcą czytać, drudzy dwie lekcyje czytają, ja trzy lekcyje na każdy dzień
czytam”13. Również osąd rozlicznych panegirystów podkreślających nadzwyczajną pilność, zamiłowanie do nauki, systematyczność samego Tomasza
trzeba chyba nieco zweryfikować. Biskup chełmski Jerzy Zamoyski, jeden
Szczegółowy program studiów omówił Adam Andrzej Witusik. Zob. ibidem, s. 67–75.
Szerzej zob. S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 11–28.
13
Listy Adama Burskiego profesora Akademii Zamojskiej, wyd. J. Przyborowski, „Biblioteka
Warszawska” 1884, t. 2, s. 329.
11
12
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z wyznaczonych przez kanclerza opiekunów Tomasza, nie bez powodów
zapewne napominał w latach 1607–1608 młodego hetmanowica, by nie
zaniedbywał swych studiów, zarzucając mu wręcz wagarowanie („powłaczania”). Przypominał raz jeszcze, by Tomasz miał „w dobrej pamięci, jako nieboszczyk pan Ojciec wmci do nich [nauk] upominał, pożytek
ich przekładał i abyś ich wmć nie przestawał tak długo, jako była wola
nieboszczykowa, i gdziebyś wmć gardził tym upominaniem ojcowskim,
wiele byś wmć sobie winien ostał i sumieniu swemu”14. W jednym z pewnością nie „wzgardził” Tomasz poruczeniom ojca. W latach 1615–1617
odbył prawie trzyletnią peregrynację po Europie, która stanowić miała
zalecane w testamencie kanclerza dopełnienie jego edukacyjnej ścieżki.
Jej trasa wiodła przez północne i środkowe Niemcy do Niderlandów – do
Brukseli, Antwerpii, Lejdy, Amsterdamu, stąd morzem do Anglii, potem
do Francji – do Tours, Orleanu, Paryża, Marsylii, stamtąd do Włoch – do
Genui, Lukki, Rzymu, Neapolu, Loreto, Padwy i Wenecji. Powracając
do kraju, przemierzył jeszcze Szwajcarię, Bawarię, Czechy i Śląsk. Nie
interesowały go co prawda ówczesne europejskie uniwersytety i akademie, w Padwie pokazał się na krótko, ale po to tylko, by wspomnieć
ojca, niemniej podróż z pewnością pozwoliła mu poznać z autopsji różne
kręgi kulturowe ówczesnej Europy, nawiązać kontakty na kilku dworach
europejskich, z angielskim i francuskim na czele, przede wszystkim jednak pogłębić swoją wiedzę wojskową. Stanisław Żurkowski, kronikarz
życia Tomasza, zanotował, że w Rzymie strawił sporo czasu „na naukach
z przednim matematykiem, słuchając pod nim lekcji de fortificationibus
et propugnaculis [o fortyfikacjach i umocnieniach]. O czym […] wielką
książkę napisał”15.
Podsumowując edukację Tomasza Zamoyskiego, A.A. Witusik konkludował, że lata nauki dały mu „wiedzę encyklopedyczną, dobrą znajomość
literatury, zwłaszcza klasycznej, umiejętność swady oratorskiej i obeznanie
z urządzeniami ustrojowymi. […] Kunszt pisarski w języku polskim zdobyty w okresie nauki był w świetle późniejszych jego listów może trochę
przyciężki, ale niewątpliwie zgodny z duchem epoki. Studiom zawdzięczał
możność konwersacji w języku łacińskim, niemieckim, tureckim i tatarskim”16.
Sam Tomasz, nawiązując do swoich lat szkolno-akademickich, w mowie
dziękującej królowi w lipcu 1628 r. za otrzymaną właśnie godność podkanclerzego, stwierdzał: „ja się tego nie prę, żem i wychowanie z łaski rodziców
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, sygn. 407,
s. 3; sygn. 751, s. 62; L. J a r m i ń s k i, Tomasz Zamoyski wobec spraw publicznych i wyznaniowych,
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1981, t. XXV, s. 128.
15
S. Ż u r k o w s k i, Żywot Tomasza Zamojskiego, [w:] Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego
1594–1638, Tomaszów Lubelski 2014, s. 30.
16
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 94.
14
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mych miał przystojne, i ksiąg po trosze i bakałarzów zwiedziłem. Wiem
jednak, że nie z biblioteki samej albo słownika (ale i te potrzebne i pożyteczne) są godności każdego początki, ale z tej księgi świata wszystkiego
i tych surowych, ale pewnych vitae humanae [życia ludzkiego] bakałarzów
doświadczeń”17. Konfrontowany ciągle ze swym słynnym ojcem, słowami
tymi wyrażał chyba jednak nie tyle ukryte kompleksy, ile dokumentował
zmianę myślenia o miejscu i roli uniwersyteckiej nauki i wiedzy w życiu
i karierze, jakie dokonywało się w kręgach ludzi jego stanu. Doświadczał
tego niejednokrotnie. Gdy pozostając wierny humanistycznej manierze,
często w swoich wystąpieniach odwoływał się w poszukiwaniu argumentów do autorów starożytnych, miał się ze strony kasztelana krakowskiego
Jerzego Zbaraskiego spotkać ze złośliwą ripostą: „Jako głupi, wydziwić się
nie mogę: quorsum te praecepta philosophiae [po co te mądrości filozoficzne], któremi go natykano?”18. Nie przeszkadzało to wszakże Tomaszowi
Zamoyskiemu, już jako senatorowi, sięgać obficie w swoich oratorskich
popisach po argumenty z dawnych czasów. Interesujący przykład podał
w swoim pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł. Gdy w 1635 r. toczyła
się w senacie debata nad ewentualnym małżeństwem króla Władysława IV
z Elżbietą, córką palatyna Renu Fryderyka V Wittelsbacha, kalwinką,
przeciwny temu podkanclerzy „z przyrodzonym darem wymowy […] na
mocy niegdysiejszego pogańskiego zwyczaju Rzymian wykazał, że żony
przy wjeździe w granice państwa oddawały cześć bogom swoich mężów,
a w jaki sposób mogło się to dziać przy różnicy wiar? Jeszcze inne liczne
podobne przykłady przywodził uczenie do wspólnego rozważenia”19.
Zafascynowany swym krasomówstwem Zamoyski zapomniał, że w tym
przypadku różnica wiar nie oznaczała różnych bogów. Być może wcześniejsze podobne przypadki miał na uwadze Jerzy Zbaraski w swym
przywołanym wyżej drwiącym komentarzu.
Stanowisko względem występującego w społeczeństwie zróżnicowania
religijnego było przy tym w pierwszej połowie XVII stulecia ciągle jeszcze
miernikiem intelektualnego zrozumienia natury ludzkiej, pojmowania
trapiących ją dylematów, trudnych alternatyw i udręk. Reformacja znajdowała się już co prawda w odwrocie, ale ciągle konfesje protestanckie
cieszyły się w niektórych kręgach szlachty i mieszczaństwa niepodważalną
afirmacją, tym głębszą, im większe znaczenie w polemikach przeciwko
Dziękowanie za pieczęć mniejszą koronną J. król. Mści, miane na sejmie warszawskim od JMp.
Tomasza Zamojskiego. Ao 1628. 20 lipca, [w:] S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 285.
18
Cyt. za: A. S z e l ą g o w s k i, O ujście Wisły. Wielka wojna pruska, Warszawa 1905,
s. 262–263.
19
A.S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1: 1632–1636, oprac. A. Przyboś,
R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 437.
17
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narastającej fali kontrreformacji zyskiwały argumenty nie tylko religijne,
ale i intelektualne – w tym prawne.
Tolerowanie przez katolicką większość i uprzywilejowany Kościół rzymski
mniejszości wyznaniowych, protestantów i ortodoksyjnych prawosławnych
(dyzunitów), prawne zabezpieczenie im swobody kultu, równouprawnienie w dostępie do stanowisk i urzędów w świeckich instytucjach państwa
i w życiu publicznym stanowiło jedną z podwalin pokoju społecznego.
W tym kierunku zmierzała przyjęta na sejmie konwokacyjnym w 1573 r.
tzw. konfederacja warszawska, akt mający gwarantować równouprawnienie
„rozróżnionych w wierze” i zapewniać „inaczej wierzącym” bezpieczeństwo prawne20. Jednym z jej sygnatariuszy, a potem gorliwych obrońców,
był Jan Zamoyski. Przy nazwisku umieścił przy tym charakterystyczny
dopisek: „pro se subscripsit”21, jakby chciał tym mocniej podkreślić, że
przekonanie co do potrzeby zachowywania pokoju religijnego jest jego
osobistym przeświadczeniem i jednym z kanonów jego intelektualnej postawy. Jeszcze dosadniej wyraził to podczas debat na sejmie 1589 r., gdy
wystąpił w obronie zagrożonych praw dysydentów. „Kiedy by to mogło
być – zwracał się do inaczej wierzących – abyście wszyscy byli papieżnikami, dałbym za to połowicę zdrowia mojego, żebym drugą połowicą żyjąc,
cieszył się z tej świętej jedności. Ale jeśli kto wam gwałt będzie czynił, dam
wszystko zdrowie przy was, abym na tę niewolę nie patrzał”22. Być może
stanowisko takie było emanacją jego własnych doświadczeń z młodości.
Urodził się bowiem w rodzinie protestanckiej, sam w 1560 r. uczestniczył
z ojcem w synodzie kalwińskim w Bychawie23, dopiero podczas pobytu
w Padwie przeszedł około 1565 r. na katolicyzm. Odtąd wielokrotnie
i jednoznacznie dawał dowody swojego przywiązania do katolicyzmu,
stając też w sporach wyznaniowych i politycznych w obronie Kościoła
rzymskiego jako instytucji. Obrona Kościoła i katolicyzmu nie oznaczała
jednak dla niego pozbawiania praw wyznawców innych religii, prawnych
zakazów ich organizowania się we własne struktury wyznaniowe, wznoszenia przez nich swoich świątyń, publicznego kultu czy tym bardziej
stosowania w zwalczaniu innych nurtów religijnych siły i przemocy. Jego
zwykło się uznawać za autora konstytucji „O tumulciech”, przyjętej na
sejmie w 1593 r., nakazującej wszystkim sądom ścigać sprawców zamieszek
20
Szerzej zob. S. S a l m o n o w i c z, Geneza i treść uchwał konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. XIX, s. 7–29.
21
W. B u d k a, Kto podpisał konfederację warszawską 1573 r.?, „Reformacja w Polsce”, R. I,
1921, s. 319.
22
Cyt. za: W. S o b i e s k i, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go,
Warszawa 1902, s. 51.
23
Akta synodów różnowierczych, t. II, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1972, s. 13.
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na tle religijnym i surowo karać burzycieli pokoju religijnego, zwłaszcza
gdy wywołane rozruchy prowadziły do rozlewu krwi24.
Ile z tej racjonalnej, motywowanej często czynnikami politycznymi, ale
również z pewnością wynikającej z głębokich przesłanek jego ukształtowanej
w duchu erazmiańskiego jeszcze humanizmu postawy intelektualnej udało
się kanclerzowi przelać na osobowość syna? Odpowiedź nie jest prosta,
przede wszystkim ze względu na szybko zmieniające się na niekorzyść
różnowierców okoliczności polityczne, zmniejszanie się ich potencjału
i zaplecza społecznego, sukcesy kontrreformacji w uzyskiwaniu przewagi w sferze świadomości społecznej szerokich mas wszystkich stanów.
Ludziom prezentującym poglądy i postawy pokroju zmarłego kanclerza
coraz trudniej było zdobywać dla nich zrozumienie i przebijać się do szerszych kręgów decydenckich – dworu królewskiego, sejmu i sejmikującej
szlachty. Co więcej, narażali się na coraz ostrzejsze ataki z różnych stron.
W 1619 r. kaznodzieja królewski, jezuita Mateusz Bembus w swej poczytnej
publikacji Kometa, tj. pogróżka z nieba ludzi, którzy „każą o religię się nie
ujmować, ale tak katoliki, jako i heretyki za dobre chrześcijany mieć, by
jeno tylko politice dobrzy byli”, uważał niemal za ateuszy25. Narazić się
na taki zarzut mało kto miał ochotę.
Nie ulega wątpliwości, że Tomasz od wczesnej młodości wychowywany
był w duchu głębokiej religijności, o co dbała przede wszystkim matka,
ale i najbliższe otoczenie. Czytając relacje samego hetmanowica w listach
do ojca z tego okresu, a także późniejsze opinie różnych osób, trudno
oprzeć się wrażeniu, że jego pobożność graniczyła wówczas wręcz z dewocją. Pobożne praktyki różnego pokroju kultywował również w wieku
dojrzałym, gdy został już senatorem26. Tak zapewne rozumiał zawarte
w testamencie ojca życzenia, by „przede wszystkim Boga i religię katolicką czcił”, by „strzegł wiary katolickiej niewzruszenie, a uciekał przed
herezjami i nowymi dogmatami”, za zaszczyt uważał „przynależenie do
Kościoła katolickiego, który jest wspólną matką nie tylko królów i książąt,
lecz także […] wszystkich Świętych”. Czy jednak było sprawą przypadku,
że zaraz następne zdanie brzmiało: „Wykaż też staranie, abyś nie dawał
swego przyzwolenia na żadną zbrodnię”27? Nie ma tam wprawdzie wprost
mowy o inaczej wierzących, ale odczytuję to jako pośrednią, nieco zakamuflowaną formę wskazania synowi, aby będąc wiernym synem swojego
Kościoła, nie zgadzał się na czynienie krzywdy komukolwiek innemu,
w tym również ludziom innej religii.
Volumina constitutionum, t. II, vol. 2, Warszawa 2008, s. 198.
Cyt. za: J. T a z b i r, Państwo bez stosów i inne szkice, [w:] idem, Prace wybrane, t. I, Kraków
2000, s. 119.
26
Por. S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 34.
27
Testamenty Jana, Tomasza…, s. 36.
24

25
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Warto przy tym zauważyć, że – jak wspominał potem S. Żurkowski,
który poznał Tomasza w 1609 r., gdy miał już 16 lat – syn kanclerski nie
unikał spotkań i dyskusji z innowiercami. „U stołu zawsze czas wszystek
skromnie – pisał kronikarz – na dyskursach poważnych, częścią o rzeczach
szkolnych, częścią około wojennych spraw; albo, gdy się heretyk gościem
trafił, o wierze świętej przetrwał”28. Okazji do takich dyskusji, zważywszy
na ówczesną atmosferę naukowo-kulturalną Zamościa i zróżnicowanie
wyznaniowe społeczności miasta, z pewnością nie brakowało.
Czy w wieku dojrzałym, gdy Tomasz Zamoyski wkroczył już na
salony polityczne Rzeczypospolitej, okazał się równie wyrozumiały dla
innowierców jak jego ojciec? Czy jego katolicki zelotyzm pozwalał mu
na wyważanie racji i tam, gdzie interes polityczny państwa nakazywał
układanie się z wyznawcami innych religii, skłonny był do poszukiwania
kompromisu?
Trudno na te pytania jednoznacznie odpowiedzieć. Rzecz charakterystyczna, że wątpliwości co do oceny religijności Zamoyskiego miał
już w 1635 r. nuncjusz papieski w Polsce Honorat Visconti. „Może i on
także być policzony do rzędu gorliwych katolików – pisał – chociaż jego
sposób postępowania nie jest wolny od politycznych fortelów”29. Faktem
jest, że zostawszy w 1618 r. wojewodą podolskim, a rok później kijowskim, potrafił sobie z tamtejszą szlachtą, w większości niekatolicką, ułożyć
znakomicie stosunki i relacje. Nie unikał promowania na urzędy ziemskie
osób znanych ze swego dystansu do Kościoła rzymskiego, pomyślnie przebiegała jego współpraca z podkomorzym kijowskim, arianinem Stefanem
Niemiryczem30. W wystąpieniach publicznych, choć nie angażował się w sytuacjach konfliktowych wprost po stronie innowierców, to pod pretekstem
obrony prawa i zasady legalizmu potrafił wpływać na korzystne dla nich
rozstrzygnięcia. Tak było na sejmie 1627 r., gdzie po wyroku Trybunału
Koronnego na Samuela Bolestraszyckiego za opublikowanie przez niego bez
cenzury przekładu książki francuskiego kalwina Piotra de Moulin Heraklit
albo o próżności życia rozległy się głośne protesty i groźby sparaliżowania
obrad, jeśli werdykt sądu nie zostanie odwołany. Wyroku bronili senatorowie duchowni i spora grupa katolickich posłów. Przygotowana przez
Tomasza Zamoyskiego i przyjęta konstytucja „O dekretach trybunalskich”
nie odnosiła się wprost do sprawy Bolestraszyckiego, ale znosiła „takowe
dekrety, które by vim legis saperent [sprzeczne z prawem] abo pokój pospoS. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 7.
Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, t. II, Berlin–
Poznań 1864, s. 256.
30
H. L i t w i n, Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648, Warszawa
2009, s. 81 i passim.
28
29
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lity wzruszali”31. Dla wszystkich, również katolików, było wówczas jasne,
że skazując Bolestraszyckiego na wieżę i grzywny, Trybunał przekroczył
swoje kompetencje, bowiem kwestie religijne i cenzury nie leżały w zakresie jego uprawnień. W roli obrońcy dotychczasowych praw wystąpił też,
już jako podkanclerzy, na sejmie w 1631 r., gdy różnowiercy przedłożyli
cały szereg przykładów łamania ich swobód i uprawnień. „Dissidentes in
religione żeby kiedy o to, że nie tak wierzą, jako my drudzy, pozywani
byli – perorował – żeby inkwizycyja jaka, ademptio honorum praescriptiones
[odjęcie dóbr i wywołań], tego ani pamiętam, anim czytał. Continentur eadem
iuris puritate [niech będą objęte tą czystością prawa] jako i my, i nie masz
osobnego na katolika jako i na niekatolika prawa, ani in Republica libera
[w wolnej Rzeczypospolitej], której anima [duchem] jest aequalitas [równość],
być może”32. Było to jednak stanowisko dość kazuistyczne, bardziej wywodzone z interpretacji ogólniejszych norm prawnych, niż odnoszące się do
konkretnych zarzutów ich łamania. W konfrontacji z panującymi w kraju
realiami wniosek, że dysydentów nie można prześladować, ponieważ
całą szlachtę obowiązuje jednakowe prawo33, był na tyle kontrowersyjny,
że tylko rozsierdził nastroje wśród protestantów i dyzunitów. Musiał im
podkanclerzy stawić czoła już w roku następnym, podczas bezkrólewia
po śmierci Zygmunta III Wazy.
Tym razem Tomasz Zamoyski nie ukrywał już, że tak z racji swego
urzędu, jak i własnych przekonań jest w istocie jednym z ogniw obozu
kontrreformacji, którego celem jest umocnienie pozycji Kościoła i stopniowe eliminowanie z życia społecznego jego przeciwników. Już na sejmie
konwokacyjnym obecni na nim posłowie protestanccy i prawosławni
przedłożyli prymasowi Janowi Wężykowi i biskupom obszerny zestaw
pretensji i postulatów dotyczących uregulowania kwestii wyznaniowych,
grożąc wręcz niedopuszczeniem do elekcji, jeśli nie zostaną one przychylnie rozpatrzone i obwarowane prawem. W ich rozumieniu nie były
niczym innym, niż tylko domaganiem się przywrócenia dawnych praw
i wolności34. Powołana przez prymasa, złożona z samych katolików, komisja przygotowała na te Puncta de religione odpowiedź, która po dalszych
jeszcze dyskusjach stała się podstawą zawartego ostatecznie kompromisu. Kompromis ten, akceptowany przez samego prymasa, dla Tomasza
Zamoyskiego i grona innych wpływowych katolików okazał się jednak
za daleko idący. Podkanclerzy już w trakcie obrad nie ukrywał swojego
Volumina constitutionum, t. III, vol. 2, oprac. S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz,
Warszawa 2013, s. 16.
32
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 309.
33
Por. L. J a r m i ń s k i, op. cit., s. 131.
34
Zagadnienia te omówił szeroko J. D z i ę g i e l e w s k i, O tolerancję dla zdominowanych.
Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986, s. 27 nn.
31
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stanowiska, że przeciwny jest w kwestiach wyznaniowych jakimkolwiek
modyfikacjom prawa. „Perswadował, aby się z tem i teraz dissidentes de
religione kontentowali, czem przodkowie ich, bo te novitates non ad retinedam
pacem [zatrzymaniu pokoju], ale ad propagandam religionem ściągają się”.
Gdy przyszło do podpisywania uchwał konwokacji, uwzględniających
niektóre żądania protestantów, Zamoyski miał oświadczyć patetycznie,
że „lepiej jest nullum habere regnum, quam nullam religionem [nie mieć
żadnego królestwa, niż żadnej religii]”35. Ostatecznie nie zgodził się też
na złożenie swojego podpisu pod aktem zawiązanej na sejmie konfederacji, co spotkało się z pochwałami ze strony najgorliwszych rzeczników
kontrreformacji36. Jeszcze dosadniej swoje stanowisko wobec zapewnienia
ewangelikom rzeczywistego równouprawnienia i swobody kultu wyraził
Tomasz Zamoyski na sejmie elekcyjnym. „Religia wasza przychodniem
jest – zwracał się do swoich oponentów – która niedawno z cudzych krajów do Polski przywędrowała. Katolicka zaś wiara była i jest jako pani
i gospodyni dawna w domu swoim. Tyle tedy możecie mieć swobód, ile
wam z łaski jej pozwolono. Bo inaczej jeżelibyście chcieli więcej wymagać,
niż wam pozwalają, życie raczej nasze i majątki kłaść będziemy, niżeli tak
wolno wam i swobodnie w Rzeczypospolitej gospodarować dopuścimy”37.
Jakżeż odległa była to postawa od tej prezentowanej przez jego ojca nieco
ponad 30 lat wcześniej!
Można domniemywać, że ta zauważalna – przynajmniej w wystąpieniach
publicznych – radykalizacja Zamoyskiego, odczytywana jako narastanie
u niego postawy nietolerancji wobec niekatolików, była w większym stopniu
rezultatem wyciągania wniosków z dostrzeganych przez niego kierunków
zachodzącej na szczytach władzy ewolucji stanowisk wobec różnowierców,
niż jakiegoś zasadniczego odwrotu myślowego od filozofii ojca. Rację ma
chyba L. Jarmiński, gdy pisze, że „Tomasz był przeciwnikiem ekstremalnych rozwiązań w polityce wyznaniowej i swą [katolicką] prawowierność
starał się zazwyczaj godzić z poszanowaniem praw Rzeczypospolitej”38.
Do przywołanych przez niego przykładów tolerancyjnej postawy Tomasza
wobec prawosławnych, Ormian i Żydów w Zamościu, a także protestantów
(arian) w innych miastach – Turobinie i Szczebrzeszynie39, dodałbym jeszcze
zachowywanie przez cały czas wielowyznaniowego w istocie, nadanego
przez ojca, charakteru podległej mu Akademii Zamojskiej. Akademia była
co prawda instytucją ze szczególnymi prerogatywami Kościoła rzymskiego
Księcia Krzysztofa Radziwiłła… sprawy wojenne i polityczne 1621–1632, Paryż 1859, s. 680.
A.S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik…, t. I, s. 135; L. J a r m i ń s k i, op. cit., s. 130.
37
Cyt. za: K. K w i a t k o w s k i, Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV,
Warszawa 1832, s. 24.
38
L. J a r m i ń s k i, op. cit., s. 130.
39
Ibidem, s. 133–137.
35
36
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i katolickiego oblicza konfesyjnego, lecz nie stała się uczelnią klasycznie
wyznaniową, zamykającą się i stawiającą bariery przed młodzieżą innych,
niż katolickie, wyznań40. W czasach drugiego ordynata do Zamościa przybył
spory zastęp młodzieży przyznającej się do ortodoksyjnego prawosławia,
nie brakowało też przybyszów wywodzących się ze znanych rodzin protestanckich (Rzeczyccy, Słupeccy, Pszonkowie).
Wydaje się przy tym, że stanowisko Tomasza Zamoyskiego wobec
zamojskiej Almae Matris – którą jego ojciec, kierując się maksymą, iż „takie
zwykły być Rzeczypospolite, jakie są obyczaje i wykształcenie obywateli”41,
uznawał za jedno z najważniejszych dzieł swojego bogatego życia i polecał szczególnej pieczy swoich następców – również potraktować możemy
jako ważny miernik jego intelektualnego potencjału. S. Żurkowski, znany
nam już biograf Tomasza Zamoyskiego, tylko lakonicznie wspomniał,
że „nie zapomniał i akademii zamojskiej, którą i z woli podług fundacyi
nieśmiertelnej pamięci ojca swego, ale też i z szczególnego afektu dla instytucyi wziętej od osób i profesorów akademii tutecznej powziął, wielce
kochał”. Afekt ten miał się wyrażać w zapraszaniu profesorów do swojego
stołu, pojawianiu się na niektórych odbywających się w Akademii aktach,
lekcjach i dysputach, ufundowaniu aksamitnej togi rektorskiej i dwu srebrnych bereł42. Badający dzieje zamojskiej uczelni Jan Karol Kochanowski
poczynania Tomasza względem Akademii recenzował o wiele bardziej
krytycznie. Oceniał je jako jedynie „zewnętrzne i formalne”, nie przypisując
im większego znaczenia w sferze zmian prowadzących do podniesienia
poziomu naukowego i oddziaływania na kształtowanie świadomości wychowanków, jak chciał to widzieć fundator. Zarzucał Tomaszowi brak troski
o właściwy dobór kadry profesorskiej, do której grona po wykruszeniu
się erudytów pozyskanych jeszcze za czasów Wielkiego Kanclerza trafiały
często osoby zupełnie przypadkowe, nadmierne podporządkowywanie
Akademii Kościołowi zarówno w sferze ideowo-programowej, jak i materialnej poprzez zwiększanie wobec niej uprawnień kolegiaty zamojskiej,
zaniechanie odbudowy drukarni akademickiej po pożarze z 1627 r., przez
co akademicy stracili możliwość przypominania się światu choćby swoimi
przyczynkami metafizycznymi czy panegirykami. Dodajmy do tego, że doprowadzając do pozwów najpierw do sądu ziemskiego krasnostawskiego,
a potem pociągając poetę przed Trybunał Koronny w prozaicznej sprawie
związanej z rozliczeniem sumy 400 zł, doprowadził Zamoyski w 1624 r. do
odepchnięcia od Zamościa i Akademii tak dla niej zasłużonego Szymona
40
Szerzej na ten temat zob. H. G m i t e r e k, Ze studiów nad strukturą wyznaniową młodzieży
Akademii Zamojskiej (1595–1784), „Res Historica” 2000, z. 10, s. 221–231.
41
S. Ł e m p i c k i, Działalność Jana Zamoyskiego…, s. 173.
42
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 160.
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Szymonowica43. Wszystko to skłoniło autora monografii zamojskiej uczelni do surowej oceny, iż „działalność Tomasza Zamoyskiego wpłynęła na
rozwój Akademii ujemnie raczej, niż dodatnio”44. Rzeczywiście, w poczynaniach Tomasza trudno się doszukać działań prowadzących do tego, by
to słynne ojcowskie zawołanie o służącym Rzeczypospolitej „młodzieży
chowaniu” miało stanowić w Zamościu szczególne „pieczołowanie” i troskę
drugiego z ordynatów.
Jak zatem rysuje się sylwetka intelektualna Tomasza Zamoyskiego,
człowieka, który doszedł do najwyższych w państwie godności, choć
z pewnością długotrwała i przewlekła choroba nie ułatwiała mu życia,
a być może była też jednym z kluczy determinujących interpretowanie przez
niego rzeczywistości, w której żył. Należał z pewnością do ludzi starannie
wykształconych w duchu najlepszych tradycji polskiego humanizmu. Ten
model edukacji dla człowieka żyjącego na przełomie epok – renesansowego, tolerancyjnego humanizmu i pozostającej wobec niego w opozycji
kontrreformacji, nie sprawdzał się już w dorosłym życiu Tomasza, jak to
było w przypadku jego ojca. Konfrontacja wyniesionych z lat edukacji
ideałów z kształtującą się na jego oczach kulturą polskiego sarmatyzmu
budziła u niego sporo niepewności, wahań, niekonsekwencji, zdarzało się
– co zarzucał mu nawet jego przyjaciel Albrycht Stanisław Radziwiłł – że
popadał w przesądy45. Konsekwencją stawało się popadanie coraz bardziej
w filozofię skrajnego nieraz teizmu, czemu dał wyraz choćby w wotum
na sejmie 1631 r., gdy dojście sejmu po dwukrotnym wcześniejszym jego
przekładaniu traktował jako ingerencję niebios, gdyż „ten termin nie uniwersałem koronnym, ale wyrokiem boskim niebieskim sejmowi naznaczono”46. Trafną, jak się wydaje, opinię o Zamoyskim sformułował w 1635 r.
nuncjusz Visconti. Pisał o nim, że „tak dla pamięci ojca, nad którego nie
było w dawniejszych ani późniejszych czasach większego obywatela, jako
też przez swe własne zdolności i naukę ma [Zamoyski] wielkie znaczenie
i szacunek u szlachty, między którą pierwsze może miejsce z powodu
zostawionego mu przez ojca majątku, który jeszcze znacznie pomnożył.
Nie jest jednak zarówno lubiony dla porywczego charakteru, tudzież dla
zbytniej w wydatkach oszczędności”47. Z cienia swojego słynnego ojca,
niezależnie od własnego potencjału intelektualnego, talentów i zdolności,
nie było Tomaszowi Zamoyskiemu dane wyjść.
43
44
45
46
47

K. H e c k, Szymon Szymonowic, jego żywot i dzieła, cz. II i III, Kraków 1903, s. 274–275.
J.K. K o c h a n o w s k i, op. cit., s. 81–86, 98.
A.S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik…, t. I, s. 473.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 295.
Relacje nuncjuszów…, s. 255–256.
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ABSTRACT
Henryk Gmiterek
IN THE SHADOW OF A GREAT FATHER.
INTELLECTUAL PROFILE OF TOMASZ ZAMOYSKI
Tomasz Zamoyski, the only son and an heir to the vast fortune amassed by Great Crown
Chancellor Jan Zamoyski, was to be both a successor and a continuator of his father’s extensive
endeavors in the fields of culture, science and education. As Jan Zamoyski took great care of
his son’s comprehensive and thorough education based on the model of humanities, he successfully established an academic environment in Zamość by inviting well-known intelectual
masters. However, the time of such dynamic cultural, social and religious changes made it
difficult for Tomasz to find his place in that reality, which was palpable in his approach to
tolerance to religious dissenters. Neither did he meet his father’s expectations as a guardian
of the Zamoyski Academy
Key words: Jan Zamoyski, Tomasz Zamoyski, counter-reformation, sarmatism
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MIĘDZY TRONEM A OPOZYCJĄ,
CZYLI O ZAWIŁOŚCIACH KARIERY
POLITYCZNO-WOJSKOWEJ TOMASZA
ZAMOYSKIEGO W LATACH 1618–1628

Artykuł dotyczy analizy postaw politycznych Tomasza Zamoyskiego w okresie pełnienia
przez niego urzędu wojewody podolskiego, a następnie kijowskiego, aż do jesieni 1628 r., tj. do
momentu jego awansu na podkanclerstwo koronne. Ukazane zostaną dynamiczne układy polityczne, w których się znajdował w kontekście ich wpływu na działalność publiczną magnata.
Analiza należącej do drugiego ordynata zamojskiego korespondencji z lat 1618–1628 pozwala na
uchwycenie czterech zasadniczych etapów jego aktywności. W pierwszym etapie działalności
publicznej (lata 1618–1620) główny kierunek działań polityczno-wojskowych Tomasza Zamoyskiego wyznaczała osoba Stanisława Żółkiewskiego. Od 1621 r. koncepcje polityczne wojewody
kijowskiego zdominowało grono opozycjonistów (wśród nich m.in. kasztelan krakowski Jerzy
Zbaraski, koniuszy koronny Krzysztof Zbaraski, a zwłaszcza hetman polny litewski Krzysztof
Radziwiłł). Przełom w postawie politycznej magnata nastąpił na sejmie 1623 r., kiedy to Tomasz
Zamoyski odciął się od niewygodnych kontaktów z Krzysztofem Radziwiłłem. W tym też mniej
więcej czasie zbliżył się do hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, z którym
współpracował na polu wojskowym i politycznym. Kontakty drugiego ordynata zamojskiego
z królem i dworem królewskim były na tyle intensywne, iż w 1626 r. za namową dworskich
duchownych (m.in. Jakuba Zadzika) osobiście zaangażował się w wojnę ze Szwedami w Prusach
Królewskich. Najbardziej zdecydowany przełom w postawie politycznej magnata dokonał się
jednak jesienią w 1628 r. wraz z jego awansem na pieczęć mniejszą.
Słowa kluczowe: Tomasz Zamoyski, 1594–1638, magnateria, kariera polityczno-wojskowa,
Rzeczpospolita, 1601–1700

Artykuł omawia etapy polityczno-wojskowej kariery Tomasza Zamoyskiego (1594–1638) w latach 1618–1628. Analizowane dziesięciolecie
obejmuje okres pełnienia przez drugiego ordynata funkcji wojewody podolskiego (1618), następnie kijowskiego (1619), aż do jesieni 1628 r., to jest
do momentu osiągnięcia przez niego urzędu podkanclerzego koronnego.
W swoim wystąpieniu z jednej strony chciałabym ukazać dynamiczne
układy polityczne, w których znajdował się magnat, z drugiej zaś będę
starała się wyeksponować wpływ kręgów korespondencyjnych na jego
działalność publiczną.
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Moje wnioski oparte są głównie na korespondencji pochodzącej
z Archiwum Zamoyskich przechowywanej w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w Warszawie, a także Biblioteki Ordynacji Zamojskiej znajdującej
się aktualnie w zbiorach Biblioteki Narodowej. Stanowi ona (obok korespondencji Jana Zamoyskiego analizowanej przez Wojciecha Tygielskiego1)
jeden z lepiej zachowanych polskich zespołów epistolograficznych pierwszej
połowy XVII w. Wielkość tego zbioru z jednej strony przytłacza, z drugiej
zaś fascynuje, dając duże możliwości interpretacyjne. Na pewno dobrze
zachowany zasób korespondencyjny pozwala na lepsze naświetlenie wieloaspektowości różnych zjawisk zachodzących w życiu nie tylko prywatnym,
ale i publicznym jego dawnego właściciela. W swoim wystąpieniu oprócz
analizy postaw politycznych Tomasza Zamoyskiego w latach 1618–1628
postaram się także odpowiedzieć na pytania o to, w jakim stopniu trwałość
(bądź zmienność) kręgów korespondencyjnych umożliwiała magnatom
prowadzenie skutecznej polityki i realizacji własnych interesów, oraz czy
zbyt długie pozostawanie w opozycji stawało się dla nich opłacalne.
Analiza należącej do drugiego ordynata zamojskiego korespondencji
z interesującego nas okresu pozwala na uchwycenie czterech zasadniczych
etapów jego aktywności w następujących latach:
1. 1618–1620 – polityczne oddziaływanie Stanisława Żółkiewskiego;
2. 1621–1623 – wpływy opozycji;
3. 1623–1625 – współpraca ze Stanisławem Koniecpolskim;
4. 1626–1628 – zbliżenie do dworu królewskiego.
1
Etap pierwszy w karierze Tomasza Zamoyskiego obejmował lata
1618–1620. Był to okres, w którym główny kierunek jego działań polityczno-wojskowych wyznaczał kanclerz i hetman wielki koronny Stanisław
Żółkiewski. Na działania publiczne podejmowane przez magnata w jakimś
stopniu wpływały także i inne środowiska, które możemy nazwać opozycyjnymi w stosunku do aktualnie panujących.
Jak wiadomo Stanisław Żółkiewski, jako dawny najbliższy współpracownik Jana Zamoyskiego, wprowadzał młodego Tomasza Zamoyskiego
w zagadnienia sztuki publicznej (wojennej i politycznej). Obligowała
go do tego testamentowa wola pierwszego ordynata, który wyznaczył
hetmana na jednego spośród sześciu opiekunów jego syna2. Z tego też
powodu opieka Stanisława Żółkiewskiego zaczęła się na długo przed
1
W. T y g i e l s k i, Listy – ludzie – władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji,
Warszawa 2007.
2
Testament Jana Sariusza Zamoyskiego, Kolodrupla 6 IX 1600, [w:] Testamenty Jana, Tomasza
i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole 2007, s. 37–38.
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1618 r. i – jeśli mowa o działalności publicznej – miała ona miejsce już
w połowie 1612 r. Był to okres w życiu młodego magnata tuż po ukończeniu nauk w Akademii Zamojskiej, ale jeszcze przed jego wyjazdem na
studia zagraniczne. Wówczas to Tomasz Zamoyski przez blisko trzy lata
(tj. praktycznie do końca 1614 r.) pod bokiem Stanisława Żółkiewskiego
przyuczał się do prowadzenia działalności publicznej (m.in. jesienią 1612 r.
hetman sprowadził starostę knyszyńskiego do obozu pod Tatarzyskami,
a następnie włączył w skład komisji powołanej do prowadzenia traktatów
pokojowych z hospodarem mołdawskim Stefanem Tomżą)3.
Stanisław Żółkiewski reprezentował ponadto interesy Tomasza Zamoyskiego na dworze królewskim i skutecznie zabiegał o pierwsze nadania.
Dzięki poparciu hetmana w 1618 r. zaledwie 24-letni magnat otrzymał
urząd wojewody podolskiego4, a już rok później wojewody kijowskiego.
Wydaje się nawet, iż hetman dosłownie przekazał ten zajmowany wcześniej przez siebie urząd swojemu podopiecznemu. Zachowała się na ten
temat szczegółowa korespondencja, w której Stanisław Żółkiewski udzielał
Tomaszowi Zamoyskiemu szczegółowych wskazówek odnośnie do tego,
jak najlepiej zarządzać nowo objętym województwem5.
Z drugiej strony to właśnie w latach 1619–1620 Tomasz Zamoyski wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec dawnych działań jego testamentowych
opiekunów. Świadczą o tym procesy wytoczone biskupowi chełmskiemu
Jerzemu Zamoyskiemu o nadużycia wobec Akademii Zamojskiej, a także
wojewodzie krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu o malwersacje
finansowe w czasie rokoszu6. Był to jednocześnie okres, kiedy drugi ordynat zamojski kontestował niektóre działania swego wpływowego promotora. Najbardziej spektakularny przykład miał miejsce pod Oryninem
w 1618 r., kiedy to Tomasz Zamoyski, nie chcąc podporządkować się
rozkazom Stanisława Żółkiewskiego, stanął osobnym obozem, co w czasie
ataku nieprzyjaciela omal nie doprowadziło jego oddziałów do całkowitej
zguby. Ostatecznie oprócz wojskowego wsparcia hetmana z opresji uratowały młodego magnata posiłki wysłane przez koniuszego koronnego
3
M. K u p c z e w s k a, Kapitał kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego
na drodze kariery politycznej syna Tomasza, [w:] Śmierć w dziejach człowieka: nowożytność, red.
M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2016, s. 52–53.
4
Piotr Oleśnicki do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 6 III 1618 r., [w:] Pamiętnik o Tomaszu
Zamoyskim kanclerzu w. kor., oprac. S. Gołębiowski, „Biblioteka Warszawska” 1853, nr 52, s. 414.
5
Stanisław Żółkiewski do Tomasza Zamoyskiego, Kamionka 26 V 1619, Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), sygn. 3596/II, k. 88–90 [druk: Н. Б і л о у с, Між політикою і повсякденням:
з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем
Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.), „Україна в Центрально-Східній Європі”
2013, вип. 14, s. 287–289].
6
M. K u p c z e w s k a, Wpływ działalności opiekunów na dzieciństwo Tomasza Zamoyskiego,
[w:] W kręgu rodziny epok dawnych: dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2014, s. 266–268, 275.
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Krzysztofa Zbaraskiego7. Geneza tego nota bene powszechnie panującego
wobec hetmana nieposłuszeństwa miała miejsce na długo przed jesiennymi wydarzeniami w obozie pod Oryninem i związana była z konfliktem
Stanisława Żółkiewskiego z Krzysztofem Zbaraskim i Adamem Hieronimem
Sieniawskim, podczaszym koronnym. Drugi ordynat zamojski zaraz po
swym powrocie z zagranicznych wojaży w grudniu 1617 r. poproszony
został o mediację w trwającym od kilku lat sporze. Mediacja przebiegała
ze zmiennym skutkiem, ostatecznie skonfliktowani magnaci pojawili się
w obozie pod Oryninem, jednakże nie chcieli podporządkować dowództwu
hetmana swoich oddziałów8. Tomasz Zamoyski – odmawiając bezpośredniej
współpracy ze Stanisławem Żółkiewskim – wpisał się w tendencje panujące
w obozie. Swoim działaniem starał się zamanifestować nie tylko dojrzałość
w dowodzeniu, ale także publiczną niezależność.
Bez wątpienia niechęć Tomasza Zamoyskiego do uczestnictwa w sejmie
1619 r. (pomimo usilnych próśb hetmana i dworu królewskiego) wynikała
nie tyle z zaabsorbowania sprawami prywatnymi (oficjalnie był to pogrzeb
jego dziadka kasztelana sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego), ile
z niefortunnego uczestnictwa w kampanii oryninskiej (nazwisko drugiego
ordynata przewijało się w krążących po Rzeczypospolitej nieprzychylnych
opiniach na ten temat). Jego nieobecność wynikała także z niechęci do
publicznego zajmowania stanowiska w konflikcie pomiędzy hetmanem
a kresową magnaterią9. Jakkolwiek stosunki pomiędzy drugim ordynatem
a jego wpływowym promotorem nie uległy jednak na tyle znaczącemu
pogorszeniu, skoro sędziwy hetman na wspomnianym sejmie uzyskał dla
niego u króla awans na urząd wojewody kijowskiego10.
Dużo bardziej zastanawiająca była nieobecność Tomasza Zamoyskiego
na jesiennej kampanii Stanisława Żółkiewskiego z 1620 r. zakończonej klęS. Ż u r k o w s k i, Żywot Tomasza Zamojskiego, [w:] Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego
1594–1638, Tomaszów Lubelski 2014, s. 35–39; D. S k o r u p a, Stosunki polsko-tatarskie 1595–1623,
Warszawa 2004, s. 208–213; P. G a w r o n, Relacje pomiędzy dowódcami wojsk państwowych i prywatnych w Koronie w I połowie XVII wieku (wybrane przykłady), [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. 1: Kultura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII wieku, red. K. Łopatecki, W. Walczak,
Białystok 2007, s. 232–236.
8
Więcej informacji o wieloletnich sporach pomiędzy Jerzym i Krzysztofem Zbaraskimi
a Stanisławem Żółkiewskim zob.: W. D o b r o w o l s k a, Książęta Zbarascy w walce z hetmanem
Żółkiewskim, Kraków 1930, s. 13–14; P. G a w r o n, Relacje pomiędzy dowódcami…, s. 234–235.
9
Melchior Michałowski do Tomasza Zamoyskiego, Słupia 8 II 1619, Archiwum Główne
Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ), sygn. 732, k. 73–75; Tomasz
Zamoyski do Piotra Oleśnickiego, b.m. 19 VIII 1624, AGAD, AZ, sygn. 717, k. 46–48; Mowa
miana na sejmie walnym warszawskim dnia 25 stycznia 1619, w której hetman zdaje sprawę z swoich
czynności, [w:] Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego i hetmana, wyd. A. Bielowski,
Lwów 1861, s. 345–348.
10
Stanisław Żółkiewski do Tomasza Zamoyskiego, Tomaszów 11 I 1619, AGAD, AZ,
sygn. 406, k. 22 [kopia: BJ, sygn. 3596/II, k. 79–79v]; Andrzej Lipski do Tomasza Zamoyskiego,
Warszawa 11 III 1619 r., AGAD, AZ, sygn. 730, k. 80.
7
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ską wojsk polskich pod Cecorą. Co prawda plany związane w możliwością
wkroczenia wojsk na ziemie mołdawskie były przez hetmana wielkiego
koronnego utrzymywane w ścisłej tajemnicy (do czego zobowiązywało go
przyrzeczenie złożone na tajnej naradzie królewskiej), jednak przygotowania
do obrony przed Turkami i Tatrami miały miejsce przynajmniej na miesiąc
przed samą wyprawą11. Wojewoda kijowski, prawdopodobnie nie chcąc
pozbawiać się stacjonujących przy nim wojsk prywatnych, przesłał hetmanowi jedynie dowodzony przez Stefana Chmieleckiego oddział wojewodziny
wołyńskiej Anny Ostrogskiej, prywatnie swojej teściowej12. Już od początków
sierpnia czynił ponadto pewne starania związane z pozyskaniem rekruta
z jego szarogrodzko-tarnopolskich majątków. Przez cały ten czas nie było
jednak wiadomo, do czego miały zostać użyte te organizowane naprędce
siły, które pod koniec sierpnia ostatecznie niemal całkowicie zostały rozbite
przez grasujące w tym rejonie zagony tatarskie13. Trudno dociec, z czego
wynikało niezdecydowanie Tomasza Zamoyskiego związane z udziałem
w działaniach wojennych na pograniczu. Być może również sam hetman,
mając w pamięci ostatnią niesubordynację swego podopiecznego, wolał
oszczędzić sobie bytności młodego magnata w obozie.
Krótko podsumowując pierwszy okres kariery Tomasza Zamoyskiego,
należy stwierdzić, iż był on ściśle związany z osobą sędziwego hetmana
Stanisława Żółkiewskiego. Ten ostatni wyznaczał nie tylko kierunek jego
działań publicznych, ale również stał za kolejnymi awansami młodego
magnata, o które osobiście zabiegał u króla. I nawet jeśli drugi ordynat
zamojski silił się na polityczno-wojskową niezależność – czy to niekiedy
odcinając się od zaangażowania w inicjatywy swego dawnego opiekuna,
czy też innym razem unikając jego towarzystwa w czasie trwania sejmów
– to jednak w opinii publicznej niezmiennie postrzegany był jako osoba
blisko z sędziwym hetmanem związana.
2
Śmierć wpływowego promotora i pojawiające się wraz z nią niepowodzenia na dworze związane z nieotrzymywaniem oczekiwanych przywilejów (chodziło tu głównie o królewszczyzny opuszczone po śmierci
kasztelana krakowskiego Janusza Ostrogskiego) sprawiły, iż od 1621 r.
koncepcje polityczne drugiego ordynata zamojskiego zdominowały osoby
R. M a j e w s k i, Cecora rok 1620, Warszawa 1970, s. 69–70, 76.
Anna Ostrogska do Tomasza Zamoyskiego, Jarosław 15 VII 1620, AGAD, AZ, sygn.
357, k. 22–24.
13
Stanisław Zamoyski do Tomasza Zamoyskiego, Tarnopol 10 VIII 1620, AGAD, AZ, sygn.
407, k. 14; Stanisław Zamoyski do Tomasza Zamoyskiego, Szarogród 28 VIII 1620, AGAD, AZ,
sygn. 751, k. 77–78.
11
12
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o nastawieniu opozycyjnym względem dworu królewskiego. Ten drugi
etap w karierze polityczno-wojskowej Tomasza Zamoyskiego trwał mniej
więcej do sejmu 1623 r.
Głównymi krytykami polityki królewskiej w omawianym czasie byli
głównie bracia Zbarascy – Jerzy, kasztelan krakowski, i Krzysztof, koniuszy koronny. Zaliczał się do nich również zaprzyjaźniony z Tomaszem
Zamoyskim wojewoda bełski Rafał Leszczyński, a zwłaszcza hetman
polny litewski Krzysztof Radziwiłł. Posiadali oni niemały wpływ na
drugiego ordynata zamojskiego, o czym świadczyć mogą ich konsultacje
poprzedzające kolejne sejmy, a także wsparcie polityczne, jakiego sobie
wzajemnie udzielali. I tak przed sejmem 1623 r. Tomasz Zamoyski obiecał
Krzysztofowi Radziwiłłowi poparcie niepopularnych na dworze królewskim pokojowych działań hetmana względem Szwedów w Inflantach14.
Według relacji Stanisława Buczyńskiego agenta radziwiłłowskiego, który
z polecenia hetmana polnego litewskiego w połowie 1622 r. prowadził
rozmowy z wojewodą kijowskim, Tomasz Zamoyski wyrażał bardzo
krytyczne opinie wobec polityki królewskiej. Powołując się na przykład
swojego ojca, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego,
obarczał Zygmunta III odpowiedzialnością za świadome narażenie na niebezpieczeństwo kolejnych hetmanów15. Bliskie kontakty łączyły Tomasza
Zamoyskiego również z braćmi Jerzym i Krzysztofem Zbaraskimi. Na
przykład w połowie czerwca 1622 r. w ramach solidarności z przygotowywanym wówczas poselstwem do Turcji krajczego koronnego, Tomasz
Zamoyski w korespondencji do Zygmunta III przypominał o nierozwiązanej kwestii kozackiej, która w przypadku ich wypadów łupieżczych
mogłaby zaszkodzić negocjacjom. Koordynował ponadto swoje działania
publiczne celem wspomożenia odbywanego przez Krzysztofa Zbaraskiego
poselstwa (m.in. jesienią 1622 r. słał prośby o opóźnienie terminu zwołania
sejmików poprzedzających sejm z 1623 r.)16. W ówczesnej korespondencji
Krzysztof Radziwiłł do Tomasza Zamoyskiego, obóz pod Mitawą 9 VI 1622 oraz 14 VIII
1622, BN, BOZ, sygn. 1602, k. 178–178v; Tomasz Zamoyski do Krzysztofa Radziwiłła, b.d. b.m.,
BN, BOZ, sygn. 1602, k. 178v–179; O stanowisku Krzysztofa Radziwiłła względem szwedzkiej
polityki Zygmunta III i wojny w Inflantach, zob.: H. W i s n e r, Król i książę – konflikt między
Zygmuntem III Wazą i Krzysztofem Radziwiłłem, „Rocznik Białostocki” 1972, t. 11, s. 68–72.
15
Stanisław Buczyński do Krzysztofa Radziwiłła, Lublin 8 VII 1622, AGAD, Archiwum
Radziwiłłów (dalej: AR), sygn. 1584, k. 167–174.
16
Zygmunt III do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 2 IX 1622, AGAD, AZ, sygn. 295,
k. 63 [kopia: BN, BOZ, sygn. 1602, k. 174–174v]; Tomasz Zamoyski do Zygmunta III, Zamość
18 IX 1622, BN, BOZ, sygn. 1602, k. 177–177v; Jerzy Zbaraski do Tomasza Zamoyskiego, Solec
28 XI 1622 r., [w:] Jerzy książę Zbaraski 1574–1631. Szkic biograficzny – korespondencja, oprac.
A. Filipczak-Kocur, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2020, s. 200–201; Jerzy Zbaraski do Tomasza
Zamoyskiego, Solec 9 XII 1622, AGAD, AZ, sygn. 752, k. 62–63; Krzysztof Zbaraski do Tomasza
Zamoyskiego, za Jassami 7 X 1622 r., [w:] Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego
koronnego 1612–1627, oprac. A. Filipczak-Kocur, Opole 2015, s. 115–117; Tomasz Zamoyski do
14
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opozycyjnie nastawieni do polityki dworskiej magnaci w jednoznaczny
sposób krytykowali ponadto postawę większości senatorów biorących
udział w kolejnych sejmach, którzy to – w ocenie korespondujących – biernie przyglądali się błędnej polityce króla. I jak pisano nie bez złośliwości:
„jeno się [królowi – przyp. M.K.] kłaniamy nisko”17. Krytykowano także
politykę rozdawniczą dworu królewskiego, eksponując braki w nadawaniu
nagród osobom dobrze zasłużonym (m.in. w okresie kampanii chocimskiej lobbowano za nadaniem wakujących starostw tym, którzy z własnej
szkatuły finansowali oddziały wojskowe). Argument ten bywał wówczas
używany przez wojewodę kijowskiego w jego korespondencji z dworem królewskim, gdy oczekiwano od niego większego zaangażowania
w działania publiczne18.
O nieprzychylnej postawie magnata względem polityki królewskiej
w ocenie niektórych przedstawicieli dworu, a zwłaszcza samego króla
świadczyła głównie jego niechęć do angażowania się w różnego rodzaju
przedsięwzięcia publiczne. Dowodem na opozycyjną działalność magnata
miała być jego powściągliwa aktywność w okresie kampanii chocimskiej,
a później w pewnych względach również i podczas trwania konfederacji
lwowskiej. Za opozycyjnym stanowiskiem Tomasza Zamoyskiego przemawiać miała także jego stanowcza odmowa uczestnictwa w planowanej
na jesień 1622 r. komisji z Kozakami19. Ponadto przekonanie o wysokim
poziomie niezadowolenia Tomasza Zamoyskiego z prowadzonej polityki
królewskiej wiązało się w znacznym stopniu zwłaszcza z rozpowszechnianiem w otoczeniu Zygmunta III krytycznych opinii młodego magnata na
ten temat, którymi nieopatrznie dzielił się w swej korespondencji z dworem królewskim. Zaniepokoiło to króla na tyle, że już w 1621 r. królewna
szwedzka Anna Waza napominała wojewodę kijowskiego o lojalność
względem jej brata i nieuleganie podszeptom złych doradców20. Sytuacja
Krzysztofa Zbaraskiego, Zamość 12 IV 1623 r., [w:] Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego…,
s. 124.
17
Jerzy Zbaraski do Tomasza Zamoyskiego, Solec 28 XI 1622 r., [w:] Jerzy książę Zbaraski…,
s. 200–201.
18
Tomasz Zamoyski do Andrzeja Lipskiego, b.m., b.d. [Zamość po 20 VII 1622], BN, BOZ,
sygn. 1602, k. 164v–166.
19
Więcej na ten temat, zob.: M. K u p c z e w s k a, Między interesem prywatnym a dobrem
publicznym – zaangażowanie wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego w organizację i przebieg kampanii chocimskiej 1621 roku, [w:] „Honestas et turpitudo”. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII
wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019,
s. 331–370; M. K u p c z e w s k a, „Takie prywatki stoją za trochę publiki”, czyli o ochocie Tomasza
Zamoyskiego służenia Rzeczypospolitej w latach 1618–1628, [w:] Między obowiązkami, przywilejami
a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku: społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego,
red. A. Kalinowska, A. Perłakowski, D. Rolnik, F. Wolański, Warszawa 2018, s. 377–395.
20
Anna Waza do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 28 VII 1621, AGAD, AZ, sygn. 303,
k. 1; Anna Waza do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 7 IX 1621, AGAD, AZ, sygn. 303, k. 3.
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magnata była na tyle poważna, iż po zakończonej kampanii chocimskiej
Jakub Zadzik odradzał mu nawet pojawianie się na dworze. W opinii
Zygmunta III poniżanie autorytetu królewskiego było bowiem działaniem
dużo poważniejszym aniżeli bierność w sprawach polityczno-wojskowych21.
Wydaje się, iż w analizowanym okresie bardzo złą opinię o działaniach
Tomasza Zamoyskiego przed Zygmuntem III czynił kanclerz Andrzej Lipski,
który nota bene jeszcze za kanclerstwa Stanisława Żółkiewskiego zabiegał
o awanse dla drugiego ordynata zamojskiego. W pierwszej połowie lat
dwudziestych XVII w. duchowny posiadał znaczący wpływ na rodzinę
królewską i sprawy państwowe. Był on przy tym zagorzałym przeciwnikiem Radziwiłła i Zbaraskich. Kanclerza uważano ponadto na dworze
za osobę o trudnym charakterze22. Po śmierci Stanisława Żółkiewskiego,
stosunki pomiędzy wojewodą kijowskim a kanclerzem ulegały systematycznemu pogorszaniu na tyle, iż z czasem stał się on na dworze królewskim
przypuszczalnie najbardziej niechętną Tomaszowi Zamoyskiemu osobą.
Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, iż to głównie Andrzej
Lipski stał za blokadą jego awansów u Zygmunta III. Wojewoda kijowski
na początku swojej w pełni samodzielnej kariery publicznej nie orientował się w dwulicowości pieczętarza. Za dobrą monetę brał zapewnienia
duchownego o wielkim przywiązaniu do jego osoby. Wydawało się to
tym bardziej przekonujące, iż Andrzej Lipski – jako dawny zamojszczyk –
uzasadniał je koniecznością spełnienia obietnicy związanej z dotrzymaniem
wierności jego ojcu23. Jednocześnie kanclerz zabiegał dla swojego brata,
dworzanina królewskiego Adama Lipskiego, o przywileje, którymi zainteresowany był wojewoda kijowski. Pierwszy tego typu konflikt interesów
miał miejsce jesienią 1620 r., kiedy to – po śmierci kasztelana krakowskiego Janusza Ostrogskiego – niewielka królewszczyzna petrykowska trafiła
do domeny królewskiej i z inicjatywy kanclerza przywilejem przekazana
została jego bratu. Petryków był istotny z punktu widzenia interesów majątkowych Tomasza Zamoyskiego, znajdował się bowiem w bezpośrednim
sąsiedztwie należącego do magnata Tarnopola i był nierozłącznie z nim
gospodarczo powiązany. Po wielu deprymujących zabiegach ostatecznie
odstąpiono wojewodzie kijowskiemu te dobra, ale nie odbyło się to bez
znacznej gratyfikacji z ich strony. Sposób, w jaki zostało zorganizowane
to przedsięwzięcie, nasuwa skojarzenia, iż motywem działania Lipskich
była chęć odsprzedania Petrykowa z dużym zyskiem, a więc były to czysto
Jakub Zadzik do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 22 XII 1621, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 88–88v.
22
W. C z a p l i ń s k i, Lipski Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Kraków 1972,
s. 415–417.
23
Andrzej Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 10 XII 1621, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 88v–89.
21
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korupcyjne względy24. Do kolejnego konfliktu doszło już w 1622 r., gdy
Adam Lipski otrzymał starostwo tarnogórskie (Tomasz Zamoyski chciał
je otrzymać dla zasłużonego dowódcy swych oddziałów prywatnych Jana
Świrzyńskiego). Niechęć pogłębiła się jeszcze w kontekście będącego w orbicie zainteresowania drugiego ordynata zamojskiego starostwa bełskiego,
które ostatecznie otrzymał Adam Lipski (w 1625 r.)25.
Złe kontakty Zamoyskiego z Lipskimi potęgowały także ich konflikty rodzinno-majątkowe. Największy z nich związany był z Walentym
Kosobuckim (prywatnie sługą drugiego ordynata zamojskiego), który
wszedł w małżeństwo z wdową po zmarłym bracie Lipskich. Małżeństwo
zawarte zostało pomimo braku przyzwolenia kanclerza, będącego prawnym opiekunem osieroconego potomstwa. Wojewoda kijowski dążył do
akceptacji nowo zawartego przez Walentego Kosobuckiego małżeństwa,
jednak wobec nieustępliwego stanowiska Lipskich ostatecznie doszło do
najazdów na sporne majątki. Andrzej i Adam Lipscy podejrzewali Tomasza
Zamoyskiego o osobiste zaaranżowanie tego nieakceptowanego przez nich
małżeństwa. W ich opinii motywacją działań magnata była chęć przejęcia
położonego niedaleko Zamościa i należącego do wdowy majątku Czaśniki.
Spór ten oparł się nawet o mediację Zygmunta III, który wziął w obronę
Lipskich tak, iż drugi ordynat zamojski ostatecznie musiał ustąpić26.
Przypuszczalnie Andrzej Lipski zakulisowo wspierał ponadto głównego antagonistę Tomasza Zamoyskiego, podczaszego wielkiego koronnego
Stanisława Lubomirskiego. Poprzez małżeństwa z córkami wojewodziny
24
Tomasz Zamoyski do Andrzeja Lipskiego, Krzeszów 11 II 1622, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 103v; Tomasz Zamoyski do Andrzeja Lipskiego, Zamość 14 V 1622, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 134–134v; Andrzej Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 18 V 1622, BN, BOZ, sygn.
1602, k. 138v–139; Tomasz Zamoyski do Wojciecha Miaskowskiego, Zamość 18 V 1622, BN,
BOZ, sygn. 1602, k. 136v–137v; Szymon Kopyciński do Tomasza Zamoyskiego, Kopyczyńce
23 IX 1625, AGAD, AZ, sygn. 728, k. 38.
25
Andrzej Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 30 IV 1622, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 131v–132. Zob. A. K e r s t e n, Lipski Adam, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Kraków 1972,
s. 414–415.
26
Andrzej Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 29 IX 1623, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 231v; Tomasz Zamoyski do Andrzeja Lipskiego, Zamość b.d., BN, BOZ, sygn. 1602, k. 232;
Zygmunt III do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 20 X 1623, AGAD, AZ, sygn. 295, k. 70
[kopia: BN, BOZ, sygn. 1602, k. 235v–236]; Andrzej Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa
19 X 1623, AGAD, AZ sygn. 349, k. 24–25 [kopia: BN, BOZ, sygn. 1602, k. 236–237]; Tomasz
Zamoyski do Jakuba Zadzika, Zamość 3 XI 1623, BN, BOZ, sygn. 1602, k. 237–237v; Andrzej
Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 18 XI 1623, AGAD, AZ, sygn. 349, k. 19–20 [kopia:
BN, BOZ, sygn. 1602, k. 240–240v]; Zygmunt III do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 7 XII
1623, AGAD, AZ, sygn. 295, k. 100–101 [kopia: BN, BOZ, sygn. 1602, k. 246v–247]; Andrzej
Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 5 XII 1623, AGAD, AZ, sygn. 349, k. 27–28 [kopia:
BN, BOZ, sygn. 1602, k. 247–248]; Tomasz Zamoyski do Zygmunta III, b.m., b.d., BN, BOZ,
sygn. 1602, k. 248–248v; Tomasz Zamoyski do Andrzeja Lipskiego, b.m., b.d., BN, BOZ, sygn.
1602, k. 248v–250; Andrzej Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 30 III 1624, AGAD,
AZ, sygn. 349, k. 30–31.
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wołyńskiej Anny Ostrogskiej – Zofią i Katarzyną – magnaci powiązani
byli ze sobą więzami rodzinnymi. Ich osobisty konflikt związany z rywalizacją o schedę po książętach Ostrogskich – mowa tu nie tylko o podziale
majątków, ale i klienteli książęcej – pogłębiony został poprzez wieloletnią
rywalizację o pozyskanie buławy. Częściowo z tego właśnie powodu Tomasz
Zamoyski niechętnie angażował się w sprawy publiczne, które wiązały się
ze współpracą ze Stanisławem Lubomirskim, jak na przykład w komisje
mające rozwiązać problem skonfederowanego pod Lwowem wojska po
wojnie chocimskiej czy wspomnianą już komisję do spraw kozackich
jesienią 1622 r.27 Oczywiście były też inne przyczyny, które zniechęcały
wojewodę kijowskiego do większego angażowania się w ówcześnie prowadzoną politykę dworu królewskiego. Działalność publiczna, zwłaszcza
ta związana z finansowaniem wojska z własnej szkatuły, nie uchroniła
go od wyjątkowo licznych w tym czasie pozwów przed sąd królewski,
głównie z tytułu niepłacenia kwarty. Ponadto – ku rozczarowaniu magnata – dokonywano rekwizycji jego pieniędzy pod pretekstem nieprawnego
wywożenia monety za granicę, a także obkładano kontrolami z tytułu
niewłaściwej eksploatacji powierzonych sobie królewszczyzn (chodziło tu
głównie o leśnictwo knyszyńskie)28.
Co interesujące, Krzysztof Radziwiłł, ówczesny główny opozycjonista
na Litwie, wiedząc o problemach Tomasza Zamoyskiego, już w połowie
1622 r. sondował jego nastroje za pośrednictwem swego agenta Stanisława
Buczyńskiego29. Kontakt między magnatami nawiązany został jeszcze na
początku 1621 r., kiedy to hetman prosił wojewodę kijowskiego o wygłoszenie mowy na uroczystościach pogrzebowych swego przyrodniego brata
kasztelana wileńskiego Janusza Radziwiłła30. W połowie 1622 r. książę
pisał zaś do młodego magnata w sprawie braku wsparcia na dworze
królewskim dla prowadzonych przez niego działań w Inflantach, licząc
na jego wstawiennictwo na sejmikach i na zbliżającym się sejmie. Tomasz
Zamoyski – wyrażający wówczas o polityce dworskiej bardzo niepochlebne
27
Tomasz Zamoyski do Andrzeja Lipskiego, Krzeszów 2 II 1622, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 103v; Zygmunt III do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 19 VII 1622, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 155v; Tomasz Zamoyski do Andrzeja Lipskiego, b.m., b.d. [Zamość po 20 VII 1622], BN,
BOZ, sygn. 1602, k. 164v–166.
28
Tomasz Zamoyski do Mikołaja Daniłowicza, Satyjów 27 VIII 1621, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 63v; Tomasz Zamoyski do Mikołaja Daniłowicza, Satyjów 22 VIII 1621, BN, BOZ, sygn. 1602,
k. 59–59v; Tomasz Zamoyski do Krzeczowicza, Równe 8 VIII 1621, BN, BOZ, sygn. 1602, k. 51;
Tomasz Zamoyski do Jakuba Zadzika, b.m., b.d. [Krzeszów styczeń 1622], BN, BOZ, sygn.
1602, k. 94v–96v; Mikołaj Wołłowicz do Tomasza Zamoyskiego, Sokołda 29 V 1619, AGAD,
AZ, sygn. 750, k. 60.
29
Stanisław Buczyński do Krzysztofa Radziwiłła, Lublin 8 VII 1622, AGAD, AR, sygn.
1584, k. 167–174.
30
Krzysztof Radziwiłł do Tomasza Zamoyskiego, Zabłudów 4 I 1621, AGAD, AZ, sygn.
364, k. 3.
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opinie – ochoczo deklarował hetmanowi swe wsparcie. Ponadto, powołując się na łączące ich więzi powinowactwa, bardzo wymownie pisał do
hetmana polnego o tym, że chciałby „chodzić w tej z WXM [tj. Krzysztofa
Radziwiłła – przyp. M.K.] sforze”31.
3
Tak bliskie współdziałanie Tomasza Zamoyskiego z opozycją wzbudziło zdecydowane zaniepokojenie Zygmunta III, który za pośrednictwem
dworu królewskiego, ze zmiennym skutkiem, usiłował wpłynąć na postawę
magnata. Na sejmie 1623 r. Tomasz Zamoyski – nęcony pewnymi obietnicami stronnictwa dworskiego – odciął się od niewygodnych kontaktów
z Krzysztofem Radziwiłłem, ale nie od współpracy ze Zbaraskimi i swym
wieloletnim przyjacielem Rafałem Leszczyńskim. Mniej więcej w tym
też czasie wojewoda kijowski w swoich planach politycznych zbliżył się
do hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, co zbiegło
się zresztą z powrotem tego ostatniego z niewoli tureckiej. Magnatów
połączył wówczas jeden cel związany z ich wspólnym niejako awansem.
Tomasz Zamoyski – za radą zaufanych duchownych – usiłował przekonać
Zygmunta III o tym, że jest gotowy – oczywiście po awansie Stanisława
Koniecpolskiego na hetmaństwo wielkie – do otrzymania zwolnionej po
nim buławy polnej. W tym celu magnaci optowali za koncepcją podboju
Krymu, licząc na spektakularny sukces. Paradoksalnie pomysł ten nie tylko
nie znalazł akceptacji wśród szlachty, nieskłaniającej się do prowadzenia
działań ofensywnych przeciwko Tatarom, bo to wiązało się z groźbą wojny
z Turcją, ale nawet nie był w interesie Zygmunta III, dążącego do wojny
ze Szwedami32.
Tomasz Zamoyski od około 1623 r. nie tyle zatem przyjmował postawę regalistyczną, ile realizował prywatny program polityczny, zwłaszcza
w kwestiach związanych z Ukrainą i zapewnieniem bezpieczeństwa ze
strony Tatarów. Dał temu wyraz w swoim wotum wygłoszonym już na
sejmie 1624 r, kiedy to co prawda asekuracyjnie opowiedział się za prawem
Zygmunta III do korony szwedzkiej, jednocześnie podkreślając przy tym,
iż przed rozpoczęciem wojny z Gustawem II Adolfem należało najpierw
zabezpieczyć południową granicę Rzeczypospolitej. Z tego też powodu
w pierwszej kolejności radził rozwiązać problem związany z trwałym
31
Krzysztof Radziwiłł do Tomasza Zamoyskiego, obóz pod Mitawą 9 VI 1622, 14 VIII
1622, BN, BOZ, sygn. 1602, k. 178–178v; Tomasz Zamoyski do Krzysztofa Radziwiłła, b.d.,
b.m., BN, BOZ, sygn. 1602, k. 178v–179.
32
Stanisław Koniecpolski do Tomasza Zamoyskiego, Balina 2 VIII 1624, AGAD, AZ, sygn.
241, k. 10–11; Tomasz Zamoyski do Piotra Oleśnickiego, b.m. [Tarnopol?] 19 VIII 1624, AGAD,
AZ, sygn. 717, k. 46–48.
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pokojem ze strony Turcji i Tatarów, w drugiej zaś z zahamowaniem najazdów kozackich na państwa sąsiednie. Działania te, w opinii wojewody
kijowskiego, stworzyłyby dopiero dobry fundament do realizacji planów
królewskich związanych z odzyskaniem korony szwedzkiej33.
W omawianym okresie Tomasz Zamoyski wyjątkowo ochoczo angażował
się ponadto w działalność wojskową. Nie oglądając się na wsparcie dworu,
kilkakrotnie wspomagał swoimi prywatnymi oddziałami hetmańskie wojska
kwarciane (na przykład jesienią 1624 r., gdy na wieść o planowanym najeździe tatarskim udał się – prowadząc ze sobą wojska prywatne – do obozu
hetmańskiego ulokowanego na pograniczu)34. Niemało uwagi poświęcił też
rozwiązaniu kwestii kozackiej, zwłaszcza kiedy na przełomie 1624 i 1625 r.
Kozacy zawarli sojusz z chanem krymskim Mehmedem Girejem III. Jako
członek powołanej przez króla komisji do rozwiązania kwestii kozackiej
gorliwie stawił się na miejscu obrad, a gdy rozmowy nie przebiegły pomyślnie, wziął osobisty aktywny udział w walkach z Kozakami Marka
Żmajły pod Kurukowem35.
4
Od połowy lat dwudziestych XVII w. postawa Tomasza Zamoyskiego
systematycznie ewoluuje. Wówczas to – głównie z racji ścisłej współpracy polityczno-wojskowej prowadzonej ze Stanisławem Koniecpolskim
– wojewoda kijowski jeszcze bardziej zintensyfikował swe kontakty
z Zygmuntem III i jego najbliższym otoczeniem. Zadanie miał ułatwione
o tyle, że w 1625 r. odsunięto od władzy Andrzeja Lipskiego, a nowym
kanclerzem został bardziej mu przychylny Wacław Leszczyński. Zgodnie
z sugestiami życzliwych mu osób drugi ordynat zamojski zwiększył częstotliwość przesyłanej przez siebie na dwór korespondencji i chętniej pisał
do samego króla, a w listach powściągliwiej wyrażał swe opinie. Oprócz
poufnych listów z przyjaznym magnatowi od początków jego działalności
publicznej Jakubem Zadzikiem bardzo intensywny krąg korespondencyjny
wytworzył się wówczas z obecnymi na dworze królewskim biskupami
łuckim i poznańskim – Stanisławem i Maciejem Łubieńskimi36.
33
Votum Jego Mp. Tomasza Zamoyskiego wojewody kijowskiego na sejmie warszawskim w roku
1624 r., [w:] S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 181–202.
34
Stanisław Koniecpolski do Tomasza Zamoyskiego, Skała 11 II 1624, AGAD, AZ, sygn.
337, k. 5.
35
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 96–104.
36
Marcin Szyszkowski do Tomasza Zamoyskiego, Borzęcin 4 III 1626, AGAD, AZ, sygn.
384, s. 14–16; Tomasz Zamoyski do Wacława Leszczyńskiego, Tarnopol 18 VIII 1625, AGAD,
AZ, sygn. 714, k. 72; Tomasz Zamoyski do Stanisława Łubieńskiego, Zamość 23 lub 24 VII
1626, BN, BOZ, sygn. 1602, k. 344v–345v.
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W pierwszej połowie 1626 r. dworscy duchowni nakłonili Tomasza
Zamoyskiego do osobistego wspomożenia planów Zygmunta III związanych z wojną w Prusach Królewskich. Okoliczności ku temu zdawały
się szczególnie sprzyjające, ponieważ w czasie, gdy Szwedzi zaatakowali
Prusy, niemal jednocześnie przebywający nad samą granicą Tatarzy zmusili stacjonującego na Ukrainie Stanisława Koniecpolskiego do dłuższego
tam pozostania z wojskiem kwarcianym. W tak dramatycznym położeniu,
sam król usilnie namawiał drugiego ordynata zamojskiego nie tylko do
przysłania przeciwko Szwedom oddziałów prywatnych i pomoc finansową,
ale też o objęcie dowództwa nad wojskiem do czasu przybycia hetmana.
Zaskoczony, ale też zawiedziony propozycją czasowego sprawowania
dowództwa magnat co prawda stawił się w obozie z licznymi oddziałami,
nie zdecydował się jednak na czasowe objęcie dowodzenia w kampanii37.
Po zakończeniu działań wojennych pod Gniewem, nie uczestnicząc nawet
w tak ważnym dla Zygmunta III jesiennym sejmie toruńskim, Tomasz
Zamoyski nieoczekiwanie opuścił obóz. Prawdopodobnie w ten sposób
zamanifestował swoje niezadowolenie z powodu nieotrzymania buławy polnej. W kuluarach mówiło się jeszcze, iż nie chciał angażować się
w promowanie w izbie poselskiej niepopularnej wśród szlachty koncepcji
elekcji vivente rege38.
Po powrocie do Zamościa wojewoda kijowski mimo wszystko nie tracił
zainteresowania północnym teatrem wojny. Wyraźnie starał się przy tym
utrzymywać intensywne i jednocześnie serdeczne relacje z dworem królewskim39. W połowie 1627 r. Zygmunt III ponownie zwrócił się do Tomasza
Zamoyskiego o przybycie na wojnę ze Szwedami. Ten jednak nie kwapił
się z wyjazdem i nie ukrywał przy tym braku swej motywacji do służby
(ostatecznie zdecydował się jedynie na wsparcie wojskowe)40. Postawa
drugiego ordynata nie była działaniem w Rzeczypospolitej odosobnionym.
Wśród szlachty i magnaterii koronnej panowała wówczas ogólna niechęć
do wsparcia dynastycznych planów dworu królewskiego, a nawet większego angażowania się na rzecz działań militarnych ze Szwedami. Wobec
37
Tomasz Zamoyski do Stanisława Łubieńskiego, Zamość 7 VIII 1626, BN, BOZ, sygn.
1602, k. 347–347v.
38
Projekt ten forsowali pieczętarze Stanisław Łubieński i Wacław Leszczyński. Elekcji vivente
rege tradycyjnie przeciwny był Jerzy Zbaraski oraz prawie cała szlachta. Zob. J. S e r e d y k a,
Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław 1966, s. 154–155.
39
Ernest Dönhoff do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 29 XII 1626, AGAD, AZ, sygn.
318, k. 1; Jan Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 29 XII 1626, AGAD, AZ, sygn. 349,
k. 33–34; Jan Lipski do Tomasza Zamoyskiego, Warszawa 18 I 1627, AGAD, AZ, sygn. 349,
k. 36–39. Zob. także: M. K u p c z e w s k a, O roli kobiet w życiu publicznym w XVII-wiecznej
Rzeczypospolitej (w świetle korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2018, nr 2 (5), s. 33–35.
40
Tomasz Zamoyski do Zygmunta III, Zamość 10 III 1627 r., [w:] S. Ż u r k o w s k i, op. cit.,
s. 118–119 [kopia: BN, BOZ, sygn. 1602, k. 356–356v].
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nieprzybycia do obozu żadnego z magnatów, pozbawiony praktycznie
wojsk prywatnych, całkowicie załamany tym faktem Zygmunt III nie mógł
rozpocząć działań ofensywnych przeciwko Szwedom. W drugiej połowie
1627 r. zmuszony został do przeprowadzenia z nimi umów pokojowych.
Przyjaciele Tomasza Zamoyskiego, w tym głównie podkanclerzy koronny
Jakub Zadzik, już na początku 1628 r. nakłonili magnata, aby wziął osobisty udział w rokowaniach ze Szwedami (Prabuty). Podobnego zdania był
zresztą Stanisław Łubieński, który twierdził, iż pojawiła się w ten sposób
doskonała okazja „do oświadczenia się przy oku pańskim”41. Od tego też
mniej więcej czasu wojewoda kijowski, pod wpływem namów dobrze
zorientowanych przyjaciół, jako jeden z nielicznych magnatów intensywnie wspierał ówczesne działania dworu (głównie królowej Konstancji)
związane z zapewnieniem tronu któremuś z królewiczów, jeszcze za życia
ich ojca – Zygmunta III Wazy. Taką postawą starał się przekonać o swej
wierności nie tylko króla, ale również tradycyjnie niechętną mu królową.
Na efekt tych działań nie trzeba było długo czekać. Gdy w 1628 r. zawakowało stanowisko podkanclerzego, za Tomaszem Zamoyskim wstawił się
biskup krakowski Marcin Szyszkowski, arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk,
a zwłaszcza jego główny protektor na dworze Jakub Zadzik42. Jeszcze
w tym samym roku oprócz urzędu podkanclerzego magnat otrzymał także
starostwo generalne krakowskie. Co charakterystyczne – Tomasz Zamoyski,
wraz z jednoznacznym przejściem na stronę dworu królewskiego, utracił
dotychczasowe bliskie kontakty z Jerzym Zbaraskim, który zaczął otwarcie
piętnować jego uległość względem polityki dworskiej43.
*
Podsumowując trzy pierwsze etapy publicznej działalności drugiego
ordynata zamojskiego, należy stwierdzić, iż posiadały one pewną wspólną
cechę. Charakterystyczną postawą Tomasza Zamoyskiego była jego wyraźna
niechęć do głębszego angażowania się na rzecz polityki dworskiej, a jeśli
już ponosił jakiś prywatny wysiłek zbrojny, to dotyczył on obrony będących
w jego strefie wpływów południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej.
Etap ostatni, czyli lata 1626–1628, jest o tyle wyjątkowy, że następuje
tu wyraźne zbliżenie do dworu królewskiego, związane z osobistym
zaangażowaniem wojewody kijowskiego w politykę prowadzoną przez
41
Paweł Wilkostawski do Tomasza Zamoyskiego, Toruń 4 VIII 1627, AGAD, AZ, sygn.
749, k. 33–36.
42
Zob.: J. D o r o b i s z, Zabiegi o obsadę pieczęci koronnej w 1628 roku, [w:] Studia historyczno-prawne. Księga poświęcona pamięci Profesora Jana Seredyki, red. W. Kaczorowski, Opole 2008,
s. 125–128.
43
Jerzy Zbaraski do Jakuba Zadzika, b.m, b.d. [przed 10 VII 1628 r.], [w:] Jerzy książę Zbaraski…,
s. 337–338.
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Zygmunta III (działania wojenne w Prusach Królewskich oraz rokowania
w Prabutach). Ostatecznie najbardziej zdecydowany przełom w postawie
politycznej drugiego ordynata zamojskiego dokonał się jednak jesienią
w 1628 r. wraz z jego awansem na pieczęć mniejszą.
Należy jednocześnie zaznaczyć, iż opisane przeze mnie podziały stanowią
pewne uproszczenie. Mówią one nie tyle o jednoznacznie zdefiniowanych
postawach politycznych Tomasza Zamoyskiego, ile o pewnych dominujących w określonym momencie tendencjach. Należy bowiem pamiętać, iż
na podejmowaną przez magnata w całym analizowanym dziesięcioleciu
działalność publiczną wpływ miały różne czynniki. Oprócz indywidualnych
wyborów pomiędzy interesem osobistym a dobrem publicznym jego decyzje
kształtowały siły zewnętrzne w postaci różnych kręgów opiniotwórczych.
Ich przedstawiciele – na ogół za pośrednictwem korespondencji – w mniejszym bądź większym zakresie oddziaływali na stopień zaangażowania
drugiego ordynata w konkretne sprawy.
Bez wątpienia umiejętność odpowiedniego kształtowania kręgów
korespondencyjnych umożliwiała Zamoyskiemu prowadzenie skutecznej
polityki i realizację własnych interesów. Nawiązana z głównymi opozycjonistami – zwłaszcza z hetmanem polnym litewskim – współpraca zwróciła
uwagę dworu na jego osobę i paradoksalnie ułatwiła mu karierę, zmuszając
Zygmunta III do podjęcia konkretnych działań. Podobna sytuacja miała
miejsce na przełomie 1621 i 1622 r., kiedy to dwór – częściowo zaniepokojony opozycyjną postawą magnata, częściowo zaś szukający wsparcia
w związku z niepokojami wywołanymi przez nieopłacone pochocimskie
oddziały – ugiął się pod jego oczekiwaniami, przyznając przywilej na oprawę
ślubną Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej na pewnych dobrach starostwa
bełskiego. Z drugiej strony zbyt długie pozostawanie w opozycji do dworu
mogło być dla Zamoyskiego niekorzystne, gdyż wiązało się z ryzykiem
nieobdarzania ważnymi urzędami i intratnymi królewszczyznami. Takie
same skutki przynosiła przeciągająca się bierność polityczno-wojskowa,
która mogła stać się dla niego powodem wykluczenia z elity senatorsko-dygnitarskiej44. Wydaje się, iż prowadzenie skutecznej polityki wiązało się
z odpowiednio dozowaną działalnością opozycyjną, służącą „wymuszaniu”
nadań królewskich. Należało to jednak robić umiejętnie, gdyż zbyt radykalne posunięcia mogły zablokować karierę na wiele lat, co oczywiście
nie było w interesie żadnego magnata. Oceniając pierwsze dziesięciolecie
działalności publicznej Tomasza Zamoyskiego, należy stwierdzić, iż dopiero
w drugiej połowie lat dwudziestych XVII w. w pełni zrozumiał, na czym
polega użyteczny dla jego kariery dobór kręgów korespondencyjnych.
44

s. 163.

S. C i a r a, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław 1990,

67

M. Kupczewska

Rocznik Tomaszowski 10

BIBLIOGRAFIA
ŹRÓDŁA DRUKOWANE
Jerzy książę Zbaraski 1574–1631. Szkic biograficzny – korespondencja, oprac. A. Filipczak-Kocur,
Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2020.
Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627, oprac.
A. Filipczak-Kocur, Opole 2015.
Pamiętnik o Tomaszu Zamoyskim kanclerzu w. kor., oprac. S. Gołębiowski, „Biblioteka Warszawska” 1853, nr 52.
Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego i hetmana, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861.
Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole 2007.
Żurkowski S., Żywot Tomasza Zamojskiego, [w:] Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594–1638,
Tomaszów Lubelski 2014.
OPRACOWANIA MONOGRAFICZNE
Ciara S., Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław 1990.
Majewski R., Cecora rok 1620, Warszawa 1970.
Seredyka J., Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław 1966.
Skorupa D., Stosunki polsko-tatarskie 1595–1623, Warszawa 2004.
Tygielski W., Listy – ludzie – władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji,
Warszawa 2007.
ARTKUŁY NAUKOWE
Білоус Н., Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава
Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.),
„Україна в Центрально-Східній Європі” 2013, вип. 14.
Dobrowolska W., Książęta Zbarascy w walce z hetmanem Żółkiewskim, Kraków 1930.
Dorobisz J., Zabiegi o obsadę pieczęci koronnej w 1628 roku, [w:] Studia historyczno-prawne.
Księga poświęcona pamięci Profesora Jana Seredyki, red. W. Kaczorowski, Opole 2008.
Gawron P., Relacje pomiędzy dowódcami wojsk państwowych i prywatnych w Koronie w I połowie
XVII wieku (wybrane przykłady), [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. 1: Kultura – instytucje –
gospodarka w XVI–XVIII wieku, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007.
Kupczewska M., Kapitał kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego na drodze
kariery politycznej syna Tomasza, [w:] Śmierć w dziejach człowieka: nowożytność, red. M. Franz,
K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2016.
Kupczewska M., Między interesem prywatnym a dobrem publicznym – zaangażowanie wojewody
kijowskiego Tomasza Zamoyskiego w organizację i przebieg kampanii chocimskiej 1621 roku, [w:] „Honestas et turpitudo”. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz,
M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019.
Kupczewska M., O roli kobiet w życiu publicznym w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej (w świetle
korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów
Kobiecych” 2018, nr 2 (5).
Kupczewska M., „Takie prywatki stoją za trochę publiki”, czyli o ochocie Tomasza Zamoyskiego
służenia Rzeczypospolitej w latach 1618–1628, [w:] Między obowiązkami, przywilejami a prawem
Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku: społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego, red. A. Kalinowska, A. Perłakowski, D. Rolnik, F. Wolański, Warszawa 2018.
Kupczewska M., Wpływ działalności opiekunów na dzieciństwo Tomasza Zamoyskiego, [w:]
W kręgu rodziny epok dawnych: dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha,
Warszawa 2014.
Wisner H., Król i książę – konflikt między Zygmuntem III Wazą i Krzysztofem Radziwiłłem,
„Rocznik Białostocki” 1972, t. 11.

68

Rocznik Tomaszowski 10

Między tronem a opozycją, czyli o zawiłościach kariery...

BIOGRAMY
Czapliński W., Lipski Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Kraków 1972.
Kersten A., Lipski Adam, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Kraków 1972.

ABSTRACT
Marta Kupczewska
BETWEEN THE THRONE AND AN OPPOSITION,
ON COMPLEXITY OF TOMASZ ZAMOYSKI’S POLITICO-MILITARY
CAREER IN THE YEARS 1618–1628
The article analyzes Tomasz Zamoyski’s political stance during his tenure as the voivode
of Podolia and then as a voivode of Kiev until the autumn of 1628, i.e. his promotion as the
Crown Sub-Chancellor. The article portrays political dynamics and development of that time
and its impact on his public activities. The analysis of the correspondence of the second Ordinate in the years 1618–1628 makes it possible to distinguish four main phases of his activities.
In the beginning, in the years 1618–1620, his politico-military conception was aligned with
that of Stanisław Żółkiewski. Since 1621 the voivode of Kiev switched sides and his political
stance was dominated by the faction of opponents (among others: Castellan of Cracow Jerzy
Zbaraski, High Royal Equerry Krzysztof Zbaraski and Lithuanian Field Hetman Krzysztof
Radziwiłł). A major political breakthrough came in 1623 during the Sejm session, when he
distanced himself from any inconvenient contacts with Krzysztof Radziwiłł. At the same time,
he got closer to Crown Field Hetman Stanisław Koniecpolski, with whom he cooperated in
politico-military matters. The second Ordinate carried on such intensive contacts with both the
royal court and the king that in 1626 the royal court clergy (e.g. Jakub Zadzik) managed to
reason him into the war against Sweden in Royal Prussia. The most significant turning point
in his political stance occurred in late 1628 due to his promotion.
Key words: Tomasz Zamoyski, 1594–1638, magnates, politico-military career, PolishLithuanian Commonwealth, 1601–1700
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DZIAŁALNOŚĆ WOJSKOWA
TOMASZA ZAMOYSKIEGO
W LATACH 1612–1621

Artykuł jest poświęcony działalności wojskowej Tomasza Zamoyskiego w latach 1612–1621,
zarówno jako dowódcy swych prywatnych wojsk, jak i zaciągów państwowych. Jego służbę
w armii koronnej można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, zamykający się w latach 1612–1613,
należy uznać za swego rodzaju „szkołę rycerską” młodego magnata, w trakcie której miał możność zetknąć się po raz pierwszy z życiem obozowym i problemem najazdów tatarskich. Drugi
okres to lata 1618–1621, kiedy dziedzic Zamościa miał możliwość dowodzenia – czasem pod
okiem i za poradą doświadczonych oficerów, czasem samodzielnie. Były to też lata, w których
starał się o buławę hetmańską, stąd zasadne staje się postawienie pytania o predyspozycje,
mogące go ewentualnie desygnować do owego odpowiedzialnego urzędu.
Słowa kluczowe: Zamoyscy, wojskowość staropolska, wojny polsko-tureckie, najazdy
tatarskie

Tomasz Zamoyski nie zapisał się w dziejach Rzeczypospolitej jako
wódz opromieniony sławą zwycięskiej bitwy lub kampanii wojennej,
które to sukcesy były wielokrotnie udziałem jego ojca. Niemniej jednak
już w wieku kilkunastu lat zetknął się ze służbą wojskową, wypełniając
aktywnie ten pożądany wśród polskiej szlachty etap edukacji, zwany
„wychowaniem rycerskim”. Został mu on zresztą zalecony testamentem
przez kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego1. Z racji posiadania znacznych
dóbr i prywatnych oddziałów zbrojnych Tomasz Zamoyski uczestniczył
osobiście w kampaniach wojennych także w dorosłym życiu, a jeśli nie
mógł się na nie stawić, posyłał swe nadworne roty pod rozkazy hetmanów.
W niniejszym artykule poświęcono uwagę tylko tym, w których przyszły
podkanclerzy brał bezpośredni udział w latach 1612–1621. Był to bowiem
okres, gdy spotykał się tylko z przeciwnikiem zagrażającym południowo-wschodniej granicy państwa, tj. lotną jazdą tatarską oraz armią turecką.
1
J. Ł u k a s z e w i c z, Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. I, Poznań 1849, s. 439.
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Pierwsze informacje o zamiarze udziału w wyprawie wojennej Tomasza
Zamoyskiego pochodzą z roku 1611, w którym ukończył 17 lat. Pod
wpływem hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz dziadka Stanisława
Tarnowskiego zamierzał młody magnat dołączyć do ekspedycji królewicza
Władysława Wazy na Moskwę. Wiosną następnego roku przygotowania
były już znacznie zaawansowane, ale ostatecznie Zamoyski nie dołączył do
armii koncentrowanej na Litwie. Latem otrzymał od Zygmunta III Wazy
polecenie, by na czele swych prywatnych chorągwi wyruszył na Podole
pod rozkazy hetmana Żółkiewskiego, pozostawionego tam z nielicznym
wojskiem kwarcianym na straży granicy. Czambuły tatarskie pustoszyły
wówczas tamtejsze tereny, biorąc odwet za zbrojną wyprawę do Mołdawii,
zorganizowaną przez Stefana Potockiego2.
Do obozu hetmańskiego, założonego pod Tatarzyskami na północ od
Kamieńca Podolskiego, wjechał Tomasz Zamoyski w pierwszych dniach
września, prowadząc 800 zaciągniętych na własny koszt żołnierzy. Wprawdzie
Żółkiewski zebrał zaledwie kilka tysięcy ludzi, ale siły te okazały się wystarczające, aby Tatarzy opuścili Podole, a idący w ślad za nimi hospodar
mołdawski Stefan Tomża I nie odważył się przekroczyć granicy3. Młody
Zamoyski nie miał więc okazji uczestniczyć w starciu zbrojnym, niemniej
jednak zetknął się w praktyce z ówczesną polską wojskowością. Jak pisał
jego biograf, „szanując zwierzchność i władzę hetmańską, do namiotu hetmana jeździł, przy konsultacyjach w kole bywał, sądom się przysłuchiwał,
po obiedzie zaś na koniu z kopią do pierścienia, albo inszemi rycerskimi
zabawami, niżeli przy trunku czas trawił. […] Gdy straż na jego chorągiew przypadła […] sam w osobie swej na straż jeździł i całą noc przy
chorągwi swej usarskiej, nad którą był porucznikiem Jan Kurosz, z konia
nie zsiadając we zbroi odprawował, jako inszy żołnierz na podsłuchach
stawał, i wszytko pełnił, cokolwiek strażnik rozkazał”4. Tak więc Tomasz
miał okazję poznać zarówno zasady planowania kampanii i posunięć taktycznych, omawianych w namiocie hetmana Żółkiewskiego, zetknąć się
z sądownictwem w armii koronnej, jak i zasmakować zwykłej żołnierskiej
służby w obozie wojskowym.
Mimo młodego wieku Zamoyski został dołączony do grona polskich
komisarzy, którzy nawiązali rokowania z hospodarem Tomżą i posiłkującymi
go Turkami. Prowadzono je w miasteczku Braha, leżącym nad Dniestrem,
nieopodal zamku chocimskiego. Zakończyły się one porozumieniem podpisanym 8 października 1612 r., które można uznać za znaczny sukces
2
A.A. W i t u s i k, Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego
w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku, Lublin 1977, s. 104–105.
3
J. B e s a l a, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988, s. 302.
4
S. Ż u r k o w s k i, Żywot Tomasza Zamojskiego, [w:] Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego
1594–1638, Tomaszów Lubelski 2014, s. 11.
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strony polskiej. Hospodar mołdawski obiecał zachować dobrosąsiedzkie
stosunki z Rzecząpospolitą, starać się o utrzymanie pokoju między nią
a Turcją, pozostawić Chocim w polskich rękach i uwolnić polskich jeńców.
Po podpisaniu porozumienia hetman rozpuścił oddziały wojskowe.
Tomasz Zamoyski skorzystał z okazji i udał się dalej na wschód w celu
zlustrowania założonego przez ojca Szarogrodu. Dotarł tam 29 października, z zamiarem spędzenia zimy, ale wówczas okazało się, że Tatarzy
wykorzystali rozpuszczenie polskich oddziałów na leża zimowe do kolejnego najazdu na Podole. Dowodził nimi Baterbej murza, a choć liczebność
tych sił nie przekraczała zapewne kilku tysięcy ordyńców (liczba 40 000
podana przez Żurkowskiego jest niewiarygodna), palili oni napotkane
miejscowości, zagarniając ludzi w jasyr. Nie zauważyli przy tym początkowo, że działają w rejonie leż zimowych kilku polskich chorągwi
kwarcianych. Zamoyski, wsparty radą doświadczonych dowódców ze
swego dworu, rozesłał uniwersały, wzywające żołnierzy do koncentracji
pod Szarogrodem. Posłał też po swe chorągwie i zawiadomił o najeździe
okoliczną szlachtę oraz magnatów. Podjął następnie działania zmierzające
do rozpoznania przeciwnika, co należy pochwalić. 31 października wyekspediował podjazd liczący 120 koni na wschód, pod wieś Murachwę
(Murafę), do której zbliżały się oddziały tatarskie. Przywiódł on ośmiu
jeńców, których przesłuchano, uzyskując informacje o siłach i zamiarach
nieprzyjaciela. Według Żurkowskiego Zamoyski chciał od razu ruszyć
w pole, ale powstrzymali go doświadczeni oficerowie, uznający, że należy
zaczekać jeszcze na kolejne polskie chorągwie. I rzeczywiście 1 listopada
do prywatnych oddziałów Zamoyskiego, chorągwi strażnika koronnego
Jana Zamoyskiego i napływających do Szarogrodu szlacheckich ochotników dołączyły trzy chorągwie kwarciane: dwie husarskie i jedna kozacka.
Z przekazu Żurkowskiego można wnosić, że siły te liczyły łącznie nieco
ponad 2000 jazdy i piechoty5.
Nie sposób ustalić, kto faktycznie podejmował decyzje lub też kierował
poczynaniami młodego Zamoyskiego, można tylko wspomnieć o obecności
przy nim doświadczonych oficerów kwarcianych: Jerzego Rzeczyckiego
i Krzysztofa Święcickiego, czy też Jakuba Wiernka i Gniazdowskiego, dowodzących prywatnymi rotami Zamoyskiego. Żurkowski wymienia ponadto
Marcina Tarnowskiego, Macieja Leśniewskiego, Mikołaja Marchockiego
i kilku innych weteranów licznych wojen. Wydaje się jednak, że decydujący głos należał do kasztelana chełmskiego Jana Zamoyskiego6 – zarówno
z racji piastowania przez niego godności senatorskiej, jak i urzędu strażnika
koronnego.
Ibidem, s. 19.
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik
1992, s. 154.
5
6
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Zapewne za radą wspomnianych dowódców ruszono z Szarogrodu
na północ, bowiem tam znad rzeki Murachwy przeniosły się główne siły
tatarskie. Noc spędzono we wsi Stanisławczyk, po czym 2 listopada ruszono pod miasteczko Meżyrów, grabione przez około 3000 Tatarów. Leżało
ono u zbiegu rzek Dumka i Rów, które tworzyły tu dość duży staw. Bitwę
rozpoczął atak stukonnej chorągwi kozackiej Zamoyskiego, wspartej przez
ochotników, na groblę wspomnianego stawu, którą opanowano i odepchnięto
od niej ordyńców. Wkrótce siły polskie wsparło 400 zbrojnych chłopów na
czele z dzierżawcą Zamoyskiego Golińskim, ale wzrosły też i siły tatarskie,
bowiem szlakiem przez Meżyrów wycofywał się z jasyrem Baterbej murza.
Wojsko polskie zmuszone zostało do przyjęcia szyku obronnego, osłoniętego
na jednym skrzydle wozami taborowymi. Za tymi ostatnimi ulokowano
chłopów z włości murachwickich, w centrum ustawiono husarię i piechotę
z kilkoma działkami, na skrzydle prawym, resztę jazdy i 130 harcowników
pod dowództwem Mikołaja Marchockiego, weterana wojny moskiewskiej.
Tatarzy podzielili swe siły na cztery oddziały, najsłabszy minął wojsko
polskie, pędząc jasyr, zaś druga część uderzyła na chłopów osłoniętych
wozami. Ci odparli atak, ale wbrew dowódcom dali się wywabić w pole,
gdzie na otwartym terenie ponieśli znaczne straty, zadane im przez jazdę
tatarską. „I tak powtórnym razem stało się im to, dla nieposłuszeństwa
i uporu, że się zuchwale od wozów za nieprzyjacielem w pole wymykali.
Aż ich sam pan [Tomasz Zamoyski – D.K.] z chorągwią swą skoczywszy
usarską ratował; jednak nie zaganiając się daleko za Tatarami”. Na drugim skrzydle i przed centrum polskich szyków rozgrywały się pojedynki
wspomnianych harcowników, które przerwał atak całości sił tatarskich.
Harcownicy musieli salwować się ucieczką za szyki jazdy i piechoty, na
którą próbowali natrzeć ścigający ich Tatarzy. Piechota powstrzymała ich
jednak salwami z muszkietów, do których na rozkaz Zamoyskiego dołączył ogień artylerii. Po nieudanym natarciu Baterbej murza zrezygnował
z dalszej walki i wycofał się pospiesznie ze swymi ludźmi, dołączając do
konwoju z jasyrem.
Nocleg z 2 na 3 listopada Tatarzy spędzili pod Murachwą, około 20 km
na południe od Meżyrowa. W tym czasie siły polskie zostały wzmocnione kilkoma nowymi chorągwiami konnymi i pieszymi z artylerią, tak, że
rankiem szacowano je na około 4000 ludzi. O świcie postanowiono ruszyć
w ślad za wrogiem, licząc, że może uda się odbić ludzi prowadzonych
w niewolę. Jednak przed samą Murachwą okazało się, że Tatarzy odeszli
już w kierunku granicy i dystans dzielący ich od wojsk koronnych wynosi do czterech, pięciu mil. Na odbytej natychmiast naradzie dowódców
uznano, że nie uda się ich doścignąć, co zakończyło kampanię wojenną
1612 r. – pierwszą z udziałem Tomasza Zamoyskiego.
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Mimo znacznej przewagi Tatarów bilans walki pod Meżyrowem zamknął się niewielkimi stratami strony polskiej. Podczas walk na grobli do
niewoli dostało się trzech towarzyszy z chorągwi Zamoyskiego, później
jeszcze dwóch. Zginęło lub zostało rannych niewiele ponad 20 żołnierzy,
największe straty, szacowane na kilkudziesięciu zabitych, ponieśli chłopi.
Straty strony przeciwnej nie są znane, wiadomo jednak, że mieszkańcy terenów dotkniętych najazdem przekazali Zamoyskiemu 84 Tatarów, których
ten rozesłał różnym senatorom, hetmanowi Żółkiewskiemu, prymasowi
Wojciechowi Baranowskiemu i samemu królowi Zygmuntowi III7.
Oceniając owe jesienne działania wojenne Zamoyskiego i innych polskich
dowódców, należy podkreślić, że zastosowali wszystkie niezbędne elementy
sztuki wojennej: koncentrację wojska, rozpoznanie, marsz na główne siły
przeciwnika, powstrzymanie jego ataku ogniem broni palnej. Nie zdołano
jednak przeszkodzić Tatarom w uprowadzeniu liczącego zapewne kilka
tysięcy ludzi jasyru. Trzeba przyznać, że nie było to łatwe zadanie, można
tylko zastanawiać się, czy po dotarciu do Murachwy nie zrezygnowano
zbyt pochopnie z pościgu. Wprawdzie odwrót Baterbeja murzy z jasyrem
osłaniała silna tatarska straż tylna, a obydwa wojska dzieliła już odległość
około 35 km, ale do granicy na Dniestrze pozostało jeszcze Tatarom blisko
50 km. Dla samego Tomasza Zamoyskiego owa krótka kampania była nieocenioną szkołą bojową, w ramach której zarówno osobiście poprowadził
atak na wroga, jak i wydawał rozkazy.
Rok następny – 1613, okazał się dla Tomasza Zamoyskiego taką samą
lekcją jak poprzedni. Tym razem jednak młody magnat otrzymał od hetmana Żółkiewskiego propozycję objęcia dowództwa nad jedną z chorągwi kwarcianych (czyli państwowych). A.A. Witusik nie podał bliższych
szczegółów dotyczących charakteru jednostki, nad którą dowództwo miał
objąć Zamoyski – czy była ona husarska, czy kozacka, ani jego ostatecznej
decyzji. Zwrócił jedynie uwagę, że młody magnat radził się w tej mierze
swego opiekuna Szymona Szymonowica8. Analiza tekstu S. Żurkowskiego
dowodzi bezsprzecznie, że Tomasz został rotmistrzem jednej z chorągwi
husarskich wojska kwarcianego. Jesienią ruszył do obozu wojsk koronnych
na Ukrainie, którymi pod nieobecność hetmana Żółkiewskiego dowodził
regimentarz Aleksander Kalinowski. W drodze spotkał się zresztą dziedzic Zamościa z hetmanem i obydwaj wjechali do obozu armii koronnej
pod Kubliczem w województwie bracławskim. Wiadomo, że chorągiew
Zamoyskiego uczestniczyła w działaniach podjazdowych przeciw Tatarom,
którzy zapuszczali się w okolice Winnicy i Bracławia, lecz umykali na
wieść o polskich oddziałach. Sam Zamoyski, jako rotmistrz kwarciany,
7
Opis tych walk, wspominanych ledwie w polskiej historiografii, na podstawie S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 18.
8
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 112–113.
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wypełniał wraz z żołnierzami zadania nakładane przez zwierzchników
z równą sumiennością jak przed rokiem, „straże sam trzymał, także i podsłuchy z konia całą noc nie zsiadając; u hetmana na każdy dzień bywał,
wszelką powolność swą ku usłudze Rzeczypospolitej oświadczał, w miłości
i przyjaźni dobrą z ludźmi rycerskiemi i sam przez się i przez sługi ojca
swego pilnie się zaprawował”9.
Służba Zamoyskiego w obozie hetmańskim zakończyła się po sześciu
tygodniach, gdy Żółkiewski, uznawszy, że pograniczu nie grozi wielki
najazd tatarski, rozpuścił wojsko na leża zimowe. Decyzja była jednak
przedwczesna, bowiem kilka niewielkich watach tatarskich wtargnęło na
Podole we wrześniu 1613 r. Młody Zamoyski jechał wówczas na sejmik
deputacki do Kamieńca Podolskiego. Dotarłszy tam, mimo niebezpieczeństwa, połączył swe prywatne wojsko z regimentarzem Aleksandrem
Kalinowskim. Udało im się znieść i odeprzeć kilka zagonów tatarskich, ale
nie zachowały się bliższe dane o tych działaniach zbrojnych10.
Pod koniec roku Tomasz Zamoyski przybył do Warszawy, by jako poseł
województwa podolskiego zasiąść w ławach sejmowych. W następnym roku
absorbowała go funkcja deputata na Trybunał Koronny, po wypełnieniu
której ruszył w podróż edukacyjną po Europie Zachodniej trwającą niemal
do końca roku 1617. Rok później dostąpił wysokiego awansu, otrzymując
w wieku 24 lat nominację na urząd wojewody podolskiego, zapewniający
miejsce w gronie senatorów11.
Wiosną 1618 r. Stanisław Żółkiewski rozesłał do wielu magnatów
listy ostrzegające przed kolejnym najazdem turecko-tatarskim na ziemie
Rzeczypospolitej. Kilka z nich trafiło do Tomasza Zamoyskiego, toteż
świeżo nominowany senator rozpoczął przygotowania, aby z odpowiednio
wyekwipowanymi oddziałami prywatnymi wyruszyć do obozu wskazanego przez hetmana. Koncentrację sił polskich utrudniały animozje i waśnie
istniejące od dawna pomiędzy starzejącym się hetmanem a niektórymi
magnatami kresowymi (m.in. Zbaraskimi). Nie ma tu miejsca na analizę
owego zagadnienia, dość wspomnieć, że ostatecznie obóz, a raczej obozy
wojsk koronnych, założono 2 września pod Oryninem, niespełna 20 km
na północ od Kamieńca Podolskiego12.
Tomasz Zamoyski nie miał żadnych obiekcji w połączeniu swych wojsk
prywatnych z oddziałami kwarcianymi Stanisława Żółkiewskiego, dawnego podkomendnego ojca. Korespondencja prowadzona przez różne osoby
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 22.
Ibidem, s. 23; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 115; M. H o r n, Chronologia i zasięg najazdów
tatarskich w latach 1600–1647, „Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej” 1964, t. 8, cz. 1,
s. 16–17; D. S k o r u p a, Stosunki polsko-tatarskie 1595–1623, Warszawa 2004, s. 179.
11
Ibidem, s. 138.
12
P. N o w a t k i e w i c z, Orynin 28 IX 1618, Zabrze 2009, s. 33.
9
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z Orynina wskazuje, że wojewoda podolski dołączył do armii koronnej
10 lub 11 września13. „Na wjazd jego do obozu uczynił mu hetman ten
honor, iż ze wszytkiemi przedniejszemi pany, pułkownikami, rotmistrzami
i towarzystwem co celniejszem w tysiącu koni wyjechał przeciwko niemu”.
Zamoyski z kolei ustawił swe oddziały tak, by Żółkiewski mógł je bez
trudu zlustrować, po czym polecił im przedefilować w szyku paradnym
przed całą armią14.
Kwestią niezupełnie jasną jest natomiast liczebność sił zbrojnych, które
przyprowadził ze sobą wojewoda podolski. Jego biograf podawał, że liczyły
1200 ludzi zaciągniętych za własne pieniądze15. Z kolei kasztelan sandomierski Stanisław Tarnowski, który przybył do obozu po Zamoyskim, ocenił
liczebność chorągwi tego ostatniego na 1500 żołnierzy16. Trzecim źródłem
jest w tym wypadku „Komput wojska kwarcianego a.d. 1618 septembra
obok Orynina”. Zawiera on informacje o oddziałach prywatnych, które
wsparły armię koronną, a wśród nich roty Zamoyskiego: 150 husarzy, 400
kozaków i 200 piechoty17, czyli łącznie 750 żołnierzy. Trudno orzec, które
ze źródeł jest w tym wypadku najbardziej wiarygodne, wydaje się jednak,
że liczba 1200 żołnierzy dotyczyła zarówno ludzi Zamoyskiego, jak i towarzyszących mu klientów. Hetman Żółkiewski zdecydował, że główny
obóz wojsk koronnych, w sile około 5000 żołnierzy, stanie w zakolu rzeki
Żwańczyk, a będą go ubezpieczały dwa obozy wysunięte do przodu: na
prawej flance połączone siły magnackie Ostrogskich, Zbaraskich, Zasławskich
i Lubomirskich – 5200 ludzi, na lewej (od północy), „na troje strzelania
z łuku”, Tomasz Zamoyski, Tarnowscy, Janusz Ostrogski (w sumie 1870
żołnierzy), ponadto ochotnicy i Kozacy zaporoscy, co dało łącznie blisko
4500 ludzi18.
Niewielkie doświadczenie bojowe Tomasza Zamoyskiego, a także sugestie
zawarte w dziele S. Żurkowskiego pozwalają na stwierdzenie, że całością
sił w obozie Zamoyskiego dowodził doświadczony dowódca, podkomorzy bełski Maciej Leśniowski, wspierany przez Stanisława i Jana Gratusa
Tarnowskich19. W opinii współczesnych historyków „siły zgromadzone
Wprawdzie S. Żurkowski wspominał, że Zamoyski stanął pod Oryninem primus diebus
septembris (zob. S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 35), przeczą temu jednak listy ze wspomnianego
obozu. Hetman Żółkiewski pisał, że oddziałów Janusza Ostrogskiego, Tomasza Zamoyskiego
i Stanisława Tarnowskiego spodziewa się najdalej 11 września. Por. S. Żółkiewski do króla,
Orynin 9 IX 1618 r., [w:] I. C o r f u s, Documente privatore la istoria Romaniei culese din arhivele
polone Seculoul al. XVII-lea, Bukareszt 1983, s. 94.
14
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 35.
15
Ibidem.
16
S. Tarnowski do Z. Ossolińskiego, 8 X 1618 r., [w:] Listy staropolskie z epoki Wazów, oprac.
H. Malewska, Warszawa 1965, s. 165.
17
Cyt. za: P. N o w a t k i e w i c z, op. cit., s. 60–61.
18
Ibidem, s. 40.
19
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 37.
13
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przez Zamoyskiego stanowiły swoistą niejednolitą zbieraninę, trudną do
dowodzenia i niepoddającą się rygorowi wojskowemu”20, co wydaje się
zasadne w odniesieniu do ochotników i Kozaków zaporoskich. Ocena nie
obarcza oczywiście Zamoyskiego, bowiem decyzja o takim, a nie innym
rozplanowaniu ugrupowania obronnego należała do hetmana Żółkiewskiego, a Zamoyski po prostu jej się podporządkował. Został zresztą oskarżony
o kunktatorstwo na równi z Żółkiewskim w paszkwilu napisanym po kampanii przeciw hetmanowi. Okazało się, że krytyka nie była zasadna, jako
że wysunięcie dwóch obozów przed siły główne zabezpieczało te ostatnie
przed manewrem oskrzydlającym sił turecko-tatarskich. Problemem, którego
nie dostrzegło polskie dowództwo, było jednak zbyt szerokie rozstawienie
trzech polskich obozów21, uniemożliwiające ich wzajemne posiłkowanie się
w przypadku zmasowanego ataku wroga. Dotyczyło to w szczególności
obozu Zamoyskiego, który znalazł się za daleko od dwu pozostałych.
Całość sił polskich, zgromadzonych w obozach pod Oryninem, szacowana jest na blisko 14 000 żołnierzy. Oddziały przeciwnika, skoncentrowane
pod wodzą Iskandera paszy pod Tehinią, oceniano na około 21 000 zbrojnych, a składały się one z Tatarów Kantymira murzy oraz Dewlet Gireja,
3000–4000 tureckich janczarów i 1000 Mołdawian. W granice Rzeczypospolitej wtargnęło jedynie około 15 000 Tatarów i nieco janczarów, ale
w polskim obozie zawiodło rozpoznanie (a w zasadzie brak rozpoznania),
przez co ich liczebność znacznie przeceniano, mówiąc o 45 000, a nawet
70 000 wojowników22.
W piątek 28 września po południu przed polskimi obozami pojawił
się Kantymir murza na czele prawie 5000 jazdy tatarskiej. Zaskoczyło to
zupełnie polskie straże i picowników, którzy wyjechali z obozu po zaopatrzenie (wielu dostało się potem w ręce ordyńców). Po chwili przed obozy
wyjechali jednak pospiesznie liczni harcownicy, którzy starli się z ordyńcami.
W tej krótkiej walce poległo kilkunastu Kozaków zaporoskich i piechurów
oraz jeden z husarzy23. Kantymir przekonał się, że wojska Żółkiewskiego
są silniejsze od jego zagonu, ale dostrzegł mankamenty polskiego szyku,
wynikające z ulokowania wojska w trzech odrębnych obozach, i niezwłocznie uderzył na oddziały Zbaraskich, Stanisława Lubomirskiego i Janusza
Zasławskiego, którzy z łatwością odparli atak. W tej sytuacji Kantymir
ponowił uderzenie, kierując się tym razem na lewe skrzydło polskiego
ugrupowania, czyli obóz Zamoyskiego i Tarnowskich. Wybrał przy tym
najsłabszy odcinek, „gdzie była dziura wielka, a Kozaki jakimiś nikczemP. N o w a t k i e w i c z, op. cit., s. 40.
Ibidem, s. 42.
22
Ibidem, s. 43; S. Tarnowski do Z. Ossolińskiego, 8 X 1618 r., [w:] Listy staropolskie…, s. 167.
23
W. Miaskowski do S. Zadorskiego, z Orynina 29 IX 1618 r., Biblioteka PAU-PAN
w Krakowie, rkps 1051, s. 302–303.
20
21
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nymi zastawiona była”. Impet natarcia tatarskiego był duży i 400 Kozaków
zaczęło się szybko cofać. Zamoyski opanował sytuację kontratakiem jazdy,
a natarcie tatarskie załamało się ostatecznie pod silnym ostrzałem dział
i piechoty. Przez następną godzinę Tatarzy próbowali wywabić ludzi
Zamoyskiego z obozu, pozorując natarcie i wycofując się. W ślad za nimi
wychodzili z obozu Kozacy, ale byli błyskawicznie spędzani z pola kolejnymi falami tatarskimi. Harce owe połączone były z nieustanym ostrzałem
polskich stanowisk z broni palnej i łuków. Żołnierze polscy odpowiadali
ogniem artylerii i muszkietami, a w trakcie doraźnych starć pochwycili
jednego jeńca i zdobyli chorągiew Kantemira, którą niezwłocznie oddali
Zamoyskiemu24.
Po jakimś czasie Kantemir cofnął swych ludzi, ale tylko na chwilę.
Około godziny 19 dołączyli do niego Tatarzy Dewlet Gireja, wspierani przez
oddziały tureckich janczarów. Celem ataku stali się ponownie żołnierze
Zamoyskiego, ale tym razem spadł na nich atak trzykrotnie liczniejszych
sił przeciwnika. Kozacy ponownie nie wytrzymali natarcia i zaczęli się
cofać, przez co janczarzy i Tatarzy wdarli się do obozu. Piechota musiała bronić się pomiędzy działami, gdzie doszło do walki na broń białą25.
Sytuacja stała się na tyle niebezpieczna, że dwa pozostałe obozy musiały
udzielić ludziom Zamoyskiego wsparcia. Na prośbę o pomoc, z którą przybył goniec Zamoyskiego, miał podobno hetman Żółkiewski początkowo
odpowiedzieć, że wojewoda podolski „jest synem hetmańskim, niech się
więc uczy sam siebie bronić”. Według innego przekazu, wysyłając posiłki, rzekł: „Niech się nauczy młodzik słuchać naprzód starego hetmana,
a portem rozkazywać”26.
Pomoc nadeszła w sama porę. Z obozu hetmańskiego nadbiegło 400
piechurów27, a Zbaraski przysłał 200 konnych strzelców w zbrojach pod
dowództwem rotmistrza Jana Bieleckiego. Próbowano przy ich pomocy
zlikwidować lukę, która wytworzyła się w polskich szykach na skutek
tatarskiego natarcia, ale sytuacja nadal wyglądała na niepewną. Dostrzegł
to na szczęście Żółkiewski i pchnął ze swego obozu jeszcze dwie chorągwie husarskie pod dowództwem Andrzeja Firleja, a Zbaraski dosłał
w sukurs walczącym jeszcze 600 Kozaków. Nie zdążyły one jednak wziąć
udziału w boju. Na widok coraz to nowych sił nadciagających do obozu
Zamoyskiego Tatarzy wycofali się, okrzykami zapowiadając podjęcie wal24
S. Tarnowski do Z. Ossolińskiego, z Żynkowa 8 X 1618 r., [w:] Documente privatore la istoria
Romanirol, sup. 2, vol. 2, Bukareszt 1985, s. 455; A. Firlej do R. Leszczyńskiego, z Wińkowicz
5 X 1618 r., Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, rkps 110, s. 158.
25
P. N o w a t k i e w i c z, op. cit., s. 48.
26
A.S. R a d z i w i ł ł, Rys panowania Zygmunta III, przeł. E. Kotłubaj, Opole 2011, s. 66;
D. S k o r u p a, op. cit., s. 211–212.
27
Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyskiego, wyd. J. Bartoszewicz, Kraków 1870, s. 274.
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ki następnego dnia. Zapadał już zresztą zmrok i jej kontynuowanie nie
było możliwe28.
Według S. Żurkowskiego w toku kilkugodzinnej walki Tatarzy przypuścili aż dziewięć ataków na obóz Zamoyskiego. Mimo to straty polskie nie
były duże. Spośród ludzi wojewody podolskiego poległo kilku piechurów,
20 pacholików z chorągwi jazdy, a także kilkunastu zbrojnych mieszczan
z Szarogrodu, nie zginął jednak nikt znaczniejszy. Nocą Tatarzy odeszli na
uroczysko Żerdzi, oddalone około 4 km od obozu Zamoyskiego, on zaś na
rozkaz hetmański przeniósł swych ludzi do znajdującego się w centrum
obozu wojska kwarcianego29. Rankiem następnego dnia wojsko stanęło
w szyku bojowym, oczekując kolejnego ataku. Ten jednak nie nastąpił,
bowiem Tatarzy ruszyli przed świtem w głąb Podola, paląc i łupiąc napotykane po drodze miejscowości. Żółkiewski zwołał naradę, nalegając na
natychmiastowy pościg, jednak wielu magnatów odmówiło, obawiając się
pozostawienia taboru bez należytej osłony. W tej sytuacji ruszono wraz
z wozami, ale wojsko mogło w tej sytuacji posuwać się jedynie 2 mile dziennie. Nieniepokojeni przez nikogo Tatarzy złupili znaczne rejony Podola,
a nawet południowy Wołyń, uprowadzając duże stada bydła i liczny jasyr
(szacowany zapewne z przesadą na 30 000 ludzi). Nic zatem dziwnego,
że działania hetmana i podległego mu wojska spotkały się z ostrą krytyką
szlachty w całym kraju30.
Krytyka, niezupełnie słuszna, dotknęła także Zamoyskiego: „Tomaszu –
pisano w jednym z paszkwili – lepiej się było do Węgier przejechać, wziąć
tam doświadczenie wojenne jak wojsko szykować, jak w polu stawać [niż
do Hiszpanii], bo my się z Hiszpanią bić nie będziemy. Zostawszy wojewodą podolskim, nie w Zamościu rezydować albo po stawie ryby łowić
z wędką, albo z kuszy wróble strzelać […], ale Podola od nieprzyjaciela
bronić. Sława przodków przez cię podeptana”31.
Ocena działań wojsk polskich w 1618 r. nie jest celem niniejszego artykułu,
warto jednak zwrócić uwagę na postawę podkomendnych Zamoyskiego.
To oni stali się celem ponawianych szturmów przeciwnika i odpierali
je skutecznie dopóty, dopóki nie zetknęli się z przytłaczającą przewagą.
I wtedy jednak nie wpadli w panikę, chociaż obserwatorom z pozostałych
dwu obozów wydawało się, że zostaną doszczętnie rozbici. Ostatecznie,
28
W. Miaskowski do S. Zadorskiego, z Orynina 29 IX 1618 r.; tenże do tegoż, z Wińkowic 5 X 1618 r., Biblioteka PAU-PAN w Krakowie, rkps 1051, s. 302–303; S. Tarnowski do
Z. Ossolińskiego, z Żynkowa 8 X 1618 r., [w:] Documente privatore…, s. 455–456; S. Żółkiewski
do W. Gembickiego, z Baru 4 XI 1618 r., [w:] Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza i hetmana
z jego popiersiem, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861, s. 294–299; P. N o w a t k i e w i c z, op. cit.,
s. 48–49.
29
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 38–39.
30
P. N o w a t k i e w i c z, op. cit., s. 50.
31
Cyt. za: A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 152.

80

Działalność wojskowa Tomasza Zamoyskiego...

Rocznik Tomaszowski 10

przy niewielkich posiłkach, zdołali przezwyciężyć kryzys i odeprzeć ostatni szturm. Wpływ na taki obrót wydarzeń miała niewątpliwie postawa
Tomasza Zamoyskiego, który pozostawał cały czas na stanowisku, mimo
że pierwszy raz znalazł się w tak krytycznej sytuacji na polu walki.
Latem 1619 r. hetman Żółkiewski ponownie wezwał Zamoyskiego do
obozu, bowiem Ukrainie zagrażał bunt Kozaków zaporoskich. Tym razem
dziedzic Zamościa, piastujący już urząd wojewody kijowskiego, przyprowadził pod Pawłoczę 1500 jazdy i piechoty. Brał też udział w rokowaniach
z Kozakami, które zakończyły się podpisaniem ugody, a następnie wraz
z całym swym wojskiem udał się do Kijowa, w celu dokonania uroczystego
„wjazdu” do stolicy swego województwa32.
Mimo namów ze strony Reginy Żółkiewskiej Zamoyski nie wziął
udziału w wyprawie do Mołdawii, zakończonej klęską podczas odwrotu
spod Cecory. Uniknął dzięki temu niechybnej niewoli, a może i śmierci.
Jeszcze przed pogromem armii koronnej postawił wojewoda kijowski
w stan gotowości urzędników i zarządców swych dóbr oraz posłał im
pieniądze na zaciąg żołnierzy. Zamierzał skierować ich na odsiecz hetmanowi Żółkiewskiemu, ale było już za późno. Dopiero 14 października
wyruszył wojewoda z Zamościa na czele 800 żołnierzy. Dwa dni później
był w Bełzie i tu otrzymał wiadomość o śmierci hetmana i pogromie armii
koronnej33. Posłał też natychmiast podjazdy pod Lwów i Żółkiew, gdzie
pojawili się Tatarzy. Wkrótce potem chorągwie husarskie Zamoyskiego
zdołały odpędzić Tatarów od ostatniego z wymienionych miast, po czym
wojewoda ruszył do Kamionki Strumiłowej, zamierzając połączyć się z rotami prywatnymi Stanisława Lubomirskiego. Te jednak były już w innym
rejonie ziemi lwowskiej, toteż podjazdy Zamoyskiego działały samodzielnie,
krótko zresztą, bo Tatarzy szybko wycofali się z granic Rzeczypospolitej34.
Siły, które wówczas zdołał zgromadzić dziedzic Zamościa, są oceniane na
800 żołnierzy z artylerią35.
Po śmierci Żółkiewskiego Zamoyski był jednym z kandydatów do
buławy koronnej, jednak urzędu hetmańskiego nie otrzymał. Mimo pewnego rozczarowania spowodowanego tą porażką od początku następnego
roku angażował się aktywnie w organizowanie zarówno armii koronnej,
jak i własnych, prywatnych sił zbrojnych. Tym razem miały one posłużyć
nie tyle zwalczaniu czambułów tatarskich, ile odparciu spodziewanego,
potężnego ataku tureckiego. Już 26 stycznia 1621 r. Zygmunt III posłał
Zamoyskiemu list przypowiedni na zaciąg 1000 husarzy i 500 rajtarów
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 39.
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 173.
34
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 48–49.
35
J. W i m m e r, Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII
wieku, „Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej” 1968, t. 14, cz. I, s. 35.
32
33
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opłacanych ze skarbu państwa, a jednocześnie pozwolił, aby do tych
pierwszych włączono 400 prywatnych kawalerzystów dziedzica Zamościa,
którzy stacjonowali w Kamionce Strumiłowej koło Lwowa. Ci ostatni mieli
zostać jak najszybciej wyekspediowani pod Kamieniec Podolski, bowiem
z nadejściem wiosny spodziewano się tam Tatarów. Tu pojawił się jednak
problem, jako że połowa husarzy Zamoyskiego odeszła z jego służby, zaciągając się pod chorągwie Prokopa Sieniawskiego. W tej sytuacji Zamoyski
posłał pod Kamieniec jedynie 200 jazdy36.
Niezwłocznie też rozesłał swych oficerów na Śląsk i do Inflant, gdyż
rajtarię polecono mu sformować z cudzoziemców, przede wszystkim
Walonów. O żołnierzy nie było jednak łatwo, w kraju organizowano
liczną armię, a na zachodzie Europy toczyła się wojna trzydziestoletnia
i o rekruta było równie trudno. Dopiero pod koniec lipca zdołał Zamoyski
ruszyć do Tarnopola, gdzie zamierzał skoncentrować wszystkie podległe
mu jednostki wojskowe. Po drodze, w Równem, przyjął na służbę znakomitego zagończyka Stefana Chmieleckiego, oddając pod jego komendę
ludzi z dziedzicznych dóbr ukrainnych, zobowiązanych do stawania zbrojnie na wyprawy wojenne. Czekając na spóźniające się oddziały, otrzymał
Zamoyski wiadomość o otoczeniu polskiego obozu pod Chocimiem przez
wojska sułtana Osmana II37.
Do obozu chocimskiego zdążyli jednak wejść wspomniani husarze
Zamoyskiego, a także posłany tam jeszcze w sierpniu kornet arkebuzerów.
Zachowało się kilka spisów wojska broniącego Chocimia, wśród których
można odnaleźć owe oddziały wojewody kijowskiego, pozostające na
państwowym żołdzie. Chorągwią Zamoyskiego liczącą 200 husarzy dowodził Andrzej Świeżyński, natomiast oddziałem liczącym 100 konnych
arkebuzerów nieznany z nazwiska francuski kapitan (wszystkich żołnierzy
tej jednostki określano w źródłach mianem Francuzów)38. Trudniej natomiast ocenić, ilu żołnierzy udało się ostatecznie zebrać Zamoyskiemu pod
Tarnopolem. Z całą pewnością zjawiło się tu 600 Kozaków pod komendą
Stefana Chmieleckiego, 100 rajtarów z Inflant Anzelma Kietlicza, 600 piechoty i zapewne 200–400 husarzy (wojewoda kijowski zlecił zaciąg 200
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 69–73.
T. Zamoyski do Zygmunta III, Tarnopol 23 IX 1621 r., Archiwum Główne Akt Dawnych
w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, sygn. 714, nr 29.
38
Rejestr wszystkiego wojska tureckiej ekspedycyjej 1621 r., Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akcesja, rkps 1949/439, k. 102; Rejestr wojsk polsko-kozackich z 1621 r., [w:] Wypisy
źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 5, oprac. Z. Spieralski, J. Wimmer, Warszawa 1961,
s. 134–141; K. Ż o j d ź, Z. H u n d e r t, Komput chocimski 1621 z rękopisu Biblioteki Narodowej,
[w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 2, red. Z. Hundert, Oświęcim 2013, s. 245–258.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 84 określa ich mianem rajtarów, podobnie L. P o d h o r o d e c k i,
Kampania chocimska 1621 r. Działania przed oblężeniem, „Studia i Materiały do Historii Sztuki
Wojennej” 1964, t. 10, cz. 2, s. 200, tu zresztą mowa o 200 rajtarach Zamoyskiego.
36

37
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Wojciechowi Średzińskiemu i 200 Janowi Świeżyńskiemu). Na 400 rajtarów,
których ze Śląska prowadził Wojciech Kołaczkowski, nieustannie czekano.
Żurkowski wzmiankuje jednak, że po 25 września dysponował Zamoyski
rajtarią dowodzoną przez dwóch cudzoziemskich oficerów39. Można zatem
sądzić, że przed zakończeniem kampanii miał Tomasz Zamoyski pod swoją komendą blisko 2000 ludzi, z czego 600 to Kozacy z jego prywatnych
dóbr ukrainnych.
Mimo że Zamoyski całych wspomnianych sił nie miał pod rozkazami
na początku wojny, nie próżnował. 4 września jego oddziały odparły
Tatarów spod Tarnopola40. Po tej potyczce Zamoyski ruszył w ślad za
nimi. 7 września 1621 r. stoczył bitwę z Tatarami Nuradyn sołtana, którzy
pojawili się niespodziewanie pod Trembowlą. Jazdę i piechotę rozstawił
między zabudowaniami podmiejskich folwarków, umieszczając przy tej
ostatniej kilka armat. Cały szyk zabezpieczały z obydwu skrzydeł rowy
i stawy. Tatarzy natarli na ludzi Zamoyskiego dwukrotnie i dwukrotnie
zostali odparci silnym ogniem. Nie zamierzali jednak toczyć dłuższej
bitwy, toteż oderwali się od polskich szyków i odeszli na zachód łupić
tereny pozostające bez osłony wojska41. Kolejne działania bojowe przeciw
ordyńcom podjął wojewoda kijowski około 25 września, kiedy dysponował
już niemal całością wskazanych powyżej sił i otrzymał wiadomość, że minąwszy Halicz, ruszyli Tatarzy łupić ziemię przemyską. Plan uzgodniono
zapewne w gronie wyższych dowódców, do których dołączył dowódca
jednej z litewskich chorągwi rajtarskich – starosta ryski Andrzej Sapieha.
Zakładał on przecięcie Tatarom drogi powrotu pod Haliczem. By przyspieszyć marsz, Zamoyski polecił przydzielić konie 600 piechurom, lecz
i tak przybył pod Halicz zbyt późno. Podjął co prawda próbę pościgu za
uchodzącymi Tatarami, przekraczając rzekę Tyśmienicę, ale nie przyniosła
ona pożądanego skutku42.
Działalność Zamoyskiego w Tarnopolu determinowały nie tylko czambuły tatarskie, lecz także dyspozycje od króla i królewicza Władysława
Wazy. Król polecił mu we wrześniu objęcie dowództwa nad pospolitym
ruszeniem pięciu województw: kijowskiego, wołyńskiego, bracławskiego,
ruskiego i podolskiego, które koncentrowały się koło Lwowa. Miał na
ich czele ruszyć z nim na pomoc oblężonej w Chocimiu armii. Szlachta
nie chciała jednak wyruszyć na Turków, zasłaniając się starymi prawami,
według których dowodzić nią mógł jedynie sam monarcha43. Z kolei królewicz wystosował 24 września apel do wojewody kijowskiego, prosząc
39
40
41
42
43

S. Ż u r k o w s k i, op. cit., 81–85.
D. S k o r u p a, op. cit., s. 240.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 82.
Ibidem, s. 85.
Ibidem.
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o przysłanie do Chocimia żywności dla wygłodzonych żołnierzy. Dziedzic
Zamościa pożyczył niezwłocznie kilkanaście tysięcy złotych, za które zakupił prowiant załadowany na 2000 wozów. Zamierzał przebić się z nimi
przez pozycje tureckie do oblężonych, ale zanim ruszył, otrzymał wieści
o negocjacjach pokojowych44.
Z powodu niezawinionego przez Zamoyskiego procesu zaciągu wojska
nie zdołał on dotrzeć do obozu chocimskiego. Mimo to jego działalność
w czasie obrony Chocimia przez armię polsko-litewską należy ocenić pozytywnie. Wykazywał inicjatywę, starając się zwalczać czambuły tatarskie,
przygotował duży konwój żywności dla oblężonych, a skoncentrowane
przez niego oddziały zaciężne stanowiły poważną rezerwę na wypadek
konieczności marszu z pospolitym ruszeniem pod Chocim.
Kampania chocimska nie zakończyła działalności wojskowej Tomasza
Zamoyskiego. Mimo pogarszającego się z czasem stanu zdrowia brał on
udział w odpieraniu kolejnych najazdów tatarskich na Rzeczpospolitą,
a przede wszystkim w wojnie o ujście Wisły z Gustawem Adolfem. Był to
już zupełnie inny przeciwnik niż Turcy i Tatarzy, toteż udział dziedzica
Zamościa i Tomaszowa w owych bataliach zasługuje na osobne omówienie.
Podsumowując, działalność wojskową Tomasza Zamoyskiego podejmowaną kilkakrotnie do 1621 r. można podzielić na dwa etapy. Pierwszy,
przypadający na lata 1612–1613, był typowym elementem „rycerskiego”
wychowania, pożądanym w przypadku szlachcica, a szczególnie syna
magnackiego. Polegał na zdobywaniu doświadczenia pod okiem dawnych oficerów ojca i innych dowódców armii koronnej. Drugi okres to
lata 1618–1621, w których przyszło już Zamoyskiemu pełnić bardziej samodzielną rolę, jednakże nadal przy udziale i wsparciu doświadczonych
dowódców. W tym też okresie, w 1621 r., poza prywatnymi jednostkami
otrzymał Zamoyski po raz pierwszy zadanie zaciągu wojsk państwowych.
Niektórzy historycy wojskowości dość krytycznie ocenili jego talenty militarne, w szczególności w kontekście wspomnianych starań o buławę hetmańską45. Wobec przedstawionych w niniejszym artykule działań przeciw
Tatarom i Turkom wydają się one wysoce niesprawiedliwe. Rzeczywiście
Tomasz Zamoyski nie dysponował doświadczeniem, wykształceniem
i predyspozycjami naczelnego wodza sił zbrojnych. Nabył jednakże w toku
kampanii z lat 1618–1621 pewnego doświadczenia pożądanego u dowódcy.
Będzie je próbował wykorzystać w przyszłości, lecz zarówno predyspozycje
osobiste, jak i pogarszający się stan zdrowia spowodują, że nie poszedł
w ślady sławnego ojca.
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 182.
R. M a j e w s k i, Polski wysiłek obronny przed wojną chocimską 1621 r., „Studia i Materiały
do Historii Sztuki Wojennej” 1961, t. 7, cz. I, s. 14–16.
44

45
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ABSTRACT
Dariusz Kupisz
MILITARY ACTIVITY OF TOMASZ ZAMOYSKI IN THE YEARS 1612–1621
This article depicts the military activity of Tomasz Zamoyski in the years 1612–1621 as
a commander of both his private army and enlistments in the mercenary army. His military
career in the Crown Army might be divided into two periods. The first one in the years
1612–1613 might be deemed as a kind of “knight service school” of a young magnate, where
he experienced military life and the Tatar raids and invasions. The second period happened
in the years 1618–1621, in which an heir to Zamość had chances to lead his army by himself
or under the watchful eyes and guidance of more experienced officers. It was also the time,
in which he ran for the hetman’s baton, therefore, a reasonable question about his traits and
predisposition to be designated to the highest military rank is justified.
Key words: the Zamoyscy, old Polish military systems, wars with the Ottoman Empire,
Tatar raids
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Leszek Wierzbicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

TOMASZ ZAMOYSKI JAKO PARLAMENTARZYSTA

Tomasz Zamoyski należał do wyróżniających się parlamentarzystów pierwszej połowy
XVII w. W karierze parlamentarnej pomagało mu gruntowne wykształcenie, odpowiednie koligacje, a także posiadanie klienteli i olbrzymiego majątku. W latach 1613–1637 wziął udział w 19
sejmach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Najpierw dwukrotnie zasiadał w izbie poselskiej
podczas obrad w 1613 i 1618 r. Po uzyskaniu miejsca w senacie reprezentował izbę wyższą
na 17 zgromadzeniach parlamentu. Na ośmiu sejmach zabrał głos w czasie wotowania, a jego
wystąpienia podczas wotów senatorskich były zazwyczaj długie i wyróżniały się oratorstwem.
Jako senator dostrzegał piętrzące się w Rzeczypospolitej problemy, o których otwarcie mówił
na sejmach. W tym czasie Zamoyski pełnił następujące urzędy: wojewody podolskiego (1618),
wojewody kijowskiego (1619), podkanclerzego koronnego (1628) i kanclerza wielkiego koronnego (1635). Postępująca choroba uniemożliwiała mu jednak pełną aktywność na tym polu,
co musiało być bolesne dla niego, gdyż na forum parlamentu odnosił sukcesy i był z nim
związany przez większość życia.
Słowa kluczowe: Tomasz Zamoyski, Rzeczpospolita, sejm, poseł, senator

Tomasz Zamoyski był nie tylko pieczętarzem koronnym i wpływowym
politykiem pierwszej połowy XVII w., ale także aktywnym parlamentarzystą tego okresu. Odebrał gruntowne wykształcenie1, tym samym uzyskał
należyte przygotowanie do pełnienia funkcji posła i senatora. Można powiedzieć, że ze względu na wysoką pozycję społeczną miał łatwą drogę
do rozpoczęcia kariery parlamentarnej, co było zasługą jego ojca Jana
Zamoyskiego. Drugi ordynat zamojski przez wiele lat pozostawał w jego
cieniu, ale starał się naśladować wielkiego ojca i tak jak on być aktywny na
forum parlamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z pewnością byłoby
mu łatwiej poznać świat parlamentarzystów i przypatrywać się z boku
obradom sejmowym, gdyby nie przedwczesna śmierć ojca w 1605 r. Tym
samym Tomasz Zamoyski stracił szansę na poznanie kulisów i zwyczajów
parlamentarnych już we wczesnej młodości.
1
A.A. W i t u s i k, Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego
w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku, Lublin 1977, s. 40–96.
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Należy zauważyć, że w XVI w. w działalność parlamentarną było zaangażowanych trzech antenatów Tomasza. Jego pradziadek Feliks Zamoyski,
pełniąc urzędy sędziego ziemskiego i podkomorzego chełmskiego, posłował
z ziemi chełmskiej na trzy sejmy (1523 w Krakowie, 1524–1525 i 1531–1532)2.
Dziadek Tomasza Stanisław Zamoyski jako łowczy chełmski reprezentował
szlachtę chełmską na obradach w Warszawie, które odbyły się na przełomie 1556 i 1557 r.3 Z kolei ojciec Jan Zamoyski po raz pierwszy posłował
na sejm konwokacyjny w 1573 r., będąc starostą bełskim i zamechskim.
Na obradach tych reprezentował województwo bełskie i miał wtedy
31 lat. Następnie uczestniczył w sejmie koronacyjnym Henryka Walezego
w 1574 r., na którym ponownie był reprezentantem szlachty bełskiej4.
Po objęciu urzędów podkanclerzego (1576) i kanclerza koronnego (1578)
regularnie zasiadał w gronie senatorów podczas sejmów odbywanych za
panowania Stefana Batorego i na początku rządów Zygmunta III Wazy5.
Widać zatem, że działalność parlamentarna była niejako wpisana w tradycję rodu Zamoyskich.
Tomasz Zamoyski rozpoczął działalność parlamentarną bardzo wcześnie,
bo już w 1613 r. Miał wtedy 19 lat, co było dość dyskusyjne, jeśli chodzi
o wiek parlamentarzysty, ale za Tomaszem stała pamięć ojca i żyjący nadal
jego współpracownicy. Mandat poselski uzyskał on na sejmiku przedsejmowym województwa podolskiego w listopadzie 1613 r. Należy zauważyć,
że dwa miesiące wcześniej, we wrześniu tego roku, kanclerzyc koronny
został wybrany przez tę samą szlachtę podolską na deputata do Trybunału
Koronnego6. Łączenie funkcji posła sejmowego i deputata trybunalskiego budziło już wówczas otwarty sprzeciw szlachty, a trzy lata później
na sejmie zwyczajnym przyjęto uchwałę, która zabraniała sprawowania
tych godności jednocześnie7. W zaistniałej sytuacji Tomasz zrezygnował
z uczestnictwa w wielkopolskiej kadencji Trybunału i pojawił się dopiero
na kadencji małopolskiej, po jego reasumpcji w Lublinie wiosną 1614 r.8
Sejm nadzwyczajny z 1613 r. był pierwszym tego rodzaju sejmem
w dziejach staropolskiego parlamentu i trwał od 3 do 24 grudnia. Tomasz
Zamoyski nie wyróżnił się w czasie tych obrad, co jest o tyle zrozumiałe,
że nie miał doświadczenia w tym względzie. W monografii tego sejmu
Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, red. I. Kniewska, Warszawa 2013, s. 61, 69, 80.
Ibidem, s. 129.
4
Ibidem, s. 215, 224.
5
J. S e r e d y k a, Rozprawy z dziejów XVI i XVII wieku, Poznań 2003, s. 217.
6
Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, cz. I: 1578–1620, oprac. H. Gmiterek, Warszawa 2017, s. 243; S. Ż u r k o w s k i, Żywot Tomasza Zamojskiego kanclerza wielkiego koronnego,
wyd. A. Batowski, Lwów 1860, s. 23.
7
W. B e d n a r u k, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin
2008, s. 253.
8
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 25–26; Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, cz. I,
s. 243.
2
3
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autorstwa Janusza Bylińskiego znalazła się jedynie informacja, że został
delegatem izby poselskiej do króla, która apelowała o wykupienie więźniów
z niewoli moskiewskiej lub wymiany tychże osób na jeńców rosyjskich
przebywających w Rzeczypospolitej. Zamoyski, będący wówczas starostą
knyszyńskim, wstawił się za swym krewnym Mikołajem Strusiem9.
Znacznie szerzej udział drugiego ordynata w tymże sejmie przedstawił
Stanisław Żurkowski, autor jego żywota. Według tego panegirysty Zamoyski
miał wręcz wyróżniać się na tle innych parlamentarzystów. „A że pierwszy
raz stawić się miał na ten tam plac z wielkim apparatem i splendorem
tam jachał: […] Gdzie jako od królestwa wszytkiego wdzięczność wielką
i fawor uznawał, tak w senacie i w izbie poselskiej wielką o sobie uczynił
existimacyą”. Oprócz wspomnianej już mowy „za obywatelem województwa podolskiego Mikołajem Strusem starostą halickim” przysłuchiwał się
wypowiedziom doświadczonych parlamentarzystów oraz „wizytował”
dostojników kościelnych i urzędników państwowych10. Jak zauważył Adam
Andrzej Witusik, autor jego niepełnej biografii, Zamoyski „wdrażał się do
działalności publicznej”. Ponadto wykorzystał sposobność i wystarał się
u Zygmunta III o dokumenty potwierdzające prawa i przywileje nadane
wcześniej Zamościowi11.
W roku 1614 Tomasz Zamoyski udał się w peregrynację po Europie
Zachodniej i z tego powodu nie uczestniczył w sejmach z lat 1615–1616.
Do kraju powrócił po koniec 1617 r. i niemal od razu zaangażował się
w życie polityczne. Na początku stycznia 1618 r. został wybrany na posła
na sejm zwyczajny, ale tym razem przez szlachtę województwa bełskiego12.
Starosta knyszyński przybył do Warszawy na początku marca 1618 r.,
czyli dopiero w połowie sejmu (trwał od 13 II do 27 III). Przed zakończeniem obrad zabrał głos w izbie poselskiej i nakłaniał swoich kolegów,
aby przestali myśleć jedynie o swoich przywilejach i zajęli się ratowaniem
ojczyzny13. Wprawdzie Zamoyski na tymże sejmie nie należał do wyróżniających się parlamentarzystów, ale i tak stało się o nim głośno za sprawą
awansu na urząd wojewody podolskiego. Wprawdzie S. Żurkowski, a za
nim A.A. Witusik podają, że otrzymał wówczas województwo podolskie14,
ale należy przyjąć tutaj sprostowanie Jana Seredyki, autora monografii
tego sejmu. Zdaniem tego badacza Zygmunt III przed końcem obrad nie
J. B y l i ń s k i, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984, s. 219, ponadto s. 254.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 23–24.
11
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 115–116.
12
J. S e r e d y k a, Sejm z 1618 roku, Opole 1988, s. 109. Jednym z posłów bełskich był sługa
Tomasza Zamoyskiego, Stanisław Dobraczyński. Ibidem, s. 146.
13
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 141–142; S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 33–34.
14
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 34; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 143. Informacja podana przez
tego autora została przyjęta w spisach urzędników. Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku. Spisy,
oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998, s. 146.
9
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ogłosił oficjalnie tej nominacji, chociaż wśród uczestników tego sejmu rozchodziły się wieści o takim zamiarze króla15. Dyplom z oficjalną nominacją
na wspomniany urząd dostarczono do Zamościa w kwietniu 1618 r., co
było niejako prezentem urodzinowym dla Zamoyskiego, który ukończył
wówczas 24 lata. Należy tu jeszcze dodać, że drugi ordynat zamojski był
jednym z najmłodszych senatorów koronnych w XVII w.16
Nowy senator Rzeczypospolitej nie pojawił się jednak na kolejnym sejmie
zwyczajnym, który odbył się w stolicy na początku 1619 r. (22 I – 6 III)17.
Taka postawa wojewody podolskiego była niezrozumiała, gdyż świeżo
upieczony senator, zwłaszcza jeśli otrzymał miejsce w wyższej hierarchii
senatu, starał się pokazać na obradach w nowej roli. Absencja Zamoyskiego
jest tym bardziej dziwna, że tuż przed rozpoczęciem tego sejmu, 11 stycznia
1619 r., Zygmunt III awansował go na wojewodę kijowskiego18, a zatem
miał on dodatkowy powód, żeby znaleźć się wtedy w Warszawie.
Tomasz Zamoyski pojawił się wreszcie w gronie senatorów na sejmie
zwyczajnym w 1620 r. (3 XI – 11 XII). Należy zauważyć, że obrady odbywały się tuż po pogromie wojsk polskich pod Cecorą. Wojewoda kijowski
przybył do Warszawy z pewnym opóźnieniem, już po wotach senatorskich,
i odbył okazały wjazd 14 grudnia. Nazajutrz doszło do niebywałej próby
królobójstwa, której podjął się szlachcic z województwa sandomierskiego
Michał Piekarski. Wydarzenie to obserwował także Zamoyski, towarzyszący Zygmuntowi III w drodze do kościoła Świętego Jana. Władca wyszedł wprawdzie z zamachu obronną ręką, ale incydent wywołał panikę
w stolicy, a wojewoda kijowski wraz z innymi wojewodami obawiali się
„czegoś wielkiego”19. Obawy były jednak nieuzasadnione, a ujęty zamachowiec jeszcze przed zakończeniem sejmu został stracony.
Podczas tych obrad Zamoyski, podobnie jak inni magnaci, zadeklarował wystawienie pocztu na obronę południowych ziem koronnych przed
Tatarami. Zabiegał także o uzyskanie buławy wielkiej koronnej po swoim
opiekunie, hetmanie wielkim koronnym Stanisławie Żółkiewskim, który
zginął pod Cecorą20. Ostatecznie jednak król wstrzymał się z nominacją
na ten urząd i nadał go dopiero po 12 latach. Należy tu jeszcze przywoJ. S e r e d y k a, Sejm z 1618 roku, s. 165–166, przyp. 71.
L.A. W i e r z b i c k i, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa 2017, s. 30–31.
17
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 153 pisze, że Zamoyski nie uczestniczył w sejmie z 1619 r.,
bo „po prostu nie miał istotnych przyczyn, aby zjawić się w Warszawie”. Takie sformułowanie
jest jednak dyskusyjne.
18
Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas,
W. Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 67.
19
Cyt. za: J. P i e t r z a k, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620–1621,
Wrocław 1983, s. 67, ponadto s. 66; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 176.
20
J. P i e t r z a k, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej…, s. 77; Zamoyski obiecał wystawić
100–200 żołnierzy jazdy. Zob. ibidem, s. 75, przyp. 38.
15
16
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łać opinię Jerzego Pietrzaka, autora monografii tego sejmu, który pisze,
że ordynat zamojski raczej pretendował do pieczęci niż do buławy po
Żółkiewskim21.
Tydzień przed zakończeniem obrad wojewoda kijowski przekazał
wakującą buławę i pieczęć wielką koronną po Żółkiewskim w ręce króla.
Uczynił to „na instancyą” małżonki zmarłego hetmana i kanclerza, Reginy
Żółkiewskiej. Na zakończenie obszernej mowy Zamoyski zwrócił się do
króla z apelem, aby dał „prędką i zmarłym, i nam żywym tę uciechę
a czasów Rzeczypospolitej tak gwałtownych te pozostałe urzędy według
rozsądku swego pańskiego, […] abyśmy patrząc na ich porządny szafunek,
w tych, którym się dostaną rękach i desideria po zmarłych leniamas i łzy
po tych, którzy z taką sławą i Rzeczypospolitej usługą na sobie je nosili,
z oczu naszych prędko sobie otarli”22.
W przededniu zakończenia tego sejmu Zamoyski raz jeszcze zabrał
głos w izbie, kiedy to w imieniu senatorów i magnatów kresowych prosił
monarchę o zabezpieczenie południowo-wschodnich województw Korony,
„póki wżdy nie będzie po wszystkim”23. Tego samego dnia zdołał także
przekonać opornych posłów do prolongowania obrad o jeden dzień, aby
można było przyjąć część niezbędnych uchwał. Należy też wspomnieć, że
na sejmie tym wojewoda kijowski został wyznaczony na jednego z senatorów-rezydentów przy królu24.
Przygotowania do kampanii chocimskiej sprawiły, że wojewoda kijowski nie wziął udziału w sejmie nadzwyczajnym z 1621 r. Pojawił się
natomiast na obradach w Warszawie dwa lata później25. Na sejmie tym
(24 I – 7 III 1623) Zamoyski nie uczestniczył w wotowaniu i nie wykazał
się aktywnością26, co prawdopodobnie wynikało z faktu, że w tym samym
czasie pełnił jednocześnie funkcję deputata Trybunału Koronnego27.
Od 6 do 28 lutego 1624 r. w Warszawie obradował sejm nadzwyczajny. Tym razem ordynat Zamoyski pojawił się na wotowaniu senatorów
i wygłosił bardzo obszerną mowę w obecności króla i obu izb parlamentu.
Ibidem, s. 94, przyp. 64.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 180, ponadto s. 173–179; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 176–179.
23
Cyt. za: J. P i e t r z a k, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej…, s. 104; A.A. W i t u s i k,
op. cit., s. 179
24
J. P i e t r z a k, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej …, s. 104, 106.
25
J. P i e t r z a k, W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 roku, Wrocław
1987, s. 129; S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 87–92, nie odnotował udziału Zamoyskiego w tymże
sejmie.
26
Na sejmie tym Zamoyski został jedynie wyznaczony na komisarza do rozmów z wojskiem zaporoskim. Volumina constitutionum [dalej: VC], t. III: 1611–1640, vol. I: 1611–1626, wyd.
S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Warszawa 2010, s. 323; Komisja kozacka nie doszła
jednak do skutku. Ibidem, s. 334.
27
Zamoyski był deputatem ziemi chełmskiej. Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794.
Spis, cz. II: 1621–1660, oprac. D. Kupisz, Warszawa 2017, s. 41, 43.
21
22
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W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do zagrożenia południowych ziem
koronnych, co wynikało z faktu, że tuż przed rozpoczęciem obrad Tatarzy
po raz kolejny spustoszyli województwo ruskie. Tomasz Zamoyski nawiązał
do pomysłu swego ojca Jana i zalecał podjęcie zbrojnej wyprawy w celu
zniszczenia Tatarów, aby tym samym rozwiązać kwestię ich najazdów28.
Z drugiej jednak strony nie wykluczał możliwości pokojowego ułożenia
relacji z Chanatem Krymskim29. Przed zakończeniem obrad wojewoda
kijowski został wyznaczony na jednego z komisarzy mających prowadzić
rozmowy z Kozakami zaporoskimi30.
W sejmie zwyczajnym z 1625 r. Zamoyski nie uczestniczył i dopiero
rok później pojawił się na kolejnym zgromadzeniu parlamentu (27 I –
11 III 1626). Warto jednak zauważyć, że przybył on do Warszawy dopiero
4 marca 1626 r., a zatem tydzień przed zakończeniem obrad. Wojewoda
kijowski złożył wówczas w senacie relację z przebiegu ostatnich walk
z Kozakami, a także przedstawił warunki zawartej z nimi ugody kurukowskiej. Ponadto odczytał list hetmana polnego koronnego Stanisława
Koniecpolskiego informującego o szkodach poczynionych przez Tatarów.
Z tego też powodu ordynat zamojski prosił parlamentarzystów o to, aby
zajęli się obroną kraju i podjęli uchwałę o utrzymaniu odpowiedniej liczby
żołnierzy31. Nie spełniły się natomiast przewidywania niektórych senatorów, że wojewoda kijowski otrzyma buławę polną koronną, gdyż król nie
awansował Koniecpolskiego na urząd hetmana wielkiego32.
Latem i jesienią 1626 r. Tomasz Zamoyski uczestniczył w walkach z królem Szwecji Gustawem II Adolfem, które toczono w Prusach Królewskich.
Doprowadziły one do znacznego pogorszenia się zdrowia ordynata, który
w połowie listopada otrzymał od Zygmunta III pozwolenie na powrót
do Zamościa33. Z tego też powodu wojewoda kijowski nie wziął udziału
w sejmie nadzwyczajnym z 1626 r. (19 XI – 3 XII), który wyjątkowo odbywał się w Toruniu.
Jesienią 1627 r. zebrał się w Warszawie sejm zwyczajny (12 X – 24 XI),
na którym pojawił się Zamoyski. Na samym początku obrady zostały zdominowane sprawą antydysydenckich wyroków wydanych przez Trybunał
Koronny, która poróżniła izbę poselską. W rolę mediatora wcielił się wtedy
28
J. D o r o b i s z, Sejm nadzwyczajny z 1624 roku, Opole 1994, s. 42–43; S. Ż u r k o w s k i,
op. cit., s. 181–213.
29
„Nie wadziło było spróbować tego pokoju, który nowy car, uprzątając nowe ordy, Mehmet
Gerej czynił. Albo jeśli miała być zemsta, dobrze było zaraz w szlak za tym nieprzyjacielem
wyprawować. Bo impetycya, która differetur, sopit vim invasij raczej niż justae defensionis”.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 201.
30
W czasie tego sejmu Zamoyski reprezentował senat w komisji, która opracowała projekt
obrony Ukrainy przed najazdami Tatarów. J. D o r o b i s z, op. cit., s. 87–88.
31
J. K w a k, Sejm warszawski 1626 roku, Opole 1985, s. 86–87.
32
Takiej decyzji spodziewał się m.in. biskup krakowski M. Szyszkowski. Ibidem, s. 87–88.
33
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 197–198.
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wojewoda kijowski, dzięki któremu wypracowano projekt kompromisowego rozwiązania tej kwestii, który nazwano później „Zamościaną”34. Pod
koniec tego sejmu został on także członkiem delegacji senackiej, która
pacyfikowała postawę posłów krakowskich domagających się zamknięcia
mennic Rzeczypospolitej35. Ostatecznie też reprezentacja województwa
krakowskiego musiała pójść na ustępstwo w tej sprawie i zrezygnować
z części swoich postulatów. Ordynat zamojski wszedł również w skład
delegacji senatorów, którzy namawiali izbę poselską do zajęcia się kwestią
obrony kraju. Przedstawił sprawę długu należnego wojsku koronnemu
walczącemu w Prusach Królewskich i prosił o uchwalenie odpowiednich
środków finansowych na trzy lata, a także o zgodę na zwołanie pospolitego
ruszenia36. Nic też dziwnego, że został on jednym z komisarzy wojennych,
którzy otrzymali szerokie pełnomocnictwa37.
Przełomowy dla Tomasza Zamoyskiego okazał się sejm nadzwyczajny
z 1628 r. (27 VI – 18 VII). Gorliwy stronnik królewski, którym był wówczas
wojewoda kijowski, wygłosił podczas tych obrad obszerne wotum, odniósł
się w nim do kluczowych spraw, jakie należało załatwić. Na końcu swojego
wystąpienia nawiązał do poruszanej wówczas w Rzeczypospolitej kwestii
wolnej elekcji, opowiadając się za utrzymaniem istniejącego porządku.
„Nie chcemy pana obierać, póki drugi jest: ale rząd uczynić za niego, aby
każdy poczciwy szlachcic, i najuboższy równo z najbogatszymi obierał
pana”38.Tydzień przed zakończeniem obrad, 11 lipca 1628 r., Zygmunt III
powierzył mu pieczęć mniejszą koronną39. Tym samym Zamoyski został
jednym z ministrów koronnych, co zawdzięczał poparciu najważniejszych
senatorów duchownych, a także królowej Konstancji Habsburżanki40.
Objęcie urzędu podkanclerzego koronnego przez Tomasza Zamoyskiego
nakładało na niego obowiązek uczestnictwa w kolejnych odbywających się
sejmach Rzeczypospolitej. Wcześniej jako senator miał on jedynie przywilej
brania udziału w zgromadzeniach parlamentu, ale już jako senator-minister był do tego niejako zobligowany. Należy tu zauważyć, że po objęciu
pieczęci mniejszej koronnej drugi ordynat zamojski, mimo nie najlepszego
i pogarszającego się stanu zdrowia, wziął udział we wszystkich sejmach.
Pierwszy z nich odbył się na początku 1629 r. (9 I – 21 II). Podkanclerzy
koronny pojawił się na obradach dopiero 27 stycznia, a tym samym nie
34
Określenia takiego użył wojewoda bełski Rafał Leszczyński. Zob. J. S e r e d y k a, Sejm
zawiedzionych nadziei, Opole 1981, s. 63.
35
Ibidem, s. 86.
36
Ibidem, s. 99.
37
Ibidem, s. 108.
38
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 283, ponadto s. 272–282.
39
Ibidem, s. 126, 284–289; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac.
K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska,
Kórnik 1992, s. 111.
40
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 198–199.
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wziął udziału w wotowaniu senatorów. Został wtedy wyznaczony na
członka tajnie obradującej deputacji41, która zajęła się najbardziej palącymi
sprawami, a zwłaszcza projektem zreformowania monety. Zamoyski poparł również zgłoszoną na tym sejmie propozycję wprowadzenia nowego
podatku42, który nazwano podymnym i uchwalono podczas konkluzji.
Pod koniec 1629 r. zebrał się jeszcze sejm nadzwyczajny (13–28 XI),
który historycy określili mianem ratyfikacyjnego. Obrady zostały zdominowane przez sprawę zawartego ostatnio ze Szwecją niekorzystnego rozejmu
w Starym Targu (Altmarku). Obecny na tym sejmie podkanclerzy koronny
był przeciwnikiem ratyfikacji tego traktatu i odmówił przyłożenia pieczęci
pod tekstem dokumentu. Mimo to musiał w imieniu króla podziękować
komisarzom, którzy brali udział w negocjacjach i w zredagowaniu warunków rozejmu43. Przed zakończeniem obrad Zamoyski odegrał znaczącą rolę
w przekonaniu posłów koronnych do tego, aby zgodzili się na ponowne
uchwalenie świeżo wprowadzonego podymnego44.
Kolejny sejm zwyczajny odbył się w stolicy na początku 1631 r. (29 I
– 13 III). Podkanclerzy koronny uczestniczył w tych obradach od samego
początku i był na nich dość aktywny. To właśnie on w imieniu Zygmunta III
odpowiedział marszałkowi izby poselskiej, Jerzemu Ossolińskiemu, na jego
mowę powitalną wygłoszoną do króla45. W czasie wotowania wygłosił obszerną mowę do uczestników tego zgromadzenia, w której poruszył kluczowe
kwestie związane z polityką zagraniczną i wewnętrzną Rzeczypospolitej.
Napiętnował zwłaszcza szerzące się w kraju bezprawie i stąd też zalecał
„pohamowanie codziennych prawie excessów i zbrodni, które biorą górę
coraz większą w tej Koronie”46. Należy też podkreślić, że Zamoyski jako
jedyny z senatorów miał odwagę zaproponować obu izbom przygotowanie
projektu o przeprowadzeniu elekcji vivente rege, czyli wyboru następcy za
życia obecnego króla47.
Wiosną 1632 r. (11 III – 3 IV) zebrał się w Warszawie sejm nadzwyczajny, który był ostatnim zgromadzeniem parlamentu Rzeczypospolitej za
panowania Zygmunta III Wazy. Podkanclerzy koronny „z powinności swej
senatorskiej i pieczętarskiej przybył”48 na obrady i tak jak na poprzednim
A. F i l i p c z a k - K o c u r, Sejm zwyczajny z roku 1629, Warszawa–Wrocław 1979, s. 60, 103.
Ibidem, s. 66.
43
J. S e r e d y k a, Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629–1632). Zarys
wewnętrznych dziejów politycznych, Opole 1978, s. 35–36.
44
Ibidem, s. 40–41; Zamoyski podpisał również na tym sejmie „skrypt ad archiwum”
nazwany „Informacyją”. Ibidem, s. 43.
45
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 141, 294–297; J. S e r e d y k a, Rzeczpospolita w ostatnich
latach…, s. 96.
46
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 303, ponadto s. 298–314; Sprawy poruszone w wotum
Zamoyskiego omawia J. S e r e d y k a, Rzeczpospolita w ostatnich latach…, s. 101–103, 106–108.
47
J. S e r e d y k a, Rzeczpospolita w ostatnich latach…, s. 109–110.
48
S. Ż u r k o w s k i , op. cit., s. 142.
41
42
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sejmie zabrał głos podczas wotowania. Poparł wówczas petycję marszałka
izby poselskiej Marcina Żegockiego o powołanie senatorsko-poselskiej
komisji do sprawdzenia rachunków skarbowych49. Wraz z kilkoma senatorami opowiedział się za rozpoczęciem z Rosją wojny, która według niego
była nieunikniona. Zdaniem Jana Seredyki, autora monografii tego sejmu,
Zamoyski głosił najbardziej agresywne poglądy w tej sprawie, szeroko uzasadniając tezę, „że musi to być wojna nie obronna, ale zaczepna”50. Chcąc
przekonać do tej opinii parlamentarzystów, przywołał tego typu działania
z kampanii wojennych prowadzonych przez Stefana Batorego. Jednocześnie
był przeciwny podjęciu rokowań ze Szwecją, krytykując zawarty z nią
ostatnio rozejm w Starym Targu. Ordynat zamojski nawiązał także do
zbliżającej się nieuchronnie wolnej elekcji i popierając propozycję swego
kolegi, kanclerza koronnego Jakuba Zadzika, opowiedział się za zniesieniem
konwokacji51. Jednocześnie jawnie oświadczył się za wyborem na króla jednego z synów Zygmunta III, twierdząc, że jest to „potomstwo Jagiełłowe”52.
Niespełna miesiąc później (30 IV) zmarł Zygmunt III i rozpoczęło
się czwarte w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów bezkrólewie.
Zwołany przez prymasa i interreksa Jana Wężyka sejm konwokacyjny
rozpoczął się 22 czerwca i trwał do 16 lipca 1632 r. W trakcie wotowania
podkanclerzy koronny odniósł się do propozycji, jaką w drugim dniu obrad
przedstawił parlamentarzystom prymas Wężyk i poparł jego postulat, aby
obrady były możliwie krótkie i trwały około trzech tygodni53. Jednocześnie
razem z kanclerzem koronnym Zadzikiem opowiedział się za szybkim odbyciem sejmu elekcyjnego, który według nich powinien rozpocząć się po
upływie siedmiu tygodni od zakończenia konwokacji54. Ordynat zamojski
poparł również przypomniany przez niektórych senatorów projekt jego
ojca Jana Zamoyskiego, w którym przedstawiono zasady prawidłowego
przeprowadzenia elekcji nowego króla55. W ostatnim dniu obrad podkanclerzy koronny skonfliktował się z częścią posłów z powodu ich niechęci
do należytego zabezpieczenia zamku krakowskiego, gdyż jako starosta
krakowski na własny koszt utrzymywał tam straż. W związku z brakiem
poparcia i uchwalenia na ten cel odpowiednich środków Zamoyski zrzekł
się odpowiedzialności za bezpieczeństwo zamku na Wawelu56. Należy tu
J. S e r e d y k a, Rzeczpospolita w ostatnich latach…, s. 157
Ibidem, s. 159.
51
Ibidem, s. 160, 163.
52
Cyt. za: ibidem, s. 164.
53
W. K a c z o r o w s k i, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 roku,
Opole 1986, s. 103–104; A.S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, oprac. A. Przyboś,
R. Żelewski, t. I: 1632–1636, Warszawa 1980, s. 122.
54
W. K a c z o r o w s k i, op. cit., s. 106; Zamoyski był przeciwnikiem rozpatrywania egzorbitancji na konwokacji i opowiadał się za ich omówieniem na sejmie elekcyjnym. Zob. ibidem,
s. 132–133.
55
Ibidem, s. 110.
56
Ibidem, s. 126, 165; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 133–134.
49
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zauważyć, że ordynat zamojski był jednym z dziewięciu senatorów, którzy
nie podpisali uchwał sejmu konwokacyjnego, co wynikało z niechęci do
potwierdzenia aktu konfederacji warszawskiej57.
Sejm elekcyjny rozpoczął się 27 września i trwał do 15 listopada 1632 r.
Podkanclerzy koronny pojawił się na nim dopiero 16 października i tak jak
inni magnaci przyprowadził pokaźny orszak zbrojnych, których rozlokował w okolicach Warszawy. W czasie obrad brał udział w posiedzeniach
senatu, a także „legacye od różnych królów, monarchów i xiążąt” słuchał58.
Na sejmie tym Zamoyski wszedł w skład trzech poselsko-senatorskich
komisji. Pierwsza z nich rozstrzygała kwestie związane z kościołem prawosławnym w Rzeczypospolitej, druga zajęła się rozpatrzeniem spraw
kompozycji między stanami, zaś trzecia komisja zajmowała się korekturą
praw59. Ordynat zamojski zdecydowanie opowiedział się za kandydaturą
królewicza Władysława Wazy i został jednym z senatorów, którzy mieli
przygotować jego pakta konwenta60. Dokument ten Zamoyski podpisał
z zastrzeżeniem praw Kościoła katolickiego61. Wypada tu także wspomnieć,
że w czasie zaprzysiężenia paktów przez króla elekta w kościele Świętego
Jana „podkanclerzy koronny niósł przed marszałkiem [wielkim koronnym]
akt elekcji, zawinięty w złotogłów”62.
Na sejmie koronacyjnym inaugurującym panowanie Władysława IV
Wazy (31 I – 18 III 1633) podkanclerzy koronny był jednym z aktywniejszych
senatorów. Najpierw wziął udział w pogrzebie Zygmunta III i Konstancji
Habsburżanki, a następnie w uroczystościach koronacyjnych nowego króla,
które opóźniły się z powodu jego choroby63. Po rozpoczęciu właściwych
obrad Zamoyski w imieniu króla „odpowiedział i dziękował” marszałkowi
izby poselskiej Mikołajowi Ostrorogowi64. 12 lutego wygłosił swoje wotum,
a sześć dni później Władysław IV wyznaczył go na jednego z deputatów do
rady wojennej, która miała omówić kwestie związane z wojną moskiewską
i dyscypliną w wojsku koronnym65. W czasie konkluzji ordynat zamojski,
W. K a c z o r o w s k i, op. cit., s. 154, 158–159; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 135.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 144–145; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 158.
59
W. K a c z o r o w s k i, op. cit., s. 252–253, 257, 263; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 163.
60
W. K a c z o r o w s k i, op. cit., s. 329; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 193, 220, 226.
61
W. K a c z o r o w s k i, op. cit., s. 248; VC, t. III: 1611–1640, vol. II: 1627–1640, wyd.
S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Warszawa 2013, s. 184.
62
A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 241.
63
M. R a d o s z e w s k i, Diariusz koronacyjej Najjaśniejszego Władysława Zygmunta IV, oprac.
W. Kaczorowski, Z. Szczerbik, Opole 2002, s. 28, 36; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 277, 279,
283; S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 146–147, 315–317.
64
M. R a d o s z e w s k i, op. cit., s. 37; S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 329–330.
65
J. S o b i e s k i, Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1633 roku, oprac. W. Kaczorowski
przy współudziale J. Dorobisza i Z. Szczerbika, Opole 2008, s. 109; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit.,
t. I, s. 288; Z. S z c z e r b i k, Sejm koronacyjny Władysława IV w 1633 roku, Kluczbork–Praszka
2001, s. 80, 175.
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przy wsparciu senatorów, części posłów oraz władcy, zdołał obalić projekt konstytucji „o podnoszeniu wojen”66. Jednocześnie doznał niełaski
od monarchy, gdyż nie uzyskał od niego starostwa krzepickiego, o które
zabiegał. Stąd też, jak wspomniał w swoim pamiętniku Albrycht Stanisław
Radziwiłł, „podkanclerzy ze zmarszczonym czołem wyszedł od króla”67.
W lecie 1634 r. odbył się sejm nadzwyczajny (19 VII – 5 VIII), a na początku 1635 r. (31 I – 17 III) sejm zwyczajny. Podkanclerzy koronny pojawił
się wprawdzie na obu tych zgromadzeniach parlamentu Rzeczypospolitej,
ale przybył na nie z opóźnieniem i nie brał udziału w wotowaniu68. Taka
postawa pieczętarza koronnego była podyktowana jego kłopotami zdrowotnymi. Należy jednak wspomnieć, że na pierwszym z tych sejmów
Zamoyski w imieniu króla odpowiedział kanclerzowi koronnemu Jakubowi
Zadzikowi, który przedstawił stanom przebieg rokowań prowadzonych
z Rosjanami w Polanowie69.
Pod koniec 1635 r. odbył się w Warszawie drugi za panowania Władysława IV sejm nadzwyczajny (21 XI – 9 XII). Tym razem podkanclerzy
koronny był obecny od samego początku i w czwartym dniu obrad przedstawił swoje wotum. Nie było ono jednak tak obszerne, jak wystąpienia,
które wygłaszał w poprzednich latach70. Na końcu swej mowy senator-minister nie omieszkał wspomnieć o wielkości króla i Rzeczypospolitej,
co wynikało z sukcesów odniesionych w ostatnich latach. „Dał nam pan
Bóg potemu pana, którego nie oracyami, nie panegirykami wysławiać ale
pectoribus, rękami, sercem naszym szlacheckiem ozdabiać mamy. A jako
pana mamy, który żadnemu z łaski bożej w chrześciaństwie non caedit: tak
i Rzeczpospolitej, byleśmy się do tego mieć chcieli, nie tylko z dawnego
opprobrium otarlibyście, ale i z największemi i najmędrszemi państwy porównali”71. Niespełna tydzień po wotowaniu, 30 listopada 1635 r., Tomasz
Zamoyski otrzymał pieczęć wielką koronną72. Tym sposobem uzyskał
urząd, który 30 lat wcześniej zwolnił jego ojciec Jan w chwili swej śmierci.
Z. S z c z e r b i k, op. cit., s. 55.
A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 294.
68
Na pierwszy z tych sejmów Zamoyski przybył 22 lipca 1634 r. P. P a r a d o w s k i,
W obliczu „nagłych potrzeb” Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława
IV Wazy, Toruń 2005, s. 114, 241; natomiast na sejm zwyczajny w 1635 r. Zamoyski przybył
dopiero 19 lutego. A. K o r y t k o, „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za
Władysława IV Wazy, Olsztyn 2015, s. 458, ponadto s. 444; z kolei S. Ż u r k o w s k i, op. cit.,
s. 155, mylnie podaje, że na sejmie zwyczajnym w 1635 r. „być panu Zamojskiemu dla słabości
zdrowia nie przyszło”.
69
A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 386.
70
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 155, 336–342; P. P a r a d o w s k i, op. cit., s. 241; A. K o r y t k o, op. cit., s. 444, 458.
71
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 342.
72
Ibidem, s. 347–350 (z błędną datą 30 grudnia); A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. I, s. 476;
Urzędnicy centralni i nadworni Polski…, s. 56.
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Na początku 1637 r. odbył się sejm zwyczajny (20 I – 4 III), który był
19. zgromadzeniem parlamentu Rzeczypospolitej w karierze drugiego ordynata zamojskiego. Z racji pełnienia urzędu kanclerza wielkiego koronnego
przebywał w Warszawie od samego początku obrad i to on w drugim
dniu sejmu wygłosił propozycję od tronu. Jak pisze Robert Kołodziej, autor
monografii tego sejmu, podczas przemowy „kanclerz porównał kraj do
chorego pacjenta, który potrzebuje badania i leczenia73. Trzy dni później
(24 stycznia) zabrał z kolei głos w czasie wotowania senatorów, stawiając
na pierwszym miejscu sprawę obrony kraju74. Dobrze zapowiadający się
początek obrad omal nie zakończył się tragicznie dla ordynata zamojskiego.
8 lutego 1637 r., gdy odbywało się wesele jego sługi Chwalibowskiego,
został „tknięty chorobą, tak iż omal tejże nocy nie porwał go nieuchronny
los śmierci”75. Zły stan zdrowia sprawił również, że kilka dni później nie
wziął udziału w posiedzeniu senatu, na którym omawiano sprawę małżeństwa monarchy, i musiał przekazać swoje stanowisko poprzez wysłannika
królewskiego76. Zamoyski nie był także w stanie uczestniczyć w dalszych
pracach sejmu, stąd też w imieniu króla głos zabierał podkanclerzy koronny Piotr Gembicki77.
W czerwcu 1637 r. zebrał się w stolicy sejm nadzwyczajny, ale kanclerz wielki koronny, który zmagał się ze śmiertelną chorobą, nie był już
w stanie się na nim pojawić. Kilka miesięcy później okazało się, że było
to ostatnie zgromadzenie parlamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
które odbyło się za życia drugiego ordynata zamojskiego78.
Tomasz Zamoyski należał do wyróżniających się parlamentarzystów
pierwszej połowy XVII w. Na przestrzeni ćwierćwiecza (1613–1637) wziął
udział w 19 sejmach. Najpierw dwukrotnie zasiadał w izbie poselskiej,
a następnie reprezentował na obradach senat Rzeczypospolitej. Jako senator
uczestniczył w 17 sejmach, ale tylko na ośmiu z nich zabrał głos w czasie wotowania79. Należy podkreślić, że jego wystąpienia podczas wotów
senatorskich były zazwyczaj bardzo długie i wyróżniały się oratorstwem.
Można też przypuszczać, że pisemne wersje tych mów powstawały przy
wydatnej pomocy profesorów Akademii Zamojskiej.
R. K o ł o d z i e j, Pierwszy sejm z 1637 roku, Toruń 2003, s. 127; A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit.,
t. II, s. 13.
74
R. K o ł o d z i e j, op. cit., s. 137–138; A. K o r y t k o, op. cit., s. 459.
75
A.S. R a d z i w i ł ł, op. cit., t. II: 1637–1646, s. 15; R. K o ł o d z i e j, op. cit., s. 110.
76
R. K o ł o d z i e j, op. cit., s. 205–206
77
Ibidem, s. 248–249; o złym stanie zdrowia Zamoyskiego na tym sejmie pisze S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 157.
78
Tomasz Zamoyski zmarł 8 stycznia 1638 r. S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 162–163; Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole 2007, s. 55–89
(testament Tomasza Zamoyskiego).
79
Sejmy: 1624, 1629 (nadzwyczajny), 1631, 1632 (nadzwyczajny i konwokacyjny), 1633,
1635 (nadzwyczajny) i 1637 (zwyczajny). J. S e r e d y k a, Rozprawy z dziejów XVI i XVII wieku,
s. 217; W. K a c z o r o w s k i, op. cit., s. 103–104; A. K o r y t k o, op. cit., s. 444.
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Z pewnością Tomasz Zamoyski mógłby zostać jednym z wybitniejszych
parlamentarzystów swej epoki, gdyż miał do tego kwalifikacje. Zdobył
gruntowne wykształcenie, miał odpowiednie koligacje, a także posiadał
klientelę i olbrzymi majątek. Należy też zauważyć, że dostrzegał piętrzące
się w Rzeczypospolitej problemy, o których otwarcie mówił na sejmach. Nie
był do końca skażony magnacką prywatą i widać było u niego przejawy
patriotyzmu, zwłaszcza po zawarciu niekorzystnego rozejmu ze Szwecją.
Niestety drugi ordynat zamojski był osobą słabego zdrowia, które niweczyło jego karierę. W momencie gdy objął pieczęć wielką koronną, przekroczył dopiero czterdziesty pierwszy rok życia, a zatem miał olbrzymią
szansę na to, aby pójść w ślady ojca i wpływać znacząco na losy państwa.
Postępująca zbyt szybko choroba uniemożliwiała mu także pełną aktywność parlamentarną, co rzecz jasna musiało być bolesne dla człowieka,
który odnosił sukcesy na forum parlamentu i był z nim związany przez
większość swego życia80.
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ABSTRACT
Leszek Wierzbicki
TOMASZ ZAMOYSKI AS A PARLIAMENTARIAN
Tomasz Zamoyski was one of the most distinguished parliamentarians in the first half of
the 17th century. Both his comprehensive education, family ties and connections as well as his
patronage and vast fortune aided him in his parliamentary career. In the years 1613–1637 he
participated in 19 sessions of the Sejm of Polish-Lithuanian Commonwealth. At first, he sat in
the Chamber of Deputies in 1613 and 1618. Having gained a seat in the Senate, he represented
his constituency in 17 sessions. He took the floor at 8 sessions during voting, his speeches
were long but with oratory elegance. As a Senator, he openly discussed problems that had
been piling up in the Polish-Lithuanian Commonwealth. At that time he held the position of
the voivode of Podolia (1618), the voivode of Kiev (1619), the Crown Deputy Chancellor (1628)
and Crown Grand Chancellor (1635). However, his progressing ailments prevented him from
full parliamentary activities, which must have been a painful experience to him, as he had
felt united with it for most of his life with some successes achieved.
Key words: Tomasz Zamoyski, Polish-Lithuanian Commonwealth, Sejm, parliamentarian,
senator
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WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE BUDOWĘ
STRUKTUR KLIENTALNYCH W KARIERZE
JANA I TOMASZA ZAMOYSKICH.
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Artykuł ma na celu wskazanie na możliwości badawcze tkwiące w porównaniu przebiegu
kariery politycznej, publicznej, wojskowej i gospodarczej dwóch pierwszych pokoleń Zamoyskich, należących do warstwy magnackiej: Jana i Tomasza. Jan rozpoczynał karierę z poziomu
szlachcica średnioszlacheckiego, by od lat osiemdziesiątych wejść w kręgi magnaterii. Tomasz
urodził się w domu magnackim. Porównanie dotyczy kształcenia, talentów politycznych, stanu zdrowia, znajomości funkcjonowania państwa i prawa, stosunku do panujących, mariaży,
urzędów, a przede wszystkim związanych z karierą publiczną możliwości stworzenia systemu
klientalnego. Problem jest interesujący, zważywszy na błyskotliwą, niepowtarzalną w dziejach
Rzeczypospolitej karierę Jana Zamoyskiego, a także okres, w którym budował wielkość swego
domu: trzy pierwsze bezkrólewia po śmierci ostatniego przedstawiciela dynastii uznawanej
za rodzimą, a także proces przekształcania się w Koronie możnowładztwa w magnaterię,
rozpoczęty unią państwa polskiego z litewskim w 1569 r.
Słowa kluczowe: Jan Zamoyski, Tomasz Zamoyski, porównanie wykształcenia, kariera,
klientelizm, wojsko, szlachta, elity polityczne, król

Jan i Tomasz Zamoyscy byli przedstawicielami pierwszego i drugiego
pokolenia warstwy magnackiej. Prześledzenie i porównanie warunków
sprzyjających i hamujących ich kariery może powiedzieć wiele o epoce,
w której żyli, o zmianach społeczno-kulturowych i ewolucji genezy powstania magnaterii, a w szczególności o warunkach, jakie musieli spełnić, by
ugruntować pozycję swoją i domu poprzez system klientalny. Wieloletnie
badania współczesnych uczonych wskazują, iż w XVI w. (mniej więcej do
III interregnum) mamy do czynienia w Polsce z możnowładztwem1. Była
Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Urwanowicz,
współudział E. Dubas-Urwanowicz, P. Guzowski, Białystok 2003; Patron i dwór. Magnateria
Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Warszawa 2006;
Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz,
J. Urwanowicz, Białystok 2011; Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI–XVIII wieku,
red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Kraków 2012; „Honestas et turpitudo”. Magnateria
Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki,
J. Urwanowicz, Białystok 2019; Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI–XVIII wieku,
oprac. N. Kasparek, T. Zych, R. Pawłoszek, Olsztyn–Tarnobrzeg 2017.
1
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to górna warstwa stanu szlacheckiego wyrosła z elit rycerstwa, mająca
pośród swego domu przedstawicieli senatu i dostatecznie duże zasoby
finansowe, by mieć wpływ na politykę wykraczającą poza zasięg powiatu.
Magnateria kształtowała się od czasu, gdy po unii lubelskiej zawartej 1 lipca
1569 r. wpływ na możnowładztwo koronne zaczęły mieć elity możnych
litewsko-ruskich zasiadających we wspólnym senacie Rzeczypospolitej.
Gdy zwiększyła się częstotliwość mariaży przedstawicieli elit litewsko-ruskich z elitami koronnymi. I gdy podczas trzech pierwszych bezkrólewi
po śmierci Zygmunta Augusta częstotliwość kontaktów elit koronnych
i litewsko-ruskich nabrała dynamiki ze względu na liczbę zjazdów, z jakimi mamy do czynienia w tym okresie2. Z jednej strony bowiem koronne
wzorce ustrojowe (m.in. egalitaryzm) wpływały na społeczeństwo WKL,
z drugiej – funkcjonowanie elit koronnych zmieniało się pod wpływem
wzorców funkcjonowania państwa litewskiego, gdzie pozycja bojarstwa-szlachty była tradycyjnie niższa niż szlachty polskiej.
Jedną z cech magnaterii był tworzony przez domy magnackie system
struktur klientalnych. Ułatwiały one karierę polityczną synów, ugruntowywały pozycję przedstawicieli domów uznawanych za magnackie od
kilku pokoleń.
Artykuł ma za zadanie prześledzenie warunków uzyskania i utrwalenia systemu klientalnego na przykładzie dwóch pierwszych pokoleń
magnackich domu Zamoyskich. Będą wzięte pod uwagę następujące
problemy, które moim zdaniem wpływały na możliwości stworzenia systemu klientalnego: uwarunkowania początków budowy kariery, pozycja
polityczno-ekonomiczna poprzedniego pokolenia, a więc start młodzieży
magnackiej, wykształcenie, wiek w rozwoju kariery, czas trwania możliwości politycznego działania, zdrowie, status ekonomiczny, wykorzystanie
gospodarki w systemie funkcjonowania klientalnego, talenty polityczne,
możliwość pozyskania protektorów, pełnione funkcje i urzędy, stosunki z królem (opozycja czy regalizm?), geograficzna rozległość struktur
klientalnych, budowanie prestiżu domu, mariaże. Wymienione problemy
badawcze zasługują na monografię naukową. W artykule zasygnalizuję
pytania badawcze, nie na każde z nich odpowiadając, część odpowiedzi
będzie miała charakter hipotetyczny. Nie wyczerpię też bazy źródłowej
pozostałej po funkcjonowaniu obu Zamoyskich jako polityków. W ramach
artykułu nie jest to możliwe.
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po
śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; A. P i e ń k o w s k a, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia
po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010. Nie zapominamy o wpływie reform administracyjno-ustrojowych w WKL rozpoczętych na początku lat sześćdziesiątych przez Zygmunta Augusta
oraz o późniejszym wpływie koronnych wzorców ustrojowych na kształt polityczno-ustrojowy
i społeczny państwa litewskiego.
2

102

Rocznik Tomaszowski 10

Warunki umożliwiające budowę struktur klientalnych...

START DO KARIERY
Jan Zamoyski (1542–1605) był synem Stanisława i wnukiem Feliksa.
Ten ostatni awansował kolejno w obrębie hierarchii urzędów ziemskich
(wojski, łowczy, podkomorzy chełmski). Ojciec Jana, Stanisław, jako pierwszy w rodzie zasiadł w senacie jako kasztelan chełmski. Poza dobrami
dziedzicznymi w ziemi bełskiej i chełmskiej dzierżył starostwa bełskie
i zamechskie jako nagrodę za udział w wojnie w Inflantach i na południu
państwa, z Tatarami. Stanisław Grzybowski, autor jednej z licznych biografii Jana Zamoyskiego, wspomina, iż Stanisław Zamoyski związany był
z Mikołajem Radziwiłłem „Czarnym” i jego synem Mikołajem Radziwiłłem
„Sierotką”. W swoistym testamencie politycznym przekazał Radziwiłłom
swego syna Jana jako kontynuację własnych związków politycznych z tym
rodem litewskim3. Dziad i ojciec Jana skoligacili się z Uhrowieckimi,
Komorowskimi, Herburtami, Ostrowskimi, Orzechowskimi. Warto o tym
pamiętać, bo mariaże najczęściej przynosiły nie tylko powiększenie majątku,
ale także, przy poprawnych układach ze szwagrami, możliwość uzyskania
wsparcia w karierze politycznej.
Jan startował w swej drodze na szczyty kariery z poziomu rodziny
w pierwszym pokoleniu senatorskiej i z koligacjami średnioszlacheckimi.
Trudno zaliczyć jego ojca jednak do przedstawicieli możnowładztwa.
Tomasz (1594–1638), syn Jana, urodził się w momencie, gdy jego 52-letni
ojciec piastował czołowe urzędy i funkcje centralne w państwie polsko-litewskim: kanclerski (od 1578), hetmana wielkiego koronnego (od 1581).
W chwili narodzin syna Jan Zamoyski posiadał starostwa: zamechskie,
bełskie, knyszyńskie, międzyrzeckie, krzeszowskie, tykocińskie, malborskie,
jaworowskie, garwolińskie, grodeckie4.
Start ojca i syna był więc odmienny z punktu widzenia dziedzictwa
politycznego, gospodarczego i społecznego.
Obaj Zamoyscy byli wykształceni. Jan dwukrotnie odbył studia zagraniczne. Od 1556 albo 1557 r. bawił za granicą, początkowo w Paryżu, dwa
lata później w Strasburgu, w gimnazjum protestanckim (jego ojciec wraz
z rodziną przeszedł na kalwinizm w 1551 r.). Gimnazjum strasburskie
(założone w 1538 r. przez Jana Sturma) kształciło w duchu humanistycznym (hebrajski, greka, łacina), zwracając szczególną uwagę na sztukę
krasomówczą. Druga wyprawa edukacyjna trwała od 1560 do 1565 r.
i odbyła się przede wszystkim w Padwie. W trakcie pobytu w uniwersytecie padewskim młody Zamoyski powrócił na łono Kościoła katolickiego.
Ale przede wszystkim studiował prawo, kontynuując naukę języków. Już
S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 13.
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski [et al.],
Kórnik 1992, nr 213, 124, s. 216.
3
4
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wówczas potrafił zdobyć pośród kolegów autorytet i popularność, wybrano
go bowiem na rektora uniwersytetu prawników na uczelni padewskiej.
Wydał tamże kilka prac, m.in. De senatu romano5, dedykowane Piotrowi
Myszkowskiemu, sekretarzowi królewskiemu, który w połowie stycznia
1562 r. uzyskał nominację na podkanclerstwo6. W Padwie Zamoyski nawiązał także współpracę z przyszłym sekretarzem królewskim Andrzejem
Patrycym Nideckim7 i szeregiem innych kształcących się tam Polaków.
Zamoyski studiował w Padwie do kwietnia 1565 r.8 Jego edukacja zagraniczna trwała w sumie około 8–9 lat.
Przygotowanie do udziału w życiu publicznym poprzez solidne wykształcenie prawnicze i znajomość języków było wstępem do etapu w życiu
kasztelanica, który zaważył na jego późniejszej karierze nie mniej niż zdobyta
wiedza. Po powrocie do kraju bowiem Jan Zamoyski został sekretarzem
królewskim zatrudnionym w kancelarii mniejszej podkanclerzego Piotra
Myszkowskiego, któremu kilka lat wcześniej, jak pamiętamy, dedykował
swoje największe dzieło padewskie. Praca sekretarza królewskiego dawała
szanse na kontakty z monarchą i senatorami, otwierała drogę do misji
politycznych w państwie i udziału w działalności dyplomatycznej kraju.
Dawało to młodemu, 23-letniemu szlachcicowi możliwość nawiązania
kontaktów z przedstawicielami elit możnowładczych, spośród których
pochodziła przeważna część senatu, z aktywną politycznie szlachtą na
sejmikach ziemskich, ale przede wszystkim możliwość bezpośrednich
kontaktów z panującym. Pośród sekretarzy ostatniego Jagiellona było wiele
osób, które uzyskały trwałe miejsce w dziejach polityki, dyplomacji, Kościoła
i kultury. Były to takie indywidualności, jak m.in. Stanisław Karnkowski,
Adam Konarski, Cyprian Bazylik, Stanisław Hozjusz, Andrzej Frycz
Modrzewski, Andrzej Patrycy Nidecki, Jan Dymitr Solikowski, Stanisław
Fogelweder9. Z częścią osób z tego grona Jan Zamoyski znał się jeszcze
z okresu studiów padewskich, część z nich robiła w późniejszym okresie
kariery na różnych polach, równolegle z Zamoyskim.
5
A.A. W i t u s i k, Młodość Tomasza Zamoyskiego, Lublin 1977, s. 26; S. G r z y b o w s k i, Jan
Zamoyski…, s. 14–27. Autorzy nie są zgodni co do kolejności pierwszego pobytu Jana Zamoyskiego za granicą. S. Grzybowski twierdzi, iż był najpierw w Paryżu, a potem w Strasburgu,
A.A. Witusik natomiast uważa, iż pobyt Zamoyskiego za granicą zaczął się od Strasburga.
W związku z licznymi biografiami i panegirykami z XVI–XX w. poświęconymi Janowi Zamoyskiemu, różnie prezentującymi okres studiów zagranicznych syna Stanisława Zamoyskiego,
ścisła chronologia tego etapu życia późniejszego kanclerza czeka na ostateczne ustalenia. Na
poczet badanego problemu zalicza się zdobytą wiedzę i umiejętności Zamoyskiego, a także
kontakty, jakie nawiązał podczas pobytu za granicą.
6
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku…, s. 109.
7
L. H a j d u k i e w i c z, Patrycy Andrzej Nidecki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22,
Wrocław 1977.
8
S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski…, s. 28.
9
S. C y n a r s k i, Zygmunt August, Wrocław 1988, s. 72.
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Przygotowanie do unii Korony z Wielkim Księstwem Litewskim
ujawniło brak porządku w zasobach archiwum koronnego. Konieczność
jego uporządkowania spowodowała, iż Zygmunt August jesienią 1569 r.
powołał trójosobową komisję mająca za zadanie segregację archiwum koronnego. W jej skład poza Janem Zamoyskim wchodził doskonały archiwista i historyk, sędziwy już jednak Stanisław Górski i Szymon Ługowski.
S. Grzybowski uważa, iż praktycznie zaangażowany w tę pracę był przede
wszystkim Jan Zamoyski10. Kasztelanic dzięki tej pracy poznał dokładnie
meandry funkcjonowania państwa, poznał sytuację międzynarodową
Rzeczypospolitej. Wiedza ta będzie niebagatelnym kapitałem w jego późniejszej działalności publicznej.
Pierwszą część etapu przygotowania Jana Zamoyskiego do kariery
sfinansował wprawdzie ojciec, senator, ale szlachcic średnio zamożny, jego
syn wykorzystał pokładane w nim nadzieje jak mało który ze studiujących
z nim młodych Polaków. Stanisław umożliwił synowi wykształcenie, dając
podstawę do kariery młodego Zamoyskiego. Jego późniejsze przygotowanie
do służby publicznej i awansów zawdzięczał jednak jedynie sobie, swojej
pracowitości, sprytowi, inteligencji. Przygotowanie do służby publicznej
Jana Zamoyskiego, włączając praktykę kancelaryjną, trwało w sumie kilkanaście lat. W roku 1572 kończył 30 lat, był więc w pełni dojrzałym do
podjęcia służby publicznej. Dwa lata wcześniej Stanisław Zamoyski wystarał się o cesję na syna starostwa zamechskiego i przekazał mu dobra
dziedziczne Zamoyskich: Skokówkę, Żdanów, Kalinówkę i połowę Pniowa.
W kwietniu 1572 r. Zygmunta August w nagrodę za pracę w archiwum
obdarował go starostwem bełskim11. Tak wyglądała sytuacja ekonomiczna Jana Zamoyskiego w chwili, gdy rozpoczynał drogę na szczyty elity
senatorskiej. Śmierć Zygmunta Augusta rozpoczyna okres kryzysu trzech
pierwszych bezkrólewi i panowania Stefana Batorego, podczas których
Jan Zamoyski ze statysty staje się czołowym bohaterem sceny politycznej
w państwie polsko-litewskim. Jego pełne zaangażowanie w życie publiczne
państwa ma w tym momencie swój początek.
Tomasz Zamoyski (1594–1638), długo oczekiwany, jedyny syn Jana
Zamoyskiego urodził się, gdy kanclerz i hetman wielki koronny miał 52
lata. Kształcenie Tomasza Zamoyskiego było dokładnie zaplanowane przez
jego ojca. Jan Zamoyski decydował o doborze nauczycieli, porządku dnia,
programie nauczania, ćwiczeniach i kontaktach syna12. O tym, jak dalece
kanclerz i hetman wielki koronny przywiązywał wagę do kształcenia syna,
świadczą między innymi listy Tomasza do ojca z 1602 r. (listy chłopca,
wówczas 8-letniego, własnoręczne) i listy żony Jana Zamoyskiego, Barbary
10
11
12

S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski…, s. 33.
Ibidem, s. 36.
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 52–67.
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z Tarnowskich13. Hetmanowic relacjonował w nich wszystkie swoje zajęcia,
lektury, ćwiczenia, spotkania. Trudno nie odnieść wrażenia, iż ambicje ojca
skierowane na przyszłą karierę syna przesłaniały kanclerzowi świadomość
konieczności włączania do programu dnia czasu na zabawę konieczną dla
harmonijnego wychowania chłopca. Grono nauczycieli i wychowawców
prezentuje w swej książce o młodości Tomasza Zamoyskiego A.A. Witusik,
informując także czytelnika, jak wyglądały studia hetmanowica w Akademii
Zamojskiej14. Program nauki w domu i w uczelni zamojskiej przygotowywał Tomasza do służby publicznej. Młody Zamoyski studiował historię,
geografię, prawo, politykę, matematykę, astronomię i medycynę. Widoczny
jest nacisk położony przez ojca i opiekunów na naukę języków. Tomasz
Zamoyski znał łacinę, grekę, niemiecki, turecki, tatarski, a jego biograf
wskazuje, iż na potrzeby peregrynacji zagranicznych przygotowywał się do
konwersacji w języku francuskim i włoskim15. Jak dalece część opiekunów
i sług z otoczenia hetmanowica usiłowała wypełniać swe obowiązki w myśl
zaleceń jego ojca, świadczy wydany w dwa lata po śmierci kanclerza program nauki i wydatków dworu Tomasza Zamoyskiego16. Zawarte w nim
zalecenia świadczą z jednej strony o konieczności wykluczenia nadużyć
ze strony któregoś z opiekunów (jak wiadomo, Mikołaj Zebrzydowski
wykorzystywał zasoby majątkowe młodego Zamoyskiego na rzecz swoich
działań w rokoszu sandomierskim), z drugiej – o konieczności racjonalnego
wydatkowania na rzecz dworu. Szczególnie interesujące są obawy autorów
tekstu o otrucie młodego hetmanowica: „Pan Kamieński kuchmistrz to
ma wiedzieć, iż przysługa jego na tym należy, żeby strony zdrowia Pana
Tomaszowego, które po więtszej części na potrawach dobrze i chędogo
uczynionych, a po tym na tym, aby nikogo podejrzanego do kuchni nie
przypuszczał, zawisło […]”17. Młody Zamoyski, jego matka i oddani mu
powinowaci zdawali sobie sprawę zarówno z rabunkowej gospodarki
niektórych z opiekunów, jak i z istnienia nieprzyjaciół zmarłego kanclerza,
którzy mogli zagrażać niepełnoletniemu dziedzicowi. Regina Żółkiewska
w październiku 1608 r. pisała do Barbary Zamoyskiej: „Widziałam ten
regestr z podpisem sług nieboszczykowskich co pan wojewoda [Mikołaj
Zebrzydowski wojewoda krakowski] mieszkając w Zamościu strawił
i pieniędzmi wziął. Wszystkiego tego narachowało się czternaście tysięcy
13
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Zamoyskich
(dalej: AZ), rkps 127, s. 33–34, 35–37, 38–39, 41, 43–44, 46–47, 50; P. T y s z k a, W cieniu wielkiego
kanclerza. Barbara z Tarnowskich Zamoyska, Warszawa 2015, podrozdz. Korespondencja Barbary
z Tarnowskich Zamoyskiej z synem.
14
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 52–96.
15
Ibidem, s. 87.
16
AGAD, AZ, rkps 43, s. 8–14: „Program nauki i wydatków dworu Tomasza Zamoyskiego”, z Turobina, 11 V 1607.
17
Ibidem, s. 10.
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i dziewięćset złotych. […] Żałuję tego bardzo żeście te pisma tak roztrzęśli po świecie, przyjechał teraz przyjaciel jeden mój z Krakowa i widział
tamte pisma. X. Legat i X Biskup Krakowski wzgardzili niemi i czytać
ich nie chciali, i nie chwalili tego bardzo X. Biskupowi [Jerzy Zamoyski
biskup chełmski, jeden z opiekunów Tomasza], ale inszy nieprzyjaciele
nieboszczykowscy natrząsali się i urągali z tego i czego Wasza Miłość
i my żałować musiemy […]”18.
Zanim Tomasz Zamoyski wyruszył w kształceniową podróż za granice Rzeczypospolitej, zgodnie z wolą ojca19 miał wypróbować swych sił
w wojsku, broniąc granic państwa. Ten etap jego życia miał rozpocząć się
w 1612 r. Tutaj widzimy pierwszą różnicę w przygotowaniu obu Zamoyskich do życia publicznego. Tomasz miał w tym momencie 18 lat. Po raz
pierwszy realnie można było się przekonać, jak dalece klienci i przyjaciele
polityczni jego ojca przenoszą swoje sympatie i związki z Janem Zamoyskim
na syna hetmanowego. Stanisław Żurkowski, pierwszy biograf Tomasza
Zamoyskiego, wspomina, iż w wyprawie przeciwko Tatarom, pod Tatarzyskami, w 1612 r. hetmanowic „Miał przy sobie na tej expedycej pierwszej
sług starszych ojca swego kanclerza i hetmana w. k. ludzi jako w dziele
rycerskim dobrze biegłych i doświadczonych, tak i cnót wysokich, którzy
pana miłując, lubo mu życzyli pod ten czas, kiedy pierwsze tyrocinium
marcis palestrę odprawował, znakomitej sławy: tak jednak ochotę jego
na nieprzyjaciela hamować umieli, dla nieproporcyonalnej potęgi jego
z nieprzyjacielską, wiedząc, że jest dubius belli eventus za dyrekcyą swą
i samego salvum ac incolumen zachowali […]”20. W wyraźny sposób nad
młodym hetmanowiczem czuwał wówczas Stanisław Żółkiewski, przyjaciel
polityczny kanclerza i jego powinowaty. Podobnie było i podczas kolejnej
wyprawy Tomasza Zamoyskiego, w 1613 r., pod Kubliczem. S. Żurkowski
chwali hetmanowica za pilność w wykonywaniu obowiązków wojskowych, jednocześnie z jego relacji wynika jasno, iż zarówno w 1612, jak
i w 1613 r. Tomasz Zamoyski przy okazji manewrów wojsk, pobytu we
Lwowie, podróży na wyprawy wojenne nie zaniedbuje prób pozyskiwania przyjaciół politycznych pośród elit senatorskich, żołnierzy, szlachty.
Wykorzystywał do tego celu nie tylko dawnego opiekuna, Stanisława
18
AGAD, AZ, rkps 712, s. 158–159: „Regina Żółkiewska z Herburtów do Barbary Zamoyskiej z Tarnowskich”, Żółkiew, 27 X 1608.
19
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 96. Autor powołuje się na testament Jana Zamoyskiego
z 1600 r.
20
S. Ż u r k o w s k i, Żywot Tomasza Zamojskiego, [w:] Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego
1594–1638, Tomaszów Lubelski 2014, s. 18. Autor biografii był sługą Tomasza Zamoyskiego.
Nadmierna pochwała czynów i przedsięwzięć hetmanowica wymaga konfrontacji z innymi
źródłami, przede wszystkim z korespondencją. Jednak Żurkowski jest wiarogodny, gdy pisze
o faktach. Były one znane osobom współczesnym życiu i Tomasza, i autora. Trudno byłoby
je fałszować.

107

E. Dubas-Urwanowicz

Rocznik Tomaszowski 10

Żółkiewskiego: „Tam w obozie mieszkając pan sześć niedziel podobnym
obyczajem jako i pierwszego roku wszystkie powinności nie tylko pułkownika, rotmistrza, ale i towarzysza odprawował, straże sam trzymał […]
u hetmana [S. Żółkiewskiego] na każdy dzień bywał, wszelką powinność
swą ku usłudze Rzeczypospolitej oświadczał, w miłość i przyjaźń dobrą
z ludźmi rycerskimi i sam przez się i przez sługi ojca swego pilnie się
zaprawował […]21 [podkr. E.D.U.].
Pozyskiwaniu przyjaciół politycznych, próbie budowy autorytetu pośród
szlachty służyła nie tylko obecność Tomasza Zamoyskiego pośród wojsk.
Żurkowski wspomina, iż szukanie przyjaciół miało charakter bankietów, co
dla autora biografii syna kanclerza Zamoyskiego było chwalebne, widocznie
miało to charakter naturalny w ówczesnej drodze kariery. Z drugiej strony
upewnia czytelnika, iż Tomasz nie upijał się, a jego stronienie od gry w karty było przykładem dla młodzieży, która garnęła się pod jego skrzydła.
Sposoby budowy zaplecza politycznego przez młodego Zamoyskiego w tym
okresie najtrafniej relacjonuje wspomniany Żurkowski: „Mieszkał przez
kilka dni we Lwowie, każdego z pp. Senatorów wizytując, co mu też oni
vicissi, oddawali. Wprzód senatorów z ziemskimi urzędnikami wszystkich
jednego dnia, a drugiego przedniejsze rycerstwo z wojska stołecznego […]
ubankietował […]” i dalej, widocznie chcąc upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, Tomasz zadbał o unikanie stacji w swoich ukrainnych dobrach:
„ujmował starszych pułkowników liberalitate et munificentia, każdemu
z nich, to pieniędzmi, to końmi, rządami bogatemi, bławatami na szaty
gratyfikowano, aby tylko ubodzy poddani jego w cale zostawali […]”22.
Jak widać więc, wejście w kręgi polityczno-wojskowe młodego magnata
wymagało, po pierwsze, możliwości finansowych (oddziały wojskowe,
podarunki, bankiety), po drugie, wiedzy, w jaki sposób należy pozyskiwać
zaplecze polityczne w trakcie wyprawy wojennej. Rad w tym okresie młodemu magnatowi udzielali dawni przyjaciele polityczni jego ojca (przede
wszystkim S. Żółkiewski) i osoby pozostające w zapleczu politycznym Jana
Zamoyskiego bądź związani z kanclerzem innymi, czasami gospodarczymi
usługami. Byli to także powinowaci (powinowaty – Marcin Tarnowski,
dziadek – Stanisław Tarnowski kasztelan sandomierski), ale także Maciej
Leśniewski starosta raciborski, Paweł Piaskowski, Mikołaj Marchocki,
Andrzej Chrząstowski, Jerzy Srzedziński, Tomasz Napiórkowski, Stanisław
i Jakub Wietescy, Paweł Paczyński, powinowaci Piotr i Jan Oleśniccy)23.
Brak w tym gronie przedstawicieli elit politycznych z kręgu przyjaciół
ojca. Poza nawiązywaniem kontaktów towarzyskich przy stole biesiadnym
hetmanowic w związku z wzięciem do niewoli przez siebie i swoich ludzi
21
22
23

S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 22.
Ibidem, s. 20–21.
Ibidem, s. 19.
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84 Tatarów „upominkował króla JM. Zygmunta i JM. x. Baranowskiego
arcybiskupa gnieźnieńskiego, Żółkiewskiego hetmana koronnego i inszych
MMPP. Senatorów […]”24.
W roku 1613 Tomasz Zamoyski został wybrany na sejmiku elekcyjnym
podolskim na deputata na Trybunał Koronny. W grudniu tegoż roku natomiast uczestniczył w obradach sejmu, posłując z sejmiku podolskiego.
Biograf Zamoyskiego ujawnia zabiegi o łaskę monarszą podczas tego
sejmu: podobno przez pięć godzin stał przy królu. Nie omieszkał, mając
odpowiednie możliwości finansowe, gościć u siebie m.in. arcybiskupa
i innych senatorów duchownych, „potym świeckich panów senatorów,
urzędników koronnych i litewskich, także i paniąt na dworze królewskim
bawiących się, z nimi się poznawał, onym się akkomodował ludzkością
[…]”25. Jak widzimy, młody Zamoyski rozszerza próby pozyskania przyjaciół z kręgów elity magnackiej uczestniczących w wyprawach wojennych
na szlachtę, na elity polityczne uczestniczące w obradach parlamentu, co
istotne – nie zapominając o elitach litewskich. Jest to swoista inwestycja
w przyszłe szanse na ułatwienie kariery. Sposób pozyskiwania już na tym
etapie przyjaciół politycznych (Tomasz miał w owym czasie 19 lat) był
prawdopodobnie aranżowany przez dawnych przyjaciół ojca. Nie należy
zapominać, iż hetmanowic zdawał sobie sprawę z faktu, iż jego ojciec miał
nie tylko przyjaciół politycznych. Działania Jana Zamoyskiego podczas panowania Stefana Batorego, sprawa Zborowskich, konflikt z Zygmuntem III
pod koniec życia kanclerza nie musiały być czynnikami sprzyjającymi
startowi politycznemu jego syna. Wykorzystywał więc Tomasz w tym
okresie to, co było mu dane jako atuty: przyjaciół ojca, powinowatych
i duże możliwości ekonomiczne.
Praktyczne kształcenie Tomasza Zamoyskiego na polu walki i w parlamencie nie zakończyło jego edukacji. W latach 1615–1617 przebywał za
granicą. Podobnie jak poprzedni etap jego kształcenia tak i wyjazd do
Europy zaplanowany był przez jego ojca. Młody Zamoyski uzyskał listy
polecające od Zygmunta III26. Ze względu na negatywny stosunek ojca
do Cesarstwa i Habsburgów droga Tomasza do Europy wiodła nie przez
Wiedeń, lecz północne i środkowe terytoria Cesarstwa, do Niderlandów,
gdzie chciał zapoznać się ze sztuką fortyfikacji i niderlandzką sztuką wojskową. Dalszy etap jego podróży to Anglia, gdzie spotkał się z Jakubem I
Stuartem27. W Londynie przebywał około pięciu miesięcy, peregrynował
Ibidem, s. 18.
Ibidem, s. 24–25.
26
AGAD, AZ, rkps 295, s. 20–29, na tych stronach znajduje się pięć listów polecających,
z 23 stycznia 1615 r.
27
Jakub I Stuart, syn Henryka i Marii, król Szkocji w latach 1567–1625, król Anglii w latach
1603–1625.
24
25
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też po Anglii. Uczestniczył w bankietach i polowaniach urządzanych przez
angielski dwór. Nawiązał kontakt z ambasadorami Francji, Hiszpanii
i Wenecji. A.A. Witusik twierdzi, iż przemysł sukienniczy, który poznał
na terenie Anglii, był inspiracją dla Tomasza Zamoyskiego do wydania
przywileju dla Żydów sefardyjskich na założenie w Zamościu tkackich
warsztatów sukienniczo-jedwabniczych28. Francja była kolejnym państwem
odwiedzanym przez Tomasza. Spędził tam 1616 rok. S. Żurkowski twierdzi, iż poza szermierką, jazdą konną, graniem na lutni, przysłuchiwał się
dysputom akademickim. Podobnie jak w Anglii poznał przedstawicieli
elit francuskich i przyjmowany był na dworze Ludwika XIII29. Kolejnym
państwem odwiedzanym przez młodego Zamoyskiego (od stycznia 1617)
były Włochy, dwukrotnie przebywał w Rzymie, gdzie uzyskał audiencję
u papieża Pawła V, odwiedził także Neapol. W listopadzie 1617 r. powrócił
do Polski.
Jak widzimy więc istniała zasadnicza różnica w etapach kształcenia obu
Zamoyskich – ojca i syna. Jan uzyskał gruntowne wykształcenie prawnicze
za granicą, po czym pogłębił swoje przygotowanie do funkcji publicznych,
poznając szczegóły funkcjonowania państwa poprzez porządkowanie archiwum koronnego. Jego osobiste zaangażowanie w budowę podstaw kariery
było ogromne. Syn Jana kształcił się początkowo w rodzinnym mieście,
otaczany stałą opieką, a studia zagraniczne służyły mu do obserwacji
życia dworów europejskich, nawiązywania kontaktów z elitami. Program
jego kształcenia przewidywał także służbę wojskową. Jan o osiągnięcie
sukcesu walczył sam, jego syn w otoczeniu, radzie i wsparciu przyjaciół
i powinowatych ojca. Startowali w diametralnie różnych sytuacjach ekonomicznych. Czas przygotowań do służby publicznej Jana Zamoyskiego był
dużo dłuższy niż jego syna, co było nie bez znaczenia dla jego przyszłej
kariery. Można by więc powiedzieć, iż w wypadku tej rodziny magnackiej
drugie pokolenie miało dużo łatwiejszy start życiowy zarówno w sferze
politycznej, jak i ekonomicznej. Elementami spowalniającym start tego
przedstawiciela drugiego pokolenia magnackiego mógł być fakt, iż jego
ojciec pod koniec życia nie cieszył się łaską monarszą, a także czas, gdy
więzi polityczne i klientalne ojca były rozluźnione (od jego śmierci upływało
13 lat). Trwały natomiast nadal więzi klientalne tych spośród przyjaciół
Jana, które oparte były na związkach ekonomicznych.

A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 129–130.
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 29–30. Ludwik XIII (1601–1643), syn Henryka IV i Marii
Medycejskiej, król Francji.
28

29
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DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA UMOŻLIWIAJĄCA POWSTANIE
STRUKTUR KLIENTALNYCH
Jan Zamoyski włączył się podczas pierwszego bezkrólewia w grę
polityczną, stanowczo stając po stronie szlachty lękającej się, by możnowładztwo, wykorzystując interregnum, nie przejęło władzy w państwie i nie
zaprzepaściło zasad zawartych w dwóch konstytucjach z okresu panowania
Zygmunta I, konstytucji z 1530 i 1538 r., zapewniających wolne wybory
króla dla całego stanu szlacheckiego30. Organizował (wspólnie z Mikołajem
Sienickim) zjazdy (w województwie bełskim i ziemi chełmskiej). Były to
popularne w całej Koronie w pierwszym bezkrólewiu formy zgromadzeń,
zastępujące sejmiki. Niektóre z nich przyjęły formę konfederacji jako forum,
na którym szlachta na równi z możnowładztwem współdecydowała o losach państwa na czas nieobecności króla, a także dyskutowała, a następnie
decydowała o czasie, miejscu i formie elekcji31. Wacław Sobieski twierdzi,
iż formę konfederacji jako forum pełnej podmiotowości szlachty przywołał Jan Zamoyski, zaczerpnąwszy z archiwum koronnego dokumenty
dotyczące rokoszu z 1436 r., on też nazwał Zamoyskiego „trybunem ludu
szlacheckiego”, tak określając starostę bełskiego w tym konkretnie okresie
jego działalności publicznej32. Nie wkraczając w szczegóły działalności Jana
Zamoyskiego w pierwszym bezkrólewiu (znane z literatury przedmiotu)33,
należy uznać, iż starosta bełski w tym okresie rzeczywiście optował za pełną
podmiotowością polityczną rycerstwa. Być może powodowany nie tylko
własnymi ambicjami, ale także lękając się, iż pieniądze habsburskie, trafiające
w owym czasie głównie do przedstawicieli możnowładztwa, spowodują,
iż elity senatorsko-możnowładcze oddadzą tron w Rzeczypospolitej kandydatowi z rodu Habsburgów, za którymi Zamoyski nie przepadał, znając
dzieje Węgier i Czech. Między innymi podczas pierwszego zjazdu konwokacyjnego (6–28 I 1573), w którym uczestniczył jako poseł województwa
bełskiego, utrwalił pogląd dotyczący elekcji viritim. R. Heidenstein, późniejszy
sekretarz Stefana Batorego, przyjaciel polityczny Jana Zamoyskiego i jego
30
Rex Poloniae non debeteliginisivacante regno et in comitiis per consiliarios indictis, 26 III 1530,
[w:] Volumina Constitutionum (dalej: VC), t. I: 1493–1549, vol. 2: 1527–1549, do druku przyg.
W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 80–81; Forma privilegii de electione
regis universae nobilitati regni dati, 28 II 1538, [w:] VC, t. I, vol. 2, s. 163–164.
31
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach
po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998, passim.
32
W. S o b i e s k i, Trybun ludu szlacheckiego. Pamiętny sejm, Londyn 1963, s. 34–35.
33
[Tadeusz P i l i ń s k i], Bezkrólewie po Zygmuncie Auguście i elekcja króla Henryka przez
Tadeusza Pilińskiego, Kraków 1872; S. G r u s z e c k i, Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej
po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572–1573), Warszawa 1969; S. P ł a z a, Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572–1574), Kraków 1969; E. D u b a s - U r w a n o w i c z,
Koronne zjazdy szlacheckie…
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klient w okresie batoriańskim, przedstawia, jaki program polityczny miał
starosta bełski, głównie na użytek szlachty: „W wolnej Rzeczypospolitej
obok praw, dla wszystkich równych, nic nie ma słuszniejszego i zasadniejszego nad równość głosów; kiedy na wojnie osobiście każdy broń dźwiga,
słusznie też, aby każdy osobiście głos dawał”34. Stawiał więc wyraźnie na
poparcie szlachty.
Faktem jest, iż jego autorytet jako znawcy prawa i dziejów państwa
jagiellońskiego w owym czasie wzrastał nie tylko pośród braci szlacheckiej,
ale także części elit koronnych. Podczas pierwszego zjazdu elekcyjnego
(6 IV – 20 V 1573) w trakcie dyskusji nad kandydaturami, gdy spora część
wyborców optowała za tzw. Piastem (czyli jednym z dostojników koronnych), uznając, iż wprowadzi to chaos w elekcji, a także prawdopodobnie
decydując się już wówczas na kandydaturę francuską, stwierdził, iż jeśli
któryś z „Piastów” będzie kandydował, powinien – jak inni przedstawiciele
pretendentów do tronu – opuścić pole elekcyjne35. W ten sposób skończyły
się dyskusje o wyborze „Piasta”.
W skład poselstwa Rzeczypospolitej wysłanego do Paryża wszedł
starosta bełski36. W drodze, już na terenie Francji, 4 sierpnia 1573 r., gdy
w Metzu poselstwo Rzeczypospolitej witane było przez gubernatora miasta
Jeana Thevalles’a, Jan Zamoyski wygłosił w odpowiedzi uroczystą mowę37.
Nie był to jedyny incydent udziału Zamoyskiego w rozmowach prowadzonych we Francji. To nie starosta bełski jednak „grał pierwsze skrzypce” w ugruntowywaniu przyszłego panowania królewicza francuskiego
w Rzeczypospolitej, zarówno na polu elekcyjnym, jak i w okresie między
wyborem Henryka Walezego a jego przyjazdem do Polski. Tajne rozmowy,
jeszcze przed zjazdem elekcyjnym, prowadził z królową matką Katarzyną
Medycejską w imieniu rodu Zborowskich Konrad Krupka Przecławski. Piotr
Zborowski wojewoda sandomierski widział w tym momencie rządy króla
pochodzącego z Francji jako ważny czynnik utrwalający licznie rozrodzony
dom Zborowskich38. W trakcie rozmów delegacji polsko-litewskiej w Paryżu
uczestnicy poselstwa już wówczas zabiegali u elekta o interesujące ich
34
R. H e i d e n s t e i n, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, ksiąg XII,
oprac. i wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2015, s. 71–72.
35
Ibidem, s. 85.
36
Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka Walezego w 1573 roku, oprac. A. Przyboś,
R. Żelewski, Wrocław 1963.
37
M. S e r w a ń s k i, Henryk III Walezy w Polsce. Stosunki polsko-francuskie w latach: 1566–1576,
Kraków 1976, s. 129.
38
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku, Warszawa 2018, s. 264–265. Jedynie jeden spośród braci Zborowskich
nie opowiedział się wówczas za kandydaturą francuską, był to najmłodszy z braci, Krzysztof,
optował on za kandydatem z domu habsburskiego. Być może taka była celowa strategia tego
rodu.
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w przyszłości sprawy. Jan Zamoyski był tą osobą, której Henryk Walezy
zlecił napisanie listu do stanów państwa polsko-litewskiego z niecierpliwością oczekujących przyjazdu elekta do kraju39. W trakcie wyprawy po
króla-elekta Jan Zamoyski dał się poznać jako wybitny mówca i sekretarz.
Dopiero podczas trwania sejmu koronacyjnego starosta bełski uzyskał nagrodę: starostwo knyszyńskie, które zresztą dzierżył z nadania Zygmunta
Augusta Stefan Bielowski, i starostwo goniądzkie40. Z objęciem starostwa
knyszyńskiego miał Zamoyski sporo kłopotów.
W gruncie rzeczy fakt, iż w okresie krótkich rządów Henryka Walezego
starosta bełski nie aktywizował się zanadto, wyszedł mu na dobre.
Zarówno Piotr, Jan i Andrzej Zborowscy, jak i np. Stanisław Karnkowski
biskup włocławski musieli długo zabiegać o powrót do łask szlachty. Jan
Zamoyski wykorzystuje tę sytuację bardzo zręcznie: znowu jest „trybunem
ludu szlacheckiego”, przyczyniając się między innymi to przyjęcia przez
zjazd jędrzejowski (18 I – 1 II 1576) formy konfederacji. Przypominam, iż
zjazd ten odbył się po podwójnej drugiej już elekcji (7 XI – 15 XII 1575),
gdy duża część magnaterii i niewielka grupa szlachty wybrała na króla
cesarza Maksymiliana II Habsburga, a szlachta z niewielką grupą elity
możnych (między innymi Piotrem Zborowskim, wówczas już wojewodą
krakowskim) stanowczo opowiedziała się za królewną Anną Jagiellonką
i jej przyszłym mężem, Stefanem Batorym wojewodą siedmiogrodzkim.
Forma konfederacji, jaką przyjął ten zjazd, legalizowała wybór Jagiellonki
i Batorego. Jan Zamoyski opowiadał się w tym momencie także za takimi
postanowieniami zjazdu jędrzejowskiego, jak m.in.: zabezpieczenie przyjazdu elekta do Polski, napiętnowanie zwolenników obioru Habsburga,
przygotowanie do zaprzysiężenia przez przyszłego króla tych praw, których
nie zaprzysiągł podczas koronacji Henryk Walezy41. Od początku 1575 r.
obserwowany jest, również przez szpiegów cesarskich, wzrost autorytetu
politycznego Jana Zamoyskiego42. Nie należy zapominać, iż Zamoyski nie
był wówczas jeszcze senatorem, a posiadał jedynie trzy starostwa. Wydaje
39
List króla Henryka do prymasa (skoncypowany przez Zamoyskiego) o przyczynach zwłoki wyjazdu królewskiego z Francji…, Landau, 10 XII 1573, [w:] Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza
i hetmana wielkiego koronnego (dalej: AJZ), t. I: 1553–1579, wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904,
s. 470–472.
40
S. G r z y b o w s k i, Henryk Walezy, Wrocław 1985, s. 119.
41
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCzart.), rkps 2578, s. 451–456: „Spisek
krótki spraw, które się działy na zjeździe pod Jędrzejowem”, I–II 1576; W. K a m i e n i e c k i,
Zjazd jędrzejowski w 1576 roku, [w:] Studia historyczne ku czci Wincentego Zakrzewskiego, Kraków
1908, s. 175–201; E. O p a l i ń s k i, Zjazd w Jędrzejowie w 1576 r., „Kwartalnik Historyczny”
2002, t. 109, z. 2, s. 15–30.
42
A. Dudith à Maksymilian II, Kraków le 27 janvier 1575, [w:] Andreas Dudithius Epistolae,
ed. Lecho Szczucki et Triburtio Szepessy, pars IV, Budapest 1998, s. 59–70; Maksymilian II do
Jana Zamoyskiego, z Pragi, 25 II 1575, [w:] AJZ, t. 1, s. 89; Maksymilian II do Jana Zamoyskiego,
z Drezna, 14 IV 1575, [w:] AJZ, t. 1, s. 91.
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mi się, iż dla Jana Zamoyskiego zjazd jędrzejowski z punktu widzenia
zdobycia autorytetu politycznego przede wszystkim u szlachty, lękającej się
rządów habsburskich w Rzeczypospolitej, miał kapitalne znaczenie. Był to
swoisty majstersztyk polityczny, wskazujący na duży talent w tworzeniu
zaplecza politycznego, bez możliwości finansowych, protekcyjnych i innych.
Uznawany dotąd za „opiekuna” szlachty Piotr Zborowski i jego bracia
Jan i Andrzej skompromitowali się zbyt bliskimi relacjami z Henrykiem
Walezym, który opuszczając państwo polsko-litewskie, upokorzył naród
szlachecki. Samuel musiał uciekać do Siedmiogrodu po zabójstwie Andrzeja
Wapowskiego kasztelana przemyskiego podczas sejmu koronacyjnego
Henryka Walezego. Krzysztof przebywał w Cesarstwie. Pozostali bracia
(Piotr, Jan i Andrzej) przygotowywali się na utrwalenie pozycji domu
w zamian za otworzenie drogi wojewodzie siedmiogrodzkiemu Stefanowi
Batoremu do tronu w Rzeczypospolitej. O tym, jak szybko Zborowscy
upatrzyli sobie wojewodę siedmiogrodzkiego na króla-elekta w Polsce,
świadczy fakt, iż już w czerwcu 1575 r. Piotr Zborowski pokwitował sumę
15 000 złp, którą przesłał mu Stefan Batory przez ręce Mikołaja Kierdeja
sługi Samuelowego43. To, że bracia Zborowscy (poza Krzysztofem) byli konstruktorami planu zaproszenia Stefana Batorego na tron w Rzeczypospolitej
nie gwarantowało im sytuacji, w której panujący chciałby korzystać z ich
poparcia politycznego podczas rządów.
Stefan Batory wiedział o autorytecie, jakim zaczął cieszyć się starosta
bełski. W styczniu i lutym 1576 r. pisał do Jana Zamoyskiego, dziękując
za jego wkład w organizację zjazdu jędrzejowskiego44. W związku z tym,
iż wojewoda siedmiogrodzki nie znał języka polskiego ani praw obowiązujących w Rzeczypospolitej, potrzebna mu była pomoc osoby zaufanej,
rzutkiej, błyskotliwej, ambitnej, nieuwikłanej w spory istniejące już między
różnymi fakcjami elity magnackiej. Taką osobę widział w Janie Zamoyskim.
Dodatkowym atutem dla króla był fakt, iż Zamoyski nie przepadał za
domem habsburskim, z którym Batory miał styczność w przeszłości
w trakcie działań zmierzających do utrzymania niezależności choćby
części dawnego państwa węgierskiego45. Ale największą zaletą starosty
bełskiego w opinii przyszłego władcy był fakt zaplecza politycznego,
którym dysponował Zamoyski po zjeździe jędrzejowskim – poparciem
mas szlacheckich. Wojewodzie siedmiogrodzkiemu mogło się wydawać, iż
jego zmiany w państwie, w którym miał panować, zostaną zaakceptowane
przez szlachtę dzięki Zamoyskiemu.
43
AGAD, AZ, rkps 37, k. 37: Pokwitowanie Piotra Zborowskiego na sumę 15 000 złp od
wojewody siedmiogrodzkiego, w Stężycy, 5 VI 1575.
44
Stefan Batory do Jana Zamoyskiego, Gynla Fejérvár, 10 I 1576, [w:] AJZ, t. 1, s. 100–101;
Stefan Batory do Jana Zamoyskiego, Meggyes, 1 II 1576, [w:] AJZ, t. 1, s. 101–102.
45
K. O l e j n i k, Stefan Batory 1533–1586, Warszawa 1988, s. 21–28.
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Nieznajomość funkcjonowania państwa polsko-litewskiego i wzięcie za
interpretatora praw i wolności Jana Zamoyskiego było dużym błędem króla.
Nadzieje na stałe poparcie ze strony szlachty były płonne. Bowiem starosta
bełski doskonale zdawał sobie sprawę, iż to nie izba poselska w systemie
parlamentarnym Rzeczypospolitej będzie forum, na którym Batory oprze
swoje rządy. Wobec tego bardzo szybko włączył się po przyjeździe króla-elekta do Polski w zamysły panującego co do charakteru rządów dawnego
wojewody siedmiogrodzkiego. Przestaje być „trybunem ludu szlacheckiego”, by aktywnie poprzeć politykę monarchy zmierzającą do centralizacji
władzy i oparcia się przez panującego na elicie senatorsko-magnackiej.
Dla kariery politycznej Jana Zamoyskiego i jego możliwości stworzenia
systemu klientalnego panowanie Stefana Batorego miało ogromne znaczenie46. Podczas rządów tego monarchy otrzymał najważniejsze w swej
karierze urzędy centralne: w 1576 r. – podkanclerzego, w 1578 – kanclerza wielkiego koronnego, a w 1581 król Stefan mianował go hetmanem
wielkim koronnym47. Przekazanie kancelarii mniejszej Zamoyskiemu
nastąpiło podczas sejmu koronacyjnego (23 IV – 30 V 1576). Jeśli wierzyć
Heidensteinowi, stało się ono jeszcze z akceptacją izby poselskiej48. Na
kancelarię większą, po ustąpieniu schorowanego Walentego Dembińskiego,
mieli ochotę Zborowscy, chcieli, by otrzymał ją Andrzej, do tej pory marszałek nadworny koronny. To, iż on sam musiał z urzędu wręczać pieczęć
większą Piotrowi Duninowi Wolskiemu, a mniejszą Janowi Zamoyskiemu
było pierwszym, ale nie jedynym w przyszłości upokorzeniem domu,
którego przedstawiciele uznawali siebie za twórców koncepcji rządów
Stefana Batorego w Rzeczypospolitej.
Nie wchodząc w szczegóły wzajemnych relacji między królem, Zamoyskim,
Zborowskimi i szlachtą, czterema głównymi czynnikami tworzącymi obraz
funkcjonowania państwa polsko-litewskiego podczas 10-letnich rządów
Stefana Batorego49, należy stwierdzić, iż fortuna, kariera polityczna i system
klientalny Jana Zamoyskiego powstały w swym zasadniczym kształcie
w dziesięcioleciu rządów Stefana Batorego. Bliska współpraca z królem
umożliwiła mu stworzenie systemu protekcji nieznanego dotąd w państwie
polskim. Dzięki małżeństwu z Krystyną Radziwiłłówną, siostrą Mikołaja
Radziwiłła „Sierotki” w 1577 r., pozyskuje powinowatych w Wielkim
Księstwie Litewskim. Zmienia to dotychczasowy układ polityczny w państwie
Stefan Batory (1533–1586), syn Anny Katarzyny z domu Telegdi i Stefana Batorego wojewody siedmiogrodzkiego, w latach 1571–1576 wojewoda siedmiogrodzki, w latach 1576–1586
król w Rzeczypospolitej.
47
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie
w latach 1576–1586, Warszawa 2013, szczególnie rozdz.: Jan Zamoyski – gra o wszystko.
48
R. H e i d e n s t e i n, op. cit., s. 229.
49
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, O nowy kształt Rzeczypospolitej…, passim; eadem, Mężowie
stanu, awanturnicy czy zdrajcy?…, passim.
46
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litewskim. Radziwiłłowie przestają być przeciwnikami Batorego, wzrasta
ich pozycja w państwie litewskim, kosztem dotychczasowej względnej
równowagi między ich domem a domem Chodkiewiczów skoligaconym
ze Zborowskimi50. Mariaż ten korzystny jest więc dla trzech stron: Stefana
Batorego, Radziwiłłów i Jana Zamoyskiego. Kanclerz z protegowanego
Radziwiłłów w drugim pokoleniu (po ojcu, Stanisławie) staje się protektorem jednego z najpotężniejszych rodów w państwie litewskim. Wsparcie
udzielane Radziwiłłom nie znika po śmierci Krystyny, drugiej żony Jana
Zamoyskiego51. Między innymi dzięki tej sytuacji i dzięki staraniom Jana
Zamoyskiego w kwestii uchwalenia poboru wdzięczny Stefan Batory latem
1578 r. obdarowuje go sześcioma wsiami w powiecie barskim, a podczas
sejmu 1578 r. Zamoyski dostaje pieczęć większą52. Jan Zamoyski staje się
pośrednikiem między elitami magnackimi Korony i Wielkiego Księstwa
Litewskiego w kwestii uzyskiwanych urzędów, starostw niegrodowych.
Staje się także protektorem dla szlachty w drodze awansów na urzędy
ziemskie i nadania królewskie, a także po otrzymaniu w 1581 r. awansu
na hetmaństwo wielkie koronne – pośrednikiem dla braci „dobrze zasłużonych” w wojnach z Moskwą.
Jan Zamoyski po śmierci Krystyny Radziwiłłównej w 1583 r. żeni się
z bratanicą króla, Gryzeldą Batorówną, ugruntowując poprzez powinowactwo z królem swoją pozycję w państwie53.
Kanclerz stworzył system komunikacji głównie przy pomocy korespondencji, umieszczając w licznych starostwach, które otrzymał od Henryka
Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta III, swoich protegowanych, sługi,
dworzan, odpowiedzialnych za kontakty kanclerza z terenami, na które miał
wpływ54. A jak dalece, szczególnie w okresie panowania Stefana Batorego,
kanclerz protegował ludzi, na których mu zależało, świadczą pisemne
kontakty zawarte w czterech tomach wydanej korespondencji i listy niewydane drukiem zawarte w AGAD, w Archiwum Zamoyskich, w Bibliotece
Narodowej, w zespole BOZ i w Bibliotece PAU/PAN w Krakowie55. Jak
Krystyna ze Zborowskich Chodkiewiczowa była siostrą rodzoną braci Zborowskich i żoną
Jana Hieronimowicza Chodkiewicza, starosty żmudzkiego w latach 1566–1579, administratora
Inflant w latach 1566–1578, kasztelana wileńskiego od 1574 r.
51
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, O nowy kształt Rzeczypospolitej…, s. 163–164.
52
Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 457, „Stefan, król polski, nadaje
dziedzicznie Janowi Zamoyskiemu kanclerzowi koronnemu wsie Karczmarzowice, Popowce,
Wasilowce… w powiecie barskim”, Lwów, 7 VII 1578.
53
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, Wesele Jana Zamoyskiego Canclerza y Hetmana Wielkiego
Korony Polskiej w Krakowie Roku Pańskiego 1583, „Białostockie Teki Historyczne” 2011, t. 9,
s. 237–251.
54
W. T y g i e l s k i, Listy – ludzie – władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji,
Warszawa 2007, s. 22–78.
55
AJZ, t. I; AJZ, t. II: 1580–1582, wyd. J. Siemieński, Warszawa 1909; AJZ, t. III: 1582–1584,
wyd. J. Siemieński, Warszawa 1913; AJZ, t. IV: 1585–1588, wyd. K. Lepszy, Kraków 1948,
passim.
50
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wskazują szczegółowe badania W. Tygielskiego, zachowane źródła nie są
kompletne, mimo to udało mu się prześledzić aktywność korespondencyjną, a co za tym idzie dynamikę tworzenia kontaktów personalnych na
różnych stopniach drabiny społecznej. Autor do grupy przedstawicieli
episkopatu zalicza S. Karnkowskiego i J.D. Solikowskiego, treść korespondencji tych dwóch senatorów duchownych sytuuje ich jednak w gronie
osób związanych z Zamoyskim kontaktami politycznymi. Dla porównania
z aktywnością i kontaktami Tomasza Zamoyskiego ważne są nazwiska
wymienione w gronie stronników politycznych, powinowatych (czasami
będących także przyjaciółmi politycznymi) i najbliższych sług oraz funkcjonariuszy zaangażowanych w funkcjonowaniu jego dóbr. Do pierwszej
grupy należy zaliczyć Marka Sobieskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego,
Janusza Zbaraskiego, Mikołaja Radziwiłła „Sierotkę” (powinowaty),
Stanisława Żółkiewskiego (powinowaty), podkanclerzych zawdzięczających mu awans: Jana Borukowskiego i Wojciecha Baranowskiego, Piotra
Tylickiego sekretarza wielkiego koronnego, podkanclerzego i biskupa
chełmińskiego, Wawrzyńca Gembickiego sekretarza wielkiego koronnego, biskupa kamienieckiego, chełmskiego, przemyskiego i poznańskiego,
Stanisława Gomolińskiego biskupa chełmskiego i łuckiego, Abrahama
Herburta chorążego królewskiego (powinowatego), Mikołaja Herburta
wojewodę ruskiego (powinowatego), Marcina Leśniowolskiego kasztelana podlaskiego, Piotra Niszczyckiego kasztelana bełskiego, Mikołaja
Oleśnickiego kasztelana małogoskiego (powinowatego)56. Jak widzimy
większość z tych osób to przedstawiciele szlachty wkraczający do senatu,
najczęściej dołączający do kręgu senatorów duchownych, część to osoby
powiązane z Zamoyskim więzami powinowactwa. W okresie pełnej samodzielnej działalności publicznej Tomasza Zamoyskiego (1618) większa
część z nich nie żyła. Można by więc powiedzieć, iż czas między śmiercią
kanclerza (1605) a wkraczaniem jego syna na forum publiczne był zbyt
odległy (13 lat), by wszyscy przyjaciele polityczni Jana mogli wesprzeć
jego syna w starcie do kariery politycznej.
Inaczej wyglądała sytuacja w grupie związanej z Janem Zamoyskim
stosunkami gospodarczymi. Nie dlatego, iż ludzie ci żyli dłużej niż
przyjaciele polityczni. Nazwiska osób kierujących ordynacją, dzierżawcy
dóbr, osoby „trzymające do wiernych rąk” dobra Zamoyskich, urzędnicy
organizujący kolonizację Szarogrodczyzny i dworzanie podczas dorosłego życia Tomasza Zamoyskiego to najczęściej drugie pokolenie związane
z Zamoyskimi57. Tak więc Tomasz Zamoyski w sferze publicznej musiał
W. T y g i e l s k i, op. cit., s. 94
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, „Organizacja gospodarcza dóbr Tomasza Zamoyskiego w latach 1618–1638”, mps pracy doktorskiej obronionej w Instytucie Historycznym UW
w 1983 r., passim.
56
57
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budować swoje własne zaplecze polityczne od nowa. Tłumaczyłoby to jego
dążenia do przypodobania się Zygmuntowi III, jeszcze przed wyjazdem
w podróż zagraniczną.
Obaj Zamoyscy rozumieli, jak dalece ważna jest retoryka w działalności publicznej. Jan Zamoyski zdobył autorytet wśród szlachty nie tylko
dzięki temu, iż wywodził się z kręgów szlachty średniej. Jego wypowiedzi
trafiały w oczekiwania, tworząc w pierwszej fazie jego kariery zaplecze
polityczne wśród szlachty, która mu zaufała. Stracił je w okresie rządów
Stefana Batorego, identyfikując się z programem funkcjonowania państwa
proponowanym przez monarchę. Dzięki łasce panującego doszedł na
szczyt kariery politycznej. Od początku lat dziewięćdziesiątych XVI w.
przeszedł do opozycji, stając się ponownie „trybunem ludu szlacheckiego”
dla tych kręgów szlacheckich, które nie wyrażały poparcia dla polityki
Zygmunta III. Tomaszowi Zamoyskiemu, podobnie jak ojcu, nieobce były
talenty i umiejętności oratorskie. Trafne posługiwanie się słowem, celność
argumentów, które mogły trafić do odbiorców, dla zdobycia poparcia
i króla, i izby poselskiej widoczne są na sejmach, w których brał udział58.
System protekcji utrwalany był przez czynniki ekonomiczne, budowane
dzięki stworzeniu przez Zamoyskiego jako podkanclerzego, potem kanclerza,
ogromnej fortuny. Dobra Jana Zamoyskiego dzieliły się na cztery kategorie
prawne: dobra ordynackie, dobra wieczyste, niewchodzące w skład ordynacji, dobra dzierżone dożywotnio (królewszczyzny) i latyfundium podolsko-ukrainne. Te same kategorie zostaną zachowane w drugim pokoleniu
magnackim, podczas życia Tomasza Zamoyskiego59. Ordynacja powstała
w 1589 r., ale aż do śmierci kanclerza (1605) włączane były doń miasta, wsie
i całe połacie ziemi skupowane przez Zamoyskiego, aż do końca jego dni60.
Kanclerz dążył przede wszystkim do tego, by fortuna nie była rozproszona. Dobra ordynackie leżały głównie w ziemi czerwonoruskiej, tam, gdzie
jego ojciec Stanisław pozostawił mu niewielką fortunkę. Obejmowały one
126 wsi i miast61. Natomiast latyfundium podolsko-ukrainne Zamoyskich
powstało dzięki nadaniu przez Stefana Batorego Janowi włości karczmarzowskiej wraz z pozwoleniem na lokację miasta Szarogród62. Do trzonu
dóbr podolsko-ukrainnych kanclerz usiłował przez całe życie dokupować
dobra i części dóbr, scalając je z całym latyfundium. Kanclerz zamierzał
58
AGAD, AZ, rkps 43, m.in. s. 113–117: „Mowa Pana Tomasza Zamoyskiego podkanclerzego koronnego na witanie panów posłów zwyczajnie JKMiłośc witających w roku 1631”;
ibidem, s. 117–120: „Mowa Pana Tomasza Zamoyskiego podkanclerzego koronnego od Króla
JMiłości do Urzędu Miasta Krakowskiego, 1631 r.”.
59
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, „Organizacja gospodarcza dóbr Tomasza Zamoyskiego
w latach 1618–1638…”; W. T y g i e l s k i, op. cit., s. 103–111.
60
Statuta Ordynacji Zamoyskiej od r. 1589 do 1848 roku, Warszawa 1902.
61
A. T a r n a w s k i, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego
koronnego (1572–1605), Lwów 1935, s. 16–26.
62
AJZ, t. I, s. 500; AJZ, t. III, s. 483–484.
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skolonizować tę część swoich dóbr, traktując to nie tylko jako powiększenie
fortuny domu, ale także, zdaniem Aleksandra Tarnawskiego, ze względu
na plany polityczno-państwowe63. Były to bowiem tereny słabo zaludnione,
będące miejscem częstych najazdów tatarskich. Należało, z punktu widzenia interesów i kanclerza, i państwa, w miejscu tym zbudować warownie,
umożliwiające odparcie najazdów tatarskich. W tym momencie i interes
państwa, i korzyści rodu zbiegały się.
W okresie gospodarowania wszystkimi dobrami należącymi do domu
Zamoyskich (Jana i Tomasza) nie zmieniała się jego forma. Były to głównie
dzierżawy, ale także tzw. trzymanie do wiernych rąk, gdzie nie obowiązywały żadne umowy pisemne, a wzajemne relacje między właścicielem
a osobą gospodarującą w tej formie dobrami oparte były na pełnym wzajemnym zaufaniu. System dzierżaw i związanych z nimi obowiązków
wobec właściciela był dostosowany do jego wygody w systemie funkcjonowania dworu, działalności publicznej, wojskowej, kolonizacyjnej. Nie
opierał się więc tylko na umowie określającej wysokość należności płaconej
właścicielowi. W zależności od położenia dóbr dzierżawionych ich tymczasowi zarządzający mieli rozliczne obowiązki wobec właściciela, m.in.
dostarczanie żywności do miejsc, gdzie przebywał właściciel, transport,
rozwożenie korespondencji, dostarczanie koni, osobista komunikacja, gdy
Zamoyscy nie chcieli powierzać informacji listom64. Byli to więc najczęściej
ludzie zaufani, całymi latami związani z domem Zamoyskich, a zyski,
jakie uzyskiwali z dzierżaw, były bardzo często formą zapłaty za usługi
na rzecz panów na Zamościu.
Nie sposób nie wspomnieć o ugruntowywaniu się ekonomicznym Jana
Zamoyskiego dzięki uzyskanym starostwom. Najbardziej dochodowe było
starostwo dorpackie (roczny dochód z tej tenuty wynosił 23 767 złp), potem w kolejności wysokości dochodów: malborskie, bełskie, knyszyńskie
z goniądzkim, grodeckie, jaworowskie, międzyrzeckie, starostwo generalne
krakowskie, garwolińskie65. Dochody roczne kanclerza i hetmana wielkiego
koronnego ze starostw w latach 1595–1600 szacowane są na 103 500 złp,
a dochód łączny z dobrami ordynackimi i latyfundium ukraińsko-podolskim to 200 000 złp66. Zwraca uwagę fakt, jak wielką rolę odgrywały
dochody płynące ze starostw. Zrozumiałe się stają zabiegi o ten „chleb
dobrze zasłużonych” u panującego. Świadczy to także o możliwościach
króla w pozyskiwaniu zwolenników jego polityki i przekonywaniu opozycjonistów do swoich racji.
A. T a r n a w s k i, op. cit., s. 26–27.
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, Nadania, dzierżawy i „trzymanie do wiernych rąk” w dobrach
Tomasza Zamoyskiego w latach 1618–1638, [w:] Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–
XVIII wieku, s. 99–108.
65
A. T a r n a w s k i, op. cit., s. 264–270.
66
Ibidem, s. 270–272.
63
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Jak więc widać ojciec dał solidną podstawę ekonomiczną synowi dla
uzyskania wykształcenia, kariery i stworzenia systemu wsparcia politycznego. Minusem był czas, który upłynął między śmiercią hetmana (1605)
a wejściem w pełnię życia publicznego jego syna (1618). System sprawnego
funkcjonowania gospodarczego dóbr też był elementem „uposażenia”,
jaki Jan przekazał synowi. Należało tylko kontynuować dzieło rozpoczęte
przez seniora. Jeszcze przed wyjazdem na peregrynację edukacyjną Tomasz
pozyskiwał przyjaciół politycznych organizacją bankietów, upominkami.
Już wówczas miał więc ułatwione zadanie w sposobie wejścia w krąg
urzędników, senatorów, szlachty, wojska. Fakt, iż w tym okresie jego
młodości czuwał nad nim Stanisław Żółkiewski był nie do przecenienia
w jego wejściu w krąg elit politycznych i wojskowych67. Takiego wsparcia
nie miał jego ojciec, Jan.
Po powrocie do Polski młodemu Zamoyskiemu rok 1619 upłynął na
wdrażaniu się w sprawy gospodarcze, na próbie odzyskania pieniędzy
w związku ze stratami finansowymi, jakie odniósł w latach 1606–1609,
na skutek działalności Mikołaja Zebrzydowskiego (jednego z opiekunów)
w trakcie rokoszu sandomierskiego. Musiał także stoczyć bój z drugim
spośród opiekunów, z Jerzym Zamoyskim, biskupem chełmskim, o prawo
do nadzoru nad Akademią Zamojską68. W roku 1618 Tomasz Zamoyski
został wojewodą podolskim69, a w styczniu 1619 r., po awansie Stanisława
Żółkiewskiego na kanclerstwo, Tomasz uzyskał nominację na województwo kijowskie70. Obdarowanie młodego magnata, mającego swoje dobra na
Podolu i Ukrainie, kolejno województwami podolskim i kijowskim miało
uzasadnienie z punktu widzenia interesów państwa. Tomasz Zamoyski,
mając odpowiednie dochody, mógł mieć (i miał) wojska prywatne, do
niego także należał obowiązek utrzymywania wojsk w ordynacji. W interesie jego samego i jego rodu była obrona granic południowo-wschodnich,
w ich pobliżu bowiem leżało latyfundium szarogrodzkie. Wydaje mi się, iż
fakt ten jest główną inspiracją dla Zygmunta III, a potem Władysława IV
dla awansowania Tomasza Zamoyskiego na kolejne urzędy senatorskie
(nominacja na podkanclerstwo – 20 VII 1628; uzyskanie pieczęci wielkiej
koronnej – 30 XI 1635)71.
Już we wrześniu 1619 r. przybył Tomasz Zamoyski na wezwanie
Stanisława Żółkiewskiego z oddziałem liczącym 1500 osób do obozu hetJ. U r w a n o w i c z, „Zamoyscy i Żółkiewscy w XVI/XVII wieku. Meandry zależności”,
mps [w druku].
68
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 156–159.
69
Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka,
A. Sochacka, Kórnik 1998, s. 146–147, nominacja podczas sejmu: 13 II – 6 III 1618.
70
Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku, oprac. E. Janas,
W. Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 67, 11 I 1619.
71
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku…, s. 56, 111.
67
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mańskiego pod Pawołoczą. Uczestniczył tam w komisji mającej rozstrzygnąć
spory z kozakami, których „Zmiękczył […] ludzkością i chlebem, wielekroć
wszystkich do siebie posłów zaporoskich obracając, mowami mądremi do
posłuszeństwa królowi i Rzeczypospolitej i do dobrego porządku, łagodności i authoritatem nie zaniedbywając […]”72.
Czy potencjał ekonomiczny, jakim dysponował Tomasz Zamoyski, był
jedynym czynnikiem sprzyjającymi tworzeniu zaplecza politycznego? Od
końca lat dwudziestych rozpoczyna się współpraca Zamoyskiego z ówczesnym sekretarzem wielkim koronnym Jakubem Zadzikiem. Poprzez
sekretarza informował Zamoyski o wydarzeniach na granicy południowej,
o postępach w mediacji pomiędzy S. Żółkiewskim a magnatami73. Zadzik
w 1628 r. otrzymał nominację na podkanclerzego koronnego (18 XI 1627)74,
aby w niecały rok później otrzymać pieczęć wielką koronną (28 VII 1628)75.
Nominacja Tomasza Zamoyskiego na podkanclerstwo i urząd kanclerza
koronnego następowała po awansach Jakuba Zadzika. Współpraca obu
tych osób trwała, wzmacniała pozycję obu wobec panujących, ale wydaje
się, iż Tomaszowi Zamoyskiemu – w przeciwieństwie do jego ojca – nie
była potrzebna fakcja, rozbudowane zaplecze polityczne. Jan Zamoyski
w trakcie swej aktywności politycznej (33 lata) budował więzi z osobami
pozostającymi na różnych poziomach drabiny społecznej, co można obserwować przede wszystkim poprzez korespondencję jego samego, skierowaną
do niego, ale także listy przedstawicieli elit politycznych między sobą.
Wojciech Tygielski pokazuje ich skalę w różnym okresie, a także odróżnia
przyjaciół politycznych od stronników, funkcjonariuszy politycznych od
funkcjonariuszy gospodarczych. Wskazuje jednocześnie na różną trwałość więzi w trakcie aktywności politycznej Zamoyskiego seniora76. Część
z nich zawdzięczała swoje wyniesienie Zamoyskiemu, odwdzięczając się
mu w momencie, gdy zostali senatorami. Najczęściej protegował do senatu sekretarzy królewskich, co dawało kanclerzowi i hetmanowi wpływy
w systemie parlamentarnym, a lojalność ich wobec protektora wynikała
między innymi z faktu, iż mieli oni pochodzenie średnioszlacheckie, nie
mieli więc sami zaplecza politycznego. Do takich osób należało trzech sekretarzy, którzy w przyszłości zostaną podkanclerzymi: Jerzy Borukowski,
Wojciech Baranowski, Piotr Tylicki, ale także Marcin Leśniowolski kasztelan
podlaski i inni. Można więc powiedzieć, iż w trakcie długotrwałej wysokiej
pozycji politycznej Jan Zamoyski miał wpływ na kształt senatu, w którym
część jego składu tworzyli „ludzie nowi”, wykreowani przez niego. Takich
72
73
74
75
76

S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 40.
J. D o r o b i s z , Jakub Zadzik (1582–1642), Opole 2000, s. 76–77.
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku…, s. 110.
Ibidem, s. 56.
W. T y g i e l s k i, op. cit., s. 92–111.
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możliwości nie miał jego syn. Jedyną osobą, którą na krótko wprowadził
do senatu, był Stefan Chmielecki chorąży bracławski. Starania wokół tej
nominacji zakończył Zamoyski junior jesienią 1629 r. Prawdopodobnie
nie wszystkim się ten awans Chmieleckiego podobał: „Rzecz ta rozmaite
wzbudziła między ludźmi rumory […] ganili […], iż dla zacnych sług
i godności sługę swego na tem miejscu w senacie, gdzie sam niedawno
siedział, posadził […]”77. Stefan Chmielecki dowodził ukrainnymi wojskami
Zamoyskiego przynajmniej od 1621 r., narażając swe życie, ochraniając
Tomasza Zamoyskiego przed koniecznością osobistego udziału w potyczkach z Tatarami, Kozakami i Turkami78. Fakt jednak, iż senator od 10 lat
zasiadający w senacie chciał włączyć do tego gremium swego sługę, jak
widzimy, wzbudzał sprzeciw w gronie elity dostojniczej. Taka sytuacja
nie mogła przydarzyć się jego ojcu, gdy kreował wskazywane przez siebie
kandydatury do senatu.
Gdzie należy szukać przyczyny dla widocznej różnicy między możliwościami protekcyjnymi Jana i Tomasza Zamoyskich? Wydaje się, iż
przede wszystkim w różnicach talentów politycznych obu Zamoyskich. Jan
Zamoyski, budując swoją pozycję polityczną, nie miał wsparcia patrona,
nie miał wielkiego majątku, miał ambicje, znajomość prawa i dokładną
wiedzę o funkcjonowaniu państwa. Był rzutki, elastyczny w swoich wyborach politycznych i wiedział, że musi liczyć przede wszystkim na siebie.
Tych atutów zabrakło synowi. Mimo iż Zamoyski senior przygotował mu
grunt ekonomiczny, Tomasz nie miał wielkich talentów politycznych. Ale
nie tylko w tym należy szukać przyczyny stworzenia słabszego niż u ojca
systemu protekcyjnego. Trzeba pamiętać, iż Tomasz od 1615 r. chorował na
dnę moczanową (podagrę), która spowolniała jego aktywność polityczną
i wojskową. Mimo dobrego, stosownie dla przyszłej kariery, wykształcenia
młody Zamoyski nie musiał walczyć o dobry start, start ekonomiczny był
mu dany. Krócej niż ojciec był aktywny politycznie. Nie zachował systemu klientalnego ojca, zachował jednak system protekcji i siatkę klientów
domu w sferze gospodarczej. Było to najczęściej drugie i trzecie pokolenie
szlachty zatrudnionej w systemie funkcjonowania gospodarczego ordynacji
i latyfundium podolsko-ukrainnego.
Tomasz Zamoyski żenił się tylko raz – z Katarzyną z Ostrogskich. Jego
ojciec był żonaty czterokrotnie. Pierwszą żoną Jana Zamoyskiego była
Anna Ossolińska, bratanica słynnego egzekucjonisty Hieronima kasztelana
sandomierskiego (ślub w 1570). Jan był wówczas „trybunem ludu szlacheckiego”, koligacja ta była dla jego wyborów politycznych jak najbardziej
trafna. Drugą żoną była Krystyna z Radziwiłłów, siostra Mikołaja Radziwiłła
„Sierotki”, najstarszego z synów Mikołaja „Czarnego” Radziwiłła, o rękę
77
78

S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 132.
Ibidem, s. 84, 99, 105.
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której czynił starania od 1575 r. (ślub w 1577). Przyniosła mu ona wpływy
poprzez Radziwiłłów w WKL i poparcie domu Radziwiłłów, także po
śmierci Krystyny. Trzecia żona Zamoyskiego seniora to bratanica króla
Stefana Batorego, Gryzelda Batorówna, z którą wziął ślub w 1583 r. Był to
szczyt jego działalności i pozycji w państwie. Czwarta żona Barbara, córka
Stanisława Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, przyniosła mu długo
oczekiwanego potomka – Tomasza. Każdy z mariaży Jana Zamoyskiego
był głęboko przemyślany i miał pomóc mu w budowie bądź utrwalaniu
jego pozycji pośród elit. Dzięki małżeństwom skoligacił się z Ossolińskimi,
Radziwiłłami, Batorymi, Tarnowskimi i ich powinowatymi. Krąg związków
rodzinnych dzięki małżeństwom Jana był bardzo szeroki.
Obserwując budowę systemu protekcji i klientelizmu przez Jana w pierwszym pokoleniu magnata i jego syna Tomasza, nasuwają się następujące
wnioski: mamy do czynienia z bogactwem i różnorodnością warunków
w budowie struktury klientalnej w pierwszym pokoleniu. Rozległość
czasowa (33 lata działalności publicznej) i krąg wpływów geograficznych
(rozległość geograficzna starostw) dają szerokie możliwości w wypadku
Jana Zamoyskiego. Istnieje podobieństwo, ale nie tożsamość w mechanizmach tworzenia systemu klientalnego. U Tomasza są to możliwości
ekonomiczne, w mniejszym stopniu łaska monarsza. Jan dysponuje czasowo poparciem szlachty, które wykorzystuje jako zaplecze politycznego
działania, podobnie jak syn wykorzystuje swoje możliwości ekonomiczne.
Jan ma daleko idące możliwości protekcyjne, głównie w 10-leciu panowania
Stefana Batorego, ale także buduje swoją siatkę klientów w wojsku, będąc
hetmanem wielkim koronnym. Tomasz nie buduje systemu klientalnego
w oparciu o zaplecze szlacheckie. Jego siatka klientalna to głównie osoby
wielopokoleniowo związane z funkcjonowaniem ordynacji i latyfundium
podolsko-ukrainnego.
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ABSTRACT
Ewa Dubas-Urwanowicz
CONDITIONS ENABLING BUILDING UP A CLIENTELE STRUCTURE
IN THE CAREERS OF JAN & TOMASZ ZAMOYSKI.
SIMILARITIES AND DIFFERENCES
The article’s objective is to indicate research possibilities that may be detected while
comparing the course of both political, military, public and economical careers of the first
two generations of the Zamoyski family: Jan and Tomasz. Jan initiated his career from the
level of a middle-ranking nobility, in the late 1560s he was among the magnates of Poland
and Lithuania. Tomasz was born in a great magnate estate. The comparison is directed at
education, political talent, health, knowledge of law and functioning of the country, relatedness and offices but above all it deals with the possibility of creating a clientele system
intertwined with a public career. It is interesting due to the rapid, unique and unrepeatable in
the history of the Commonwealth career of Jan Zamoyski, as well as the period in which he
managed to amass such great fortune: three periods of interregnum after the death of the last
of the dynasty that was deemed native, and the process of transforming of rich and powerful
nobility into great magnates that had been initiated with the enactment of Polish-Lithuanian
Commonwealth in 1569.
Key words: Jan Zamoyski, Tomasz Zamoyski, comparison, education, career, clientelism,
army, nobility, political elites, king
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ZAMOYSCY I ŻÓŁKIEWSCY W XVI/XVII W.
MEANDRY ZALEŻNOŚCI

Relacje przedstawicieli obu domów kształtowały się w okresie od lat siedemdziesiątych
XVI w. po lata dwudzieste XVII w. na bazie zależności: patron (Jan Zamoyski) – klienci (ojciec
i synowie Żółkiewscy); mentor (kanclerz Jan Zamoyski) – podopieczny (hetman Stanisław
Żółkiewski). Charakter relacji zachodzących pomiędzy hetmanem Żółkiewskim a Tomaszem
Zamoyskim określam mianem opiekuńczo-mentorskich, gdzie rolę prawnego opiekuna i mentora próbował realizować Stanisław Żółkiewski.
Klientelizm Stanisława (wojewody ruskiego) i Stanisława (hetmana) Żółkiewskich był
zróżnicowany. W odniesieniu do wojewody ruskiego był to klientelizm w czystej postaci,
który – dzięki poparciu patrona – prowadził do awansu społecznego i politycznego klienta.
Przypadek hetmana miał inny charakter: Zamoyski występował wobec niego także jako mentor,
przyjaciel i krewny. Taka forma przyczyniła się do utrwalenia i wzmocnienia więzów klientalnych. Okres dochodzenia do awansów był długi. Trwał blisko dwie dekady w przypadku obu
Żółkiewskich. Była to inwestycja we własną przyszłość: ryzykowna – bo nie musiała przynieść
korzyści; opłacalna – bo je przyniosła.
Hetman Żółkiewski został prawnym opiekunem Tomasza Zamoyskiego, syna kanclerza.
Opiekę łączył z rolą mentora. Obie funkcje starał się pełnić taktownie i dyskretnie. Grał na
nucie więzów rodzinnych, wyręczając się również pomocą żony Reginy Żółkiewskiej, ciotecznej
siostry kanclerza Zamoyskiego. To postępowanie było konsekwencją faktu, iż pomimo osiągniętego awansu politycznego i materialnego, prawnych możliwości, które dawała pozycja
opiekuna, Stanisław Żółkiewski nie uzyskał jeszcze akceptacji elity magnackiej, co było już
udziałem Tomasza Zamoyskiego.
Słowa kluczowe: patron, klientelizm, awans społeczny, opiekun, mentor, więzy rodzinne

Związki Zamoyskich i Żółkiewskich mają długą tradycję. Kształtowały
się one w ciągu przeszło półwiecza, poprzez trzy pokolenia, na bazie skomplikowanych zależności: sąsiedztwa, pokrewieństwa i powinowactwa, jak też
relacji patron (Jan Zamoyski) – klienci (ojciec i synowie Żółkiewscy); mentor
(kanclerz Zamoyski) – podopieczny (hetman Żółkiewski). Charakter relacji
zachodzących pomiędzy hetmanem Żółkiewskim a Tomaszem Zamoyskim
określam mianem opiekuńczo-mentorskich, gdzie rolę prawnego opiekuna
i mentora próbował realizować Stanisław Żółkiewski.
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Skokówka (Zamość) Zamoyskich i Żółkiew (Żółkiewka) – gniazdo
Żółkiewskich terytorialnie przynależały do ziemi chełmskiej. Sąsiedztwo
warunkowało krąg znajomości, także parantele rodzinne. Uważam, że
wejrzenie w powiązania genealogiczne, zachodzące pomiędzy obu domami, pozwoli lepiej zrozumieć inne relacje, zaś związki te były szczególnie
silne zwłaszcza poprzez Herburtów i – w mniejszym stopniu – Lipskich.
Babką macierzystą Stanisława Żółkiewskiego (ojca hetmana) była
Anna Katarzyna Herburtówna z Odnowa, natomiast jego żoną – Zofia
z Lipskich. Stanisław Zamoyski (ojciec przyszłego kanclerza) poślubił Annę
Herburtównę z Miżyńca, 1° v. Lipską. Żoną Stanisława Żółkiewskiego
(syna) została Regina Herburtówna z Miżyńca, córka Jakuba, brata Anny
z Herburtów Zamoyskiej. Dzięki takiej paranteli kanclerz Zamoyski był
ciotecznym bratem Reginy Żółkiewskiej, żony hetmana1. Nietrudno przeto
zrozumieć, dlaczego Stanisław Żółkiewski, osierocony w wieku pięciu lat
ojciec przyszłego hetmana, w oparciu o powiązania rodzinne rozpoczął
kształtować swą przyszłość w życiu dorosłym2.
W KOLEINACH KLIENTELIZMU:
STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI (OJCIEC)
Stanisław Żółkiewski przez krótki okres pełnił służbę dworską u Mikołaja Herburta z Odnowa. Jednak później zdecydował się zbliżyć do
Stanisława Zamoyskiego. Byli niemal równolatkami: Zamoyski urodził się
w 1519 r., Żółkiewski – w 1520. Dobrze się znali, przez pewien czas obaj
służyli w jednej chorągwi obrony potocznej, dowodzonej przez Stanisława
Myszkowskiego. Pomiędzy Żółkiewskim i Zamoyskim istniały w zasadzie równorzędne relacje. Aczkolwiek to ojciec przyszłego kanclerza miał
znacznie mocniejszą pozycję majątkową. Wcześniej rozpoczął też karierę
w życiu publicznym, którą zwieńczył krzesłem senatorskim (kasztelanią
chełmską) i starostwem grodowym bełskim. W domu Zamoyskich były to
pierwsze godności tej rangi. W ślady ojca zaczął podążać Jan, wkraczając na
drogę imponującej kariery majątkowej i politycznej. Obserwując to, ojciec
1
A. B o n i e c k i, Herbarz polski, t. I–XVI, Warszawa 1899–1913; t. VII, s. 262–263; t. XIII,
s. 153–154; t. XIV, s. 336–337; S. B a r ą c z, Pamiątki miasta Żółkwi, wyd. II, Lwów 1877, s. 38.
2
Zarys biografii Stanisława Żółkiewskiego (ojca) przedstawiłem w dwóch artykułach:
J. U r w a n o w i c z, Od towarzysza obrony potocznej do kasztelana halickiego. Pierwszy etap kariery
Stanisława Żółkiewskiego (1520–1580), [w:] Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ,
nuntia vetustatis, red. E. Kozerska [et al.], Opole 2015, s. 183–198; idem, Senatorski okres w biografii
Stanisława Żółkiewskiego, [w:] „Hortus bellicus”. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej. Prace ofiarowane Profesorowi Mirosławowi Nagielskiemu, red. K. Bobiatyński, P. Gawron, K. Kossarzewski,
P. Kroll, D. Milewski, Seria: „Biblioteka Epoki Nowożytnej”, R. II, 2016, t. 5, Warszawa 2017,
s. 81–100.
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przyszłego hetmana uznał, że warto kontynuować związki z Jelitczykami.
Być może to pod wpływem i Stanisława, i Jana Zamoyskich Żółkiewski
porzucił katolicyzm na rzecz kalwinizmu. Jest to hipoteza warta rozważenia. Dokonałoby się to u schyłku panowania Zygmunta Augusta. Pod
koniec lat siedemdziesiątych XVI w. nastąpił zaś powrót na łono Kościoła
katolickiego. Wiele wskazuje na to, iż hipotetyczna konwersja miała utylitarny, a nie religijny czy ideowy wymiar3.
Kariera Jana Zamoyskiego nabrała rozpędu podczas dwóch pierwszych
bezkrólewi i dekady rządów Stefana Batorego. Jej początkiem było przejęcie
w 1572 r. – po śmierci ojca – starostwa bełskiego. Stanisław Żółkiewski
pozwolił się wprzęgnąć do rydwanu tej kariery. I nie był to już związek
równorzędny. Żółkiewski zdecydował się podporządkować i instytucjonalnie, i nieformalnie – jako klient Jana Zamoyskiego. Przynajmniej od
1573 r. został surogatorem bełskim, czyli zastępcą starosty w czynnościach
urzędowych. Najwyraźniej sam Zamoyski wskazał go na tę funkcję. W roku
1576 również na jego wniosek Stefan Batory wydał Żółkiewskiemu oficjalną
nominację na surogatorię bełską. Był to urząd znaczący, gdyż dysponował
on rzeczywistymi kompetencjami sądowymi i administracyjnymi. Surogator
(podobnie jak mianowany przez starostę podstarości) bardzo często zastępował, wręcz wyręczał starostę w pełnieniu obowiązków. Aczkolwiek
w powszechnym odbiorze szlachty była to funkcja mniej prestiżowa od
urzędów ziemskich, pomimo to, że w większości stanowisk nie dysponowały one realnymi uprawnieniami.
Podczas dwóch pierwszych bezkrólewi Stanisław Żółkiewski dbał przede
wszystkim o utrzymywanie wpływów Zamoyskiego na terenie województw
ruskiego i bełskiego. Ale również – jako poseł na sejmy – zaznaczył swą
aktywność w skali ogólnopaństwowej. Podczas sejmu koronacyjnego
Henryka Walezego w 1574 r. reprezentował województwo ruskie. Posłem
z tegoż województwa został wybrany na elekcję w 1575 r. Odegrał wówczas ważną rolę: stał się głosem szlachty województw ruskiego, bełskiego
i podolskiego. W imieniu tej szlachty oświadczył, że starosta bełski w swej
wypowiedzi będzie wyrazicielem jej poglądów. Przygotował w ten sposób
3
Hipotezę tę opieram na następujących przesłankach. Na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XVI w. kościół w Żółkwi został przekształcony w zbór. Cząstkę rodowego gniazda posiadał jeszcze wówczas Stanisław, najstarszy żyjący przedstawiciel domu
Żółkiewskich. Jednym z patronów zboru był Paweł, bratanek Stanisława, blisko z nim związany. Prawdopodobnie wraz z ojcem dokonał konwersji starszy syn, Mikołaj, gdy młodszy
Stanisław pozostał przy katolicyzmie. Utylitarne traktowanie konwersji potwierdza sprawa
innego wyboru wyznaniowego, związanego z prawosławnym biskupstwem włodzimiersko-brzeskim. Żółkiewski, będąc katolikiem, otrzymał na nie od Stefana Batorego ekspektatywę po
władyce Teodozym Łazowskim. Prawa do biskupstwa odsprzedał Melecemu Chreptowiczowi,
archimandrycie Ławry Pieczerskiej. Tak więc indyferentyzm wyznaniowy i instrumentalne
podejście do religii niewątpliwie charakteryzowało ojca hetmana. Zob. J. U r w a n o w i c z,
Od towarzysza…, s. 183–198.
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grunt pod zdecydowaną, antyhabsburską w treści filipikę wygłoszoną przez
Zamoyskiego4. Swoją aktywność kontynuował na zjeździe w Jędrzejowie
i następnie w Krakowie. Podczas sejmu koronacyjnego Stefana Batorego
w 1576 r. posłował z województwa bełskiego5.
Usługi i wsparcie świadczone Zamoyskiemu godził Żółkiewski ze
służbą publiczną. Aktywnie dawał odpór inkursjom tatarskim na kresach
południowo-wschodnich. Uczestniczył z pewnością w dwóch kampaniach
Batorego: pskowskiej (1579) i wielkołuckiej (1580). W wyprawie pskowskiej
zapewne nie brał już udziału. Za swoje zasługi, ale i dzięki instancji –
wówczas już kanclerza – Jana Zamoyskiego uzyskał od Stefana Batorego
w 1578 r. nadanie na starostwo medyckie. W 1580 r. zaś król nominował
go na kasztelanię halicką również za protekcją kanclerza. Było to pierwsze
krzesło senatorskie w domu Żółkiewskich osiągnięte, co warto podkreślić,
z pominięciem kariery urzędnika ziemskiego. Nadto Zamoyski – zachowując tytuł starosty bełskiego – wyjednał Żółkiewskiemu przywilej,
przekazujący mu miasto Bełz wraz z jurysdykcją starościńską, sobie natomiast zatrzymując intraty ze wsi należących do tego starostwa. Stanisław,
będąc senatorem, w dalszym ciągu więc sprawował przez pewien czas
obowiązki surogatora6. W roku następnym protekcja Zamoyskiego skutkowała awansem Żółkiewskiego na województwo bełskie. Zapewne także
zasługą kanclerza była pierwsza nominacja urzędnicza dla starszego syna
Żółkiewskiego, Mikołaja. Tydzień po ojcu uzyskał on przywilej królewski
na urząd chorążego lwowskiego7.
Awanse Stanisława (ojca) i Mikołaja były klasycznym przykładem realizacji klientelizmu awansu przez obu Żółkiewskich – przyjmując klasyfikację
wprowadzoną przez Antoniego Mączaka. Nie miał on natomiast charakteru
klientelizmu przetrwania8, gdyż postępujący równocześnie awans majątkowy zależał przede wszystkim od aktywności samego ojca hetmana; także
od zawieranych przez niego korzystnych mariaży. Sytuacja majątkowa
4
Scriptores Rerum Polonicarum, t. XXII, [Ś. O r z e l s k i], Bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572–1576,
wyd. E. Kuntze, Kraków 1917, s. 426–434 (cyt. dalej: SRP); W. S o k o ł o w s k i, Politycy schyłku
złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa
1997, s. 185.
5
Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572–1655, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej,
Kraków 2020, s. 52. Ponadto z województwa bełskiego posłował jeszcze na sejmy 1556/1557,
1569 i – ostatni raz – w 1578 r. Zob. ibidem, s. 71.
6
Центральний Державний Історичний Архів України у м. Лъвові, Fond 1, opys 1,
diło 18, s. 43, Gr. bełskie, jako surogator występował m.in. jeszcze w kwietniu 1581, zapewne
wkrótce przestał pełnić tę funkcję. Zob. Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy,
oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987, nr 85.
7
Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku, oprac. H. Gmiterek,
R. Szczygieł, Kórnik 1992, nr 381; Urzędnicy województwa ruskiego…, nr 778. Mikołaj Żółkiewski
zakończył karierę urzędniczą jako podkomorzy lwowski.
8
A. M ą c z a k, Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII wieku,
Warszawa 2000, s. 42.
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Żółkiewskiego pozwalała mu nawet na incydentalne udzielanie kanclerzowi
pożyczek, rzędu 500 zł9. Natomiast po osiągnięciu tego punktu w swojej
karierze Żółkiewski zaczął zmieniać stan relacji z kanclerzem. Stopniowo
zmniejszał swą aktywność jako klient na stosunek bardziej równorzędny,
partnerski. O nowym charakterze relacji świadczy m.in. list Zamoyskiego
do sekretarza wielkiego Piotra Tylickiego. Kanclerz prosi go, by kandydata do nominacji na prestiżową i zamożną prawosławną archimandrię
żydyczyńską uzgadniać z wojewodą Żółkiewskim. Niezastosowanie się
do tego zalecenia może „zjednać niechęć” Żółkiewskiego w stosunku do
Zamoyskiego, czego najwyraźniej kanclerz i hetman wielki koronny się
obawiał10.
Spór graniczny, który Żółkiewski pozwolił sobie wytoczyć Zamoyskiemu,
może również świadczyć o uwalnianiu się od zależności. Dotyczył on
rozgraniczenia dzierżonych przez kanclerza wsi należących do starostwa
bełskiego ze wsią stanowiącą uposażenie wojewody bełskiego. Spór rozstrzygany był przez komisarzy królewskich11. Wojewoda bełski wreszcie
osiągnął zupełną emancypację spod wpływów Zamoyskiego: swojego
ostatniego awansu, na prestiżowe województwo ruskie, nie tylko nie zawdzięczał Zamoyskiemu, lecz osiągnął go poza jego wiedzą! Nominacja
na ten urząd wystawiona została przez kancelarię mniejszą, którą kierował Wojciech Baranowski podkanclerzy koronny. Znamienne, że jeszcze
przeszło pół roku od mianowania Zamoyski wciąż nazywał młodszego
Żółkiewskiego wojewodzicem bełskim. Najwyraźniej utracił on nie tylko
wpływ na nominacje, lecz także dostęp do informacji o nich12.
POD ZNAKIEM LOJALNOŚCI: STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI (SYN)
Równolegle z dokonującą się zmianą statusu Żółkiewski stymulował,
lub przynajmniej aprobował, podążanie swoich synów koleinami własnych
relacji z Zamoyskim. Najpierw – na krótko – wkroczył na tę drogą starszy
syn Mikołaj. Później zaczął nią dążyć – znacznie dłużej i forsowniej – przyszły hetman. Należy zaznaczyć, że przez cały senatorski okres działalności
A. T a r n a w s k i, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego, Lwów 1935, s. 276, 304.
J. Zamoyski do P. Tylickiego, z Bełza, 8 IV 1585, [w:] Archiwum Jana Zamoyskiego, t. IV,
wyd. K. Lepszy, Kraków 1948, s. 19–22 (dalej: AJZ); W. T y g i e l s k i, Listy, ludzie, władza.
Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Warszawa 2007, s. 170.
11
AJZ, t. IV, s. 409.
12
Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Zbiór dokumentów pergaminowych, nr
7911; Urzędnicy województwa ruskiego…, nr 1252, nominacja z 26 XI 1585; J. Zamoyski do P. Tylickiego, z Zamościa, 12 VI 1586, AJZ, t. IV, s. 66. Po sejmie 1585 r. w sposób wyraźny rozeszły
się drogi Stefana Batorego i Zamoyskiego. Zob. E. D u b a s - U r w a n o w i c z, O nowy kształt
Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576–1586, Warszawa 2013, s. 204–205.
9
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Żółkiewski zachowywał bierną, ale niewzruszoną lojalność polityczną
wobec kanclerza i hetmana wielkiego koronnego.
W odróżnieniu od relacji wojewody ruskiego – w okresie przed uzyskanymi awansami – z Janem Zamoyskim stosunki jego młodszego syna
Stanisława posiadały formę klientelizmu zawoalowanego. Pomimo to, że
Zamoyski był zaledwie o pięć lat starszy od Żółkiewskiego (ur. 1547), od
początku występował on w charakterze mentora, a później protektora
przyszłego hetmana. Owe relacje podszyte były więzami – chyba autentycznej – przyjaźni.
Stanisław Żółkiewski (syn) związał się z Janem Zamoyskim przynajmniej
od 1566 r. Wyedukowany na studiach zagranicznych Zamoyski wywierał
wpływ na formację intelektualną Żółkiewskiego, który miał za sobą naukę
w szkole katedralnej we Lwowie. Ważną, praktyczną rolę w kształtowaniu
jego poglądów miało uczestnictwo w orszaku Zamoyskiego, który – jako
jeden z posłów – został wydelegowany do Paryża przez sejm elekcyjny
z 1573 r. Posłowie mieli poinformować Henryka Walezego o dokonanej
elekcji na tron Rzeczypospolitej. Drugim zadaniem było przedłożenie
elektowi do akceptacji warunków umowy, którą stanowiły przyjęte przez
sejm dokumenty
Podróż przez kraje Rzeszy: ziemie elektora brandenburskiego, Saksonię,
Hesję, Lotaryngię, wreszcie przez terytorium Francji, pozwalała na poznanie
ich z autopsji. W samym Paryżu Żółkiewski zetknął się z kulturą i obyczajowością dworu francuskiego. Zetknął się też z odmiennościami ustrojowymi,
jak też ówczesną francuską myślą ustrojowo-prawną. Miał okazję spotkać
Jeana Bodina, który z inicjatywy francuskiego dworu królewskiego został
tłumaczem polskiego poselstwa, jako że Henryk Walezy nie znał łaciny.
Jednakże próżno szukać echa poglądów Bodinusa w pismach, wypowiedziach czy działaniu Żółkiewskiego. Zasada absolutyzmu, niepodzielnej
i nieograniczonej suwerennej władzy przysługującej królowi, była mu obca.
Ważniejsza dla jego poglądów była praktyczna lekcja, jaką niosły za sobą
długie, żmudne i pełne zwrotów negocjacje, toczone przez posłów z przedstawicielami Walezego w Paryżu13. Młody Żółkiewski mógł dzięki temu
wyciągnąć wnioski, że negocjowana umowa pomiędzy narodem szlacheckim
a królem elektem stanowiła przejaw suwerenności szlachty. Obowiązek
zaprzysiężenia prawa przez króla świadczyć miał o nadrzędności prawa
nad monarchą, co wyrażone zostało w dobitnej formule: In Polonia lex est
rex, non rex est lex. Pośród obowiązujących monarchę zasad ustrojowych
ważne miejsce stanowiła zasada tolerancji religijnej. Nierespektowanie
prawa przez króla mogło skutkować skorzystaniem z uprawnienia do
13
AJZ, t. I, wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904, s. 446–447; Diariusz poselstwa polskiego do
Francji po Henryka Walezego w 1573 roku, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Wrocław 1963, s. X–XI,
18–109.
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wypowiedzenia mu przez szlachtę posłuszeństwa. Zasady te stanowiły
osnowę – spisanych później, zaś zatwierdzonych dopiero przez Stefana
Batorego – Artykułów henrykowskich14.
Zamoyski był nie tylko mentorem Żółkiewskiego. Wielokrotnie publicznie podkreślał również łączące ich więzy pokrewieństwa. Gwoli przykładu
przytaczam kilka takich sytuacji. Pod strażą w kwaterze Żółkiewskiego
w obozie wojsk królewskich pod Pskowem znajdował się dworzanin królewski Gołkowski. Miał on stanąć przed sądem hetmańskim Zamoyskiego,
lecz zbiegł z aresztu. Zamoyski uskarżał się przed ks. Janem Piotrowskim,
że Żółkiewski: „obchodzi się […] ze mną nie jako krewny, wziął go
do siebie na więzienie i potem upuścił”. Jednak Piotrowski uważał, że
w uciecze Gołkowskiego nie było udziału przyszłego hetmana15. W liście
wystosowanym do Antonia Possevina Zamoyski mocno podkreślał fakt
pokrewieństwa z Żółkiewskim. Legat papieski pełnił funkcję pośrednika
w negocjacjach (prowadzonych równolegle z trwającym wciąż oblężeniem
Pskowa) pomiędzy posłami Rzeczypospolitej a wysłannikami Iwana IV
w sprawie zawarcia rozejmu. Żółkiewski otrzymał od kanclerza Zamoyskiego
pełnomocnictwo do sprawowania funkcji łącznika pomiędzy nim a negocjatorami. Akcentowane pokrewieństwo miało uwiarygodnić wobec Possevina
ustny przekaz Żółkiewskiego, dotyczący zarówno celów, jak i taktyki negocjacyjnej16. Powierzenie zaś tej delikatnej, wymagającej dyskrecji funkcji
Żółkiewskiemu świadczyło o zaufaniu, jakim obdarzał go kanclerz i hetman
wielki koronny. I jeszcze jeden przykład: w relacjach Zamoyskiego dotyczących bitwy pod Byczyną, stoczonej przez niego z wojskami arcyksięcia
Maksymiliana Habsburga, adresowanych do Zygmunta III, senatorów
i szlachty, jedna z głównych informacji brzmiała: „Brat mój p. Żółkiewski
postrzelon”17. Rzeczywiście odniesiony w udo postrzał z broni palnej był
poważny. Dawał się też później Żółkiewskiemu we znaki.
Jan Zamoyski wytworzył wobec Stanisława Żółkiewskiego (syna) postawę
jednocześnie: mentora, krewnego i przyjaciela; i nie była ona pozorowana,
lecz autentyczna. Ale w ramach tak zakreślonej konwencji przyszły hetman
wypełniał sumiennie z zaangażowaniem powinności politycznego klienta,
14
Zagadnienia prawne dotyczące umowy zawieranej pomiędzy szlachtą a królem zostały przedstawione przez W. U r u s z c z a k a, Historia państwa i prawa polskiego, t. I: 966–1795,
Warszawa 2010, s. 199, 203, 211; Zob. także: D. M a k i ł ł a, Artykuły henrykowskie (1573–1576).
Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012, s. 121–166.
15
Ks. J. P i o t r o w s k i, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków, wyd. A. Czuczyński,
Kraków 1894, s. 133–135.
16
J. Zamoyski do posłów, obóz pod Pskowem, 17 XII 1581, [w:] AJZ, t. II, wyd. J. Siemieński, Warszawa 1909, s. 124–125; tenże do A. Possevina, obóz pod Pskowem, 17 XII 1581,
ibidem, s. 126.
17
AJZ, t. IV, Byczyna, 25 I 1588, s. 149, 151. W liście do szlachty kaliskiej, napisanym tego
samego dnia, ujął to bardziej oficjalnie: „P. wojewodzic ruski, p. Żółkiewski barzo ranion”.
Zob. ibidem, s. 152.
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stopniowo ewoluując do pozycji lojalnego współpracownika. Jakość więzów klientalnych poddana została szczególnej próbie podczas ostatnich
lat rządów Stefana Batorego i bezkrólewia po jego śmierci.
Pierwszy czas próby nastąpił w latach 1584–1585. Miał wówczas miejsce w Rzeczypospolitej najgłębszy kryzys polityczny podczas rządów
Stefana Batorego, spowodowany tzw. sprawą Zborowskich. Miała ona
implikacje i uwarunkowania międzynarodowe. Niewątpliwie jednak największe konsekwencje przyniosła ona na gruncie polityki wewnętrznej.
Sprawa Zborowskich została celowo sprokurowana przez króla i kanclerza.
Celem tej akcji miało być osłabienie opozycji, skutkiem – doprowadzenie
do wzmocnienia władzy królewskiej18. Rachuby Stefana Batorego i Jana
Zamoyskiego sprowadzały się do tego, że uderzenie w starą elitę możnowładczą (symbolizowaną przez Zborowskich) zostanie poparte przez elitę
nową (do której m.in. zaliczali się Żółkiewscy, a i Zamoyscy nie byli starą
elitą możnowładczą), zawdzięczającą awans polityce nominacyjnej króla
i kanclerza. Narzędziem wykorzystywanym w tej rozgrywce miał być –
utworzony przez Zamoyskiego – system klientalny, dzięki któremu mogło
powstać zwarte stronnictwo, czyli – jak to wówczas określano – fakcja,
której częścią byli ojciec i synowie Żółkiewscy.
Działania przeciwko domowi Zborowskich rozpoczęły się od uderzenia
w jego najsłabsze ogniwo, Samuela Zborowskiego. Ciążył na nim dziesięcioletni już wyrok banicji za zabójstwo kasztelana przemyskiego Andrzeja
Wapowskiego, dokonane pod bokiem króla Henryka Walezego podczas
sejmu koronacyjnego. Samuel Zborowski został pojmany w maju 1584 r.
w Piekarach koło Proszowic we dworze jego siostrzenicy, Katarzyny ze
Stadnickich Włodkowej. Dokonał tego oddział wysłany przez Zamoyskiego
– jako starosty generalnego krakowskiego – dowodzony przez Mikołaja
Uhrowieckiego podstarościego krakowskiego. Wśród uczestników akcji
był Stanisław Żółkiewski junior. Jak podaje relacja, zapewne stronnicza,
bo powstała w kręgu Zborowskich, podczas ataku na dwór Włodkowej
był on wyjątkowo aktywny19. Piekary były wprawdzie posiadłością położoną na terenie podlegającym jurysdykcji Zamoyskiego jako starosty,
jednakże naruszony przy tym został zwyczajowy przywilej miru domu
szlacheckiego. Współudział w ataku na dwór chluby Żółkiewskiemu nie
przynosił. Dwa tygodnie po pojmaniu Zborowskiego Żółkiewski, stojąc
u boku Zamoyskiego na blankach murów wawelskiego zamku, oglądał kaźń
E. D u b a s - U r w a n o w i c z, O nowy…, s. 61–66; eadem, Mężowie stanu, awanturnicy czy
zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku, Warszawa 2018, s. 386–492; S. G r z y b o w s k i,
Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 167–178; L. K i e n i e w i c z, Senat za Stefana Batorego, Warszawa
2000, s. 184–188.
19
Uwięzienie Samuela Zborowskiego opisane przez krewnych jego, [w:] Pamiętniki do życia
i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1846, s. 52–60.
18
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Samuela. Zachowania te świadczą o wysokim poziomie zaangażowania
Stanisława juniora w sprawy kanclerza i hetmana wielkiego koronnego.
Kolejny etap rozgrywki rozegrał się na sejmikach przedsejmowych
przed sejmem z 1585 r., ostatnim za panowania Batorego. Włączył się do
niej wojewoda bełski z oboma synami, Mikołajem i Stanisławem. Ale to
aktywność młodszego z synów zdecydowanie przyćmiła działania i ojca,
i brata. To wojewodzic bełski – jak konsekwentnie nazywają go źródła
z tego okresu – był głównym organizatorem kampanii sejmikowej stronnictwa Zamoyskiego20. Jednakże jego uwaga skoncentrowała się przede
wszystkim na sejmikach dwóch województw, bełskiego i ruskiego.
Z przebiegu i uchwał sejmiku bełskiego Żółkiewski był zadowolony.
Jakkolwiek szlachta z tego województwa – gdzie znajdował się matecznik
wpływów Zamoyskiego jako wieloletniego starosty – ośmieliła się wbić
mu szpilę w jednym z punktów instrukcji, postulując, by starostowie
sprawowali sądy osobiście, a nie przez surogatorów21. Sytuacja w województwie ruskim była bardziej skomplikowana, a i mniejsze były tam
wpływy kanclerza. Natomiast większe – niż na sejmiku bełskim – wpływy mieli stronnicy Zborowskich. Najliczniejszą grupę uczestników tego
zgromadzenia stanowili „neutralistowie”, którzy nie identyfikowali się
z żadnym ze stronnictw. Gra toczyła się o przeciągnięcie ich na swoją
stronę. By wzmocnić pozycję kancelarian (jak stronników Zamoyskiego
określa strona przeciwna), zmobilizował on do przyjazdu na sejmik do
Sądowej Wiszni aż sześciu senatorów. Czuwać nad ich działaniami miał
wojewoda bełski Żółkiewski. Ponadto obecni tu byli: arcybiskup lwowski
Jan Dymitr Solikowski i czterej kasztelanowie.
Pierwszy dzień obrad sejmikowych przebiegał raczej po myśli kancelarian, aczkolwiek kasztelanic bełski musiał stymulować proceres (w tym
własnego ojca) do aktywniejszej obrony Zamoyskiego. Sytuacja zmieniła się
diametralnie dnia następnego dzięki wystąpieniu Jana Herburta chorążego
lwowskiego. Zaprezentował się on jako (rzeczywisty) krewny i (rzekomy)
stronnik kanclerza i pod takim kostiumem przypuścił na niego zawoalowany atak.
Wojewodzic bełski w relacji złożonej Zamoyskiemu trafnie zauważył,
że Herburt w swojej oracji położył nacisk na obronę praw i wolności.
Dyskretnie tylko zasygnalizował związek tej obrony ze sprawą Zborowskich.
Poprzez taki zabieg retoryczny przyczynił się jednak o wiele bardziej
skutecznie do zablokowania, nawet skompromitowania działalności
20
S. Żółkiewski do A. Koniecpolskiego, Zamość, 1 IX 1584, [S. Żółkiewski], Listy, wyd.
T. L.[ubomirski], Kraków 1868, s. 7–8.
21
S. Żółkiewski do J. Zamoyskiego, z Bełzu, 2 XI 1584, AJZ, t. III, wyd. J. Siemieński,
Warszawa 1913, s. 376–377; Artykuły sejmiku bełskiego 31 października 1584, [w:] SRP, t. XVIII,
Dyaryusze sejmowe r. 1585, wyd. A. Czuczyński, Kraków 1901, s. 354–358.
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Zamoyskiego i kancelarian, niż robili to jawni stronnicy Zborowskich.
Przekonał tych, którzy nie opowiadali się za żadną ze stron konfliktu,
natomiast „homines imperitos zatrwożył” – zauważył Żółkiewski. Podczas
obrad zdenerwowany rzucił Herburtowi w oczy, że wystąpienie jego było
motywowane względami osobistymi i materialnymi, gdyż kanclerz nie
poparł go w zabiegach o starostwo jaworowskie. Obaj sięgnęli do szabel,
lecz ich rozdzielono. W rezultacie wystąpienia Herburta kancelarianie ani
nie zdołali doprowadzić do przyjęcia instrukcji sejmikowej zgodnej z ich
intencjami, ani nie mogli przeforsować swoich kandydatów na posłów.
Ale nie oznacza to, iż przewagę uzyskali zwolennicy Zborowskich. Górę
wzięła neutralistyczna większość22.
Sytuacja zaistniała na sejmiku wiszeńskim w grudniu 1584 r. w szerszym planie ukazała, że świadoma politycznie, samodzielna gospodarczo
szlachta w tym czasie potrafiła uniknąć zależności od magnata, nawet
tak potężnego jak Zamoyski. Potrafiła odrzucić narrację narzucaną przez
zwalczające się strony i podjąć samodzielną decyzję zgodną ze swymi
przekonaniami. W węższym planie owa sytuacja obrazuje, jak osobiście
odebrał porażkę kancelarian Żółkiewski, tym samym jak silnie identyfikował
się z Zamoyskim. Bowiem jego incydent z Herburtem podczas sejmiku,
gdy podczas sprzeczki błysnęły szable, miał swój ciąg dalszy. Po pół roku
z okładem, gdyż taki okres upłynął od wydarzeń na sejmiku wiszeńskim,
Żółkiewski zdecydował się wyzwać Herburta na pojedynek.
Fakt jest faktem, Herburt do pojedynku nie stanął. Być może pomimo
– ponawianych w listach – apelów o dyskrecję, by nie ingerowały osoby
postronne (a może właśnie dzięki nieprzestrzeganiu owych apelów) „przyjaciele spolni” wyperswadowali pojedynek i zapośredniczyli ugodę? Można
też odnieść wrażenie, że adwersarzom bardziej zależało na szermierce
słownej niż na białą broń. Trzeba też przyznać, że wojewodzic bełski był
bardziej zdeterminowany, by skrzyżować szable niż chorąży lwowski23.
Sejm z roku 1585 zdominowany został przez sąd sejmowy nad Andrzejem
i Krzysztofem Zborowskimi. Żółkiewski junior zjawił się na nim jako
członek asysty Zamoyskiego; senior uczestniczył w obradach jako senator
i dlatego zdołał zaznaczyć swoje stanowisko jako uczestnik procesu sejmowego. Wojewoda bełski – podobnie jak większość senatorów – stał na
22
Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps II 6876, k. 53, „Informacja o sejmiku w Wiszni”,
b.d. [1584]; S. Żółkiewski do J. Zamoyskiego, z Jaworowa, 24 XII 1584 r., AJZ, t. III, s. 388–392;
Votum pana Jana Herborta chorążego lwowskiego na sejmiku w Wiszni die 20 decembris 1584, [w:]
SRP, t. XVIII, Dyaryusze…, s. 404–418; A. P r o c h a s k a, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa
1927, s. 9–10; W. T y g i e l s k i, Listy…, s. 239–241.
23
Korespondencja Żółkiewskiego z Herburtem dotycząca pojedynku znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, rkps 347, s. 225–228 i rkps 1577, s. 431–434;
A. P r o c h a s k a, op. cit., s. 9, 291–292, błędnie podał, że na pojedynek wyzwany został Jan
Szczęsny Herburt.
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stanowisku, że Stefan Batory może być w jego trakcie jednocześnie i stroną,
i sędzią. Decyzję Zamoyskiego dotyczącą porwania i egzekucji Samuela
Zborowskiego uznał za słuszną, gdyż jego zdaniem należało przestrzegać
prawa. Prymas Stanisław Karnkowski imieniem izby poselskiej i senatorów
zaapelował do króla, by w ferowanym wyroku miłosierdzie monarsze
wzięło górę nad surowością prawa. Większość senatorów poparła to stanowisko. Natomiast Żółkiewski senior znalazł się pośród sześciu senatorów
przeciwnych skorzystaniu przez króla z prawa łaski wobec Krzysztofa.
W wyniku wyroku sądu sejmowego Krzysztof Zborowski został skazany
na infamię oraz konfiskatę dóbr. Zarzuty wobec Andrzeja Zborowskiego
nie zostały rozpatrzone podczas procesu24.
Rozstrzygnięcia zapadłe na sądzie sejmowym zakończyły pewien etap
sprawy Zborowskich. Ale nie był to koniec kryzysu politycznego wywołanego tą kwestią. Strategiczny cel Zamoyskiego: wzmocnienia pozycji króla
poprzez wymianę elity władzy, nie został osiągnięty. Reakcja społeczeństwa
szlacheckiego na śmierć Samuela Zborowskiego radykalnie zmniejszała –
w perspektywie przyszłego bezkrólewia – szanse na tron Rzeczypospolitej
samego Zamoyskiego lub popieranego przezeń kandydata. W dodatku
po sejmie 1585 r. drogi zgodnie dotychczas działającego tandemu, króla
i kanclerza, rozeszły się. Konsekwencje kryzysu politycznego będą miały
istotny wpływ na przebieg interregnum po śmierci Stefana Batorego.
Podczas trzeciego bezkrólewia nastąpił wyraźny podział stref działania
pomiędzy Żółkiewskimi. Stanisław – świeżo nominowany wojewoda ruski
– i Mikołaj mieli w swej pieczy sejmik województwa ruskiego. Stanisław
junior aktywny był na terenie województwa bełskiego, z którego został
wybrany na posła na sejm konwokacyjny25.
I to właśnie konwokacja stała się głównym forum działania przyszłego
hetmana. Starał się on neutralizować wszelkie ataki skierowane przeciwko
– nieobecnemu na sejmie konwokacyjnym – Zamoyskiemu. Między innymi
wobec zarzutów postawionych kanclerzowi przez kasztelana gnieźnieńskiego Jana Zborowskiego (wspartego przez Stanisława Górkę wojewodę
poznańskiego), dotyczących egzekucji Samuela i sądu sejmowego nad
Krzysztofem Zborowskimi, ripostował, że należy wysłuchać też drugiej
strony. Pojawiło się np. żądanie, żeby zablokować na granicach państwa
wjazd bratanków zmarłego króla, Andrzeja i Baltazara Batorych, jako
ewentualnych kandydatów do tronu, gdyż mogliby wpływać na elekcję
ze względu na to, że są spowinowaceni z Zamoyskim. Wojewodzic ruski
24
SRP, t. XVIII, Dyaryusze…, s. 3, 188; L. K i e n i e w i c z, Senat…, s. 129; E. D u b a s - U r w a n o w i c z, O nowy…, s. 146.
25
Akta sejmikowe województwa bełskiego…, s. 89; J. U r w a n o w i c z, Żółkiewscy w trzecim
bezkrólewiu (1586–1588), [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku,
red. M. Markiewicz [et al.], Katowice 2016, s. 180–199.
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odpowiedział, że należy w takim razie uniemożliwiać wjazd wszystkim
innym posłom zagranicznym, z cesarskimi na czele.
Dyskusja nad obroną granic południowo-wschodnich przerodziła się
w spory nad kompetencjami hetmańskimi. Pojawiły się głosy, by nowe
wojsko, powołane dla obrony granicy południowo-wschodniej, wyłączyć
spod komendy Zamoyskiego, gdyż jako kanclerz powinien on pojawić
się na elekcji. Znów odwoływano się do jego powinowactwa z Batorymi,
argumentując przeciwko powierzeniu mu komendy nad nowo tworzonymi
oddziałami. Przeciwnicy Zamoyskiego przy tej okazji piętnowali również
kumulowanie kompetencji buławy i pieczęci w jednym ręku.
W odpowiedzi Żółkiewski przekonywał, że urząd hetmana, podobnie
jak kanclerza, był dożywotni. Kanclerstwo i hetmaństwo nie stanowiły
incompatiblitas. Zamoyski miałby przybyć na elekcję jako kanclerz, bez
asysty roty wojskowej przynależnej hetmanowi. Jego obecność na elekcji
uniemożliwiałaby dowodzenie nowymi zaciągami. Zaproponował, by
komendę nad nimi objął Mikołaj Herburt, podkomorzy halicki, którego
zresztą rekomendował na tę funkcję na przedkonwokacyjnym sejmiku
ruskim sam Zamoyski.
Wojewodzic ruski dobrze się spisał i poprzez swoją aktywność, zaangażowanie, umiejętności retoryczne zdołał ochronić kompetencje swego pryncypała.
Zawarty został kompromis, w wyniku którego Mikołaj Herburt, kandydat
kancelarian, otrzymał komendę nad nowymi zaciągami, natomiast Mikołaj
Jazłowiecki – dowództwo nad załogą Kamieńca. Kompetencje hetmańskie
Zamoyskiego pozostały nienaruszone26. Stopień zaangażowania w sprawę
kanclerza był na tyle wysoki, że anonimowy autor diariusza sejmowego
określił Żółkiewskiego cancellarianus acerrimus, czyli jako najżarliwszy (ale
też można tłumaczyć: najbystrzejszy lub najostrzejszy) kanclerzyk27.
W ferworze polemiki wojewodzic ruski dawał się też ponieść emocjom.
Ostro starł się w izbie poselskiej z Janem Herburtem, niedawnym przeciwnikiem w niedoszłym pojedynku, a niebawem – szwagrem. Poszło o wniosek
Żółkiewskiego (któremu sprzeciwił się chorąży lwowski) o wykluczenie
z sali obrad osób nieuprawnionych – w domyśle „pachołków” Zborowskich
– którzy mieli przeszkadzać wotującym posłom. Marszałek izby poselskiej
Stanisław Uchański uczynił zadość wnioskowi Żółkiewskiego. Ale sprawa
ta miała dalsze konsekwencje. Gdy po skończonych obradach wojewodzic
ruski wyjeżdżał z zamku królewskiego, usunięty wcześniej z izby poselskiej sługa Jana Zborowskiego kasztelana gnieźnieńskiego cisnął w niego
czekanem, lecz na szczęście chybił. Zaskoczony Żółkiewski na wszelki
26
P. G a w r o n, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646,
Warszawa 2010, s. 188–192.
27
SRP, t. XI, Dyjaryjusze sejmowe r. 1587. Sejmy konwokacyjny i elekcyjny, wyd. A. Sokołowski,
Kraków 1887, s. 36–42.
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wypadek upewnił się: „A namnież to? Odpowiedział on sługa: na ciebież
z kurwysynu”. Wojewodzic ruski w tym momencie jeszcze powstrzymał
się od reakcji, nie chcąc doprowadzić do zaognienia sytuacji. Natomiast
gdy dwa dni później natknął się w mieście na owego sługę Zborowskiego,
począł gonić za nim z szablą w ręku aż na Pragę, gdzie rozpoczął oblężenie jego kwatery. Na pomoc oblężonemu pośpieszyli słudzy Zborowskich
i Górki. Królowa Anna Jagiellonka usiłowała swoim autorytetem uspokoić
sytuację. Incydent ten wszakże sprawił, że Żółkiewski – pod wpływem
interreksa Stanisława Karnkowskiego – opuścił obrady i przed końcem
konwokacji wyjechał z Warszawy. Jego przeprawa przez most na Wiśle,
w „asyście” sług Zborowskich i Górki, była obserwowana z okien i tarasów
zamku królewskiego28.
Po swoim wyjeździe z Warszawy, w liście adresowanym do uczestników konwokacji, wojewodzic ruski obszernie opisał zaistniałą sytuację.
Trzeba przyznać, że uczynił to raczej obiektywnie. Przemilczał jedynie swój
odwetowy atak na „specjalistę” od czekana i jego kwaterę. Sam incydent
przedstawił przede wszystkim w kategoriach politycznych i prawnych,
a nie osobistej krzywdy. Nawiązał do toczonych podczas sejmu dyskusji
nad instytucją urzędu marszałkowskiego i zakresu sądów marszałkowskich.
Położył nacisk na rolę i rangę izby poselskiej29. I sama sytuacja, i treść
listu Żółkiewskiego wywarły na uczestnikach konwokacji duże wrażenie.
W rezultacie składane były w grodach protestacje przez część posłów.
Dyshonor odniesiony przez posła bełskiego wypomniał podkomorzy bełski
Stanisław Trajan Rachoński w uniwersale zwołującym sejmik relacyjny po
konwokacji. Do sprawy kilkakrotnie, krytycznie odniósł się też kanclerz
Zamoyski: „Czekan za posłem wyciśnion, fukami senatorowic, gonion
poseł, gdy odjeżdżał, przez ludzi zbrojne”30.
Przebieg konwokacji i jej uchwały rzutowały i na sejmiki zwołane po
jej zakończeniu, i na elekcję. Sytuacja ta skutkowała obiorem dwóch elektów: królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazy i arcyksięcia Maksymiliana
Habsburga. Stanisław Żółkiewski junior zdawał się być konsekwentnym
zwolennikiem kandydatury królewicza Zygmunta. Jan Zamoyski, niechętny
forsowanej przez Annę Jagiellonkę kandydaturze Wazy, długo optował na
rzecz „Piasta”, nie precyzując, kto personalnie miał nim być. Dopiero pod
wpływem prymasa Karnkowskiego zdecydował się na poparcie Zygmunta.
28
Ibidem, s. 43, 47; [R. H e i d e n s t e i n], Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti
libri XII, Francofurti ad Moenum 1672, s. 245.
29
[S. Ż ó ł k i e w s k i], Pisma […] kanclerza koronnego i hetmana, wyd. A. Bielowski, Lwów
1861, s. 385–388; list ten napisany został między 5 a 9 III 1587.
30
AJZ, t. IV, list z 24 III 1587, s. 110; Akta sejmikowe województwa bełskiego…, s. 93. Były
to m.in. protesty posłów ze strefy wpływów Zamoyskiego, czyli z województwa ruskiego,
bełskiego i ziemi chełmskiej. Zob. J. U r w a n o w i c z, Żółkiewscy…, s. 182–187.
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W ten sposób wojewodzic ruski bodaj po raz pierwszy wyraźnie zaznaczył
swój dystans wobec politycznego wyboru kanclerza31.
Ale to oręż Zamoyskiego, przy współudziale Żółkiewskiego, przyniósł
rozstrzygnięcie w rozgrywce o tron Rzeczypospolitej. Wojewodzic ruski
uczestniczył w obronie Krakowa przed wojskami dowodzonymi przez
Maksymiliana Habsburga w końcu listopada 1587 r. Obrona stolicy przez
Zamoyskiego umożliwiła Zygmuntowi wjazd do miasta i odbycie koronacji.
Wiktoria odniesiona pod Byczyną, uwięzienie arcyksięcia przez kanclerza
i traktaty będzińskie zdecydowanie przesądziły o utrwaleniu Zygmunta III
Wazy na tronie Rzeczypospolitej32.
Król dostrzegał, ile w tym było zasługi kanclerza i hetmana wielkiego
koronnego. Nie mógł mu więc odmówić wynagradzania popieranych
przez niego osób. Dzięki temu Stanisław Żółkiewski doczekał się wreszcie pierwszych godności i finansowych profitów. W roku 1588 otrzymał
nominację ma hetmaństwo polne i przywilej na starostwo hrubieszowskie
(od 1587 był też tenutariuszem kałuskim). W roku 1590 – jako drugi przedstawiciel swego domu – uzyskał urząd senatorski, kasztelanię lwowską33.
Stanisław Żółkiewski solennie zasłużył sobie na te zaszczyty – służbą
królowi i Rzeczypospolitej. Paradoksalnie przyszły one dzięki pełnieniu
tej służby u boku Zamoyskiego i poprzez jego poparcie.
Bardzo szybko doszło do weryfikacji lojalności Żółkiewskiego wobec
Zamoyskiego po uzyskanych awansach. Konstytucja sejmowa z 1590 r.
znacząco poszerzyła kompetencje hetmańskie. Opozycyjnie nastawiona
szlachta, w pierwszym rzędzie wielkopolska, rozpoczęła przeciwko temu
walkę. Trafnie bowiem uznała, że nowe prawo wzmacniało przede wszystkim
osobistą pozycję Zamoyskiego. Hetman wielki rozpoczął przeciwdziałanie,
imając się różnych środków. Jednym z nich było zainspirowanie konfederacji wojskowej w Glinianach we wrześniu 1590 r. Zwykle skonfederowani
żołnierze wypowiadali hetmanowi posłuszeństwo i wybierali własnych
dowódców. Tym razem wojsko nie tylko nie wypowiedziało posłuszeństwa
hetmanowi wielkiemu Zamoyskiemu, ale w dodatku przystąpił do związku
hetman polny Żółkiewski i stanął na jego czele. Była to rzadka sytuacja
w dziejach konfederacji wojskowych. Dla uczestników i obserwatorów
Ibidem, s. 191–193.
J. U r w a n o w i c z, Działalność militarna Stanisława Żółkiewskiego w świetle jego biografii,
„Studia Historyczno-Wojskowe” 2014, t. IV, s. 31–78.
33
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski [et al.],
Kórnik 1992, nr 145; Urzędnicy województwa ruskiego…, nr 846; K. C h ł a p o w s k i, Starostowie
w Małopolsce 1565–1668, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. IV, red. A. Izydorczyk,
A. Wyczański, Warszawa 1986, s. 105–178. Zamoyski chciał jeszcze wyjednać dla Żółkiewskiego
starostwo kamionkowskie, lecz Zygmunt III nie zgodził się na to. Zob. M.A. P i e ń k o w s k i,
Trudna droga do władzy w Rzeczypospolitej. Sejm koronacyjny Zygmunta III 1587/1588 i sejm pacyfikacyjny 1589 roku, Warszawa 2021, s. 337.
31
32
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sceny politycznej instrumentalne wykorzystanie wojska w rozgrywce politycznej było oczywiste, zaś hetman polny nie tylko to zaakceptował, lecz
osobiście w tym uczestniczył34. Piastując już buławę, i zasiadając krzesło
senatorskie, nadal zajmował się kontrolą spraw Zamoyskiego na sejmikach,
przede wszystkim na sejmiku bełskim35.
Obserwując relacje zachodzące pomiędzy obu wodzami, daje się zauważyć, że hetman wielki wolał prowadzić działania zbrojne, mając u swego
boku hetmana polnego. Znał bowiem i doceniał wcześniejsze poczynania
wojskowe Żółkiewskiego z okresu kampanii Stefana Batorego: wielkołuckiej (z 1580 r., gdy z rozkazu królewskiego Zamoyski oblegał i zdobywał
Wieliż) i pskowskiej (z 1581 r., zwłaszcza wówczas, gdy po odjeździe
z obozu Stefana Batorego jako hetman wielki samodzielnie kontynuował
oblężenie Pskowa); także świeże poczynania w obronie Krakowa i bitwie
pod Byczyną. Dlatego też w obu kampaniach mołdawsko-wołoskich, znaczonych starciami zbrojnymi pod Cecorą (1595) i Bukowem (1600), jak też
w kampanii inflanckiej 1601–1602 obaj hetmani stali na czele armii koronnej.
Znamienne, że w osiemnastoletnim okresie, gdy równocześnie piastowali
buławy, tylko dwukrotnie scedował Zamoyski na Żółkiewskiego samodzielną komendę. Za pierwszym razem były to działania zbrojne prowadzone
przez Żółkiewskiego przeciwko powstaniu kozackiemu Semena Nalewajki
w 1596 r. Drugi przypadek miał miejsce podczas kampanii inflanckiej.
Podczas oblężenia przez obu hetmanów Białego Kamienia (Weissenstein,
Paide) armii koronnej mogła zagrozić odsiecz ze strony szwedzkiego wojska,
skoncentrowanego pod Rewlem (Tallin), pod wodzą Reinholda Anrepa.
Żółkiewski z rozkazu Zamoyskiego wyruszył komunikiem spod Białego
Kamienia i rozbił siły szwedzkie (czerwiec 1602)36. Sądzę, że hetman wielki,
„z natury cunctator” (jak kilkanaście lat po tej kampanii pisał o nim sam
Żółkiewski)37, nazbyt rzadko wykorzystywał aktywny, dynamiczny sposób
prowadzenia działań wojennych przez hetmana polnego.
Finałem kampanii inflanckiej Zamoyskiego i Żółkiewskiego było zdobycie Białego Kamienia. Ponieważ hetman wielki nie miał zamiaru powracać na ten teatr działań wojennych, król Zygmunt III zaproponował,
by to Żółkiewski przejął dowodzenie. Hetman polny – pod wpływem
Zamoyskiego – odmówił królowi38. W tej sytuacji Zygmunt III powierzył
34
AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dział II (dalej: AR II), rkps 238; M. C i a r a, Konfederacje wojskowe w Polsce w latach 1590–1610, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1989,
t. XXXI, s. 63 nn.
35
Akta sejmikowe województwa bełskiego…, s. 121–122, list S. Żółkiewskiego do J. Zamoyskiego, ze Starzysk, 6 IX 1593, w związku z sejmikiem deputackim.
36
J. U r w a n o w i c z, Działalność…, s. 31–78.
37
[S. Ż ó ł k i e w s k i], Pisma…, s. 297, list do sekretarza w. kor., z Baru, 4 XI 1618.
38
SRP, t. VIII, Archiwum domu Radziwiłłów, Kraków 1885, s. 168, J. Zamoyski do K. Radziwiłła „Pioruna” z Kiesi, 23 X 1602 r.
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komendę Janowi Karolowi Chodkiewiczowi. Wywarta presja na decyzję
Żółkiewskiego była ewidentną próbą instrumentalnego wykorzystania
hetmana polnego w prowadzonej przez kanclerza wielkiego politycznej
walce z królem. Żółkiewski – w poczuciu lojalności wobec Zamoyskiego
– zgodził się w tej rozgrywce biernie uczestniczyć. Ale była to też inna
sytuacja niż podczas konfederacji gliniańskiej. Zamoyski był już mocno
skonfliktowany z Zygmuntem III, był liderem antykrólewskiej opozycji.
Żółkiewski był natomiast regalistą z przekonania. Źle czuł się w napięciu
wywołanym poczuciem lojalności wobec mentora i patrona a postawą
regalisty.
Konflikt pomiędzy Janem Zamoyskim a Zygmuntem III sprawił, że kolejne
nadania królewskie dla Żółkiewskiego nie miały już związku z protekcją
kanclerza. Stanowiły one nagrodę za dokonania hetmana polnego. Zgoda
na przejęcie po bracie Mikołaju starostwa medyckiego (1596) wynikała
jeszcze z wcześniejszego konsensu królewskiego na tę cesję. Ale nadanie
dóbr na Ukrainie wiązać należy ze stłumieniem powstania Nalewajki.
W roku 1597 otrzymał bowiem Żółkiewski na „wieczność” obszerną włość
baryszpolską. Była ona zaliczana do tzw. pustyń, znajdujących się za Białą
Cerkwią. Składała się z trzech miast i sześciu wsi. Dzięki temu hetman
polny stał się jednym z pierwszych Polaków, którzy zaczęli budować
swą pozycję gospodarczą na Ukrainie39. Zapewne za to samo dokonanie
otrzymał też Żółkiewski starostwo w Kamionce (1598). Udział w kampanii mołdawsko-wołoskiej z 1600 r. zaowocował otrzymaniem starostwa
w Rohatynie (1601)40. Następnie w awansach i nominacjach Żółkiewskiego
zauważa się dłuższą przerwę. Była ona spowodowana tym, że dwór był
mu niechętny z powodu lojalności okazywanej Zamoyskiemu. Sytuacja
ta utrzymywała się po śmierci hetmana i kanclerza wielkiego koronnego, gdy zwolniony z lojalności Żółkiewski mógł otwarcie demonstrować
swój regalizm. Wciąż nie do końca ufający Żółkiewskiemu Zygmunt III
dopiero w 1608 r. awansował go na województwo kijowskie, nagradzając
za prokrólewską postawę okazaną podczas rokoszu sandomierskiego.
Natomiast zasługi położone w trakcie wojny prowadzonej z carstwem
moskiewskim zaowocowały nadaniem starostw międzyrzeckiego (1611)
i barskiego (1613)41. Ale na uzyskanie buławy wielkiej po Zamoyskim, na
której Żółkiewskiemu szczególnie zależało, musiał on czekać niemal 13 lat.
Dopiero za wstawiennictwem królowej Konstancji i – wpływowej szarej
eminencji na dworze królewskim – Urszuli Meierin Zygmunt III zdecydował się na sejmie 1618 r. nadać hetmanowi polnemu buławę wielką.
H. L i t w i n, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000, s. 180, 188.
K. C h ł a p o w s k i, Starostowie…, s. 105–178.
41
Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas,
W. Kłaczewski, Kórnik 2002, nr 400; K. C h ł a p o w s k i, Starostowie…, s. 105–178.
39
40
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Dodatkowo wręczył mu też pieczęć wielką, ku zdziwieniu nie tylko posłów i senatorów, ale i zaskoczeniu samego nominata42. Dopiero teraz
król definitywnie zdjął z Żółkiewskiego odium współpracy z Zamoyskim.
W odróżnieniu od relacji kanclerza Zamoyskiego z Żółkiewskim wojewodą ruskim na niwie gospodarczej jego stosunki z hetmanem polnym były
bardziej intensywne. Żółkiewski umożliwiał Zamoyskiemu przejmowanie
dóbr. Tak było np. z dobrami posażnymi jego drugiej żony, Krystyny
z Radziwiłłów Zamoyskiej. Tuż przed swoją śmiercią w 1580 r. odstąpiła
ona (za zgodą kanclerza) dobra opatowskie i pleszewskie Żółkiewskiemu.
Ten zaś, kilka miesięcy po jej śmierci, zrzekł się ich na rzecz Zamoyskiego.
Dopomógł również w przejęciu dóbr Oleśnickich (Niemirowa, Krynic i in.),
o które trwały długotrwałe spory prawne. Żółkiewski w 1603 r. nabył
prawa do sumy 16 500 zł, stanowiącej zadłużenie tych dóbr. Następnie
natychmiast przelał owe prawa na Zamoyskiego, dzięki czemu uzyskał on
intromisję w te dobra43. Wspierał też go pożyczkami. Na kampanię inflancką Żółkiewski udzielił Zamoyskiemu kredytu w wysokości 10 000 zł44.
Świadczy to także o ówczesnych możliwościach finansowych hetmana polnego. Relacje gospodarcze przynosiły też profity Żółkiewskiemu. Między
innymi figuruje on – i to już jako hetmana polny i kasztelan lwowski –
pośród dzierżawców dóbr Zamoyskiego45. Wydaje się wszakże, że większe
korzyści ze współpracy na niwie gospodarczej odnosił kanclerz i hetman
wielki koronny.
Porównanie relacji obu Żółkiewskich, ojca i syna, z Zamoyskim
prowadzi do interesujących wniosków. Niewątpliwie stosunki te miały
charakter klientalny. Ale o ile w przypadku wojewody ruskiego był to
klientelizm w czystej postaci, który dzięki poparciu patrona prowadził
do awansu społecznego i politycznego klienta, o tyle przypadek hetmana
miał inny charakter. Zamoyski występował wobec Żółkiewskiego juniora
nie tyle jako patron, ile – może przede wszystkim – jako mentor, przyjaciel i krewny. Taka forma przyczyniła się do utrwalenia i wzmocnienia
więzów klientalnych. Być może był to świadomy zabieg Zamoyskiego,
który wyniknął z doświadczeń wyniesionych z relacji z Żółkiewskim ojcem. Kanclerz zauważył, że po osiągnięciu awansu senatorskiego klient
zaczął emancypować się spod jego wpływów. Ale możliwe, że był to
rezultat szczerych intencji i odniesień Zamoyskiego wobec hetmana. Bez
względu na motywacje – był to zabieg skuteczny. Nie można napotkać
na żadne próby emancypacyjne młodszego z Żółkiewskich. Zwraca też
uwagę mocniejszy aspekt gospodarczy relacji klientalnych w przypadku
W. L e i t s c h, Das Leben am Hof König Sigismunds III von Polen, Bd. III, Wien 2009,
s. 2017; J. S e r e d y k a, Sejm z 1618 roku, Opole 1988, s. 126.
43
A. T a r n a w s k i, Działalność…, s. 34, 48, 81–82.
44
Ibidem, s. 294.
45
Ibidem, s. 128.
42
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syna niż ojca. Jednakże i w tym drugim przypadku priorytet miał awans
społeczno-polityczny nad gospodarczym.
Można też zaobserwować długi okres dochodzenia do awansów. Trwał
on blisko dwie dekady w przypadku obu Żółkiewskich, i ojca, i syna, zanim
Zamoyski użył swych możliwości protekcyjnych wobec każdego z nich.
Była to swego rodzaju długoterminowa inwestycja ze strony Żółkiewskich,
która mogła, chociaż nie musiała, zaowocować profitami w przyszłości.
Okres oczekiwania na awans uległ skróceniu, licząc od momentu, w którym Zamoyski mógł użyć realnie swej protekcji. Jako punkt wyjściowy
przyjmuję podkanclerstwo koronne uzyskane przez niego w 1576 r. W odniesieniu do Żółkiewskiego seniora pierwszy awans senatorski przyszedł
po czterech latach od tego momentu. Żółkiewski junior na otrzymanie
dygnitarstwa, buławy polnej, musiał zasługiwać dużo dłużej – 12 lat, zaś
na pierwsze krzesło senatorskie oczekiwał kolejne dwa lata. Zwraca też
uwagę fakt, że godności senatorskie ojca i syna przyszły z pominięciem
hierarchii urzędów ziemskich.
Wydłużenie czasu oczekiwania na posłużenie się protekcją przy
nominacjach dla Żółkiewskiego juniora mogło wynikać z doświadczeń
Zamoyskiego wyniesionych ze współpracy z jego ojcem. Zamoyski mógł
zaobserwować, jak osiągnięcie awansu do elity senatorskiej powoduje wzrost
zainteresowania króla takim senatorem, zakłócając politykę protekcyjną
patrona. Zwykle zależało monarsze na odciągnięciu nowego senatora od
opozycji antykrólewskiej poprzez jego zneutralizowanie, a najlepiej – włączenie do stronnictwa regalistów. Mógł to czynić (i czynił) przy pomocy
nowych awansów oraz nadań królewszczyzn – z pominięciem protekcji
dotychczasowego patrona. Widać to wyraźnie przez pryzmat ostatniej
nominacji senatorskiej Stefana Batorego dla Stanisława Żółkiewskiego na
województwo ruskie. Być może dlatego okres posłużenia się protekcją
w interesie Żółkiewskiego juniora Zamoyski aż tak wydłużył. Mechanizm
zaś zakłócania protekcji patrona przez politykę nominacyjną króla jeszcze
wyraźniej widać w postępowaniu Zygmunta III wobec Żółkiewskiego juniora. Panujący – wprawdzie skąpo – jednakże okazywał swoją łaskę wobec
hetmana nawet wówczas, gdy Zamoyski był w bardzo ostrym konflikcie
z królem. Również od czasu do czasu przypominał sobie o hetmanie po
śmierci kanclerza, chociaż uważał, że wciąż ciągnie się za nim odium
„zamojszczyka”, aktywnego członka fakcji kanclerza. I nie niwelował
nieufności królewskiej konsekwentny, świadczony słowem i czynem, regalizm Żółkiewskiego. Dopiero w ostatnich latach życia hetmana – i to pod
wpływem najbliższego otoczenia – Zygmunt III zaszczycił Żółkiewskiego
upragnioną przez niego buławą wielką i dodatkowo – pieczęcią wielką
koronną, o którą ten w ogóle nie zabiegał. Wzmocnił swą łaskę nadaniem
starostwa jaworowskiego.
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OPIEKA I PRÓBA MENTORSTWA:
ŻÓŁKIEWSCY I TOMASZ ZAMOYSKI
Na temat stosunków zachodzących pomiędzy jedynym synem kanclerza,
także jego matką, Barbarą z Tarnowskich, a hetmanem dysponujemy już
dużą wiedzą46. Dlatego też odniosę się do owych relacji z perspektywy
Żółkiewskiego w kontekście i na tle omówionych powyżej uzależnień
zachodzących pomiędzy Zamoyskimi i Żółkiewskimi.
Jan Zamoyski za swego życia ustanowił 11 opiekunów do opieki nad
dziećmi oraz administracją wszystkich dóbr po swojej śmierci. Wśród
nich byli m.in.: Jerzy Zamoyski biskup chełmski, Marek Sobieski wojewoda lubelski, Mikołaj Zebrzydowski marszałek wielki koronny. Jednak
pośród tego grona to hetman polny i kasztelan lwowski nieformalnie, ale
zapewne zgodnie z intencją kanclerza, stał się opiekunem generalnym.
Ponad owymi opiekunami głównym opiekunem – tytularnie – pozostawał
król47. Opieka nad osobą Tomasza i dobrami nieordynackimi miała trwać
do osiągnięcia przez niego 18. roku życia, czyli do 1612 r. Nad dobrami
ordynackimi formalnie miała obowiązywać jeszcze dalsze sześć lat, lecz
faktycznie ustała wraz uzyskaniem pełnoletności.
Żółkiewski czuł się nie tylko opiekunem prawnym za wolą kanclerza
Zamoyskiego. Poczuwał się także do opieki z powodów rodzinnych.
Stąd w sprawach Tomasza często zabierała głos żona hetmana, Regina
z Żółkiewskich. Swoje listy do Tomasza podpisywała jako ciotka (przypominam, że była siostrą cioteczną Jana Zamoyskiego). Stanisław Żółkiewski
określał się jako szwagier, zaś Jan, syn hetmanostwa, podpisywał się jako
brat. Był on niemal rówieśnikiem (ur. około 1593) Tomasza, przez pewien
czas razem odbywali naukę w Akademii Zamojskiej, mieli wspólnego preceptora Szymona Szymonowica. Znamienne jest jednak to, że ich relacje
były raczej oficjalne i niezbyt intensywne48.
Natomiast Regina Żółkiewska mocno zaangażowała się w opiekę nad
Tomaszem. Można odnieść wrażenie, że często – na prośbę męża – wyręczała go w tych obowiązkach. Ślady owego zaangażowania widać m.in.
w korespondencji z matką Tomasza, Barbarą Zamoyską. Hetmanowa przykładowo pisała do kanclerzyny na temat długotrwałych poszukiwań osoby
do opieki nad Tomaszem, która zyskałaby akceptację zarówno Barbary, jak
A.A. W i t u s i k, Młodość Tomasza Zamoyskiego, Lublin 1977, passim; P. T y s z k a, W cieniu
wielkiego kanclerza – Barbara z Tarnowskich Zamoyska, Warszawa 2015, passim.
47
A. T a r n a w s k i, Działalność…, s. 259, 401–402.
48
AGAD, Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ), rkps 406, s. 1, J. Żółkiewski do T. Zamoyskiego, z Żółkwi, 13 III 1608. Zachowały się jedynie pośrednie informacje dotyczące krótkiej
obecności Jana Żółkiewskiego w uczelni zamojskiej. Nauki raczej w niej nie ukończył. Zob.
Album studentów Akademii Zamojskiej, oprac. H. Gmiterek, Warszawa 1994 – nie zawiera wpisu
dotyczącego immatrykulacji Jana.
46
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i pozostałych opiekunów. Ostatecznie na taką osobę został wyznaczony
Andrzej Srzedziński. W imieniu męża i swoim dopytywała się u Barbary
o przyczyny nieobecności Tomasza na pogrzebie „paniej sandomierskiej”,
Zofii z Ocieskich Tarnowskiej, jego babki. Absencja zaskoczyła Żółkiewską,
jako że hetman zalecał obecność na pogrzebie.
Z zachowanej korespondencji wynika również bliskość obu pań. Za
pośrednictwem Tomasza wojewodzina kijowska ofiarowała kanclerzynie
„ruski obrazek”, ikonę św. Mikołaja. Syn ikonę matce przesłał, po uprzednim wyświęceniu jej przez biskupa Zamoyskiego49. Łączyło je zainteresowanie sprawami publicznymi. Regina Żółkiewska wykazywała się też
ich bardzo dobrą znajomością i chętnie dzieliła się opiniami na ten temat.
Gwoli przykładu warto przytoczyć jej lapidarną, dosadną opinię dotyczącą
rokoszu sandomierskiego, skierowaną do Barbary Zamoyskiej: „Wszystkich
nas to dolega, a czy nas też P. Bóg kiedy uspokoi, i da też stan rycerski
w taką klubę wprawić w jakiej by miał być?”50. Nic przeto dziwnego, że po
śmierci matki Tomasza konsultowała z nim termin pogrzebu tak, by móc
samej w nim uczestniczyć51. Żółkiewski bowiem w tym czasie zajęty był
obowiązkami hetmańskimi pod obleganym Smoleńskiem. Także po śmierci
Barbary Zamoyskiej hetmanowa poczuwała się do obowiązku, aby wytykać
Tomaszowi postępowanie bezprawne i niemoralne. Otóż – bez konsultacji
z opiekunami – zamierzał on wyzuć z arendy wdowę po Adamie Burskim,
ongiś nauczycielu Tomasza (wraz z sierotami po nim). Regina Żółkiewska
sięgnęła do korespondencji z Barbarą i wysłała Zamoyskiemu jakiś dawny
jej list, by w ten sposób wesprzeć własną argumentację, krytyczną wobec
zamysłów Tomasza dotyczących wdowy Burskiej52.
Hetman Żółkiewski starał się rzetelnie wywiązywać z funkcji opiekuna. Nie było to łatwe, gdyż często zatrudniały go obowiązki wojskowe
a pomiędzy opiekunami szybko zaczęło dochodzić do konfliktów. Mikołaj
Zebrzydowski, jeden z opiekunów, a zarazem jeden z przywódców rokoszu
sandomierskiego, wykorzystywał dochody z dóbr ordynacji zamojskiej na
rzecz finansowania akcji rokoszowej. Żółkiewski zdecydowanie wystąpił
przeciw tym działaniom53. W sytuacji narastającego konfliktu Stanisław
Żółkiewski stał się osobą, do opinii której odwoływali się nie tylko inni
49
AGAD, AZ, rkps 289, s. 8, T. Zamoyski do B. Zamoyskiej z Zamościa, 15 IV 1610;
P. Tyszka, W cieniu…, s. 120–121.
50
AGAD, AZ, rkps 287, s. 1, R. Żółkiewska do B. Tarnowskiej z Żółkwi, 14 XI 1607; s. 4,
z Rubieszowa [Hrubieszowa], 14 III 1609; s. 5, z Żółkwi, 15 IV 1610 – m.in. dzieli się informacjami spod Smoleńska, przekazując wieści, które otrzymała od hetmana. P. T y s z k a, W cieniu
wielkiego…, s. 168–177.
51
AGAD, AZ, rkps 406, s. 5, R. Żółkiewska do T. Zamoyskiego, z Żółkwi, 19 V 1610.
52
Ibidem, s. 7, R. Żółkiewska do T. Zamoyskiego ze Lwowa, 1 VIII 1611; A. P r o c h a s k a,
op. cit., s. 288.
53
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 59–60.
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opiekunowie, ale darzyła hetmana zaufaniem również wdowa po Janie
Zamoyskim. Wobec coraz wyraźniejszych przejawów nadciągającego rokoszu w maju 1606 r. zgromadzeni w Zamościu opiekunowie: Stanisław
Żółkiewski, Jerzy Zamoyski i Mikołaj Uhrowiecki, podjęli decyzję, że wojewoda krakowski nie będzie mógł korzystać do swoich celów z majątków
Tomasza54. A warto pamiętać, że Żółkiewski i Zebrzydowski byli filarami
stronnictwa Zamoyskiego za życia kanclerza. Dodatkowo byli spowinowaceni – Dorota z Herburtów, żona Zebrzydowskiego, była siostrą Reginy
Żółkiewskiej, żony hetmana.
Niewłaściwe postępowanie niektórych spośród opiekunów Tomasza sprawiało, że jego matka, Barbara Zamoyska, składała skargi do Zygmunta III.
Wobec Żółkiewskiego nie zgłaszała pretensji, podkreślając wręcz, że otrzymuje
od niego „łaskawe otuchy”. Natomiast rozumie, że wsparcie z jego strony
nie mogło być wystarczająco efektywne ze względu na „ciężary urzędu jm
[hetmana], za którymi często nad nadzieję, oddalać się jm przychodzi”55.
Ale nawet pochłonięty obowiązkami hetmańskimi Żółkiewski starał
się sumiennie sprawować opiekę. W razie trudności, podobnie jak matka
Tomasza, zwracał się o pomoc do króla. Z obozu wojsk koronnych oblegających Smoleńsk donosił Barbarze Zamoyskiej, że poprosił Zygmunta III
– formalnie głównego opiekuna Tomasza – o osobistą interwencję. Chodziło
o nadużycia w majątkach Tomasza, których dopuszczać się mieli biskup
chełmski Jerzy Zamoyski i wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski.
Relacjonował Tarnowskiej skutki swej interwencji: „Pisze JKMść do jm ks.
biskupa chełmskiego i do jm pana wojewody krakowskiego […] nie życząc,
żeby koszty i wydatki niepotrzebne miały być czynione” z dóbr Tomasza56.
Hetman uważał, że służba publiczna dla Rzeczypospolitej, szczególnie
zaś służba wojskowa, jest podstawowym obowiązkiem obywatela. W takim
duchu wychowywał swego syna Jana. Zabrał go ze sobą pod Smoleńsk
do obozu wojsk królewskich. Podobnej postawy oczekiwał najwyraźniej
od Zamoyskiego. Ale, co ciekawe, to nie on stymulował Tomasza w tym
kierunku. Najwyraźniej zlecił tę funkcję żonie Reginie. Ta zaś wywiązała
się z misji dyskretnie i taktownie. Pod pozorem, że opisywała sytuację
syna, który zwracał się do niej o wyjednanie u ojca zgody, żeby mógł
opuścić obóz wojskowy i powrócić do nauki, stwierdzała w liście do
Tomasza, że, owszem, nauka jest pożyteczna. Lecz „widząc takie wojska
i dzieła rycerskie, może się [Jan Żółkiewski] też czego nauczyć, i samam
54
W. U r b a n i a k, Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji ugrupowania
politycznego, Warszawa 1995, s. 40–41. Wiadomo, że Zebrzydowski pobrał z kasy Ordynacji
Zamojskiej na cele rokoszu przynajmniej 14 900 zł. Zob. J. M a c i s z e w s k i, Wojna domowa
w Polsce (1606–1609), Wrocław 1960, s. 143; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 159.
55
RS, Extranea IX Polen, nr 104, B. Zamoyska do Zygmunta III, z Krzeszowa, 1 IV 1609.
56
AGAD, AZ, rkps 707, s. 161, S. Żółkiewski do B. Tarnowskiej, obóz pod Smoleńskiem,
1 V 1610; P. T y s z k a, W cieniu…, s. 164–166.
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jest do tego skłonna, żeby się wrócił po jakimś czasie do nauk”57. Czytając
ów list odnosi się nieodparte wrażenie, że Żółkiewskiej nie o Jana, lecz
o Tomasza chodziło i że była to zawoalowana sugestia pod jego adresem,
by podjął on próbę praktycznej edukacji poprzez służbę wojskową. W liście
do Barbary Tarnowskiej zaś również wspomniała o chęci powrotu Jana do
nauk. Równocześnie podkreśliła, że hetman po ojcowsku troszczył się, by
synowi podczas prac oblężniczych pod Smoleńskiem nie stała się krzywda.
Tym samym zdawała się sugerować, że podobnie będzie zachowywał się
i wobec Tomasza. Żółkiewska tak pisała do Zamoyskiej: Janowi „nie na
rękę, że jm [Stanisław Żółkiewski] nie każe mu za sobą jeździć [scil.: pod
mury], bo niebezpieczno, kule częste latają koło głowy jm i wielkie, posłał mi pan krajczy [Jan Daniłowicz] kamienną tak wielką, jako nawiętszy
kamień co rąbki taczają [podkr. J.U.]”58.
Po blisko półrocznych doświadczeniach wojskowych Jan Żółkiewski
na krótko opuścił obóz wojsk królewskich pod Smoleńskiem. Zapewne
towarzyszył w drodze do domu szwagrowi, Janowi Daniłowiczowi krajczemu koronnemu, który uzyskał zwolnienie z obozu „dla poratowania
niesposobnego zdrowia swego”59. W kwietniu 1610 r., tuż przed Wielkanocą,
hetmanowic na kilka dni pojawił się w Zamościu i spotkał się z Tomaszem.
Jak pisał on w liście do matki, Żółkiewski miał zabiegać u swych preceptorów z Akademii Zamojskiej o możliwości eksternistycznej lub zaocznej
nauki, „aby chcieli czytać osobno” to, co sam przygotował z wcześniej zadanych mu prac. Zamoyski wyrażał wszakże wątpliwość w odniesieniu do
pomysłu młodego Żółkiewskiego: „ale nie wiem, jeśli co będzie z tego”60.
57
AGAD, AZ, rkps 406, s. 3, R. Żółkiewska do T. Zamoyskiego, z Żółkwi, 2 XII 1609;
L. P o d h o r o d e c k i, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1998, s. 50.
58
AGAD, AZ, rkps 712, s. 167, R. Żółkiewska do B. Zamoyskiej. Cytat pochodzi z niedatowanej ceduły (jednej spośród sześciu zachowanych ceduł – paginowanych numerami 165–170
– do listów Żółkiewskiej, znajdujących się w tej jednostce archiwalnej). Prawdopodobnie jest
to ceduła do listu pisanego z Zamościa, z 2 XII 1609 (ibidem, s. 172), jako że tego samego dnia
wojewodzina kijowska napisała list i do T. Zamoyskiego (zob. wyżej i przyp. 57). P. T y s z k a (W cieniu…, s. 172–173) traktuje tę cedułę jako fragment listu Żółkiewskiej do Zamoyskiej
z 24 XI 1609 (AGAD, AZ, rkps 406, s. 164). Autor ten błędnie odczytał treść ceduły: Janowi
„nie na rękę, że Jego Mości kazanie [sic] za sobą jeździć, bo niebezpieczno, kule częste latają
koło głowy Jego Mości i wielkie, posłał mi Pan Krajczy kamienną, tak wielką, jako największy co rzeki [sic] taczają”. Błędna lekcja prowadzi do mylnej interpretacji, że hetman wręcz
nakazywał synowi jeździć za sobą pod ogniem artyleryjskim, prowadzonym przez obrońców
Smoleńska! Wspomniany krajczy Jan Daniłowicz był mężem Zofii, starszej córki Reginy i Stanisława Żółkiewskich.
59
AGAD, AZ, rkps 287, s. 5, R. Żółkiewska do B. Zamoyskiej, z Żółkwi, 5 IV 1610.
60
AGAD, AZ, rkps 289, s. 8, T. Zamoyski do B. Zamoyskiej, z Zamościa, 15 IV 1610.
P. T y s z k a (W cieniu…, s. 129) moim zdaniem postawił błędną hipotezę, jakoby Jan Żółkiewski wbrew woli rodziców miał powrócić do nauki w Zamościu, czym mocno skonfundował
Tomasza Zamoyskiego i jego matkę. Nie ma przesłanek uzasadniających taki pogląd. Jan
Żółkiewski wkrótce powrócił pod Smoleńsk. Został lekko ranny w starciu pod Carowym
Zajmiszczem, poprzedzającym bitwę pod Kłuszynem. Był jedną z osób wręczających Zyg-
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Po zdobyciu Smoleńska hetman Żółkiewski popierał pomysł, by młody
Zamoyski wziął udział wyprawie Zygmunta III i królewicza Władysława,
która miała na celu przybycie z odsieczą załodze polskiej oblężonej w moskiewskim Kremlu oraz objęcie tronu carów61. Również Jan Żółkiewski,
odbywający wówczas peregrynację edukacyjną po Europie, z entuzjazmem
optował za tymi planami. W napisanym w Lowanium liście odpowiadał
na epistołę Tomasza: „bym był wiedział, że też wm mmp na moskiewskie
carstwo aspirujesz i do niego się gotujesz, pewnie bym się był mocniej za to
wziął”. Następnie, z wyżyn swych wojskowych doświadczeń, ale i z młodzieńczą dezynwolturą, snuł nierealistyczne plany: „Bo gdyby nam to było
poszło, łacno byśmy byli mogli orientis imperium pod władzę zasię podbić,
gdyż byśmy byli mogli z różnych stron a dosiężnie adoriri nieprzyjaciela”.
I dalej – protekcjonalnie – pochwalił intencje Zamoyskiego: „Ja jednak […]
rozumiem być powinności mojej, abym rudimentów tych, które wm snać
teraz nakładasz w służbie Rzeczypospolitej ojczyzny i króla pana swego
uprzejmym sercem powinszował wm mmp, także sercem życząc, abyś
teraz fundamenta dobrze założywszy, zawżdy był pożyteczny ojczyźnie
i sławie swojej dobrej”62. Spod szczerej, ale nieco pompatycznej treści listu
wyłania się pewien kompleks Jana wobec Tomasza. Ważne jest również
to, czego w liście nie ma: ani słowa na temat peregrinatio academica, wrażeń
z pobytu w sławnym uniwersytecie katolickim w Lowanium.
Dyskusje nad udziałem w działaniach przeciwko państwu moskiewskiemu i przygotowania do niej trwały długo. W momencie podjęcia przez
króla wyprawy na Moskwę Tomasz Zamoyski właśnie osiągnął pełnoletność i mógł już decydować samodzielnie, nie oglądając się na zdanie
opiekunów. Stanisław Żurkowski, sługa, zarazem autor – wiarygodnej
faktograficznie, ale trącącej panegirykiem – biografii Tomasza, podał, że
to Zygmunt III wydał rozkaz, by gotowe już do wymarszu siły Zamoyski
poprowadził nie na miejsce koncentracji armii królewskiej, lecz do obozu
Żółkiewskiego. Pod Tatarzyskami gromadził on wojsko w związku z zagrożeniem ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej. Wedle biografa
Zamoyski zmobilizował poczet liczący 800 ludzi63. Zygmunt III wyruszył
na odsiecz załodze Kremla na czele około 13 000 żołnierzy. Ekspedycja
armii królewskiej z jesieni 1612 r. była spóźniona, nie zdołała zapobiec
kapitulacji załogi polskiej i Moskwa została utracona64.
muntowi III zdobyte pod Kłuszynem sztandary moskiewskie. Zapewne opuścił obóz wraz
z hetmanem w kwietniu 1611 r., dwa miesiące przed kapitulacją Smoleńska. Później udał się
na edukacyjną peregrynację zagraniczną.
61
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 100–103.
62
AGAD, AZ, rkps 753, s. 38, J. Żółkiewski do T. Zamoyskiego, z Lowanium, [IV–V?]
1612. Dziękuję Pani Marcie Kupczewskiej za zwrócenie mi uwagi na ten list.
63
S. Ż u r k o w s k i, Żywot Tomasza Zamojskiego, wyd. A. Batowski, Lwów 1860, s. 10 nn.
64
J. U r w a n o w i c z, Moskiewski epilog w świetle korespondencji Jakuba Zadzika (październik 1612 – styczeń 1613), [w:] Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Bondyra,
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Zagrożenie, przeciwko któremu hetman koncentrował wojsko, było
reperkusją nieudanej interwencji w sprawy tronu mołdawskiego, podjętej
przez Stefana Potockiego starostę felińskiego. Zamierzał on osadzić na tronie
hospodarskim Konstantego Mohyłę. Ekspedycja Potockiego miała milczące
przyzwolenie królewskie. Krytycznie odnosił się do niej Żółkiewski, który
zresztą preferował innego kandydata do mołdawskiego tronu, Gabriela
Mohyłę. Ekspedycja Potockiego zakończyła się w lipcu 1612 r. klęską
pod Sasowym Rogiem w starciu z siłami mołdawsko-tatarskimi. Starosta
feliński dostał się do niewoli, Konstanty Mohyła poległ. Owa „awantura mołdawska” mogła spowodować retorsje ze strony Wysokiej Porty.
Należało się liczyć, że odbędzie się to poprzez interwencję zbrojną państwa
osmańskiego, prawdopodobnie przez wojsko mołdawskie, z pewnością –
poprzez wyprawy odwetowe Tatarów krymskich. Przeciwko temu właśnie
niebezpieczeństwu Żółkiewski zbierał wojsko pod Tatarzyskami.
W obozie wojsk hetmańskich zostało skoncentrowanych około 10 000
ludzi. Najliczniejsze pośród nich grono (6000) stanowili żołnierze konfederacji „stołecznej”, zawiązanej pod marszałkiem Józefem Cieklińskim.
Wprawdzie wypowiedzieli oni posłuszeństwo zwierzchnictwu wojskowemu,
zeszli z moskiewskiego teatru działań wojennych i – oczekując na zaległy
żołd – powstrzymywali się od prowadzenia działań zbrojnych, jednakże
w obliczu bliskiego zagrożenia zdecydowali się – wyjątkowo – służyć pod
komendą hetmana. Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły
prywatne poczty magnackie (2500). Oprócz oddziału przyprowadzonego
przez Tomasza Zamoyskiego przybyły do obozu poczty m.in. Janusza
Ostrogskiego i Jerzego Zbaraskiego. Zaledwie 1500 osób liczyli kwarciani,
zawodowi żołnierze w służbie państwowej. Struktura sił zebranych przez
hetmana uwiarygodnia stwierdzenie Żurkowskiego, że to rozkaz królewski
skierował oddział Zamoyskiego do obozu pod Tatarzyskami. Zygmunt III
nie mógł bowiem wiedzieć, że konfederaci Cieklińskiego tak licznie wzmocnią siły Żółkiewskiego. Bez ich obecności byłyby one dramatycznie małe.
Okazało się, że demonstracja zbrojna odstraszyła Tatarów i Mołdawian
od interwencji. Dysponując znacznymi siłami, Żółkiewski wymusił też na
hospodarze Stefanie Tomży podpisanie traktatu pokojowego, zawartego pod
Brahą, niedaleko Chocimia, w październiku 1612 r. Traktat przewidywał
m.in. utrzymywanie przez Mołdawię pokojowych relacji z Rzecząpospolitą,
Imperium Osmańskim i Chanatem Krymskim. Chocim miał pozostawać
obsadzony polską załogą, zaś o jego przynależności rozstrzygnąć miały
negocjacje prowadzone pomiędzy Warszawą a Konstantynopolem. Jeńcy
spod Sasowego Rogu mieli zostać uwolnieni bez okupu, w tym – Stefan
D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018, s. 209–221; J. U r w a n o w i c z, Bracia Potoccy
w działaniach przeciwko Moskwie (1609–1612). Glosa do zagadnienia, „Wieki Stare i Nowe” 2019,
t. 14 (19), s. 58–70.
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Potocki (czego strona mołdawska nie dotrzymała). Jednym z komisarzy
wydelegowanych do rozmów pokojowych był Tomasz Zamoyski. Tak
więc w obozie pod Tatarzyskami młody starosta knyszyński nabył trochę
doświadczenia wojskowego (w sensie organizacyjnym, dyscypliny, ćwiczeń
i służby obozowej), dyplomatycznego i politycznego.
Wobec malejącego zagrożenia konfederaci i poczty magnackie zaczęły
opuszczać obóz. Hetman część swych sił również rozesłał na leże zimowe,
część na obserwację szlaków tatarskich. Wówczas, na przełomie października i listopada, Tatarzy wykorzystali tę sytuację i pod wodzą Baterbeja
murzy wtargnęli w granice Rzeczpospolitej. Stacjonujący w Szarogrodzie
Tomasz Zamoyski zebrał dostępne siły i odbył pierwszy, samodzielny
chrzest bojowy. Na czele swego oddziału uderzył na kosz tatarski założony pod Mezyrowem. Tatarzy odparli wprawdzie atak, ale zwinęli kosz
i wycofali się, uprowadzając jasyr65.
I starcie, i sytuację na Ukrainie opisał starosta knyszyński w liście
do Żółkiewskiego. Hetman uznał te informacje za istotne i przekazał je
do wiadomości prymasa Wojciecha Baranowskiego i innych senatorów.
Proponował też Zamoyskiemu, by zorganizował on siatkę wywiadowczą,
która pozyskiwałaby informacje dotyczące zagrożeń na tym obszarze.
Dostarczał praktycznych rad, jak należało ją zorganizować. „Niewielkiego na
to kosztu potrzeba”, pisał, „nie żałuj na to sumptu […] gdyż jest tego wielka
potrzeba, naszli[j] wm jako najwięcej szpiegów a tak, żeby jeden o drugim
nie wiedział, żeby się potym na jedno nie zmawiali”66. W „Attestacyi”,
wystawionej Zamoyskiemu przez Żółkiewskiego kilka miesięcy po tych
wydarzeniach, podkreślał, że oddział staroty knyszyńskiego zadał Tatarom
wysokie straty, zaś ich wódz, Baterbej, został ranny od postrzału67.
Obecność w jednym obozie ze skonfederowanymi żołnierzami, a także
późniejsza wspólna walka prowadzona z czambułami tatarskimi, trwale
zapisały się w pamięci Zamoyskiego. Toteż kilka lat po wydarzeniach
zdecydował się pośredniczyć („proszony proszę”) w zabiegach o łaskę
królewską dla Józefa Cieklińskiego i Krzysztofa Jajkowskiego, skazanych
przez sąd sejmowy na infamię za przywództwo konfederacji. Powołał się
też na opinię Żółkiewskiego, który był „świadom za tą przeszłą occasią”
dobrej woli wykazanej przez konfederatów68. Ale to raczej nie hetman inspirował Zamoyskiego do wniesienia instancji za przywódcami konfederacji.
Kilkumiesięczny pobyt w obozie wojsk hetmańskich sprawił, że
Zamoyski był zapewne świadkiem powstawania konceptu, może nawet
zarysu jednego z dwóch dzieł literackich, które wyszły spod pióra hetmaS. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 10–13; A. P r o c h a s k a, op. cit., s. 108; D. S k o r u p a,
Stosunki polsko-tatarskie 1595–1623, Warszawa 2004, s. 10–11, 169–174.
66
AGAD, AZ, rkps 406, s. 11–12, S. Żółkiewski do T. Zamoyskiego, z Żółkwi, 24 XII 1612.
67
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 109.
68
RS, Extranea IX Polen, nr 104, T. Zamoyski do W. Gembickiego, z Zamościa, 1 VII 1619.
65
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na. Tym utworem jest Z swazoriej Seneki filozofa i innych niektórych autorów
zebrał żołnierz jeden w obozie pod Tatarzyskami z mężnych przykładów Pobudkę
do cnoty. Wydany anonimowo drukiem w 1618 r. utwór, lub raczej jego
pierwotny zarys, powstał w obozie w 1612 r. Żółkiewski sparafrazował
w nim suasoriae, czyli mowy, perswazje lub dialogi, formę literacką, której
twórcą był Lucius Annaeus Seneca (Starszy). W tekście hetmana dialogi
te prowadzili Spartanie, podkomendni króla Leonidasa, przed bitwą pod
Termopilami z armią szachinszacha perskiego Kserksesa. Pobudka do cnoty
jest – ubraną w kostium antyczny – czytelną paralelą do czasów i wyzwań,
wobec których przyszło żyć i działać i Żółkiewskiemu, i Zamoyskiemu,
takich jak: patriotyzm, wierność ideałom, sprawa obrony ojczyzny, miłość
do niej, śmierć za ojczyznę69. Jak twierdzi Żurkowski, starosta knyszyński
niemal codziennie bywał w namiocie hetmana. Musiał więc zetknąć się
z literackim konceptem Żółkiewskiego, możliwe, że uczestniczył w rozmowach nad formą i treścią utworu. Ta sytuacja mogła też mieć wpływ
na intelektualną formację Zamoyskiego70.
Kolejny dłuższy pobyt w obozie hetmana zaliczył Zamoyski jesienią
1613 r. Żółkiewski nakazał koncentrację sił w obozie pod Kubliczem na
Ukrainie. Starosta knyszyński stawił się tu wraz ze swym pocztem. W trakcie
półtoramiesięcznego stacjonowania ponownie miał okazję poznać zasady
organizacji armii. Po rozesłaniu przez Żółkiewskiego oddziałów na leże
zimowe Zamoyski – tradycyjnie już – udał się do Szarogrodu71.
Nawet podczas swej – blisko trzyletniej – peregrynacji zagranicznej,
Tomasz Zamoyski starał się nie tracić z pola widzenia problemu obrony kresów południowo-wschodnich. Tak też się stało jesienią w 1617 r.
Rzeczpospolita była uwikłana w wojnę z państwem moskiewskim (trwała
wyprawa królewicza Władysława po carską koronę), a z południowego
wschodu wyruszyła karna ekspedycja wojsk tureckich, tatarskich, mołdawskich i wołoskich pod komendą Iskandera paszy. Była to reperkusja
nieudanej, prywatnej interwencji książąt Michała Wiśniowieckiego i Samuela
Koreckiego w Mołdawii w latach 1615–1616 w sprawie osadzenia na tronie Aleksandra Mohyły. Przyczyniły się też do niej uporczywe napady
kozackie na wybrzeża Morza Czarnego. Hetman zamknął się w obozie
S. Ż ó ł k i e w s k i, Pobudka do cnoty, [w:] idem, Pisma…, s. 458–465. Data powstania
utworu została podana na jego XVIII-wiecznej kopii rękopiśmiennej, Biblioteka Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 175, k. 47; J. U r w a n o w i c z, Kulturowe
dokonania Żółkiewskich herbu Lubicz w końcu XVI i na początku XVII wieku, [w:] Z historii kultury
staropolskiej. Studia ofiarowane Urszuli Augustyniak, red. A. Bartoszewicz [et al.], Warszawa 2020,
s. 349–360; J. B e s a l a, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988, s. 285.
70
W posiadaniu Tomasza Zamoyskiego był rękopis Początku i progresu wojny moskiewskiej,
najważniejszego dzieła literackiego Żółkiewskiego. Wypożyczał ów rękopis m.in. znanemu
historykowi Stanisławowi Łubieńskiemu biskupowi płockiemu. Zob. A. P r o c h a s k a, op. cit.,
s. 311.
71
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 22; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 113–114.
69
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usytuowanym nad Dniestrem, niedaleko Buszy. Pośród magnackich pocztów, które zasiliły jego armię, znalazł się też oddział zmobilizowany przez
Zamoyskiego72. On sam wracał już wówczas do kraju, wciąż jednak będąc
poza jego granicami.
Tak jak pod Tatarzyskami i Kubliczem, również pod Buszą skończyło
się na demonstracji siły. Żółkiewski podpisał z Iskanderem paszą porozumienie. Jego zawartość, a jeszcze bardziej bierność hetmana, który nie
reagował, gdy część czambułów tatarskich wyszła z obozu Iskandera
i złupiła znaczne połacie kraju, wywołała protesty i krytykę nie tylko ze
strony magnatów kresowych, lecz także – szlachty. Natomiast Zygmunt III
uznał zasadność postępowania hetmana, który wolał z Iskanderem raczej
paktować, niż walczyć, aby jeszcze bardziej nie zadrażniać relacji z Wysoką
Portą. Wojna na dwa fronty była bowiem zagrożeniem dla Rzeczypospolitej.
Aby mocniej zaakcentować swoje stanowisko, król – jeszcze przed sejmem
z 1618 r. – nadał Żółkiewskiemu urząd hetmana wielkiego, długo przezeń
oczekiwany, zaś już podczas obrad sejmowych dołożył dodatkowo pieczęć
wielką koronną, której to nominacji hetman w ogóle się nie spodziewał.
Na tym samym sejmie nominację na swoje pierwsze krzesło senatorskie
otrzymał Tomasz Zamoyski, został on wojewodą podolskim73. Była to
nagroda za dotychczasowe zaangażowanie w obronę kresów południowo-wschodnich. A zaangażowanie to wynikało choćby z mocnego zakorzenienia
majątkowego w tym województwie, gdzie znajdowały się m.in. należące do
niego dobra szarogrodzkie. Żółkiewski nie miał wpływu na tę nominację.
Wrzesień 1618 r. przyniósł kolejną inkursję. Tym razem już bez wsparcia
wojsk tureckich, wbrew postanowieniom traktatowym spod Buszy, kałga
Dewlet Girej poprowadził na Rzeczpospolitą najazd Tatarów krymskich,
zaś Kantymir – białogrodzkich (budziackich). Ich siły liczyły łącznie
10 000–15 000 wojowników (relacje polskie z tego okresu przesadnie szacowały ich wielkość na 45 000–100 000 ludzi). Hetman Stanisław Żółkiewski
w założonym pod Oryninem obozie zgromadził siły liczące ponad 14 000
żołnierzy. Z tej pozycji można było kontrolować ruch wojsk nieprzyjacielskich podążających zarówno szlakiem kuczmańskim, jak i wołoskim. Pod
bezpośrednią komendą hetmana pozostawało około 4800 zaciężnych (wojska
państwowe i wojewódzkie). Natomiast blisko dwukrotnie więcej (9400 osób)
liczyły sobie poczty magnackie. Były to oddziały Krzysztofa Zbaraskiego
(ostro skonfliktowanego z Żółkiewskim), Stanisława Lubomirskiego, Janusza
Ostrogskiego, Janusza Zasławskiego, Tomasza Zamoyskiego. Wojewoda podolski miał przyprowadzić 1200 żołnierzy. Zgromadzone siły były niespójne,
jeszcze mniej spójne było dowodzenie. Magnaci ze swymi pocztami nie
chcieli iść pod komendę hetmana i stanęli w osobnym obozie. Dodatkowo
A. P r o c h a s k a, op. cit., s. 123–129; J. U r w a n o w i c z, Działalność…, s. 31–78.
J. S e r e d y k a, Sejm z 1618 roku, Opole 1988, s. 116–118, 120; Urzędnicy podolscy XIV–
XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas [et al.], Kórnik 1988, nr 647.
72
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trzeci obóz zatoczył ze swymi ludźmi Tomasz Zamoyski. W ten sposób
zaznaczał swój dystans i do Żółkiewskiego, i do antyhetmańskiej opozycji
magnackiej. W dodatku obozy były usytuowane na rozległej przestrzeni,
daleko od siebie, co utrudniało wzajemną komunikację.
Pomimo trafnego wyboru miejsca na obóz rozpoznanie zawiodło.
Pojawienie się Tatarów zaskoczyło siły polskie. Orda przypuściła atak
najpierw na obóz utworzony przez oddziały przyprowadzone przez magnatów, lecz szybko został on odparty. Wówczas natarła na stanowiska
zajmowane przez poczet Zamoyskiego. Prowadził on umiejętnie obronę
z taboru, kontratakując z użyciem jazdy. Lecz uporczywie ponawiane przez
Tatarów natarcia (według Żurkowskiego było ich aż dziewięć) osłabiły siły
Zamoyskiego. Krytyczną sytuację przezwyciężyło przede wszystkim wsparcie
ze strony oddziałów przysłanych w sukurs przez Krzysztofa Zbaraskiego.
Hetman Żółkiewski przyszedł z pomocą Tomaszowi dopiero wówczas, gdy
sytuacja była już opanowana i orda się wycofywała. Wojewoda podolski
zwinął swój obóz i połączył się z oddziałami hetmańskimi.
Stawiany opór spowodował zmianę taktyki przez Tatarów. Dewlet
Girej zostawił część swych sił pod Oryninem, zaś na czele pozostałych
ruszył po łupy i jasyr. Wtargnął głęboko na tereny Podola i Ukrainy, siejąc
zniszczenia, śmierć i rabunki. Na zwołanym kole wojskowym Żółkiewski
zaproponował prowadzenie pościgu taborem za wycofującymi się z łupami
i jeńcami Tatarami, lecz żołnierze się na to nie zgodzili. Siły polskie pod
Oryninem pozostały bierne. Tatarzy wycofali się bezkarnie74.
Sytuacja pod Oryninem dobrze ilustruje relacje Żółkiewskiego z Zamoyskim w tym momencie. Hetman uroczyście przywitał przybywającego
wojewodę podolskiego, dokonał przeglądu jego pocztu wojskowego, lecz
to raczej z własnej inicjatywy, nie zaś – jak twierdzi Żurkowski – na rozkaz
hetmański stanął Zamoyski w odrębnym obozie75. Żółkiewski z pewnością
wolałby mieć siły Zamoyskiego pod swoją bezpośrednią komendą. Być może
decyzja Tomasza podyktowana była faktem, iż pełnił on funkcję jednego
z mediatorów (obok Stanisława Lubomirskiego), którym Zygmunt III polecił zapośredniczenie pojednania pomiędzy hetmanem a skłóconymi z nim
magnatami kresowymi; zwłaszcza z książętami Zbaraskimi i Koreckimi
czy Adamem Hieronimem Sieniawskim, ale także z Janem Karolem
Chodkiewiczem i Zbigniewem Ossolińskim76. Z tego też powodu nie stanął z magnatami we wspólnym obozie. Ale bardziej prawdopodobne jest
S. Żółkiewski do J. Zadzika (wydawca błędnie zidentyfikował adresata jako W. Gembickiego), z Baru, 4 XI 1618, [S. Ż ó ł k i e w s k i], Pisma…, s. 294–301; S. Ż u r k o w s k i, op. cit.,
s. 36–39; D. S k o r u p a, Stosunki…, s. 209–213; P. N o w a t k i e w i c z, Orynin 28 IX 1618,
Zabrze 2009, s. 60–71.
75
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 35.
76
RS, Extranea IX Polen, nr 104, T. Zamoyski do W. Gembickiego, z Zamościa, 21 VIII
1618.
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to, że – w jakiejś mierze – uznawał racje przeciwników Żółkiewskiego,
może nawet się z nimi solidaryzował. Być może post factum zgadzał się
też z opinią Krzysztofa Zbaraskiego, czołowego adwersarza i krytyka
Żółkiewskiego, który tak oceniał swą obecność pod Oryninem: „Bym ja
był do tego przeklętego obozu nie chodził, mniej bym był miał szkody,
a więcej bym mógł sprawić” przeciw Tatarom77. Równocześnie wojewoda
podolski poczuwał się wciąż jeszcze do więzów lojalności wobec hetmana.
Żółkiewski zrozumiał postawę Zamoyskiego, ale jej nie akceptował.
Dlatego ociągał się z przyjściem z pomocą wojewodzie podolskiemu, gdy
jego podkomendni ostatkiem sił odpierali ataki tatarskie. Była to intencjonalna, praktyczna lekcja udzielenia młodzikowi moresu przez starego
hetmana, aczkolwiek słowa takie z ust Żółkiewskiego pod Oryninem
raczej nie padły. Współczesne wydarzeniom źródła ich nie odnotowują.
Przytacza je dopiero Stanisław Kobierzycki w dziele wydanym 37 lat po
opisywanych wypadkach78. Podjęta przez Tomasza Zamoyskiego próba
mediacji pomiędzy zwaśnionymi stronami nie przyniosła pozytywnych
efektów. Hetman i jego magnaccy przeciwnicy trwali nadal w stadium
wzajemnej wrogości79.
Stanisław Żółkiewski starał się też inspirować własnym przykładem
poczynania wojewody podolskiego. Zapewne doszły go wieści, że nie zamierzał on przybyć na sejm z 1619 r., gdzie mógł po raz pierwszy zasiąść
na krześle senatorskim. Hetman i kanclerz wielki koronny napisał więc
doń list. Uskarżał się w nim, że wskutek wieku i uporczywej podagry nie
zdoła odwiedzić Zamoyskiego w Zamościu w drodze do Warszawy. Ale na
obradach będzie obecny, bo „jachać na sejm potrzeba, a żyć nie potrzeba”.
W Warszawie będzie się jednakże starał „chętliwie służyć” w sprawach
wojewody podolskiego80.
Tuż przed sejmem z 1619 r. król awansował Tomasza Zamoyskiego na
województwo kijowskie, wakujące od roku po postąpieniu Żółkiewskiego
na kanclerstwo wielkie koronne. Był to nie tylko formalny awans w hierarchii senatorskiej, lecz również uzyskanie realnych kompetencji natury
administracyjnej, sądowniczej i wojskowej. Wojewoda kijowski bowiem,
77
K. Zbaraski do R. Leszczyńskiego, z Białokrynicy, 11 X 1618, Korespondencja Krzysztofa
księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627, oprac. A. Filipczak-Kocur, Opole 2015, s. 33.
78
S. K o b i e r z y c k i, Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, Dantisci 1655, s. 654,
wyd. polskie: Historia Władysława królewicza polskiego i szwedzkiego, tłum. M. Krajewski, oprac.
J. Byliński, W. Kaczorowski, Wrocław 2005, s. 288 „Niechże się […] młodzieniec uczy najpierw
być posłusznym staremu wodzowi, a potem niech sam dowodzi armią”; A. P r o c h a s k a,
op. cit., s. 172.
79
Szerzej na temat konfliktu Żółkiewskiego z magnaterią kresową zob. W. D o b r o w o l s k a, Książęta Zbarascy w walce z hetmanem Żółkiewskim, Kraków 1939, passim; A. Fi l i p c z a k - K o c u r, Książę Krzysztof Zbaraski (1579–1627). Szkic biograficzny, [w:] Korespondencja…, s. 33–40;
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 152.
80
AGAD, AZ, rkps 406, s. 23, S. Żółkiewski do T. Zamoyskiego, z Tomaszowa, 11 I 1619.
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w odróżnieniu od większości wojewodów koronnych, był zarazem starostą grodowym81. Nic nie wskazuje na to, że hetman popierał tę nominację
na dworze królewskim. Natomiast chętnie dzielił się swymi doświadczeniami z okresu, gdy sam sprawował funkcję wojewody kijowskiego.
Scharakteryzował sytuację, którą po sobie pozostawił. Przede wszystkim
jednak udzielał wielu praktycznych porad dotyczących funkcjonowania tego
urzędu, obchodzenia się ze współpracownikami, dystrybucji przychodów.
Zalecał wysłanie listów do wpływowej elity województwa, w tym i „do
Piotra Konaszewicza (alias zowią go Shajdacznym), który jest hetmanem
Kozaków Zaporoskich”. Kładł nacisk na uzyskanie (najlepiej poprzez
kontakt osobisty) od Zygmunta III przez nowego wojewodę kompetencji,
które otrzymał sam Żółkiewski: prawa na wyłączność do wskazywania
królowi własnych nominatów do wszystkich hierarchii urzędniczych
z kasztelanią kijowską włącznie. Dzięki temu Zamoyski mógłby uzyskać
nie tylko „powagę u obywatelów tamecznych”, lecz także wpływ na
uchwały sejmikowe, skład reprezentacji poselskiej na sejmy czy na wybór
deputatów do Trybunału Koronnego82.
Świeżo upieczony wojewoda kijowski miał okazję zetknąć się z bliska
z kwestią kozacką, tak istotną dla administrowanego przez niego terytorium. Wobec płynących z Konstantynopola gróźb, spowodowanych kozackimi wyprawami na wybrzeże czarnomorskie, także niekontrolowanym
wzrostem wojska kozackiego zasilanego nowymi ochotnikami, władze
Rzeczypospolitej postanowiły uregulować relacje z Zaporożcami. Pośród
komisarzy wyznaczonych do prowadzenia rokowań znalazł się Tomasz
Zamoyski. Hetman Żółkiewski z komisarzami i wojskiem koronnym (w jego
składzie znów znalazł się półtoratysięczny poczet wojewody kijowskiego) stanął obozem pod Pawołoczą, nad rzeką Rastawicą. Armia kozacka
pod hetmanem Konaszewiczem rozlokowała się w pobliżu Białej Cerkwi.
Pertraktowano z bronią w pogotowiu. Długie i żmudne negocjacje trwały
przeszło miesiąc. Aktywnie uczestniczył w nich Zamoyski, posługując
się nie tylko siłą argumentów, ale też „ludzkością i chlebem”. Wreszcie
w październiku 1619 r. podpisana został ugoda rastawicka. Była ona dla
Kozaków korzystniejsza od poprzedniej, olszanieckiej. Zwiększała bowiem
rejestr, podwyższała stawkę żołdu. Po zakończeniu rokowań Tomasz
Zamoyski mógł zrealizować uroczysty wjazd do Kijowa i rozpocząć pełnienie obowiązków wojewodzińskich83.
Na dobrych dotąd stosunkach pomiędzy hetmanem a wojewodą kijowskim zaczęły ujawniać się rysy wskutek zachowań Zamoyskiego. Pierwszą
81
82

1619.

Urzędnicy województw…, Wstęp, s. 7; nr 401.
AGAD, AZ, rkps 406, s. 26–29, S. Żółkiewski do T. Zamoyskiego, z Kamionki, 26 V

83
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 39–41; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 162–163; W.A. S e r c z y k,
Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984, s. 183–185.
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można było dostrzec w obozie pod Oryninem. To o konsekwencjach
tamtej sytuacji Tomasz Zamoyski pisał w liście do prymasa Wawrzyńca
Gembickiego z lipca 1619 r.: „dotąd ani statecznej wojny, ani pewnego nie
mamy pokoju”, sugerując, że odpowiada za to Żółkiewski. Tłumaczył się
dalej prymasowi, że odpowiedział hetmanowi – najwyraźniej krytycznie –
na przysłany do niego list z ostrzeżeniami o zagrożeniu ze strony Iskander
paszy. Sumituje się przed Gembickim (który był z Żółkiewskim w dobrych
relacjach) ze swej odpowiedzi udzielonej hetmanowi: „jeśli w czym, jak
młody, pobłądziłem, odpuść wm mój mciwy pan i przestrzeż”84. Ponieważ
poczynania te miały zakulisowy charakter, Żółkiewski albo nie przywiązywał do nich większej wagi, albo nawet o nich nie wiedział. Wraz z żoną
Reginą doradzał Zamoyskiemu małżeństwo z Katarzyną z Ostrogskich.
Podczas zaślubin zaś, które miały miejsce w kościele Jezuitów w Jarosławiu
w marcu 1620 r., to hetman w imieniu wojewody kijowskiego dziękował
matce Katarzyny, Annie Ostrogskiej, „za pannę w łożnicy”85.
Małżeństwo Tomasza Zamoyskiego przypadło na kolejny okres zagrożenia Rzeczypospolitej, płynącego ze strony Konstantynopola i Bachczysaraju.
Stanisław Żółkiewski już od maja 1620 r. awizował i ostrzegał przed niebezpieczeństwem. W oparciu o wiadomości nadesłane przez hetmana, jak
też informacje płynące z Konstantynopola sekretarz wielki koronny Jakub
Zadzik precyzyjnie raportował o sytuacji arcybiskupowi gnieźnieńskiemu
Wawrzyńcowi Gembickiemu. „Zewsząd nam calamitates wielgich obawiać się
potrzeba. Tatarowie praecursores, Skender basza za niemi, a Bethlen Gabor
z boku nie opuści okazji w rozerwaniu naszym do zemszczenia się tych
szkód, które w Węgrzech poczynione” – pisał. Obrona zawisła głównie na
wojsku kwarcianym, gdyż żołnierze powiatowi „już podobno za granice
poszli”, zaciągnieni na służbę cesarską. Dodawał, że nie należy spodziewać się tym razem zbyt licznych pocztów prywatnych, jako że „niektórzy
[są] exhausti przeszłymi ekspedycjami, drudzy niechętni do służby, woląc
ze wszytkiemi” ciągnąć na – spodziewane – pospolite ruszenie86. Tomasz
Zamoyski tym razem nie wystawił własnego pocztu. Pozostawał bierny
w Zamościu przez cały czas trwania tragicznej ekspedycji cecorskiej.
Adam A. Witusik zdaje się uważać, że świeżo zawarte małżeństwo
powstrzymało wojewodę kijowskiego przed przybyciem do obozu wojsk
84
RS, Extranea IX Polen, nr 104, T. Zamoyski do W. Gembickiego, z Zamościa, 1 VII 1619.
List Żółkiewskiego do Zamoyskiego ani też odpowiedź na ten list nie zachowały się; kopię
owej korespondencji przesłał wojewoda kijowski prymasowi do wglądu.
85
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 42; A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 164–165.
86
RS, Extranea IX Polen, nr 106, J. Zadzik do W. Gembickiego, z Warszawy, 5 VI 1620.
Wtręt dotyczący reakcji Bethlena Gabora odnosi się do dywersyjnej akcji lisowczyków w służbie
cesarskiej na Siedmiogród w 1619 r., w momencie gdy wojska Bethlena wspólnie z oddziałami
powstańców czeskich oblegały Wiedeń. Wskutek akcji lisowczyków wojska siedmiogrodzkie
musiały zwinąć oblężenie (tzw. pierwsza odsiecz Wiednia).
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koronnych87. Nie przekonuje mnie takie tłumaczenie. Zamoyski mógł
wysłać oddział pod komendę Żółkiewskiego, niekoniecznie prowadząc go
osobiście. Tak było pod Buszą w 1617 r., gdy Zamoyski osobiście nie mógł
stanąć w obozie, gdyż powracał z zagranicznej peregrynacji, natomiast
wystawiony przezeń poczet się tam znalazł. Moim zdaniem wojewoda
kijowski po Oryninie utracił wiarę w kompetencje dowódcze hetmana
wielkiego i skuteczność prowadzonych przez niego działań. Świadczą
o tym jego słowa z listu do W. Gembickiego. Być może uważał, że – tak
jak wielokrotnie już, począwszy od roku 1612 – zagrożenie minie poprzez
podjętą przez Żółkiewskiego demonstrację zbrojną. I dlatego nie tylko nie
przybył do obozu hetmana, lecz nawet nie zmobilizował własnego pocztu.
Dla Stanisława Żółkiewskiego udział w obronie Rzeczypospolitej był tak
oczywisty, że nawet nie próbował przypominać Tomaszowi Zamoyskiemu
o tym obowiązku. Robiła to natomiast – najpierw dyskretnie i taktownie
– żona hetmana, Regina. W jednym z listów, powołując się na niebezpieczeństwa zgłaszane przez męża, dodawała: „Pewnam tego, że wmć nie
zaniechasz, jak zwykle, [hetmanowi] dopomagać”88. Wobec tragicznych
wydarzeń armii koronnej pod Cecorą, klęski odniesionej w bitwie, paniki
wywołanej w obozie i ucieczki części żołnierzy do Żółkiewskiej przestały
dochodzić listy od męża. Jej głęboki niepokój wywołał przejazd gońca
przez Kamionkę, starostwo będące w posiadaniu Żółkiewskiego, z pocztą
hetmańską, w której był tylko jeden list, do króla, zaś „do mnie go nie
było” – pisała rozczarowana do Tomasza Zamoyskiego. Taka sytuacja
widocznie wcześniej się nie wydarzyła, gdyż u spokojnej na ogół, zrównoważonej Żółkiewskiej pojawił się strach graniczący z paniką. Było to tym
bardziej zrozumiałe, że w armii Żółkiewskiego był też syn Jan. Zaklinała
Zamoyskiego na Boga, by zebrał ludzi i ruszył ku Ukrainie z pomocą.
Na rozmiary konfuzji wskazywał też fakt, że datowała pismo „dan dziś,
1620”. Ponadto pod złożonym na liście podpisem dodała jeszcze dramatyczne: Cito. Cito. Cito89. Wreszcie, zabrawszy kosztowności i klejnoty,
zdecydowała się Żółkiewska przyjechać do Zamościa, prosząc wojewodę
kijowskiego, „aby zebrawszy ile może być ludzi, pośpieszał na ratunek
hetmanowi”90. Tomaszowi Zamoyskiemu udało się skoncentrować siły dopiero dziesięć dni po pogromie taboru niedobitków spod Cecory i śmierci
Stanisława Żółkiewskiego nad Dniestrem w pobliżu Mohylewa, u granic
Rzeczypospolitej91.
A.A. W i t u s i k, op. cit., s. 169.
[S. Ż ó ł k i e w s k i], Pisma…, s. 527–528, R. Żółkiewska do T. Zamoyskiego, z Żółkwi,
5 VII 1620.
89
[S. Ż ó ł k i e w s k i], Listy…, 147; R. Żółkiewska do T. Zamoyskiego, [z Kamionki, koniec
IX], 1620.
90
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 44–45.
91
Jan i bratanek hetmana Łukasz Żółkiewski oraz siostrzeniec Aleksander Bałaban zostali
ranni i dostali się do niewoli.
87
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Klęska militarna, zagłada armii koronnej, śmierć naczelnego wodza
wstrząsnęły Rzecząpospolitą. W związku z tym, by przeciwdziałać zagrożeniom, pod koniec 1620 r. został zwołany sejm. Podczas obrad, na prośbę
Reginy Żółkiewskiej, Tomasz Zamoyski złożył na ręce Zygmunta III pieczęć
i buławę, symbole piastowanych przez Stanisława Żółkiewskiego urzędów.
Wygłosił przy tym mowę w której prezentował zasługi poległego wodza
i polityka. Pośród nich jedna zdaje się być godna podkreślenia: śmierć
Żółkiewskiego nie była daremna. Dzięki temu bowiem uzyskany został
czas, by przygotować się dobrze do obrony ojczyzny, „póki nie nastąpi
nieprzyjaciel. Nie Kamieniec, albo Kraków, albo kącik jakiś, ale communem
hanc deorum hominumqe urbem, w którejeście się porodzili i pochowali, która
wszytkie i żywych solacia, i umarłych monumenta in hoc sinu complexa sunt”92.
Na pogrzebie Stanisława Żółkiewskiego, którego pozbawiony głowy
korpus został pochowany w krypcie kościoła w Żółkwi w lutym 1621 r.,
Tomasz Zamoyski występował jako oficjalny przedstawiciel Zygmunta III93.
Mowę pogrzebową wygłosił Jakub Sobieski. On też był autorem szkicu
epitafium poświęconego hetmanowi, umieszczonego na nagrobku94.
Obserwacja wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy Zamoyskimi
i Żółkiewskimi w przeciągu trzech pokoleń pozwala zaobserwować działanie
pewnych mechanizmów. Porównując przebieg karier senatorskich w dwóch
pierwszych pokoleniach, widać tu pozorny paralelizm. Stanisław Zamoyski
kasztelan chełmski, ojciec kanclerza, i Stanisław Żółkiewski wojewoda
ruski, ojciec hetmana, jako pierwsi w swoich domach osiągnęli krzesła
senatorskie. Można nawet powiedzieć, że Żółkiewski osiągnął znacznie
bardziej prestiżowe stanowisko niż Zamoyski. Ich synowie – drugie pokolenie w senacie – uzyskali identyczny status, osiągając i pieczęć, i buławę.
Sytuacja uległa zmianie w trzeciej generacji. Tomasz Zamoyski swą karierę
zakończył jako kanclerz. Jego rówieśnik Jan, syn hetmana Żółkiewskiego,
ranny w ekspedycji cecorskiej, umarł przedwcześnie w 1623 r., bez urzędu senatorskiego, kończąc tę gałąź domu Żółkiewskich95. Jedynie Łukasz
Żółkiewski, bratanek hetmana, doczekał się u kresu swego życia nominacji
S. Ż u r k o w s k i, op. cit., s. 66, 177.
A. P r o c h a s k a, op. cit., s. 262.
94
J. U r w a n o w i c z, „Piis manibus”. Inskrypcje nagrobne rodu Żółkiewskich w XVII wieku, [w:]
„Nie wszystek umrę”. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder,
Bydgoszcz 2015, s. 158–179. Odciętą na pobojowisku głowę hetmana Żółkiewskiego Iskander
pasza kazał przesłać do Konstantynopola. Zawisła ona nad bramą wiodącą do pałacu sułtana.
Przywiózł ją do Żółkwi w 1622 r. syn, Jan Żółkiewski, po wykupieniu z niewoli. Wkrótce
jednak zmarł on z chorób i wyczerpania. 29 V 1623 w kościele w Żółkwi odbył się pogrzeb
podwójny: głowy ojca i ciała syna. Znów mowę nad marami głosił Jakub Sobieski. On także
był autorem konceptu epitafium na nagrobek Jana.
95
Stanisław Żółkiewski w 1612 r. za konsensem królewskim scedował na syna starostwo
kałuskie, zaś około 1615 r. – hrubieszowskie. Natomiast starostwo jaworowskie Jan Żółkiewski
otrzymał dopiero w 1622 r., po powrocie z niewoli.
92
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senatorskiej, zostając wojewodą bracławskim. Zmarł bezpotomnie w 1636 r.
Na nim też kończy się senatorska linia Żółkiewskich.
Paralelizm awansów senatorskich załamał się na osobie Jana Żółkiewskiego
nie tylko z powodu jego śmierci, bowiem w momencie zgonu Jana Tomasz
był wojewodą kijowskim, odnotowując drugi już urząd senatorski w karierze.
Ukazuje ta sytuacja niewspółmierność przyczyn awansów. U podstaw tej
nierównomierności legła pozycja majątkowa, możliwość, ale także umiejętność zbudowania zależności klientalnych. Już na starcie sytuacja majątkowa
Stanisława Zamoyskiego była o niebo lepsza niż Stanisława Żółkiewskiego
(ojca). Dopiero u kresu życia osiągnął on status zamożnego szlachcica, ale
jeszcze nie magnata. Tymczasem Jan Zamoyski sukcesywnie budował silną
pozycję majątkową, tworząc latyfundium, fundując Ordynację Zamojską.
Sprawowanie funkcji kanclerza i hetmana wielkiego ułatwiało mu dostęp
do królewszczyzn, które w istotny sposób wzmacniały pozycję gospodarczą.
Równocześnie obie funkcje urzędnicze umożliwiały wywieranie wpływu
na monarchów w kwestii nominacji. Silna pozycja gospodarcza i polityczna
pozwalała na sformowanie stronnictwa, określanego też jako fakcja, spajanego więzami klientelizmu. W oparciu o takie narzędzie kanclerz mógł
wpływać (i wpływał) na decyzje podejmowane w instytucjach państwowych, wzmacniał swą pozycję ekonomiczną. Szczególnie efektywny dla
tego procesu był okres około dziewięciu lat panowania Stefana Batorego
i pierwszych lat rządów Zygmunta III. Właśnie na ten okres przypadają
awanse senatorskie i nadania królewszczyzn dla obu Żółkiewskich, ojca
i syna, jako nagroda za lojalne wywiązywanie się z obowiązków wobec
patrona, Jana Zamoyskiego.
Pozycja gospodarcza i posiadana władza budowały prestiż kanclerza.
Wyznacznikiem tego prestiżu były m.in. kolejne małżeństwa: z Anną
Ossolińską, Krystyną Radziwiłłówną, Gryzeldą Batorówną (spowinowacenie z panującym!), Barbarą Tarnowską. Świadczą one o tym, że zarówno
„starsze”, jak i „nowsze” domy magnackie Rzeczypospolitej uznawały
Jana Zamoyskiego za magnata, za „swego”. Tomasz Zamoyski niejako
odziedziczył status ojca.
Fortuna hetmana Stanisława Żółkiewskiego przekroczyła granicę
oddzielającą zamożnego szlachcica od magnata. Ale jej rozmiary nie dorównywały majątkom Jana Zamoyskiego. Pierwsze awanse senatorskie
(kasztelania lwowska, województwo kijowskie), wsparte hetmaństwem
polnym, nie dawały takich możliwości zbudowania własnej fakcji, jakie
stwarzały pieczęć i buława wielka; te zaś osiągnął dopiero u kresu życia.
Nie miał chyba zresztą predyspozycji (bo umiejętności mógł nabyć u boku
Zamoyskiego) do takiego działania. Spróbował je podjąć w skali lokalnej,
na gruncie województwa kijowskiego. Nie wiadomo wszakże, czy próba ta
przyniosła jakieś efekty. Usiłował podnieść swój prestiż, naśladując kanc-

160

Zamoyscy i Żółkiewscy w XVI/XVII w. ...

Rocznik Tomaszowski 10

lerza, przekształcił wieś Winniki w renesansowe miasto Żółkiew. Ale już
małżeństwo hetmana nie było wyznacznikiem tego prestiżu. Herburtowie,
z których wywodziła się Regina Żółkiewska, lata świetności mieli za sobą
i w momencie mariażu mieli li tylko lokalne znaczenie. W tej sytuacji dla
elity magnackiej był on ciągle homo novus. Ten fakt, a także pewna surowość
i pryncypialność w postępowaniu Żółkiewskiego powodowały animozje
pomiędzy nim a przedstawicielami magnaterii.
Niewspółmierność statusu społecznego widać też w relacjach z Tomaszem
Zamoyskim. Żółkiewski nigdy nie nadużywał pozycji opiekuna prawnego,
faktycznie nawet pierwszego opiekuna. Grał raczej na nucie więzów rodzinnych, posługując się przy tym pomocą ze strony żony. Jest uderzające,
że Jan Żółkiewski nie stał się bliskim współtowarzyszem Tomasza, co
wydawać by się mogło czymś naturalnym. Być może Żółkiewskim przeszkadzała w tym ambicja, wywołana owym nierównomiernym statusem?
Można też przypuszczać, że hetmanowi nie w smak była późniejsza rola
Tomasza Zamoyskiego jako mediatora pomiędzy nim a magnatami, podjęta na prośbę króla. Okazało się zresztą, że było mu bliżej do adherentów
hetmana niż do Żółkiewskiego. Rolę mentora (podobnie jak opiekuna)
próbował pełnić Żółkiewski taktownie i dyskretnie. Bardziej starał się to
czynić przy pomocy przykładu niż pouczeń czy wskazówek.
Zgromadzone przez hetmana dobra wraz z ręką jego córki Zofii
wzmocniły stan majątkowy Daniłowiczów. Zofia Teofila, córka Zofii i Jana
Daniłowicza, otrzymała dodatkowo majątek po Łukaszu Żółkiewskim.
Małżeństwo Zofii Teofili, wnuczki hetmana, z Jakubem Sobieskim sprawiło, że dobra i Daniłowiczów, i Żółkiewskich wydatnie wzmocniły stan
posiadania Sobieskich.
Analiza relacji Zamoyskich i Żółkiewskich stanowi również przyczynek
do poznania uwarunkowań i mechanizmów awansu i statusu magnackiego.
Wpisuje się tym samym w nurt wciąż żywej dyskusji na temat kryteriów
i definicji pojęcia „magnateria”96.
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ABSTRACT
Jerzy Urwanowicz
ZAMOYSKI FAMILY AND ŻÓLKIEWSKI FAMILY AT THE TURN
OF 16th & 17th CENTURY. INTRICACIES OF RELATIONS
The relations between these two houses were shaped in the years 1570s–1620s based on
the relation: a patron (Jan Zamoyski) – clients (a father and sons of the Żółkiewski family);
a mentor (Great Chancellor Jan Zamoyski) – a mentee (Hetman Stanisław Żółkiewski). The
nature of the relation between Hetman Żółkiewski might be defined as patronal-mentor, in
which the role of a legal guardian and mentor was assumed by Stanislaw Żółkiewski.
The clientelism of Stanisław Żółkiewski (voivod of Ruthenia) and Stanisław Żółkiewski
(Grand Hetman) was of diverse nature. In the case of the voivod of Ruthenia it was pure clientelism, as due to the support of his patron his social and political advancement did indeed
happen. Hetman’s case was different; though Zamoyski acted as both a mentor, friend and
a relative, such an approach led to the strengthening and perpetuating ties of patronage. However, in both cases, the road to significant positions was long – it took nearly 2 decades. It was
an investment into their future, both risky – it might not have brought desired advancement,
but, in the end, it was profitable.
Hetman Żółkiewski became a legal guardian of Tomasz Zamoyski, the son of the Great
Chancellor of the Crown. He integrated his role of a guardian with that of a mentor, performing
both roles tactfully and discreetly, while staying connected with the family ties with the help
of his wife, Regina Żółkiewska, a cousin of Chancellor Zamoyski. Such an approach was dictated by the fact that despite political and material advancement as well as legal advancement
due to his position of a guardian he was not accepted by the elite, as was Tomasz Zamoyski.
Key words: patron, clientelism, social advancement, guardian, mentor, family ties
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II
Z historii miasta i regionu

Henryk Gmiterek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ŁASZCZÓW RODZINNA WOJNA O ŁASZCZÓWKĘ

Na przełomie XVI i XVII w. nastąpiła intensywna kolonizacja tomaszowskiego Roztocza.
Ogromne w tym zasługi przypisać trzeba Florianowi Łaszczowi Nieledewskiemu, który w latach
1592–1609 lokował dwa miasta (Florianów, Łaszczówka) i trzy wsie (Jezierna, Chyże, Kadłubiska).
Po jego śmierci między potomkami (sześciu synów i sześć córek) doszło do ostrych sporów
o schedę po ojcu, w których najbardziej aktywni okazali się dwaj najstarsi bracia: Stanisław
i Jerzy. W 1623 r. doszło do najścia młodszego z braci – Mikołaja, na dwór w Łaszczówce, gdzie
rezydował Stanisław. W zwadzie, strzelaninie i walce z użyciem broni białej było kilkanaście
ofiar śmiertelnych, sam dwór został spalony. W wytoczonym przez Stanisława procesie przed
sądem starosty bełskiego Mikołaj został uniewinniony. Prawdopodobnie wrócił do klasztoru, gdzie wkrótce zmarł. Pozostali już tylko dwaj bracia podzielili się w 1630 r. ojcowizną;
Łaszczówka ostatecznie przypadła Stanisławowi, a po jego śmierci w 1633 r. dziedziczyła ją
jego córka Barbara.
Słowa kluczowe: Łaszczowie, Łaszczówka, Roztocze, kolonizacja, szlachta, spory rodzinne

W 5. tomie „Rocznika Tomaszowskiego” Katarzyna Warmińska-Mazurek
przedstawiła zarys dziejów osady Łaszczówka, niegdyś miasteczka, dziś
podtomaszowskiej wsi. Przypomniała, że jej początki związane są z pochodzącą z Mazowsza rodziną Łaszczów, jej linią osiadłą w Nieledwi,
stąd zwaną Nieledewskimi1. Warto wszakże niektóre z przywołanych
przez Autorkę ustaleń rozszerzyć, uściślić, a przede wszystkim wzbogacić
o mniej znane fakty związane z początkami tej miejscowości. Umożliwiają
1
K. W a r m i ń s k a - M a z u r e k, Łaszczówka – zarys dziejów miejscowości, „Rocznik Tomaszowski” 2016, t. 5, s. 269–285.
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to przede wszystkim przechowywane w lwowskim archiwum historycznym
księgi dawnego grodu bełskiego2.
Dokonująca się od początków XV stulecia kolonizacja rozległych obszarów Roztocza między źródłami Tanwi, Sołokii i Wieprza była dziełem
kilku pokoleń rodu Małdrzyków, a następnie Marcinowskich3. Stworzona
przez nich rozległa majętność uległa w latach 1578–1581 parcelacji między
trzech synów zmarłego Stanisława Marcinowskiego, którzy następnie spieniężyli odziedziczone spuścizny. Nabywcami poszczególnych części byli:
Jan Zamoyski, Świętosław Lipski i Stanisław Łaszcz Nieledewski, wojski
horodelski. Umożliwiło to Łaszczowi znaczną rozbudowę posiadanych
już posiadłości, w skład których, poza rodową Nieledwią w powiecie
horodelskim, wchodziły dobra Stepankowice, Ubradowice i Kułakowice
w ziemi chełmskiej oraz Niedeżów, Pieniany, Ruda Wołoska i niedawno
(1568) lokowany Narol (dziś Narol Wieś). Po śmierci Stanisława Łaszcza
jego synowie: Jerzy, Stanisław, Florian i Mikołaj dokonali 7 sierpnia
1584 r. podziału tej iście możnowładczej fortuny majątkowej, w wyniku którego wsie Pieniany, Ruda Wołoska i Narol przypadły Florianowi
Łaszczowi4. To właśnie z jego osobą związane są kolejne etapy kolonizacji interesującego nas tutaj, w większości porośniętego do tej pory
lasami, terytorium.
Narol i Ruda Wołoska, gdzie Florian Łaszcz najczęściej rezydował,
stały się zapleczem jego szeroko zakrojonych poczynań zmierzających
do podniesienia atrakcyjności i efektywności gospodarczej swoich dóbr
poprzez lokowanie nowych osad. Impulsów dostarczała mu z pewnością
coraz lepsza koniunktura, którą stworzyła w 1580 r. lokacja przez Jana
Zamoyskiego Zamościa – miasta wyrastającego szybko nie tylko na liczący
się ośrodek handlu gromadzący kupców z odległych nieraz peryferii, ale
także na ważne centrum kulturalno-oświatowe, ze ściągającą w swoje mury
młodzież Akademią Zamojską, trzecią uczelnią wyższą w Rzeczypospolitej.
U schyłku XVI stulecia wzrastające szybko ożywienie ruchu na przebiegających przez dobra Łaszcza szlakach, łączących miasto kanclerza ze Lwowem
i z Jarosławiem, było już wyraźnie widoczne. Pierwszą z podjętych przez
Floriana Łaszcza inicjatyw była lokacja Florianowa (dziś Narol), miasta
położonego w pobliżu szybko rozwijającej się wsi Narol. W październiku
1592 r., gdy prace nad rozwojem przestrzennym nowej osady były już
zaawansowane, przedsięwzięcie zyskało sankcję prawną w postaci przy2
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond 1: Sąd grodzki
bełski, opys 1 (dalej: CPAHU, SGB).
3
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII w., Warszawa 1993, s. 161–163.
4
CPAHU we Lwowie, fond 2: Sąd ziemski bełski, opys 1, nr 20, s. 141–146. Zob. też
H. G m i t e r e k, Działalność gospodarcza Floriana Łaszcza Nieledewskiego, „Przemyskie Zapiski
Historyczne”, R. III, 1985, s. 39.
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wileju króla Zygmunta III Wazy5. U schyłku XVI i na początku XVII w.
we włości narolskiej pojawiły się trzy nowe wsie: Kadłubiska (pierwotnie
nazywane Nową Osadą), Chyże i Jezierna, w roku 1604 przypisane do
powołanej w 1595 r. narolskiej parafii6. Ostatnim z przedsięwzięć podjętych
przez Floriana Łaszcza w dziele kolonizacji swojej roztoczańskiej majętności
była lokacja nad Sołokiją, przy szlaku lwowskim, jeszcze jednego ośrodka
miejskiego nazwanego Nowym Łaszczowem. Nazwa ta jednak szybko
zanikła i niemal od początku dla ostatniej z miastotwórczych inicjatyw
Łaszcza przyjęła się nazwa Łaszczówka.
Wokół początków Łaszczówki pojawiło się jednak w literaturze nieco
nieścisłości, w czym – przyznaję to ze skruchą – swój udział ma także
piszący te słowa. Przeprowadzając w 1981 r. kwerendę we Lwowie, nie
miałem możliwości, ze względu na ich konserwację, zajrzeć do ksiąg grodzkich bełskich z lat 1610–1615, nie mogłem więc podać dokładniejszej daty
śmierci Floriana Łaszcza. Wspomniałem tylko, że zmarł między rokiem
1610 a 1616, bowiem w 1616 r. już z pewnością nie żył7. Dziś można doprecyzować, że jego zgon nastąpił między 13 października 1609 r., gdy był
przez Krzysztofa Kochanowskiego pozywany do Trybunału Koronnego za
przyjęcie do Narola poddanych powoda, a 17 grudnia tego roku, kiedy już
nie żył8. Dodatkowo sprawę komplikuje popełniony przez skrybę w grodzie bełskim błąd przy kopiowaniu przywileju królewskiego dla Floriana
Łaszcza, zezwalającego na założenie nowego miasta i nadającego mu prawo
magdeburskie. Zapisana tam data roczna (25 grudnia MDCXLX)9 nie pozwala na jednoznaczny odczyt. A. Janeczek przyjmował, że chodzi o rok
1610, R. Szczygieł i piszący te słowa opowiadali się raczej za rokiem 1613.
W świetle zaprezentowanych wyżej ustaleń należy przyjąć, że królewski
przywilej dla Łaszczówki wydany został najpóźniej w grudniu 1609 r.;
jeśli tak, to jego odbiorcami byli już spadkobiercy Floriana Łaszcza. Nie
zmienia to jednak faktu, że to on właśnie był fundatorem i organizatorem
miasta, którego budowę – podobnie jak w przypadku Florianowa – rozpoczął jeszcze przed uzyskaniem przywileju królewskiego. Wiemy, że
już w 1609 r. do tworzącego się ośrodka miejskiego przybywały zbiegłe
z innych dóbr rodziny chłopskie10.
5
Szerzej zob. R. S z c z y g i e ł, Lokacja Florianowa na tle urbanizacji środkowego i wschodniego
Roztocza w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Rocznik Lubaczowski” 1994, t. V, s. 5–16.
6
H. G m i t e r e k, Fundacja parafii w Narolu i jej losy w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,
„Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, t. 11, s. 298.
7
Idem, Działalność gospodarcza…, s. 43.
8
CPAHU, SGB, t. 477, s. 509–510; t. 198, s. 18.
9
CPAHU, SGB, t. 228, s. 215–217. Por. też: R. S z c z y g i e ł, Początki osady i nieudana
lokacja miejska, [w:] Bełżec przez dzieje, red. A. Urbański, Bełżec 2008, s. 43.
10
A. J a n e c z e k, op. cit., s. 164; R. S z c z y g i e ł, Początki osady…, s. 43. Luka w księgach
Metryki Koronnej dla ostatniej dekady grudnia 1609 nie pozwala na zweryfikowanie, czy
przywilej wyszedł z kancelarii 25 XII 1609, choć wydaje się to najbardziej prawdopodobne.
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Pieczołowicie gromadzony i zagospodarowywany rozległy kompleks
dóbr stał się po śmierci Floriana Łaszcza przedmiotem długotrwałych sporów między jego licznymi potomkami. Owocem zawartego w październiku
1585 r. małżeństwa z Katarzyną Trzcińską, córką Zygmunta – od 1588 r.
kasztelana lubaczowskiego, było sześciu synów i sześć córek. Najmłodszy
z synów – Samuel, urodził się najprawdopodobniej już po śmierci ojca,
bowiem nie jest jeszcze wymieniany wśród innych spadkobierców w aktach
z 17 grudnia 1609 r. i 1 lutego 1610 r., w których jako synowie Łaszcza
występują: Stanisław, Jerzy, Florian, Mikołaj i Jan11. Z córek najstarszą była
Zofia, żona Samuela Lipskiego, fundatora Bełżca, a potem w sąsiedztwie
Florianowa miasteczka Lipska, która po jego śmierci powtórnie wyszła za
mąż za Hieronima Wrzeszcza, a gdy i ten zmarł, w 1622 r. za Aleksandra
Żółkiewskiego. Z pozostałych córek Marianna była już w 1617 r. żoną
Marcina Chmiela, Izabela wyszła za Seweryna Jabłońskiego, Katarzyna
za Jana Komorowskiego, Anna za Adama Żulińskiego, wreszcie najmłodsza Agnieszka związała się w 1620 r. z Zygmuntem Brześciańskim12. Tak
liczne grono pretendentów do spadku nie wróżyło dobrze zachowaniu
integralności stworzonej przez Floriana Łaszcza fortuny.
Przez najbliższych kilkanaście lat jako „pani dożywotnia” całości dóbr
występowała wraz z synami Katarzyna, wdowa po Florianie Łaszczu.
Formalnego podziału dóbr między braćmi nie było, jeszcze w 1619 r. wszyscy oni występowali jako współdziedzice, choć wyraźnie dostrzec można,
iż we Florianowie i Narolu dominowały wpływy Jerzego i Floriana (ten
ostatni ufundował we Florianowie w 1617 r. filialny kościół), w Łaszczówce
Stanisława, w Kadłubiskach w 1617 r. jako dziedzic występował Jan13. Coraz
częściej zaczynało wszakże dochodzić w rodzinie do zatargów i otwartych
konfliktów. W lutym 1619 r. matka skarżyła się na syna Stanisława, że ten
bezprawnie zabrał z jej spichlerza kilkaset korców słodów piwnych i gorzałczanych, a także kilkadziesiąt korców żyta i hreczki14. W początkach
grudnia tego roku oskarżała swoich synów o nocne najście z gromadą
mieszczan i chłopów z dóbr florianowskich i Łaszczówki na jej dwór na
przedmieściu Łaszczówki, w którym mieszkała, i obrabowanie jej z „wiktualiów i legumin”. Część zdobyczy mieli następnie sprzedać, resztę odesłać
do dworu Jerzego Łaszcza we Florianowie15.
Podobnych incydentów zdarzało się coraz więcej. Być może próbą
uporządkowania rodzinnych kontrowersji i zapobieżenia coraz częstszym
CPAHU, SGB, t. 198, s. 18; t. 477, s. 735.
A. B o n i e c k i, Herbarz polski, t. XV, Warszawa 1912, s. 216–217. Autor nie znał imienia
żony Z. Brześciańskiego; imię Agnieszka pojawia się, zapewne w związku z planowanym
małżeństwem, w pozwie jej matki z 1620 r. przeciwko synom o zapewnienie Agnieszce wiana.
13
CPAHU, SGB, t. 202, s. 29.
14
CPAHU, SGB, t. 204, s. 102–103.
15
Ibidem, s. 901–902.
11
12
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swarom był zawarty w lutym 1620 r., przy pośrednictwie wojskiego bełskiego
Pawła Łaszcza Tuczapskiego i pisarza wojskowego Baltazara Brodeckiego,
układ między Stanisławem i Jerzym, najstarszymi z braci. Zakładał on, iż
Łaszczówka, Jezierna i połowa Chyżów dostają się Stanisławowi, Florianów,
Narol i druga część Chyżów przypisane zostają Jerzemu. Ponieważ dział
starszego z braci był bardziej dochodowy, miał on dodatkowo wypłacać
corocznie Jerzemu 100 zł. Umowa nie znosiła trwającej nadal współwłasności dóbr, skoro „gdyby przypadło prawo jakie swym poddanym
potwierdzać, tedy spólnie go mają podawać”. Bracia mieli też wspólnie
odbierać ciążące na mieszczanach czynsze oraz inne powinności i dzielić je
między siebie po połowie, ale też wspólnie odpowiadać materialnie, gdyby
z mocy prawa pojawiły się na tych dobrach jakieś ciężary. Rozgraniczenie
nie obejmowało reszty dóbr, traktowane też było jako tymczasowe, „do
rozdziału dalszego z bracią”. Wspomniano przy tym, że „o braci młodszej ex sua sorte każdy będzie winien zawiadywać i na najmłodszego ex
suo sumptu powinni nakładać i do szkoły oddać”16. Zdaje się, że przy tej
okazji w zamian za zrzeczenie się praw do spadku obiecano wypłatę
500 zł decydującemu się na życie zakonne Mikołajowi. W akcie z 1620 r.
nie ma o tym co prawda mowy, ale Mikołaj już w grudniu 1621 r. skarżył się, że Jerzy nie wypłacił mu obiecanych pieniędzy zabezpieczonych
na dobrach Florianów, Łaszczówka, Narol, Chyże, Jezierna, Kadłubiska,
Nedeżów, Gródek i Pieniany17. Intercyza całkowicie pomijała też dotychczasowe prawa wdowy-matki, toteż ze strony Katarzyny z Trzcińskich
spotkała się z kolejnymi protestacjami wnoszonymi do grodu bełskiego18.
Od stycznia 1620 r. mieszkała ona w Nedeżowie, gdzie po wypłacie
synom 2000 zł nabyła prawa na dożywocie. Zmarła tam w 1627 r. Jej
śmierć wywołała kolejny spór między Stanisławem i Jerzym Łaszczami
o prawa do tej wsi19.
Tymczasem w Łaszczówce na dobre usadowił się najstarszy z braci,
Stanisław. Mimo nie do końca uregulowanych w rodzinie stosunków
własnościowych kontynuował on dzieło ojca, starając się o dalszy rozkwit miasteczka. Przybywało mieszkańców, a wraz z nimi rozwijała się
infrastruktura miejska. W roku 1630 miasto liczyło już 180 zamieszkałych
domów20. Zabiegom Stanisława przypisać też należy fundację parafii.
W literaturze zwykło się przypisywać wzniesienie pierwszego kościoła
Florianowi Łaszczowi, ale wydaje się to przed 1609 r. mało prawdopodobne. Pierwsza pewna wiadomość o kościele w Łaszczówce pochodzi
16
17
18
19
20

CPAHU, SGB, t. 205, s. 203–206.
CPAHU, SGB, t. 206, s. 796.
Ibidem, s. 525–528; t. 207, s. 82; t. 209, s. 899.
CPAHU, SGB, t. 205, s. 178; t. 212, s. 651.
CPAHU, SGB, t. 215, s. 639.
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z 1624 r., gdy na synodzie diecezji chełmskiej został on przypisany do
dekanatu w Potyliczu21.
W tym właśnie czasie rozrastania się struktur miejskich doszło w Łaszczówce do wydarzeń, które zapewne na długo pozostały w pamięci jej
mieszkańców. Stanowiły one kolejny etap sporów między braćmi o schedę po ojcu, doprowadzając do rozlewu krwi. Zachowane relacje o tych
wypadkach różnią się w szczegółach między sobą, pochodzą bowiem
od obydwu zwaśnionych stron, z których każda starała się przed sądem
grodzkim w Bełzie wybielić swoją rolę. Niemniej w oparciu o te źródła
można się pokusić o rekonstrukcję owych krwawych zajść, stanowiących
przy tym wcale nieodosobniony w ówczesnej Rzeczypospolitej przykład
rozstrzygania rodzinnych sporów majątkowych.
1 grudnia 1623 r. w Bełzie, przed starostą Jarosławem Oleśnickim,
podstarościm Adamem Rudnickim i pisarzem grodzkim Stanisławem
Barzykowskim, w obecności sporego grona innej szlachty, w tym komornika granicznego bełskiego Jana Mruczyńskiego i vicesgerenta grodzkiego
Andrzeja Bobowskiego, toczył się proces z pozwu Stanisława Łaszcza
przeciwko bratu Mikołajowi jako pryncypałowi, oskarżanemu o najście na
Łaszczówkę, spalenie tamtejszego dworu i spowodowanie śmierci kilku
osób22. Współoskarżonymi byli także wspomagający Mikołaja Walenty
Możdżarski, Jan Łukawski, Stanisław Waliszewski, Daniel Dzierżek, Maciej
Gruszecki, Stanisław Wierzbicki, Marcin Borowski, Jakub Suszczewski
i Wojciech Korzeniowski, szlachta wywodząca się przeważnie z ziemi
chełmskiej. Od wielu już dni osadzeni oni byli w karcerze grodzkim,
pochwyceni podczas zajść w Łaszczówce i przewiezieni do Bełza przez
braci Stanisława i Jerzego Łaszczów. Wspólnikiem („kompryncypałem”)
Mikołaja miał być także Aleksander Żółkiewski, szwagier Łaszczów,
trzeci mąż ich siostry Zofii23, który jednak uniknął osadzenia w areszcie.
Wszyscy oni, a także inni, „których imiona i nazwiska oni lepiej wiedzą”
(w sumie miało ich być kilkudziesięciu), mieli – namówieni przez Mikołaja
i pozyskani przez niego różnymi darami i obietnicami – przybyć 7 listopada do Łaszczówki i dowiedziawszy się o nieobecności pana miasta,
siłą wtargnąć do jego dworu. Wyłamane zostały wrota, na podwórzu
poturbowano sługi Stanisława, w tym urzędnika dworskiego szlachcica
Krzysztofa Gruszeckiego, obrabowano sam dwór z przedmiotów domowych i znajdującej się tam broni, powyrywano kłódki i zamki od komór,
Synody diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego z XVI–XVIII w. i ich statuty, wyd. J. Sawicki,
Wrocław 1957, s. 175; A. J a n e c z e k, op. cit., s. 164.
22
CPAHU, SGB, t. 208, s. 1081–1086 – akta tzw. inkwizycji, przeprowadzanego przez sąd
dochodzenia w sprawie.
23
O nim nieco więcej zob. W. B o n d y r a, Ostatni przedstawiciele rodu Żółkiewskich w Żółkiewce w XVII i I połowie XVIII w., [w:] Żółkiewscy w ziemi chełmskiej, Żółkiewka 2011, s. 71–73.
21
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które także zostały złupione. Od czeladzi zażądano przygotowania jedzenia, „a nim jeść nagotowano, z pośrzodku siebie kilku do miasteczka
posławszy, mieszczany poddane instigantis [oskarżyciela Stanisława] bijąc
i angaryjując, pieniądze sobie, prochy i gorzałki dawać rozkazowali, które
pobrawszy, onych swawolnie cały dzień zażywali, gwałty białymgłowom
czynili, po bydło instigantis na pole z czeladnikiem jego posławszy i ono
zająwszy, między się podzieliwszy, przedawali gromadom tak krześcijańskim, jako i żydowskim z miasteczka i inszych wsi do niego należących,
pożytki i posłuszeństwo sobie oddawać rozkazywali i onym sobie czynsze dawać przykazywali”24. Gdy powracający do domu Stanisław Łaszcz
dowiedział się o tym tumulcie, wspólnie z bratem Jerzym zmobilizował
gromadę ludzi i przyjechawszy do Łaszczówki, chciał się dowiedzieć, „co
by za przyczyna tego gwałtownego wjechania była”. Odpowiedzi jednak
nie uzyskali, za to zabarykadowani we dworze z Mikołajem napastnicy
przywitali ich wystrzałami z posiadanej broni. Na miejscu zabili Prokopa
Długoszka z Florianowa, kilku innych mieszczan florianowskich poranili.
Opuszczając wreszcie dwór i chroniąc się do stajni, skąd jeszcze przez kilka
godzin, „do nocy” się ostrzeliwali, budynek dworski podpalili i „w niwecz
obrócili”. Gdy wreszcie wyczerpał im się proch, zostali przez Stanisława
i jego ludzi pojmani, przewiezieni do Bełza i oddani urzędowi grodzkiemu
dla uczynienia nad nimi sprawiedliwości.
Szereg innych szczegółów, które poprzedzać miały sam najazd na
Łaszczówkę, zawarł Stanisław Łaszcz w protestacji złożonej kilka dni po
osadzeniu brata w bełskim karcerze. Zarzucał mu, że gdy kilka lat wcześniej wybierał zakonną drogę życia, zrzekł się za „pewną sumę” swoich
praw do przysługującego mu dziedzictwa na rzecz najstarszego z braci.
Wstąpił do zakonu karmelitów w Krakowie, skąd po profesji skierowany
został do Lwowa. Po pewnym czasie opuścił jednak klasztor, stał się wręcz
apostatą, zaczął znowu upominać się o część ojcowskiego majątku. Przez
kilkanaście tygodni w Łaszczówce oraz innych okolicznych miasteczkach
i wsiach dopuszczał się różnorakich ekscesów. W końcu bracia Stanisław
i Jerzy pojmali go i odesłali do lwowskiego klasztoru, skąd po kilku dniach
znowu uciekł. Zaczął przeciwko braciom organizować zbrojną drużynę, by
siłą wymusić zaspokojenie swoich pretensji, odebrać braciom dobra, a nawet ich pozabijać. Zwracał się nawet do znanego awanturnika Zygmunta
Stadnickiego, syna sławnego „Diabła Łańcuckiego” Stanisława Stadnickiego,
który zapłonąwszy ku wdziękom żony Jakuba Cieszanowskiego, miał
właśnie na sumieniu mord dokonany na jej mężu25. Gdy Stadnicki, nękany już innymi procesami, odmówił, Mikołaj z pomocą swojego szwagra
CPAHU, SGB, t. 208, s. 1082.
O sprawie tej zob. W. Ł o z i ń s k i, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej
połowie XVII wieku, t. II, Kraków 1960, s. 338–339.
24
25
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Aleksandra Żółkiewskiego zebrał gromadę ludzi rekrutujących się m.in.
z tzw. lisowczyków, którzy „z cesarskiej strony wyszli i po ziemi chełmskiej
i bełskiej włócząc się ludziom się przykrzyli”26. Pierwszoplanową wśród
nich postacią miał być Walenty Możdżarski, potem jeden z głównych
oskarżonych o najście na Łaszczówkę27.
Mikołaj Łaszcz w piśmie skierowanym do podstarościego Adama
Rudnickiego przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń28. Przyznawał,
że gdy wstępował do zakonu, „nie mając jeszcze lat doskonałych”29, nie
uregulował z braćmi swoich spraw majątkowych. Gdy już znalazł się
w klasztorze, przełożeni zaczęli się domagać wniesienia do wspólnoty
jakiegoś wkładu i posłali go z jednym ze współbraci, by upomniał się
o swoje. Pertraktacje z braćmi przeciągały się. Ostatecznie stanęło na tym,
że zrezygnuje ze swej części ojcowizny na rzecz Stanisława, najstarszego
z braci, w zamian za co miał otrzymać 6000 zł albo ustanowioną coroczną
prowizję. Czekając na wypłatę albo zrealizowanie zapisu prowizyjnego, nie
chcąc w obawie przed spodziewaną karą wracać do konwentu bez niczego,
„zabawiłem się – jak pisał – domem dłużej niż potrzeba”. W końcu uległ
prośbom Stanisława; „przywiódł mię do tego – pisał – człowieka młodego,
żem go i z owych 6 tys. zł kwitował”, choć ciągle musiał polegać tylko
na obietnicy wypłaty. Gdy nie mógł się doczekać jej realizacji, usłyszał od
brata Jerzego radę, by wjechać do Łaszczówki i tam pozostał, „aż ci da co
twego”. Mikołaj skarżył się przy tym, że obydwaj starsi bracia „poszarpali” już spadki po trzech pozostałych zmarłych braciach, „mnie z tych nie
chcąc nic dać”. To ostatecznie skłoniło go do skorzystania z sugestii Jerzego
i poproszenia „szlachty sąsiad dobrze osiadłych z ziemi chełmskiej, aby ze
mną do domu jechali i pomogli mi jednać się z bratem”. Taka miała być
geneza jego przyjazdu do Łaszczówki.
W zupełnie innym świetle przedstawiał też wydarzenia, do których
tam doszło. Nie zastawszy Stanisława, Mikołaj kazał sobie przygotować
jedzenie, posłał też po Żydów-arendarzy, aby dali mu „sukna na szaty
i płótna na koszule”, tłumacząc im, że na równi z braćmi ma prawo
korzystać z ojcowizny. Tymczasem Stanisław, dowiedziawszy się o jego
pobycie w Łaszczówce z grupą innej szlachty, udał się do Florianowa i namówił brata do wspólnej akcji. Zebrali „kilka tysięcy” ludzi z Florianowa,
26
O lisowczykach zob. szerzej: H. W i s n e r, Lisowczycy, Warszawa 1976 (na s. 194 nn.
o ich poczynaniach po zwolnieniu ze służby przez cesarza Ferdynanda II Habsburga, pod
którego sztandarami brali udział m.in. w bitwie przeciwko powstańcom czeskim pod Białą
Górą w 1620 r.).
27
CPAHU, SGB, t. 208, s. 1068–1070.
28
Ibidem, s. 1039–1041.
29
Tzw. wiek sprawny, ustanawiający zdolność do samodzielnych czynności prawnych,
oznaczał wówczas ukończone 15 lat. Mikołaj poszedł zatem do klasztoru przed ukończeniem
tego wieku.
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Łaszczówki i kilku wsi, z którymi pod wieczór 7 listopada podeszli do
Łaszczówki i zaczęli oblegać dwór, gdzie przebywał Mikołaj ze swoimi
towarzyszami. Doszło do strzelaniny. Gdy oblegający nie mogli zmusić
obecnych we dworze do poddania się, obłożyli budynek słomą i podpalili.
Uciekających spod ognia Mikołajowych kompanów bezlitośnie atakowano
i mordowano. Szlachcic Abel Rudnicki miał być „na poły kosą przecięty”, posieczonego Piotra Gano wrzucono najpierw do ognia, a gdy zdołał
się jeszcze zerwać i uciekać, został pochwycony, wrzucony do wody,
a następnie „na sztuki rozsiekany”30. W okrutny sposób zamordowanych zostało 13 osób szlacheckiego pochodzenia, których ciała wrzucono
do jednego dołu.
Swoje zeznania potwierdził Mikołaj podczas samego procesu, akcentując pokojowe intencje towarzyszące mu w przyjeździe z przyjaciółmi do
Łaszczówki i chęć jedynie uregulowania z bratem spraw spadkowych31.
Nie przyznawał się do żadnego gwałtownego najazdu, odpowiedzialnością
za powstałe nieszczęście obarczał braci i zarzucał im, iż kłamstwami i potwarzami chcą zrzucić z siebie groźbę surowych kar za zabicie 13 szlachciców. Przypominał, że „nie nowinać to panom braci i matkę dobrodziejkę
naszę pogębkować i despekty różne czynić i do przysiąg przywodzić. Toż
i z siostrami czynili, pełne tu są tego księgi”. W podobnym duchu swoje
zeznania złożyło dziesięciu współoskarżonych z Mikołajem Łaszczem
uczestników jego feralnej wyprawy po wiano do miasteczka nad Sołokiją32.
Wyrok sądu starościńskiego okazał się dla Mikołaja korzystny, został on
bowiem uznany za niewinnego i uwolniony z karceru. Być może na takie
rozstrzygnięcie wpływ miało również pojawienie się w grodzie ojca Anioła
z lwowskiego konwentu karmelitów, który prosił, by Mikołaj Łaszcz jako
„religiosus i osoba duchowna” nie był w ogóle sądzony przez sąd świecki,
ale oddany braciom w klasztorze, którzy – jeśli jest winien – osądzą go
sprawiedliwie33. Strona powodowa zapowiadała co prawda apelację od
wyroku sądu starosty do Trybunału Koronnego, ale jeśli nawet do niej
doszło, to najmłodszy z pozostałych jeszcze braci Łaszczów zapewne jej
nie doczekał, wiemy bowiem, że jesienią 1625 r. już nie żył34.
W kolejnych latach bracia Stanisław i Jerzy Łaszcz nadal występowali
jako współwłaściciele całości odziedziczonej po ojcu fortuny, w skład której
wchodziły dwa miasta – Florianów i Łaszczówka oraz wsie: Nedeżów,
30
Jeszcze w 1625 r. w imieniu dzieci zamordowanego Piotra Gano ich plenipotent Jakub
Piasecki występował z pretensjami do Stanisława i Jerzego Łaszczów. Zob. CPAHU, SGB,
t. 210, s. 169–173.
31
CPAHU, SGB, t. 208, s. 1084–1085.
32
Ibidem, s. 1043–1049.
33
Ibidem, s. 1041.
34
CPAHU, SGB, t. 210, s. 435–436.
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Gródek, Ruda Wołoska, Zimno, Pieniany, Narol, Chyże, Jezierna i Kadłubiska. W 1629 r. z pretensjami z tytułu należnego jej wiana, szacowanego na kwotę 6000 zł, wystąpiła ich siostra Anna, zamężna za Adamem
Żulińskim. Wyrokiem sądowym uzyskała od Jerzego prawa do Chyżów,
od Stanisława zaś do Rudy Wołoskiej35.
1 lipca 1630 r. bracia dokonali formalnego podziału między siebie całej
należącej do Łaszczów majętności, wnosząc odpowiedni zapis do ksiąg
ziemskich bełskich. W Łaszczówce osiadł Stanisław, który w 1625 r. pojął
za żonę Zofię z Kędzierzawskich, wdowę po Walentym Łęskim. Wkrótce
z tego związku na świat przyszła ich jedyna córka Barbara. W skład jego
domeny weszły ponadto Nedeżów, Gródek, Ruda, Zimno, Pieniany i Jezierna.
Niektóre z tych wsi rychło spieniężył, Pieniany i Zimno na przykład sprzedał staroście jasielskiemu Baltazarowi Brodeckiemu36. Jerzemu przypadł
Florianów z Narolem, Chyżami i Kadłubiskami37. Stanisław nie cieszył się
wszakże zbyt długo stabilizacją rodzinną i majątkową, zmarł bowiem na
początku 1633 r. Już w lipcu tego roku Jerzy, ostatni z żyjących synów
Floriana Łaszcza, zgłaszał w grodzie bełskim pretensje wobec wdowy po
nim, że Zofia wraz z córką, choć nie zapadły jeszcze żadne rozstrzygnięcia
prawne, czuje się samodzielną panią na Łaszczówce, Rudzie i Jeziernej38.
Swary rodzinne ciągnęły się jeszcze wiele lat. W roku 1645 Jerzy pozywał
Zofię, najchętniej już wówczas mieszkającą w Nedeżowie, oraz Barbarę,
od 1640 r. żonę Walentego Fredry, do Trybunału Koronnego w Lublinie,
oskarżając je o nadużycia w lasach należących do jego wsi Narol39. Spory
rodzinne nie ucichły nawet po śmierci Jerzego w obronie Florianowa przed
Kozakami i Tatarami w 1648 r. W styczniu 1650 r. Katarzyna z Łaszczów,
córka Floriana, a wdowa po Janie Komorowskim, domagała się od spadkobierców po Stanisławie i Jerzym Łaszczach jakiejś cesji na jej rzecz40,
ale informacji, jaki sprawa ta miała ciąg dalszy, nie udało się w źródłach
odnaleźć. Ostatnie lata życia Barbary z Łaszczów (zm. 15 IV 1657) i jej
męża Walentego Fredry podczaszego bełskiego (zm. 27 X 1659)41 upłynęły
w ustabilizowanej już sytuacji własnościowej dóbr po Stanisławie Łaszczu,
w skład których oprócz Łaszczówki wchodziły wsie Ruda i Jezierna. Po
CPAHU, SGB, t. 214, s. 847–848, 896.
CPAHU, SGB, t. 219, s. 372; t. 222, s. 57–58.
37
Lwowska Biblioteka Naukowa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. Stefanyka,
fond 141, dz. I: Zbiór A. Czołowskiego, nr 290, k. 51; A. B o n i e c k i, op. cit., s. 217. Heraldyk
błędnie utożsamia tu Łaszczówkę z Florianowem.
38
CPAHU, SGB, t. 218, s. 503–504.
39
CPAHU, SGB, t. 231, s. 648–650.
40
CPAHU, SGB, t. 237, s. 26.
41
Daty śmierci obydwojga małżonków odnotował w swoim diariuszu rektor Akademii
Zamojskiej Bazyli R u d o m i c z, Efemeros, czyli diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach
1656–1672, cz. I, oprac. M. Klementowski, Lublin 2002, s. 39, 139.
35
36
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śmierci rodziców przejął je ich syn Stanisław Antoni Karol Fredro stolnik
podolski, od marca 1676 r. kasztelan czernihowski42.
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ABSTRACT
Henryk Gmiterek
THE ŁASZCZÓW FAMILY FEUD OVER ŁASZCZÓWKA
At the turn of the 16th & 17th century there was an ongoing and intensive colonization in
the Roztocze region. The person who contributed and accomplished most was Florian Łaszcz
Nieledewski, who established two towns (Florianów, Łaszczówka) and three villages (Jezierna,
Chyże, Kadłubiska) in the years 1592–1609. After his death, his lineal descendants (6 sons
and 6 daughters) launched heated debates and disputes about inheritance, the most active of
whom were the eldest brothers: Stanisław and Jerzy. In 1623, their younger brother, Mikołaj,
raided the manor house in Łaszczówka, where Stanisław resided. The altercation developed
into fighting with cold steel and shootings ensued, which ended up with a dozen or so dead
and the manor house burnt down. Stanisław pursuited litigation before the Bełz Starost court,
but Mikolaj was acquitted, afterwards he was said to have gone back to the monastery where
he soon died. That left two brothers, who divided the inheritance in 1630; Łaszczówka was
vested to Stanisław; after his death in 1633, his daughter, Barbara, inherited it.
Key words: the Łaszczów family, Roztocze, colonization, nobility, family feud
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Dyplomata na prowincji. Augustyn Antoni Deboli...

Beata Gałan-Smól
Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach

DYPLOMATA NA PROWINCJI.
AUGUSTYN ANTONI DEBOLI – OSTATNI MINISTER
PEŁNOMOCNY STANISŁAWA AUGUSTA
PONIATOWSKIEGO W PETERSBURGU

Artykuł jest próbą nakreślenia zarysu biograficznego Augustyna Antoniego Debolego
(1747–1810) – dyplomaty i posła rezydującego w Petersburgu. Urodzony w Siemnicach (woj.
bełskie) jako syn podczaszego horodelskiego – Antoniego Stanisława Deboli i potomka francuskiego rodu de Beaulieu, Augustyn odebrał staranne wykształcenie, kończąc z wyróżnieniem Szkołę Rycerską w Warszawie. Delegowany jako królewski wysłannik, stał się nie tylko
sumiennym urzędnikiem dyplomatycznym, ale i zaufanym obserwatorem petersburskiego
dworu. Pozostawił po sobie olbrzymią i cenną korespondencję z królem Stanisławem Augustem.
Trwająca ćwierć wieku misja dyplomatyczna Debolego nad Newą zakończyła się jego osobistą
porażką. Zawiłe losy sprawiły, że ceniony dyplomata i oddany królewski powiernik stał się
sprawcą zdrady tajemnic państwowych podczas powstania kościuszkowskiego. Ostatnie lata
życia spędził z dala od wielkiego świata polityki. Po trzecim rozbiorze Polski zamieszkał we
wsi Dzierążnia, obwodu zamojskiego, znajdującej się na terenie ówczesnej Galicji. Tam też,
w podziemiach miejscowej świątyni, spoczywa na wieki.
Słowa kluczowe: Antoni Augustyn Deboli, Stanisław August Poniatowski, dyplomacja,
Petersburg, Dzierążnia

KONIEC JEST POCZĄTKIEM
Poprzecierane znakiem czasu, złocone litery: „Augustyn Deboli minister
Dzierążni i Źwiartowa
† 1810 w swoim majątku”, tablicy inskrypcyjnej w kościele w Dzierążni są
jedynym śladem ostatnich lat życia królewskiego dyplomaty – Augustyna
Antoniego Debolego. Inskrypcję z unikalnego marmuru pirenejskiego ufundował 115 lat temu, ku pamięci rodu Debolich, wnuk dyplomaty – Andrzej
Antoni Deboli. W ten sposób epitafium (gr. έπιτάφιος = epi-taphios = „na
kamieniu nagrobnym”)1 stało się nośnikiem poznania postaci historycznej
nieznanej w regionie. Wyryte w kamieniu litery sprowokowały do zadawania
pełnomocny króla polskiego w Petersburgu właściciel

1

https://www.etymonline.com/word/epitaph
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pytań o przeszłość uwiecznionych.
Stały się także przyczynkiem do
upamiętnienia postaci Augustyna
Antoniego Debolego, dyplomaty,
posła i zaufanego Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla
Polski, z którym prowadził wieloletnią dyplomatyczną korespondencję2.
Pisane niejednokrotnie kilka razy
w tygodniu listy w języku polskim
i francuskim (również szyfrem) to
także źródło do poznania osobistych
relacji korespondentów. Jednakże
nie będą one stanowić przedmiotu
rozważań w niniejszym artykule.
Obecna do dziś w świątyni
dzierążyńskiej tablica została wmurowana w głównej nawie kościoła
7 grudnia 1906 r. Poprzedni nagrobek małżonków Deboli, fundacji
ich syna – Stanisława Debolego3,
został zniszczony w pożarze, który strawił wyposażenie kościoła
w 1903 r. Trzyletnia odbudowa
zaowocowała powiększeniem bryły Epitafium poświęcone rodowi Debolich
świątyni nowym wyposażeniem w kościele w Dzierążni. Fot. ze zbiorów
autorki
wnętrza, zaś ród Debolich został
upamiętniony nową tablicą pro memoria. Epitafium powstało w pracowni
znanego artysty rzeźbiarza Teodora Skoniecznego, autora wielu nagrobków na cmentarzu Powązkowskim i świątynnych figur wotywnych.
Poświęcone zostało podczas uroczystej mszy świętej odprawionej przez
ówczesnego proboszcza parafii dzierążyńskiej ks. Jana Stormkego w obec2
Dotychczas zostały opracowane i wydane trzy tomy za lata 1780–1781 oraz rok 1782.
Zob. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780, oprac. E. Zielińska,
A. Danilczyk, Warszawa 2013; Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli
1781, oprac. E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa 2015; Korespondencja polityczna Stanisława
Augusta. Augustyn Deboli 1782, oprac. E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa 2017.
3
Stanisław Kostka Deboli (1802–1872), syn z drugiego małżeństwa Augustyna Antoniego
Debolego z Józefą ks. z Puzynów, właściciel majątku Źwiartów (współcześnie Zwiartów), magister prawa i członek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Lubelskiej (1860–1861).
Zob. Grabowiecki słownik biograficzny, t. 2: biogramy: C–D, red. R. Kulik, H. Kulik, s. 249–250,
[w:] www.rodzinakulik.eu/grabowiecki_slownik_biograficzny/grabowiecki_slownik_biograficzny_t_2_c_d.pdf [dostęp: 30 IV 2021].
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ności fundatora i potomków Debolich. Wydarzenie zostało omówione
w czasopiśmie „Świat”4.
PO MIECZU – RODOWÓD AUGUSTYNA ANTONIEGO DEBOLEGO
Polskie korzenie rodu Debolich
sięgają roku 1646, kiedy to francuski hrabia Henryk de Beaulieu
(1620–1678) przybył do Warszawy
wraz z orszakiem księżniczki Ludwiki
Marii Gonzagi de Nevers, żony króla
Władysława IV, a następnie Jana
Kazimierza. Od początku służby
w wojsku koronnym, gdzie był
oberlejtnantem, wykazywał się dużym zaangażowaniem w obronność
drugiej ojczyzny. Pradziad Antoniego
Augustyna zasłużył się szczególnie
w kampanii pruskiej i wojnie ze
Szwedami, biorąc udział w oblężeniu
Malborka, Torunia i Grudziądza.
Po pokoju w Oliwie (1660) został
Herb rodu Deboli. Źródło: httpsupload. powołany na komendanta twierdzy
wikimedia.orgwikipediacommonsthumbc- w Malborku, a następnie w Elblągu.
c3POL_COA_Deboli.svg592px-POL_COA_ Za szczególne zasługi wojenne, na
Deboli.svg.png
mocy indygenatu szlacheckiego5,
udzielonego mu na sejmie warszawskim w 1662 r., otrzymał herb, który
wraz z nazwiskiem, w późniejszym okresie, uległ spolszczeniu na Deboli6.
A. D e b o l i, Augustyn Deboli, „Świat: pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone życiu
społecznemu, literaturze i sztuce”, R. 2, nr 52, 28 XII 1907, s. 12, [w:] http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=67020&from=publication [dostęp: 30 IV 2021].
5
Indygenat (łac. indigenatio – obywatelstwo) oznaczał uznanie obcego szlachectwa
i nadanie zagranicznemu rodowi szlacheckiemu (lub mieszczańskiemu) obywatelstwa oraz
związanych z nim przywilejów w państwie uznającym. Zwykle przyznawano go za zasługi
dla kraju i zatwierdzano podczas sejmu, na podstawie wcześniejszego głosowania. Nowo
obdarzony szlachectwem polskim składał kanclerzowi przysięgę wierności Rzeczypospolitej
i królowi. Jak podaje zapis w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej, t. 2, autorstwa Zygmunta
Glogera, Warszawa 1901, s. 270: „Szlachta zagraniczna z nową szlachtą miejscową stała
na równi pod tym względem, że w trzeciem dopiero pokoleniu miała przystęp do dygnitarstw polskich i dóbr królewskich, z wyjątkiem tych, którzy w radzie lub w boju chlubnie
się odznaczyli”.
6
Por. Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. (Herby nobilitacji i indygenatów
XV–XVIII w.), oprac. B. Trelińska, Lublin 2001, s. 350.
4
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Opis w Herbarzu Bonieckiego wskazuje, że herb własny Deboli przedstawia:
„w polu srebrnem dwóch lwów złotych, zwróconych ku sobie, świecznik
kościelny trzymających. Nad tarczą sama szlachecka korona”7.
W późniejszym czasie de Beaulieu brał udział w wojnach kozackich,
a także w wyprawie chocimskiej w 1673 r. przeciwko Turkom. Już pod koniec
życia otrzymał starostwo w Tczewie, gdzie mieszkał do śmierci. Henryk de
Beaulieu, pradziad Augustyna, ożenił się z Katarzyną Orchowską. Z tego
związku miał dwie córki i trzech synów: Stefana, Kazimierza i Mikołaja.
To oni zapoczątkowali polską linię francuskiego rodu, z czasem spolszczonego do formy Deboli. W przyszłości skoligacili się z rodami polskimi:
Siemieńskich, Ankwiczów, Wisłockich, Drużbackich, Szeptyckich czy też
Puzynów8.
Trzeci syn Henryka – Mikołaj, stolnik owrucki i starosta półtowiński,
żonaty z Aleksandrą Gostomską, córką Jana, podstolego sanockiego, doczekał
się dwóch synów – Antoniego, urodzonego w 1699 r., i Adama (zakonnika – jezuity)9. Antoni Stanisław Deboli pełnił początkowo urząd pisarza
grodzkiego czernihowskiego, następnie został podczaszym horodelskim
i grabowieckim oraz sędzią grodzkim w Grabowcu, w późniejszym czasie
chorążym lubaczowskim. W latach 1756–1757, 1762–1763 oraz 1766–1767
był deputatem województwa bełskiego na Trybunał Koronny10. W roku
1745 był właścicielem Udrycz, Dębowic, Siemnic i Lachowiec w powiecie
grabowieckim, województwa bełskiego. Miał dwie żony. Z drugiego małżeństwa, z Judytą Ankwiczówną z Posławic, herbu Awdaniec, narodził
się w 1747 r. pierworodny syn – Augustyn Antoni Deboli. Początkowe
lata życia Augustyn spędził prawdopodobnie w Siemnicach wraz z rodzeństwem: Tomaszem (1756–1824) oraz dwiema siostrami – Ludwiką
i Urszulą. Niestety o dzieciństwie i latach młodzieńczych źródła milczą.
Można jednak przypuszczać, że rodzice we wczesnych latach dbali o edukację potomstwa, przygotowując je do kariery urzędniczej.
Dążeniem rodziców było także wykształcenie synów w duchu patriotyzmu oraz tradycji polskich. Dlatego też Deboli został wysłany do
Warszawy celem kontynuowania nauki w założonej 15 marca 1765 r. przez
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkole Rycerskiej. Akademią
Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej
7
A. B o n i e c k i, A. R e i s k i, Herbarz polski, Warszawa 1901, t. 4, s. 186, [w:] https://
crispa.uw.edu.pl/object/files/416464/display/Default [dostęp: 30 IV 2021].
8
A. H n i ł k o, Deboli (de Beaulieu) Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 5, red. W. Konopczyński, Kraków 1939–1946, s. 41.
9
Ibidem.
10
Deputat – wybierany przez sejmiki deputackie przedstawiciel szlachty z województwa, ziemi lub powiatu do szlacheckiego sądu najwyższego, czyli Trybunału Koronnego.
Zob. J. T e r n e s, Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, cz. 5, Warszawa 2017, s. 95,
139, 178.
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Jan Piotr Norblin, Książę Adam Kazimierz Czartoryski w Szkole Rycerskiej. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Rycerska#/media/Plik:Prince_Adam_
Kazimierz_Czartoryski_in_Corps_of_Cadets_(Warsaw).PNG

zarządzał komendant – książę Adam Kazimierz Czartoryski. Była pierwszą
w kraju uczelnią świecką wyłączoną z zakonnego systemu nauczania11. Za
cel stawiano wykształcenie dobrze przygotowanych, przyszłych kadr wojskowych i cywilnych w myśl idei: „Edukacja społeczeństwa poprzez edukację
jednostki”. Duży nacisk kładziono zarówno na patriotyczne wychowanie
młodych szlachciców, jak i wyposażenie ich w wiedzę ogólną. Sam książę
Czartoryski ułożył obowiązujący młodych kadetów katechizm, w którym
nakreślił ideał absolwenta Szkoły: „Powinien Ojczyznę swoją kochać, a jej
dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na
jej usługi, powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla zwierzchności,
dobroczynności i afektu dla równych, względu dla niższych”12. Wcielanie
tradycji patriotycznych, przy jednoczesnym dbaniu o poziom edukacji
zapewnianej przez Szkołę Kadetów, miało zapewne decydujący wpływ na
https://www.wilanow-palac.pl/szkola_rycerska.html [dostęp: 30 IV 2021].
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1594596,Szkola-Rycerska-%E2%80%93wychowanie-przez-patriotyzm [dostęp: 30 IV 2021].
11

12
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kreowanie przyszłych losów i wyborów absolwentów. Częstym gościem
był sam król, który chętnie nawiązywał kontakty z ambitnymi uczniami i uczestniczył w wielu uroczystościach. Być może w murach Szkoły
Rycerskiej rozpoczęła się właśnie znajomość z Augustynem Debolim?
Z zapisu w Polskim słowniku biograficznym wynika m.in., że tu właśnie
Deboli zaprzyjaźnił się z Tadeuszem Kościuszko13. Niestety, wraz z klęską
insurekcji kościuszkowskiej szkołę zamknięto jesienią 1794 r.
Tymczasem Deboli ukończył z wyróżnieniem Szkołę Rycerską w 1767 r.
Augustyn Antoni nie poszedł jednak w ślady wojskowe ani swoich przyjaciół, ani pradziada Henryka de Beaulieu. Zdolny absolwent został w 1767 r.
oddelegowany do poselstwa Jakuba Psarskiego w Moskwie, gdzie rozpoczął
pracę w kancelarii poselskiej na stanowisku sekretarza.
MISJA W PETERSBURGU
W roku 1774, za sprawą królewskiego poparcia, dwudziestosiedmioletni Deboli objął samodzielną rezydenturę i otrzymał bardzo niską rangę
chargé d’affaires w Petersburgu (po ustąpieniu Jakuba Psarskiego). Poselstwo
w Petersburgu stanowiło wówczas najważniejszą w polskiej polityce zagranicznej placówkę dyplomatyczną. Intencją króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego było niwelowanie wszelkich możliwych zadrażnień w stosunkach polsko-rosyjskich, których poseł Deboli był sumiennym wykonawcą.
W myśl królewskich planów misja petersburska miała realizować plany
utrzymujące przekonanie o prorosyjskiej polityce królewskiej. Według niej
wzmocnienie Rzeczypospolitej, a zwłaszcza wprowadzenie w niej ładu wewnętrznego poprzez usprawnienia ustrojowe i zapewnienie mocnej władzy
królewskiej, stanowiłoby również korzyść dla Rosji. Również sam Deboli
stał na straży orientacji rosyjskiej, która w jego przekonaniu, w ówczesnej
sytuacji politycznej stanowiła jedyny słuszny kierunek. Jednakowoż zdawał
sobie sprawę, że koncepcja wzajemnych stosunków dyplomatycznych nie
uzyska statusu realizacji królewskich planów w Petersburgu14.
Początki pracy Debolego, z racji braku koneksji i niskiej rangi w korpusie
dyplomatycznym, z pewnością nie należały do najłatwiejszych. Ponadto
polska misja dyplomatyczna musiała liczyć się z uważną obserwacją
rosyjską oraz prawidłową oceną wprowadzanych przezeń wiadomości
dezinformacyjnych.
13
W. D z w o n k o w s k i, Antoni Augustyn Deboli (1747–1810), [w:] Polski słownik biograficzny,
t. 5, Kraków 1939–1946, s. 40.
14
J. M i c h a l s k i, Dyplomacja polska w latach 1764–1795, [w:] Historia dyplomacji polskiej,
t. 2, red. Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 595.
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O organizacji samej placówki dyplomatycznej w Petersburgu wiadomo, że rosyjski dwór zapewniał dyplomatom bezpłatne mieszkanie, które
stanowiło jednocześnie biuro poselstwa. Jednak jego dokładna lokalizacja
pozostaje nieznana. Misję Debolego w początkach placówki wspierał sekretarz Dyzma Bończa Tomaszewski, a następnie Antoni Gołuchowski15.
Szczegóły finansowego uposażenia poselskiego i niewielkiego majątku
samego dyplomaty podał Jerzy Łojek w Misji Debolego w Petersburgu w latach 1787–1792, stwierdzając, że „kapitał ulokowany u marszałka Mniszcha
składał się z części spadku po rodzicach, a potem i sumy 90 000 złp, którą
król podarował mu w roku 1788. Z tego 80 000 złp ulokowane było na 5%,
a 116 000 złp na 6%, co przynosiło Debolemu rocznie 10 960 złp. Obie córki
Debolego odziedziczyły po matce niewielką [...] i dobra z intratą 2500 rubli
rocznie, ale prawo rosyjskie uniemożliwiało przeniesienie tych wartości do
Polski. Pensję poselską pobierał Deboli przez cały okres w niezmienionej
wysokości 72 000 złp rocznie”16. Podczas spotkania w Kaniowie17 król obiecał
Debolemu sumę 200 000 złp na zakup upatrzonej wsi w Sandomierskiem
(wieś Ułanże o szacunkowej wartości 260 000 złp), ale tego daru poseł nigdy nie otrzymał18. W połowie grudnia 1784 r. Augustyn Deboli otrzymał
urząd chorążego nadwornego koronnego, który objął po zmarłym Adamie
Mniszku19. Za zasługi otrzymał także dwa cenione wówczas ordery: za
służbę w dyplomacji – Order Św. Stanisława20, oraz w 1787 r. – po misji
kaniowskiej, Order Orła Białego – najwyższe odznaczenie państwowe
T. C i e s i e l s k i, Deboli Antoni Augustyn, [w:] http://www.polskipetersburg.pl/hasla/
deboli-antoni-augustyn [dostęp: 30 IV 2021].
16
Por. J. Ł o j e k, Misja Debolego w Petersburgu w latach 1787–1792. Z dziejów stosunków
polsko-rosyjskich w czasach Sejmu Czteroletniego, Wrocław 1962, s. 24. Według podanych informacji Deboli z tej kwoty utrzymywał zarówno rodzinę, jak i biuro dyplomacji, mające siedzibę
w mieszkaniu dyplomaty w Petersburgu.
17
W roku 1787 w Kaniowie doszło do oczekiwanego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego spotkania z carycą Katarzyną II. Misją dyplomacji kierowanej przez Debolego było
przygotowanie odpowiedniego gruntu dla królewskiego pomysłu przymierza polsko-rosyjskiego
skierowanego przeciwko Turcji. Krótkotrwałe spotkanie na Dniestrze, zakończone porażką
zamysłów królewskich, otwarcie pokazało kierunek ignorowania Rzeczypospolitej, którą caryca
postanowiła zachować w „naturalnej bezsile”. Szerzej o przygotowaniach dyplomatycznych
do spotkania króla Stanisława Poniatowskiego z carycą w Kaniowie pisze Z. Z i e l i ń s k a,
Listy Stanisława Augusta z podróży do Kaniowa (1787), „Kwartalnik Historyczny”, R. CX, 2003,
nr 4, s. 71–123.
18
Ibidem.
19
Adam Józef Miniszek (1721–1784) – starosta mostowski, chorąży nadworny, poseł, por.
Polski słownik biograficzny, t. 21, s. 487.
20
Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 7 V 1765 jako gratyfikacja za zasługi w służbie publicznej dla
Rzeczypospolitej. Jednocześnie, w myśl dewizy odznaczenia Praemiando incicat – Nagradzając
zachęca, motywowało do dalszej służby poświęconej sprawom państwa.
15
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(z tym też orderem Deboli
został sportretowany)21.
Na podstawie dzieła Waleriana Kalinki Sejm Czteroletni22
pośród mnogości politycznych
wydarzeń można odnaleźć
informacje odnoszące się do
faktycznej pozycji politycznej w Petersburgu, a także
wzmianki dotyczącej życia
prywatnego Debolego. Wspomniany autor zapisał: „Deboli i jego korespondencja
z królem: »Stanowisko jego
oficyalne było nader skromne,
zwłaszcza, że ani imieniem,
ani nazwiskiem, ani wysokim
w Rzpltej urzędem, ani maPortret Augustyna Antoniego Debolego. Szkic jątkiem nie imponował. Nie
autorstwa A. Regulskiego. Źródło: „Tygodnik posiadając rangi ambasadora,
Ilustrowany” 1882, nr 339, s. 385–386, [w:] https:// tylko na dworskich zebraniach
polona.pl/item/augustyn-deboli,ODE2MTk0/
mógł mieć dostęp do Imperatorowej, i jedynie z ministerium w urzędowych zostawał stosunkach.
Wpływ jego był bardzo nieznaczny. Katarzyna wszystkie sprawy zlecała
wprost Stackelbergowi23 i Deboli z Warszawy się o nich dowiadywał. […]
polskiemu ministrowi zostawało tylko rzeczy dodatkowo wyjaśniać […]
przed Ostermanem24 […] nader miły Królowi [Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu – B.G.S.] […] Ważniejszym jego obowiązkiem było dostarczać wiadomości z Petersburga o tem, co Króla obchodzić mogło«”25.
Augustyn Deboli (1747–1810), „Tygodnik Ilustrowany” 1882, nr 339, Biblioteka Narodowa
w Warszawie, POLONA.
22
W. K a l i n k a, Sejm Czteroletni, t. 1, Kraków 1880; t. 2, Lwów 1881, s. 520, [w:] https://
www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=6609/ [dostęp: 30 IV 2021].
23
Otto Magnus von Stackelberg (1736–1800) – dyplomata rosyjski, w latach 1772–1790 rosyjski poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Rzeczypospolitej, pełnił rolę rzeczywistego
zarządcy Rzeczypospolitej z ramienia carycy Katarzyny. Rosyjski dyplomata miał przemożny
wpływ na politykę zagraniczną Rzeczypospolitej po I rozbiorze; wszystkie decyzje króla były
przez niego konsultowane i zatwierdzane, dzięki czemu pozyskał realny wpływ na rządzenie
państwem.
24
Iwan Ostermann – dyplomata, ambasador Rosji w Paryżu i Sztokholmie. Za czasów
Imperium Rosyjskiego (1781–1797) pełnił urząd kanclerza (wówczas najwyższy urząd w państwie rosyjskim) oraz kierownika Kolegium Spraw Zagranicznych.
25
W. K a l i n k a, Sejm Czteroletni…, t. 1, s. 520.
21
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Poszerzaniu kręgów towarzyskich, a co za tym szło i informacji, sprzyjało
organizowanie przez Debolego w początku lat osiemdziesiątych XVIII w.
wystawnych bankietów: „lubo bez wojska, bez pieniędzy minister Deboli
utrzymuje powagę, tak jak i drudzy, a stół ma najlepszy w całym Petersburgu”26. Sytuacja materialna Debolego, w odniesieniu do dworskiego
poziomu życia w stolicy Rosji, wymagała znacznego wsparcia finansowego. Włodzimierz Dzwonkowski podkreśla, (za Walerianem Kalinką), że
„(Deboli) […] był nieposzlakowanej prawości, ojczyznę przede wszystkim
miłował i był na te czasy rzadkim typem dygnitarza, który celował bezinteresownością i nigdy króla o nic dla siebie nie prosił”27. Niemniej jednak,
zwłaszcza w chwilach kryzysu, Augustyn Deboli marzył, po zakończeniu
kariery politycznej, o powrocie do Rzeczypospolitej i możliwości osiedlenia
się we własnym majątku.
Sytuacja Debolego w kręgach petersburskich poprawiła się wraz z jego
ożenkiem z rosyjską księżniczką Katarzyną Golicyn w 1785 r. „Oprócz
właściwych zalet, jakimi powinien odznaczać się każdy dyplomata, sprzyjała Debolemu ta okoliczność, że ożenił się z księżniczką Goliacyn, córką
księcia Piotra, jenerał-majora cesarskiej konnej i małżonki jego Marji z domu
księżniczki Mieszczerskiej, co mu ułatwiło bliższe poznanie wpływowych
natenczas osobistości, przez nawiązanie stosunków z wyższemi sferami
stołecznego towarzystwa”28. W korespondencji królewskiej z Debolim
fakt zaślubin z powinszowaniami znalazł miejsce w osobnym liście od
Stanisława Augusta Poniatowskiego pisanym po francusku 29 stycznia
1785 r.: „Panie Deboli! Znana Panu jest dobrze moja życzliwość szczególna, jaką dla pana żywię, tak iż może pan być pewien, że z zadowoleniem
dowiaduję się o wszystkiem, co dotyczy pańskiej pomyślności. Winienem
więc powinszować panu zawarcia ślubu, zwłaszcza z osobą noszącą tak
piękne imię Golicynów, i to tem bardziej, że stało się to z aprobaty Jejmości
Cesarzowej”29. Mariaż z Rosjanką ze starej, bojarskiej rodziny zapewnił
Debolemu dostęp do szerszych kręgów towarzyskich i ewentualnych
możliwości pozyskiwania tam interesujących informacji.
Z tego związku urodziły się dwie córki, w aktach odnotowane są także
dwa martwe urodzenia. Niestety szczęśliwie zapowiadające się małżeństwo zostało przerwane przez śmierć księżniczki Katarzyny podczas drugiego połogu, w wieku zaledwie 29 lat30. Między jesienią 1793 a wiosną
Por. T. C i e s i e l s k i, op. cit.
W. D z w o n k o w s k i, Antoni Augustyn Deboli…, s. 40.
28
http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=41198&tab=3 [dostęp: 30 IV 2021]; A. D e b o l i, op. cit., s. 12.
29
Ibidem.
30
https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3175684.htm [dostęp: 2 VII 2021].
26
27
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1794 r. zmarła pierworodna córka Augustyna, Maria31, drugą – Katarzyną
(ochrzczona tym imieniem na cześć carycy lub matki – przyp. B.G.S.) po
śmierci matki zajmowała się siostra zmarłej – Helena Golicynówna.
Głównym zadaniem działalności Debolego, zleconym przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, było obserwowanie wydarzeń na dworze
petersburskim, pozyskiwanie i selekcjonowanie informacji i przekazywanie
ich, z pominięciem ambasadora rosyjskiego w Warszawie – Ottona Magnusa
von Stackelberga na dwór królewski. Ostatni minister Stanisława Augusta
Poniatowskiego systematycznie relacjonował wydarzenia z Petersburga, śląc
korespondencję do Warszawy, niejednokrotnie kilka razy w tygodniu. Do
szyfrowanych depesz Deboli dołączał aneksy oznaczone literą „F”, czasem
„soli”32. Zawarte w nich informacje adresowane były wyłącznie dla króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego lub szefa królewskiego gabinetu –
Adama Cieciszowskiego, który je odszyfrowywał. Listy pisane były przez
Debolego w języku francuskim i polskim.
Przekaz dyplomatycznych wiadomości napotykał na wiele ograniczeń,
gdyż rozbudowany „system infiltracji” carycy Katarzyny prowadził tzw.
perlustrację (tj. sprawdzanie, przepisywanie i odszyfrowywanie korespondencji zarówno urzędowej, jak i prywatnej). Najbardziej rzetelne i wiarygodne raporty, zebrane w korespondencji Debolego, dotyczyły zarówno
publicznych wystąpień Katarzyny II, jak i jej najbliższych faworytów
i ministrów, m.in. Grigorija Potiomkina, Aleksandra Mamonowa, Płatona
Zubowa oraz działań wpływowych Polaków, np. hetmana wielkiego koronnego – Franciszka Ksawerego Branickiego i jego żony – Aleksandry
Engelhardt33. Ograniczenia polskiego dyplomaty w wiarygodności źródeł
z tzw. pierwszej ręki wypływały z protokołu dyplomatycznego, wedle
którego, początkowa ranga posła zapewniała mu odległe miejsce w cursus
honorum, co skutkowało brakiem możliwości bezpośredniego zwracania
się do carycy Katarzyny. Oficjalna droga dyplomatyczna opierała się na
cotygodniowych wizytach korpusu dyplomatycznego z kolejnymi członkami Kolegium Spraw Zagranicznych (Nikitą I. Paninem, Iwanem A.
31
https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3175684.htm [dostęp: 2 VII 2021]. Z akt
wynika, że ślub zawarto 8 II 1785. Katarzyna urodziła się 16 III 1788, a Maria zapewne 1 VI
1789. Wprawdzie podana jest data 1 lipca, ale przecież nie mogła urodzić się po śmierci matki,
która zmarła w wieku 29 lat, 29 VI 1789. Wszystkie daty według starego stylu. Odnotowanych jest jeszcze wcześniej dwoje dzieci, które urodziły się martwe. https://forum.vgd.ru/
post/3866/104590/p3175684.htm [dostęp: 2 VII 2021].
32
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1781, oprac. E. Zielińska,
A. Danilczyk, Warszawa 2015, s. 18, [w]: https://rcin.org.pl/ihpan/dlibra/publication/158410/
edition/128530/content [dostęp: 30 IV 2021].
33
Zob. J. M i c h a l s k i, Początki opozycyjnej działalności Franciszka Ksawerego Branickiego,
„Kwartalnik Historyczny”, R. CXIII, 2006, z. 2, s. 75–132.
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List szyfrowany Augustyna Deboli z jego własnoręcznym podpisem. Źródło: Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1781, oprac. E. Zielińska,
A. Danilczyk, Warszawa 2015, s. 161
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Ostermannem, Aleksandrem A. Bezborodką oraz Arkadym I. Morkowem).
Aktywna działalność Debolego pozwalała na poszerzenie kręgów dyplomatycznych poprzez nawiązanie relacji z posłami krajów europejskich
przebywających nad Newą, m.in. z posłem angielskim Jamesem Harrisem
(1746–1820), posłem pruskim Johannem E. hr. von Görtzem (1737–1821),
a od 1788 r. z ambasadorem króla Hiszpanii34. Z racji urzędu poseł zajmował
się także typowymi zadaniami dla instytucji dyplomatycznej. Rejestrował
i wydawał paszporty, jednocześnie jako poseł zajmował się problemami
oraz sprawami granicznymi między carstwem rosyjskim a Rzecząpospolitą
Obojga Narodów. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XVIII w. swoimi zabiegami doprowadził do zakończenia ustalenia granicy
Rzeczypospolitej na odcinku od rzeki Boh po Kryłów i Łojów pomiędzy
ukraińskimi ziemiami a tzw. Nową Serbią35. Dodatkowo dyplomata czuwał
nad procedurami handlu tranzytowego oraz otwarcia dla polskich towarów
portów czarnomorskich36. Zajmowały go również sprawy kościelne37, m.in.
spory między unitami a prawosławnymi w Rzeczypospolitej czy sytuacja
ludności katolickiej i unickiej na ziemiach objętych pierwszym rozbiorem
Polski. We wszystkich działaniach Deboli prowadził rzetelną dokumentację,
stanowiącą część archiwum poselstwa petersburskiego. Osobistym zadaniem, zleconym przez króla, była baczna obserwacja, a także raportowanie
polskiej szlachty i magnaterii przybywającej do Petersburga, zwłaszcza
tych z dworem królewskim, m.in. przyszłych targowiczan.
Wpływowym Rosjanom, mogącym przekazywać istotne informacje
z kręgów dworskich, minister wyświadczał różne przysługi, np. przy
uzyskaniu polskich stopni wojskowych czy orderów, w zamian pozyskując
informacje przekazywane w kuluarach. Jednakże według opinii ówczesnych
dyplomatów38, nie mając możliwości bezpośredniego wpływu na politykę
w Petersburgu, Deboli dysponował wiedzą dworską „o tysiącach drobnych
sekretów”. Dla przyszłości dyplomaty taka działalność miała i inne, bardziej osobiste konsekwencje. Zdaniem Włodzimierza Dzwonkowskiego:
„Przez małżeństwo i długi pobyt w Petersburgu dochodził niekiedy do
T. C i e s i e l s k i, op. cit.
Ibidem. Por. także: E. Z i e l i ń s k a, Sprawa polsko-rosyjskiej komisji granicznej w latach
1778–1780, [w:] W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków
XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014, s. 339–368.
36
Zob. szerzej: M. M ą d z i k, Z dziejów polskiego handlu na pobrzeżu Morza Czarnego w końcu
XVIII w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1973, sec. F, vol. XXVIII, s. 205–224;
idem, Powstanie i pierwsze lata działalności Kompanii Czarnomorskiej (1782–1785), „Rocznik Lubelski” 1979, t. XXI, s. 77–91.
37
Zob. szerzej: P. Z a j ą ć, Jeden z najszczęśliwych dni króla Stanisława Augusta – Grodno,
24 października 1784 r., [w:] W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII
i początków XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014, s. 311–338.
38
J. M i c h a l s k i, Dyplomacja polska…, s. 593.
34
35
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wiadomości cennych, ale z drugiej strony uzależniał się majątkowo od
Rosji, co było potem przyczyną załamania się”39.
Początkowo obecność Debolego na dworze była przez carycę Katarzynę
akceptowana (prawdopodobnie w wyniku jej żądań został mianowany
ministrem pełnomocnym w 1781 r.)40. Jednakże na skutek sytuacji poprzedzającej wydarzenia przed drugim rozbiorem stał się osobą ignorowaną
i niedopuszczaną na dwór petersburski, a nawet publicznie wyśmiewaną przez środowisko dworskie carycy i niesprzyjających mu polityków.
Debolemu nie udało się nigdy pozyskać przychylności wpływowego księcia
Potiomkina ani faworyta carycy, ministra Bezborodki, który traktował go
od początku misji z niekłamaną ignorancją. W roku 1787, zmęczony i rozgoryczony panującą sytuacją polityczną oraz rosnącymi wpływami obozu
antykrólewskiego, Deboli chciał wycofać się z życia dyplomatycznego.
Zwrócił się także w korespondencji wprost do Stanisława Augusta z prośbą
o odwołanie go z misji. Jednakże król, nie widząc możliwości zastąpienia
Debolego w Petersburgu, dymisji nie przyjął. Tymczasem bieżące wydarzenia zupełnie przekreśliły plany odejścia Debolego: niepokoił konflikt
austriacko-rosyjsko-turecki i rosyjsko-szwedzki. Szczególnie istotne w tym
okresie były plany Stanisława Augusta wiążące Rzeczpospolitą z Rosją41
i marzenia o wspólnym sojuszu antytureckim. Poseł petersburski stał się
w tym czasie „budowniczym” niespełnionych nadziei króla i przygotowań
do planowanego spotkania z carycą Katarzyną i jej politykami w Kaniowie.
Druzgocący dla planów prorosyjskiego przymierza wynik kaniowskiego
posłuchania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w opinii europejskiej,
został jednoznacznie zaznaczony stwierdzeniem jednego z największych
pamiętnikarzy epoki, austriackiego dyplomaty ks. Charles’a-Josepha de
Ligne’a: „Stracił trzy miesiące i trzy miliony, aby widzieć imperatorową
przez trzy godziny”42. Sam Deboli wyjechał jednak z Kaniowa bogatszy
o wartą 2000 rubli złotą tabakierę, podarowaną mu przez Katarzynę43.
Mimo oczywistego wówczas sygnału o kierunku utrzymania Rzeczypospolitej w „neutralnej bezsile”, przez kolejne lata na misję Debolego spadał
W. D z w o n k o w s k i, Antoni Augustyn Deboli…, s. 40.
Por. J. Ł o j e k, op. cit., s. 24.
41
Szczegóły królewskich planów sojuszu z carycą Katarzyną Wielką i uzyskanie zgody na
reformy ustrojowe w Rzeczypospolitej, a także sprawa aukcji wojska i skonfederowanie sejmu
planowanego na jesień 1788 r. omawiane są w następujących publikacjach: J. M i c h a l s k i,
Zmierzch prokonsulatu Stackelbega, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 18–49; E. R o s t o w o r o w s k i, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed
Sejmem Czteroletnim, Warszawa 1957;
42
Por. J. Ł o j e k, op. cit., s. 33.
43
Г.В. Е с и п о в, Путешествие импер. Екатерины II в южную Россию в 1787 году, „Киевская
старина” 1891, т. XXXIII, s. 258. Prezenty o różnej wartości otrzymali wszyscy członkowie
polskiej delegacji.
39
40
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ciężar dalszych negocjacji z Rosją, których wynik, jak pokazała historia,
już wówczas był nieunikniony. Mimo afrontu otrzymanego w Kaniowie,
król nadal wierzył w powodzenie prorosyjskiej polityki. Jednakże dni poselstwa Debolego zbliżały się ku końcowi. Minister pozostał na placówce,
nadal prowadząc misję dyplomatyczną, aż do przymusowego wydalenia
z rozkazu Katarzyny II w 1792 r.
PERSONA NON GRATA
Sytuacja polityczna po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja zapowiadała dla
misji w Petersburgu koniec rozmów dyplomatycznych. Sam Augustyn
Deboli, wyczerpany trudnymi relacjami na dworze carycy Katarzyny II,
wystąpił w sierpniu 1791 r. do króla Stanisława Poniatowskiego z ponowną
prośbą o dymisję z powodu złego stanu zdrowia i potrzeby odpoczynku.
Sam coraz wyraźniej dostrzegał niemoc swoich zabiegów politycznych.
Również stosunek króla do Debolego uległ zmianie i mimo doceniania
jego dotychczasowej służby Stanisław Poniatowski traktował go z większą
rezerwą. Wielostronicowe pouczenia o patriotyzmie i monarszej godności,
których nie szczędził królowi Deboli w swojej korespondencji, przyjmowanej uprzednio przez króla jako wyraz troski i przyjaźni, stawały się
coraz częściej przyczyną braku zaufania i zrozumienia ze strony władcy44.
Dymisji jednak król nie przyjął. Jednocześnie uległa zachwianiu sytuacja
majątkowa posła, gdyż nie otrzymał ostatniego wynagrodzenia, wpływającego dotychczas raz na kwartał. Tymczasem wybuch w maju 1792 r.
wojny rosyjsko-polskiej przekreślił całkowicie działania dyplomatyczne
w Petersburgu. Sam Deboli zaprzestał działalności urzędniczej i pozostawał
w izolacji, czekając na powrót do polityki. Do końca łudził się, że nastąpi
przełom w stosunkach polsko-rosyjskich i nie spodziewał się przejęcia
placówki przez popieranych przez carycę konfederatów targowickich.
Ostateczne, choć i nieoczekiwane odwołanie z funkcji posła nastąpiło
15 sierpnia 1792 r. Za pośrednictwem zwykłego rosyjskiego urzędnika
Kolegium Spraw Zagranicznych, w asyście funkcjonariuszy policji, wieloletni dyplomata otrzymał nakaz niezwłocznego opuszczenia Petersburga
i terytorium Rosji, podkreślający wyraźnie w treści: „jako oczywistemu
wrogowi Imperatorowej i zwolennikowi zasad, które doprowadziły w Polsce
do zamachu stanu w dniu 3 maja 1791 roku”45. Sposób wyrzucenia dyplomaty, przed laty aprobowanego przez carycę, zaskoczył także dyplomatów
rosyjskich. W atmosferze spisku Jerzego Wielhorskiego (który niebawem
zajął stanowisko poselskie) i władz konfederacji Deboli został zmuszony
44
45

Ibidem, s. 112.
Ibidem, s. 152.
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Portret Augustyna Antoniego Debolego autorstwa
Aleksandra Orłowskiego (1777–1832). Źródło:
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Pałac
na Wyspie – Pokój Balkonowy (kopia za zgodą
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, [w:]
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/katalog/
obiekty/lkr-139)

do oddania stanowiska i rychłego wyjazdu. Prywatny
wyjazd do Rzeczypospolitej
wraz z ekwipażem archiwum
poselskiego z powodu braku
funduszy okupiony został pozbyciem się części ruchomego
majątku dyplomaty. Deboli
opuścił Petersburg 29 sierpnia
1792 r., zabierając dwie córki
i niewielki dobytek. Udał się do
Gdańska. Sekretarz poselstwa –
Gołuchowski, zaopiekował się
całym archiwum, które drogą
morską podążyło za Debolim.
Niestety późniejsze wydarzenia i obawa przed dostaniem
się dokumentacji poselstwa
w ręce władz pruskich zaważyły na podjęciu przez Debolego
decyzji o zniszczeniu części
archiwów. Przed wyjazdem
z Gdańska, w styczniu 1793 r.,
część ocalałych pism, zwłaszcza korespondencji z początku
poselstwa (1768–1774), została przekazana komisarzowi
królewskiemu Fryderykowi
Ernestowi Hennigowi46.

ZDRADA DEBOLEGO
O dalszych losach Debolego wiadomo, że wraz z córkami udał się do
dóbr dzierążyńskich swojego brata Tomasza Debolego, które niebawem
od niego odkupił. Sytuacja materialna nie pozwalała mu na odpowiednie
wyposażenie córek, dlatego też stale zabiegał dla nich o majątek rosyjski
pozostawiony w spadku po matce. Córki wychowywał w wierze prawosławnej i w duchu rosyjskim, wierząc, że w ten sposób zapewni im
powrót pod opiekę Rosji. Korespondował stale z siostrą zmarłej – Heleną
Golicynówną, która była mu niezwykle życzliwa i wzywała go stale do
46

T. C i e s i e l s k i, op. cit.
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powrotu do Rosji wraz z dziećmi47. Na jej sugestię rozpoczął już w październiku 1792 r. starania o powrot do Petersburga, prosząc w korespondencji ambasadora rosyjskiego Jacoba J. von Sieversa o wstawienie się
u cesarzowej Katarzyny o udzielenie zgody na wjazd do Rosji. Podjęte
kroki nie przyniosły jednak rezultatu48. W tym też czasie Debolego dotknęła
rodzinna tragedia. W niewiadomych okolicznościach zmarła starsza córka
– Maria. Na początku 1793 r. Augustyn wraz z drugą córką – Katarzyną,
przeniósł się do Warszawy. Tam oczekiwał na przyjazd swojej szwagierki,
Heleny Golicynówny, by oddać pod jej opiekę córkę, zapewniając jej w ten
sposób zachowanie spadku po matce i deklarując oficjalnie pragnienie
wychowania na Rosjankę.
Podczas pobytu w stolicy widywał się z królem Stanisławem Augustem
Poniatowskim, ale także z licznymi politykami. Tymczasem sytuacja polityczna Rzeczypospolitej stawała się coraz bardziej skomplikowana. Wybuch
insurekcji kościuszkowskiej zaważył na dalszych losach i decyzjach byłego
posła. Mimo młodzieńczej przyjaźni z Tadeuszem Kościuszką Deboli nie
pochwalał powstańczego zrywu. Jednakże z racji swojego doświadczenia
politycznego został członkiem, powołanej przez Kościuszkę 19 kwietnia 1794 r.,
Rady Zastępczej Tymczasowej, a następnie Rady Najwyższej Narodowej.
Tam pełnił funkcję radcy w Wydziale Interesów Zagranicznych49. Z tego
okresu zachowała się, w zbiorach wrocławskiego Ossolineum, korespondencja z królem i prezydentem Warszawy Ignacym Zakrzewskim50. Rozwój
wydarzeń i narastające radykalne nastroje antykrólewskie dla Debolego,
oddanego i zaufanego króla, stanowiły realne zagrożenie. W tej sytuacji
podjął decyzję o wyjeździe ze stolicy wraz z córką Katarzyną, pod pretekstem załatwienia pilnych spraw majątkowych w galicyjskim majątku.
Wtedy też zapewne narodziła się myśl, by zdradzić Rosjanom informacje na
temat organizacji powstania, za cenę powrotu do Rosji i zapewnienia bytu
córce. W. Dzwonkowski podkreśla w Zdradzie Debolego, że w rzeczywistości
od początku planował on przekroczenie granicy z Rosją bez pozwolenia
cesarzowej i wkupienie się w łaski Katarzyny II dokładnymi informacjami
o powstaniu51. Będąc na terenach okupowanych przez wojska austriackie,
a chcąc przedostać się do zaboru rosyjskiego, przekazał znane mu wiadomości na temat centralnych władz powstańczych i działań wojskowych
austriackiemu dowódcy feldmarszałkowi Josephowi L. Matthieu, dzięki
47
W. D z w o n k o w s k i, Zdrada Debolego, „Wiadomości Literackie”, nr 20 (759), 8 V 1938,
s. 2, [w:] http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=53798&from=publication/ [dostęp:
1 VII 2021].
48
Ibidem.
49
T. C i e s i e l s k i, op. cit.
50
A. D e b o l i, op. cit., s. 12.
51
W. D z w o n k o w s k i, Zdrada Debolego…
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któremu otrzymał zgodę na przemieszczanie się, mimo braku paszportu,
w granicach Rosji. Prawdopodobnie 24 września (lub 5 października) dotarł
wraz z córką do Żytomierza, gdzie spotkał się z ciotecznym bratem swojej
zmarłej żony, gen. Borysem S. Szeremietiewem, któremu oddał pod opiekę
Katarzynę wraz z listem skierowanym bezpośrednio do carycy52. Sam udał
się do Taszania, gdzie spotkał się z ówczesnym naczelnym wodzem sił rosyjskich – gen. feldmarszałkiem Piotrem Aleksandrowiczem Rumiancewem.
Przedstawiając mu obszerny elaborat o swoich prorosyjskich poglądach
i poddaniu Rosji, powiedział: „Przybyłem do Rosji […] pod nakazem miłości ojcowskiej […]. Widząc na początku rewolucji warszawskiej, a i potem
kilkakrotnie, że narażam dziecko na niebezpieczeństwo, począłem szukać
sposobów, jak je uwolnić od tego […]. Ale powiedziałem sobie: w ten sposób wywiązałeś się z obowiązków ojcowskich, lecz nie złożyłeś należnego
hołdu wielkości duszy Cesarzowej i powierzając swe losy jej dobroci, nie
starasz się oddać jej usługi drogą ścisłego zreferowania spraw bieżących
i stanu rzeczy w Polsce […]. Gdy tylko myśl ta powstała w mej głowie,
postanowiłem ją zrealizować […]. Dla złożenia zeznań, mogących się przydać Cesarzowej, proszę o odesłanie mnie do Petersburga […]. Odsłonię
wszystko, co wiem o rewolucji polskiej, dostarczę wiadomości o osobie
królewskiej, postąpię jak człowiek, który nigdy nie był ani awanturnikiem,
ani wizjonerem i który ośmiela się obecnie poświęcić całkowicie na resztę
dni swoich służbie u Jej Cesarskiej Mości”53. Dzwonkowski skonstatował,
że zdradzając plany Polaków, A. Deboli „liczył na rangi, pensje i dusze
chłopskie, ale się srodze zawiódł: Katarzyna z usług zdrajców korzystała,
ale żywiła dla nich zawsze głęboką pogardę”54. Ponadto z powodu nielegalnego przekroczenia granic Rosji został aresztowany, a zabiegi oddania
się na służbę carycy zostały zniweczone bezpowrotnie.
Zauważyć należy, że przekazane przez Debolego dane, mimo że
zawierały prawdziwe informacje wojskowe i polityczne o powstaniu kościuszkowskim (m.in. o liczebności wojsk, aprowizacji i umocnieniach),
straciły na znaczeniu w wyniku osłabienia roli insurekcji i wydarzeń
przedrozbiorowych absorbujących Katarzynę Wielką. Do końca grudnia
1794 r. Deboli przebywał w Petersburgu, gdzie oskarżono go o członkostwo
i udział w rządzie rewolucyjnym i nakazano na natychmiastowe opuszczenie granic Rosji z dożywotnim zakazem powrotu. Tuż przed deportacją
został ponownie aresztowany, następnie otrzymał paszport pozwalający
na wyjazd do Galicji, gdzie udał się w styczniu 1795 r.55
52
53
54
55

T. C i e s i e l s k i, op. cit.
W. D z w o n k o w s k i, Zdrada Debolego…
Cyt. za: ibidem, s. 2.
T. C i e s i e l s k i, op. cit.
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ŻYCIE NA PROWINCJI
Dzierążnia – pierwsza i zarazem ostatnia posiadłość Debolego, została
zakupiona przezeń od brata – Tomasza Debolego w 1794 r.56 Do majątku należały wówczas także wsie: Sielec, Stara Huta, Źwiartów, Majdan
i Nowa Osada Karolin. W samej Dzierążni stał drewniany dwór wraz
z folwarkiem, położony w bliskim sąsiedztwie murowanego kościoła wybudowanego około 1775 r.57 Według protokołu sądowego dóbr Dzierążni
z 24 lutego 1827 r. zachowały się tam budowle dworskie z przełomu XVIII
i XIX w.: „dwór stary mieszkalny drewniany, na którym dach gontami
pobity, kominów murowanych nad dach wyprowadzonych cztery […].
Oficyna murowana łącznie z kuchnią, z tyłu oficyny loch murowany.
Staynia y wozownia z drzewa w węgieł stawiane. Gumna, czyli stodoły,
w których spichlerz tudzież obory z drzewa w kwadrat zbudowany”58.
Folwark zapewne został przez Debolego dofinansowany i rozbudowany.
W tym czasie funkcjonowały we wsi: młyn i cegielnia, browar oraz dwie
karczmy przy gościńcu z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego. Sprawy
majątkowe z pewnością musiały zaprzątać głowę Debolego, ale trudno też
wyobrazić sobie tak diametralną zmianę w życiu człowieka związanego
na co dzień z dyplomacją i wielką polityką.
Z Rosją, z której został oficjalnie drugi już raz wydalony, z zakazem
powrotu, nadal łączyły go sprawy rodzinne związane z niewielkim majątkiem pozostałym po żonie, księżnej Golicyn. Zachowany list prywatny,
odebrany przez Debolego od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
z 1 lutego 1797 r., pisany z Kamiennego Ostrowa w Rosji, wskazuje na
umożliwienie byłemu posłowi otrzymania paszportu na krótki wjazd do
Rosji w celach prywatnych: „Mój Deboli! Dziś dopiero mogłem tandem
wyrobić to pozwolenie dla WPana przybycia w tuteyszy kray, o które od
pół roku czyniłem daremne starania. Łączę tu potrzebny do tego WPanu
Paszport przez Xięcia Bezborodkę, teraźniejszego Kanclerza Wielkiego
Rosyjskiego podpisany, a na zatyłku po niemiecku przetłómaczony. Trzeba
żebyś WPan użył onego nieodwłocznie, gdyż (jak to mówią) możnaby
WPanu jeszcze jaką trudność robić, gdybyś WPan więcej, jak miesięczny
czas przybycie swoje zwlekał. Według przepisu tego Paszportu należy
56
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, U. N o w a k o w s k a, Dzieje miejscowości gminy
Krynice, powiat tomaszowski, Krynice–Zamość 2013, s. 58.
57
Informacja z tablicy z historią kościoła umieszczonej w świątyni w Dzierążni. Według
Słownika geograficznego Królestwa Polskiego kościół wzniesiono w 1763 r. z fundacji Antoniego
Węglińskiego. Por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II,
Warszawa 1881, s. 275.
58
D. K a w a ł k o, „Ewidencja zabytkowego zespołu dworskiego w Dzierążni, gm. Krynice,
województwo zamojskie”, Zamość 1984, mps w archiwum WUOZ w Lublinie, Delegatura
w Zamościu, s. 1–2.
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WPanu tu przybyć na Brześć Litewski, Grodno i Rygę”59. Sam fakt zwrócenia się do króla o pomoc i przyjazny podpis owego bileciku „Yale et
me arna” wraz z monogramem królewskim S.A.R.P. (Stanislaus Augustus
Rex Poloniae) podpisanym przez króla, świadczyły o nadal życzliwych
relacjach, co podkreślił w biogramie upamiętniającym dziadka – dyplomatę, jego wnuk Andrzej Antoni Deboli60. Dzięki tej protekcji, udało się
jednakże Debolemu pozyskać paszport tymczasowy na wjazd, widzenie
się z córką Katarzyną i krótki pobyt w sprawach prywatnych. Była to jego
ostatnia podróż do Rosji.
Gdy Augustyn Deboli na dobre osiadł w Dzierążni, wstąpił powtórnie
w związek małżeński. Wybranką została młodziutka lwowianka, księżna
Józefa z Puzynów, herbu Oginiec (1780–1806). Jej rodzicami byli starosta
upicki, książę Stanisław Kostka Puzyna (1720–1811), i Antonina z Ponińskich,
herbu Łodzia. Ślub prawie pięćdziesięcioletniego Debolego z o połowę
młodszą księżną Józefą odbył się 12 marca w 1796 r. we Lwowie. Z tego
związku urodziło się troje dzieci: Konstancja (1796 – 10 IV 1865)61, Ignacy
(31 II 1799 – 24 IX 1874)62 i Stanisław Kostka (1802–1872). Prawdopodobnie
większość wczesnego dzieciństwa dzieci Augustyna spędziły we Lwowie,
miejscu swojego urodzenia. Tam też, w wieku zaledwie 26 lat, zmarła
księżna Józefa. Pochowana została jednak w Dzierążni, w krypcie kościoła
przylegającego do dworu. Po jej śmierci, prawdopodobnie na stałe, trójka
rodzeństwa zamieszkała przy ojcu. Opiekę nad małoletnią Konstancją,
w późniejszym okresie, przejęła Gertruda Deboli (zapewne aż do jej ślubu
w 1816 r.)63.
Niewiele wiadomo o codziennym życiu Augustyna na prowincji. Trudno
sobie wyobrazić wykształconego, znającego języki dyplomatę, który ćwierć
wieku spędził przy petersburskim dworze w małym majątku na głębokiej
A. D e b o l i, op. cit., s. 12.
Ibidem.
61
Konstancja Deboli zmarła w Sielcu 10 IV 1865 w wieku 69 lat, co pozwala na ustalenie
rocznej daty urodzin – 1796. Data dzienna zgonu, zweryfikowana na podstawie odczytanej
przez autorkę artykułu zatartej inskrypcji nagrobnej (nie odnaleziono akt metrykalnych). Nagrobek ufundował jedyny syn Konstancji – Antoni Makomaski.
62
Ignacy Deboli (1799–1874) – kawaler, właściciel dóbr dzierążyńskich, fundator murowanej cerkwi grekokatolickiej w Dzierążni (1826), wybudował w 1845 r. w folwarku cukrownię.
Zob. B. M a r d o f e l, Źródła do dziejów cukrowni w Dzierążni w Archiwum Państwowym w Zamościu, [w]: http://zamosc.ap.gov.pl/images/pliki/archiwariusz/2009/075-086Mardofel.doc.
pdf) [dostęp: 1 VII 2021]; Decyzją Rady Stanu Królestwa Polskiego z 25 V 1837 został uznany
za szlachcica dziedzicznego (herbu Deboli), który nabył ten tytuł przed ogłoszeniem prawa
o szlachectwie. Zob. https://www.rodzinakulik.eu/grabowiecki_slownik_biograficzny/grabowiecki_slownik_biograficzny_t_2_c_d.pdf) [dostęp: 1 VII 2021].
63
Informacja w opisie zespołu akt: AGAD, Kolekcja: Archiwum Ostrowskich z Ujazdu,
Ostrowscy. Korespondencja Stanisława Ostrowskiego, [w:] https://www.szukajwarchiwach.
gov.pl/ru/jednostka/-/jednostka/17868523 [dostęp: 1 VII 2021].
59
60
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Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierążni (stan obecny). Fot. ze zbiorów autorki

galicyjskiej prowincji. Być może, przyzwyczajony do codziennego pisania,
korespondował z wielkim światem i przyjmował tutaj dawnych przyjaciół?
Dotychczas, niestety, nie została odnaleziona żadna korespondencja z tego
okresu. W zasłyszanej przed laty opowieści o dworze dzierążyńskim przewijał się temat ławeczki z dawnego parku dworskiego, na której siadywał
ponoć książę Józef Poniatowski64.
Testamentem z 14 lutego 1810 r. Augustyn podzielił swój majątek
pomiędzy dzieci z drugiego małżeństwa (córka Katarzyna, z pierwszego
małżeństwa, mieszkająca w Moskwie przy ciotce Helenie Golicynównie,
została wyposażona po swojej matce, ks. Katarzynie Golicyn, i nie miała
udziału w podziale majątku ojca)65. Podział dóbr dzierążyńskich przedstawiał się następująco: wieś Dzierążnia z przyległościami przepisana została
synowi Ignacemu; drugi syn – Stanisław, otrzymał wieś Źwiartów Wielki,
pozostała trzecia część majątków braci miała być spłacona Konstancji66.
Relacja ustna przekazana przez Norberta Samulaka z Dzierążni.
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, U. N o w a k o w s k a, op. cit., s. 59.
Екатерина Августовна Деболи, odnotowana została jako właścicielka wsi Kuzminskoje
w guberni riazańskiej. Zmarła w 1825 r., była panną, [w:] https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) [dostęp:
2 VII 2021]; https://istina.msu.ru/download/109933409/1fF6EA:82sscQhCW8h6rJbwoik
QsoxlTs4/ [dostęp: 2 VII 2021].
66
D. K a w a ł k o, op. cit., s. 1–2.
64
65
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Jednakże Ignacy nie przekazał siostrze przysługującej spłaty i drogą sądową dochodziła swoich praw spadkowych. Dopiero zamężnej Konstancji
(mąż Jan Ambroży Makomaski, herbu Boleścic) Sąd Polubowny w Lublinie
przysądził wieś Sielec, Wolę, Dąbrowę
i Osadę Karolin 67. Konstancja zamieszkała w Sielcu, gdzie wybudowany był letni dwór drewniany wraz
z obszernym ogrodem angielskim68.
11 maja 1816 r. w Nabrożu wstąpiła
w związek małżeński z Janem Ambrożym Makomaskim, herbu Boleścic
(1787–1860)69.
Ostatni petersburski dyplomata
króla Stanisława Augusta odszedł do
wieczności z dala od „wielkiego świata” w 1810 r., w małej wsi Źwiartów,
należącej do majątku dzierążyńskiego70. Miał 63 lata, z czego ćwierć wieku poświęcił służbie dyplomatycznej
w Petersburgu. Został pochowany
w rodzinnej krypcie kościoła pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Dzierążni.
Z materialnych pozostałości po
Debolich w Dzierążni odnaleźć można niewiele. Do dziś zachował się
układ pałacowo-parkowy (w miejscu
drewnianego dworu Debolich znajduje się dwór Rudnickich z około Figura Matki Boskiej Bolesnej z pustą
1880 r.), przykościelny dawny cmen- wnęką inskrypcyjną. Obecnie tablica
pod figurą jest poświęcona pamięci ofiar
tarz z neogotyckim zaniedbanym pacyfikacji Dzierążni z 1943 r. Dawny
nagrobkiem Konstancji Makomaskiej, cmentarz przykościelny w Dzierążni.
córki Debolego, oraz dawna cerkiew
Fot. ze zbiorów autorki
Ibidem.
Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, Warszawa
1880–1914, s. 527. Por. także obszerny opis posiadłości Debolich, [w:] http://www.ogrodowy.
minigo.pl/index.php/page/sielec [dostęp: 2 VII 2021]
69
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/skan/-/skan/4a8812c49e3fd0ccb1afd491ea919e6cd9bf556b2eafad1f35ef3cb1888b1fcc [dostęp: 2 VII 2021].
70
Data z tablicy inskrypcyjnej ufundowanej przez wnuka A. Debolego w 1906 r., umieszczonej w nawie głównej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierążni. Niestety w aktach
zgonów rodzimej parafii Dzierążnia z 1810 r., ani parafii Wożuczyn, do której należał Źwiartów,
nie jest odnotowany wpis o śmierci Augustyna Antoniego Debolego.
67
68
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(obecna cmentarna kaplica grobowa Makomaskich) ufundowana przez
syna Debolego – Ignacego. Tajemnicę skrywa także obecna do dziś przy
kościele przepiękna rzeźba Matki Boskiej Bolesnej, która pierwotnie posiadała tablicę inskrypcyjną. Czy mogła ona stanowić pierwotny nagrobek
Debolego? Wysokiej klasy szkoła rzeźbiarska wskazuje na zamówienie
figury u wykwalifikowanego artysty, który być może był również autorem
przepięknej, neogotyckiej stelli nagrobnej Konstancji Makomaskiej? Być
może zgłębienie miejscowej historii rodu Debolich pozwoli w przyszłości
na uzyskanie właściwych odpowiedzi.
Widocznym śladem bytności rodziny Debolich w Dzierążni są potężne,
pomnikowe lipy w podworskim parku. Układ lipowej alei i wiek imponujących drzew pozwala przypuszczać, że są to ostatni świadkowie pamiętający dzierążyńskie czasy ostatniego petersburskiego posła – Augustyna
Antoniego Debolego.
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ABSTRACT
Beata Gałan-Smól
A DIPLOMAT IN THE BACKCOUNTRY. AUGUSTYN ANTONI DEBOLI
– THE LAST STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI’S MINISTER
PLENIPOTENTIARY IN ST. PETERSBURG
This article is an attempt to draw a biografical outline of Augustyn Antoni Deboli (1747–1810)
– a diplomat and an envoy residing in St. Petersburg. Born in Siemnice (Bielsk voivodeship)
a son of the Cup-Bearer Antoni Stanisław Deboli, himself a descendant of the French de
Beaulieu family. Augustyn was thoroughly educated, graduating from Warsaw Knight School
with distinction. Delegated as a king’s envoy, not only did he become a reliable government
official, but he was also reputed to be a trusted observer of the Royal Court in St. Petersburg.
He left vast and valuable correspondence with King Stanisław August. His diplomatic mission
in St. Petersburg, which spanned over a quarter of century, ended up as his personal failure.
Twisted and convoluted fate made him, a trusted king’s diplomat and trustee, betray official
secrets during the Kościuszko Uprising. After the III partition of Poland, he settled down in
the village of Dzierążnia, Zamość region, then the territory of Galicia. He rests in peace in the
basement of the local church.
Key words: Antoni Augustyn Deboli, Stanisław August Poniatowski, diplomacy,
St. Petersburg, Dzierążnia
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Robert Czyż
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

POCZĄTKI KONSPIRACJI W TOMASZOWSKIEM
W ŚWIETLE USTALEŃ DR. JANUSZA PETERA.
CZĘŚĆ DRUGA

Zbierając materiały do książki, dr Janusz Peter starał się odtworzyć przebieg okupacji
od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Bardzo dużo problemów nastręczało mu odtworzenie początków konspiracji w Tomaszowskiem. Wprawdzie pierwsze organizacje powstały
na omawianym terenie już jesienią 1939 r., jednak nikt z ich uczestników nie kwapił się po
latach do ich odtworzenia. Wynikało to w dużej mierze z niechęci do osoby tomaszowskiego
doktora, co najbardziej widać w korespondencji prowadzonej pomiędzy: Józefem Rybickim,
Bronisławem Krzysikiem i Janem Guzowskim. Ostatecznie sam dr J. Peter napisał o początkach
konspiracji w Tomaszowie Lubelskim. Prowadzona przez niego rozległa korespondencja dowodzi dociekliwości i chęci dotarcia do prawdy, ale i też nieuciekania od tematów trudnych,
jak chociażby postać Jana Kędry ps. Jaskółka czy kontaktów z rodziną Umerów, która zapisała
mało chwalebne karty w historii ziemi tomaszowskiej.
Słowa kluczowe: Tomaszowskie, II wojna światowa, początki konspiracji, powiat tomaszowski, dr Janusz Peter

Lubelski historyk Zygmunt Mańkowski, który miał duży wkład w odtwarzanie konspiracji m.in. na terenie powiatu tomaszowskiego, napisał:
„Prawdziwa konspiracja na Lubelszczyźnie rozpoczęła się przede wszystkim od żywiołowego i na wielką skalę przeprowadzanego zbieractwa
broni z pól bitewnych od różnych samorzutnych terenowych inicjatyw
społecznych”1. Precyzyjnie określił ten proces naoczny świadek dr Janusz
Peter: „W okresie początkowym trzeba rozróżnić dwa rodzaje działalności konspiracyjnej: indywidualnej i zorganizowanej. Pierwszy polegał na
zbieraniu broni i amunicji, drugi na tworzeniu komórek organizacyjnych
z programem odzyskania niepodległości. Do zbierania broni po zakończeniu działań wojennych rzuciło się wielu samorzutnie. Trudno by
wskazać inicjatora pierwszej takiej komórki, ot, wyrosła sama, jak dziczka
1
Por. J. G u z o w s k i „Wiarus”, Zawiązanie komórki konspiracyjnej w Tomaszowie Lub., [w:]
J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 2019, s. 28; J. T e t y k „Topór”, Na
zapleczu, [w:] ibidem, s. 128–133.
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na dobrej ziemi, a ziemia była przecież dobra, obficie krwią użyźniona”.
Równocześnie dynamiczny był proces tworzenia żywiołowych komórek
organizacyjnych, choć apogeum tego ruchu przypada na okres późnej jesieni
i zimy 1939/1940. Inicjatywy podejmowali ludzie patriotycznie nastawieni,
opierały się one na więzach towarzyskich i miały nieformalny charakter.
Główny nacisk w swej początkowej pracy kładziono na przechowywanie
aparatów radiowych, broni, wydawania tajnych biuletynów „z nasłuchu”2.
Większość tych organizacji nie miała nazwy i od razu szukała kontaktu
z organizacjami o charakterze ponadregionalnym3.
Z kolei Wojciech Hanus w rozprawie doktorskiej słusznie zauważył,
że „we […] wspomnieniach dra Janusza Petera czytamy, że im więcej było
aktów przemocy i terroru, tym prężniej rozwijała się w powiecie polska
konspiracja niepodległościowa”4.
Początki konspiracji w Bełżcu dr Janusz Peter próbował ustalić, korespondując m.in. z Janem Leontowiczem, pisząc do niego: „Potrzebne są
w tej książce dzieje początków konspiracji w Bełżcu i okolicy, opisy sabotażu, likwidacji szpiegów podczas okupacji, zdrajców, potyczki. Pamiętać
należy, że każdy szczegół jest ważny […]”5.
Pierwsze organizacje, niezależnie od siebie, powstały już jesienią 1939 r.
Były to: Komenda Obrońcy Polski (KOP), Organizacja Wojskowa (OW),
Konsolidacja Longinusów Obrońców Niepodległości (KLON), Służba
Zwycięstwu Polski (SZP) i Chłopska Straż (Chłostra) przekształcona później
w Bataliony Chłopskie (BCh)6.
KOP powstała w październiku 1939 r. z inicjatywy gen. bryg. Wilhelma
Orlika-Rückemanna, ostatniego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Uznawała zwierzchność rządu na uchodźctwie. KOP podzielona była na
inspektoraty, które z kolei dzieliły się na okręgi (województwa) i obwody
(powiaty), te na rejony (jedna lub kilka gmin) i placówki (miejscowości)7.
W lubelskim archiwum zachowała się relacja nieznanej osoby o początko2
Zob. więcej: L. W i ś n i e w s k i „Wojnar”, Radio, [w:] J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji..., s. 61–73.
3
Z. M a ń k o w s k i, Między Wisłą a Bugiem. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1982, s. 77–78.
4
J. P e t e r „Kordian”, Początkowe lata okupacji w Tomaszowie Lub., [w:] J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji…, s. 41.
5
Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Zbiór akt dra Janusza Petera 1891–1963,
lekarza i regionalisty, sygn. 7, k. 48. List dra Janusza Petera do Józefa Leontowicza s. Franciszka zam. w Bełżcu. Datowany jest na 10 III 1957. 1 V 1957 skierował do J. Leontowicza
kolejny list: „Pana artykuł o Bełżcu jest już niemal gotowy […] Chodzi mi o pewne szczegóły,
by artykuł zakończyć […]”. Dopytywał się o sprawy związane z okupacją w Bełżcu (zadał
15 pytań), ale żadne nie dotyczyło początkowego okresu okupacji, ibidem, k. 152. Ostatecznie
artykuł autorstwa Józefa Leontowicza nie ukazał się w książce Tomaszowskie za okupacji.
6
W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lub. 1944–1956,
Rzeszów 2019, s. 24.
7
Archiwum Państwowe w Lublinie, Komenda Obrońców Polski, sygn. 1, k. 1–7.
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wym okresie istnienia organizacji na Lubelszczyźnie8. W roku 1940 gestapo
przeprowadziło liczne aresztowania w gronie kierownictwa, które rozbiły
organizację9.
Kolejną organizacją była ta stworzona przez Witolda Orzechowskiego
ps. Longinus. Organizacja Wojskowa (OW), zwana również Organizacją
Wojskową „Longinusa”. Komenda Główna OW znajdowała się częściowo
w Lublinie, częściowo w Warszawie. Do końca 1939 r. OW objęła swoim
zasięgiem obie strefy okupowanego kraju, który został podzielony na okręgi: lubelski, warszawski, radomski, kielecki, łódzki, krakowski i pomorski.
Okręgi dzieliły się na obwody. Na Lubelszczyźnie w działalności konspiracyjnej wyróżniał się obwód ZTB (od dużych liter nazw miast: Zamość,
Tomaszów, Biłgoraj). W Tomaszowskiem kierowany był przez Józefa
Płońskiego „Groma” i w styczniu 1940 r. zrzeszał 2200 osób. Najprężniej
działały komórki w Bełżcu i Narolu (który w pierwszych miesiącach
okupacji administracyjnie podporządkowany był powiatowi tomaszowskiemu, a od kwietnia 1940 r. – zamojskiemu). OW magazynowała broń
i amunicję, a także prowadziła działalność wywiadowczą. Do najbardziej
znanych konspiratorów OW w powiecie tomaszowskim należeli: ks. Józef
Śliwa10, Teodor Miszczakowski11, Józef Brogowski12 i Władysław Surowiec13.
Wszyscy, z wyjątkiem ostatniego, zginęli z rąk okupanta niemieckiego.
Ibidem, sygn. 3, k. 1–3.
Z. M a ń k o w s k i, op. cit. s. 152.
10
Ks. Józef Śliwa (1905–1942), ur. w Tarnorudzie (dzisiejsza Ukraina), studiował teologię
w Seminarium Duchownym w Łucku i Łomży (1923–1928). Po święceniach pracował w parafiach: Kiwerce (1928), Sarny (1929), Korzec (1930–1931), Włodzimierz Wołyński (1932–1936),
Kalinówka (1936–1938) (dekanat Włodzimierz Wołyński), a w 1938 był proboszczem parafii
Boremel. Podczas kompanii wrześniowej 1939 kapelan 2. Pułku Strzelców Konnych Wołyńskiej Brygady Kawalerii gen. Władysława Andersa w Hrubieszowie. Po zakończeniu kampanii wrześniowej, nie mogąc powrócić do rodzinnej parafii i diecezji (znalazły się na terenie
okupacji rosyjskiej), pozostał na terenie diecezji przemyskiej. Przebywał na terenie parafii
w Brusnie Nowym i Cieszanowie. Został założycielem (?) i kapelanem niepodległościowej
organizacji „Klon” (obejmującej swoim zasięgiem miejscowości Huta Różaniecka, Narol,
Płazów, Cieszanów). Następnie udał się do Huty Różanieckiej, gdzie z donosu policji ukraińskiej został w 1941 aresztowany przez Niemców. Przetrzymywany w Dubnie, a następnie
6 IV 1941 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, stamtąd 4 V 1941
do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie 5 V 1942 zmarł. Zob. T. R ó g, Dzieje Płazowa
(1614–2014). Zarys monograficzny, Narol 2014, s. 67.
11
Teodor Miszczakowski (Mieszczakowski) ps. Grom, ur. 1902, sierż. zawodowy WP,
w okresie okupacji niemieckiej w OW i „Klon” na terenie Bełżca, oficer broni Rejonu I, a następnie komendant Rejonu VI obejmującego Tomaszów Lubelski–miasto. Aresztowany przez
gestapo 22 III 1942 w Tomaszowie Lubelskim. Wywieziony na zamojską Rotundę, gdzie
zmarł w wyniku licznych obrażeń odniesionych w śledztwie kilka dni po aresztowaniu. Zob.
W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lub…, s. 26.
12
Józef Brogowski „Żbik”, podoficer dyspozycyjny i łącznik przy Komendzie Obwodu.
Zginął w 1943 w więzieniu zamojskim. Zob. ibidem, s. 26.
13
Władysław Surowiec „Sosna” s. Błażeja, ur. 28 I 1905, ukończył 8 klas gimnazjum. W latach 1931–1935 pracował na poczcie w Tarnopolu. W latach 1935–1939 mieszkał we Lwowie.
8
9
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OW na terenie powiatu tomaszowskiego istniała do rozłamu w marcu 1940 r. Część członków związała się z ZWZ, inni postanowili działać w utworzonej wiosną 1940 r. Konsolidacji Longinusów Obrońców
Niepodległości (KLON)14. W Tomaszowskiem pierwsze struktury „Klonu”
założył wspomniany już ks. Józef Śliwa na obszarze działania późniejszego
Rejonu V Obwodu AK Tomaszów Lubelski. Wśród pierwszych konspiratorów należy wymienić działającego w okolicy Płazowej urodzonego
w Żurawcach Edmunda Krzyżanowskiego ps. Bez15, Józefa Brogowskiego
ps. Żbik w Bełżcu, Józefa Płońskiego ps. Grom w Suścu16 i Edwarda
Skibickiego ps. Sęk w Narolu.
Okupant niemiecki wiosną 1941 r. rozbił struktury organizacji w Suścu,
Rudzie i Hucie Różanieckiej, następnie do końca marca 1942 r. tomaszowskie gestapo zlikwidowało komórkę „Klonu” w Bełżcu. Aresztowano
wówczas m.in. Teodora Miszczakowskiego, Józefa Brogowskiego i Tomasza
Jarochowskiego. Przyczynili się do tego z dużą dozą prawdopodobieństwa
Petro Jarmuła i kierownik szkoły ukraińskiej w Bełżcu Kir. Pierwszy z nich,
W 1939 r. przebywał w Rzeszowie, a następnie wyjechał do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie
podjął pracę w straży pożarnej. W lutym 1940 r. nawiązał w Bełżcu współpracę z ZWZ. W latach
1941–1944 oficer saperów Obwodu Tomaszów Lubelski, zastępca komendanta Obwodu ZWZ-AK, a następnie komendant tegoż Obwodu. W grudniu 1944 r. aresztowany przez NKWD.
Zob. ibidem, s. 26.
14
W niedługim czasie nazwę tę zmieniono, dodając do członu nazwy literkę „l” (powstała
nazwa Klon). Literka „l” w nazwie organizacji odnosiła się do pierwszej litery pseudonimu
jej założyciela, płk. „Longinusa” (Konsolidacja Longinusów Obrońców Niepodległości).
15
Edmund Krzyżanowski vel Edmund Wolańczyk „Bez”, „Dębno”, ur. 7 XI 1914 w Żurawcach koło Lubyczy Królewskiej (wówczas powiat Rawa Ruska), oficer zawodowy WP.
W 1934 r. ukończył gimnazjum w Rawie Ruskiej, a następnie zaciągnął się do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W październiku 1938 r. otrzymał awans na
stopień podporucznika piechoty WP. Skierowany do 19. Dywizji Piechoty, służył w 86. pp.
w Mołodecznie, jako dowódca plutonu, a następnie kompanii. Uczestnik kampanii wrześniowej
1939 r., walczył m.in. pod Tomaszowem Lubelskim. Od 1940 r. w Klon. Po rozbiciu organizacji przez Niemców organizował od wiosny 1942 r. struktury ZWZ-AK na terenie Płazowa.
W latach 194?–1945 dowódca 2. kompanii Ruda Różaniecka Rejonu V Obwodu Tomaszów
Lubelski, równocześnie szef zaopatrzenia medycznego w V Rejonie. W lipcu 1945 r. na skutek
nieporozumień z komendantem Rejonu V „Polakowskim” zrzekł się stanowiska i wyjechał
wraz z rodziną do Szprotawy. 13 IV 1949 aresztowany przez WUBP w Rzeszowie. Wyrokiem
WSR w Rzeszowie z 20 IX 1949 skazany na karę śmierci zamienioną na mocy amnestii na karę
15 lat więzienia. Zob. W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie
Lub…, s. 28. Zob. więcej: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie (dalej: AIPN
Rz) 108/4908, Akta sprawy dot. Edmunda Krzyżanowskiego i Bogumiła Iwanejki. T. R ó g,
op. cit., s. 67–68.
16
Józef Płoński „Grom”, mjr, komendant Obwodu ZTB OW, a następnie komendant placówki Klon w Suścu. Zginął w kwietniu 1944 r. w trakcie potyczki z gestapo w Pruszkowie.
Zob. T. B e d n a r c z y k, Rys historyczny Organizacji Wojskowej – Kadry Bezpieczeństwa – Armii
Krajowej. OW-KB-AK sikorszczycy w ruchu oporu. Wrzesień 1939 – do stycznia 1945 r., Warszawa
1997, s. 57.
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Pierwsza strona legitymacji wojskowej Teodora Mieszczakowskiego Ks. Józef Śliwa (1905–1942).
(Włodzimierz Wołyński, 1932). Źródło: J. R y b i c k i, Notatki szefa Źródło: http://www.swzygmunt.
warszawskiego Kedywu, Warszawa 2003, s. 54
knc.pl/MARTYROLOGIUM/
POLISHRELIGIOUS/

z wyroku Polskiego Państwa Podziemnego, został zastrzelony w kwietniu
1942 r. w tomaszowskim szpitalu. Tylko dobrze zakonspirowana komórka
„Klonu” w Narolu uniknęła zdemaskowania i aresztowań17. W odtwarzaniu działalności „Klonu” w powiecie tomaszowskim dużą rolę odegrał
dr Peter, co znalazło odzwierciedlenie w liście napisanym do niego przez
T. Bednarczyka: „Walka z cenzurą skreślającą stale wnioski i postulaty
zmierzające do uczczenia Sikorskiego, głęboko wierzymy, że zwalczymy
opory, bo czynniki polityczne już interesują się tą sprawą i może będzie już
można pisać o Sikorskim. Ale akcja ta nie posuwa naprzód opracowania
historycznego. Z tych względów komisja nasza żywi duże zainteresowanie
dla materiałów posiadanych przez Pana Doktora odnośnie Klonu, dlatego
pozwalam sobie wystąpić do Pana z uprzejmą prośbą o łaskawe przesłanie
nam odpisu materiałów nas interesujących”18.
Trzecią organizacją konspiracyjną, działającą już w pierwszym okresie okupacji, była Służba Zwycięstwu Polski (SZP), powołana do życia
w Warszawie 27 września 1939 r. Jej dowódcą był gen. Michał TokarzewskiKaraszewicz, mający za I zastępcę dowodzącego w 1939 r. Warszawską
Brygadą Pancerno-Motorową w pierwszej bitwie tomaszowskiej płk. Stefana
Roweckiego ps. Grot. Była organizacją zakładającą odtworzenie i reorganizację armii polskiej oraz powołanie tymczasowych ośrodków władzy,
uznającą zwierzchność rządu na uchodźctwie, której głównym celem było
prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości.
17
18

W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lub…, s. 26–29.
APZ, Zbiór akt dra Janusza Petera, sygn. 7, k. 254–255. List z 29 III 1957.
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Pierwszym komendantem
SZP w powiecie tomaszowskim
został ppor. rez. Józef Rybicki
ps. Andrzej19, ostatni dyrektor tomaszowskiego gimnazjum. Oprócz
niego w organizacji znaleźli się:
ppor. rez. Bronisław Krzysik
(zastępca komendanta SZP), por.
Józef Gniewkowski (oficer organizacyjny), por. Jan Guzowski
(dowódca grup zbrojnych), por.
Olgierd Pożerski (oficer łączności
i dowódca grupy wywiadowczej),
Zygmunt Kowalik (oficer wywiadu) i por. rez. Marian Bukietyński
(komendant rejonu Tomaszów–
miasto)20. Już 13 listopada 1939 r.
SZP przekształcono w Związek
Walki Zbrojnej, oparty na podziale administracyjnym kraju przed
1939 r.21
Komendantem obwodu tomaszowskiego ZWZ do końca lutego
1940 r. pozostał Józef Rybicki.

Rocznik Tomaszowski 10

Jeden z pierwszych konspiratorów w Tomaszowie Lubelskim – profesor gimnazjalny
Bronisław Krzysik. Źródło: J.R. R y b i c k i,
Notatki szefa warszawskiego Kedywu, Warszawa 2003, s. 51

19
Józef Roman Rybicki, ps. Andrzej (1901–1986), filolog klasyczny, nauczyciel, oficer Armii Krajowej w stopniu kapitana, dowódca Kedywu Okręgu Warszawa, uczestnik powstania
warszawskiego, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, więzień polityczny okresu stalinowskiego w latach 1945–1954, działacz środowisk abstynenckich, współzałożyciel Komitetu
Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, kawaler Krzyża Srebrnego
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zob. więcej: J.R. R y b i c k i, Notatki szefa warszawskiego
Kedywu, Warszawa 2003, s. 13–19.
20
W Muzeum Regionalnym im. dra J. Petera znajduje się odpis „Zaświadczenia” przedstawiającego życiorys Mariana Bukietyńskiego z czasów wojny. Czytamy w nim m.in.: „Jako
uczestnik kampanii wrześniowej oficer rezerwy WP, nie chcąc korzystać z prawa jenieckiego,
a będąc kierownikiem elektrowni, wykorzystując swą funkcję i wiadomości na organizowanie
i przygotowanie walki zbrojnej z najeźdźcą, co staje się hasłem naczelnym i myślą przewodnią
jego życia. Pomocne w tym jest mu doświadczenie wojskowe. Organizuje na terenie elektrowni
tajną obsługę powiatowych radioodbiorników i przekazywanie wiadomości radiowych, tworząc
jednocześnie pierwszą komórkę konspiracyjną, jako zalążek przyszłej organizacji wojskowej
[…]”. Zaświadczenie datowane jest na 14 III 1969. Józef Rybicki opatrzył go adnotacją na
marginesie: „Bzdury, nie podpisałem J.R.”. Zob. Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim. Dokumenty od p. Rybickiej [bez sygn. i pag.].
21
I. C a b a n, Z. M a ń k o w s k i, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim
1939–1944, cz. 1: Zarys monograficzny, Lublin 1971, s. 24; J. J ó ź w i a k o w s k i, Armia Krajowa
na Zamojszczyźnie, t. 1, Lublin 2001, s. 55.

206

Początki konspiracji w Tomaszowskiem...

Rocznik Tomaszowski 10
2

2

Tomaszowscy konspiratorzy. Od lewej:
Jan Guzowski i Antoni Chojnacki (organista z Wożuczyna)22. Źródło: Muzeum
Regionalne im. dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Album partyzancki zdjęć
zebranych przez dr. Janusza Petera [b.s.]

W tym momencie, w którym na własną prośbę wyjechał do Częstochowy,
gdzie objął komendę Tajnej Organizacji
Wojskowej (TOW)23, na jego następcę
wyznaczono por. Józefa Gniewkowskiego ps. Orsza, który pełnił tę funkcję
do kwietnia 1940 r. Trzon organizacji
stanowili wówczas (związani wcześniej
z SZP) m.in.: Józef Sidorski, Bronisław
Krzysik, Jan Guzowski, Antoni Truchanowicz, Józef i Wacław Gniewkowscy,
Bronisław Pabis, Józef Sługocki, Stanisław Klepacki, Jan Kowalski, Stefan
Cybulski i Marian Bukietyński. Punktem
kontaktowym, jak podaje w swoim artykule dr Janusz Peter, był „dom Olimpii
Warzkiewicz (Wielanowskiej)”24. Poza
Tomaszowem placówki ZWZ powstały
w Jarczowie, Komarowie, Telatynie, Poturzynie i Łaszczowie (listopad 1939 r.)
oraz w Majdanie Górnym, Krynicach,
Tarnawatce czy Rachaniach (styczeń
1940 r.)25.
W latach 1940–1941 komendantami
Obwodu Tomaszowskiego ZWZ byli:

Antoni Chojnacki, jeden z pierwszych konspiratorów, w czasie I wojny światowej członek POW. Jego dom był miejscem spotkań konspiracyjnych, w które zaangażował żonę i dwie
dorosłe córki. Aresztowany latem 1941 r. zginął w Oświęcimiu. Zob. Muzeum Regionalne im.
dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. Odpisy relacji zebranych przez Zenona Jachymka,
Antoni Barlicki ps. Jarosz, Luźne uwagi, s. 1.
23
We wspomnieniach J. Rybicki napisał: „Przypadkowo spotkałem z końcem grudnia
1939 r. w Zamościu Antoniego Gajl Rota znanego mi jeszcze z pracy w Nowogródku. […]
Zaproponował mi, bym przeszedł do walki czynnej w TOW […] W Lublinie zgłosiłem się do
swego dowódcy »Sochy«, który sprzeciwił się memu przejściu, twierdząc, że przekonał się
do mojej pracy i uważa, że jestem na tym terenie potrzebny i pożyteczny. W końcu ustąpił,
ale zażądał, bym jeszcze około 2 miesięcy popracował i przekazał wszystko wyznaczonemu
przezeń następcy. […] W dniu 24 lutego 1940 r. przekazałem wyznaczonemu przez »Sochę«
memu następcy kpt. Józefowi Gniewkowskiemu”. Zob. J. R y b i c k i, op. cit., s. 42–43.
24
J. P e t e r, Początki konspiracji w Tomaszowie Lub., [w:] idem, Tomaszowskie za okupacji…,
s. 47. Na podstawie „Albumu partyzanckich zdjęć zebranych przez dra Janusza Petera”, znajdującego się w Muzeum Regionalnym im. dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, wydaje
się, że autor błędnie podaje jej nazwisko jako Warzkiewicz (pisownia oryginalna), a nie jak
w tekście Wielanowska.
25
W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim…,
s. 30; I. C a b a n, Z. M a ń k o w s k i, Struktura terytorialna, obsada personalna oraz kryptonimy
lubelskiego okręgu Armii Krajowej, „Rocznik Lubelski” 1965, nr 8, s. 209–214.
22
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Jan Kowalski, członek ZWZ w Tomaszowie Lubelskim. Zginął w Oświęcimiu
w 1942 r. Źródło: Muzeum Regionalne im.
dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim,
Album partyzancki zdjęć zebranych przez
dr. Janusza Petera [b.s.]

Olimpia Warzkiewicz, prowadząca w Tomaszowie punkt kontaktowy ZWZ-AK.
Źródło: Muzeum Regionalne im. dra
J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Album partyzancki zdjęć zebranych przez
dr. Janusza Petera [b.s.]

por. Józef Dresler ps. Dionizy (kwiecień–czerwiec 1940 r.), kpt. Tomasz
Skarżyński ps. Ambroży (czerwiec 1940 – luty 1941 r.), por. Bolesław
Chromański ps. Lubicz (luty–listopad 1941) oraz mjr Wilhelm Szczepankiewicz
ps. Drugak26. Już w trakcie okupacji powstała Drużyna Wschodnia, jako
specjalny oddział wydzielony z 1. kompanii Oddziału Dywersji Bojowej
dowodzonej przez Zenona Jachymka ps. Wiktor (absolwenta tomaszowskiego gimnazjum). Dowódcą Drużyny Wschodniej był Jan Michocki
ps. Kadet. Pierwotnie składała się ona z byłych uczniów tomaszowskiego
gimnazjum i wykonywała zadania specjalne, wyroki sądów wojskowych,
a także akcje sabotażowe. Zapoczątkowała swoją działalność od zorganizowania dużego magazynu broni i amunicji przy ul. Rogózińskiej 61.
26
Dr Janusz Peter nie miał o nim dobrego zdania, zarzucając mu nadmierne pijaństwo
i niepanowanie nad sobą po alkoholu. W jednym z artykułów pisał: „Droga z Bełżca wiodła
na Tomaszów, gdzie zatrzymał się u dr. Wincentego Jabłońskiego »Żbika« na łyk wiśniówki,
po czym ruszył przez Werechanie do Łaszczowa”. Zob. J. P e t e r „Kordian”, Boże Narodzenie
w Łaszczowie 1942 r., [w:] idem, Tomaszowskie za okupacji…, s. 178.
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Jerzy Hindeband-Wilski ps. Sart, żołnierz Drużyny Wschodniej27. Absolwent tomaszowskiego
gimnazjum. Źródło: Muzeum Regionalne im.
dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Album
partyzancki zdjęć zebranych przez dr. Janusza
Petera [b.s.]

Jedną z pierwszych akcji było
„silne ostrzelanie pociągu przewożącego żołnierzy na front
wschodni, w Maziłach w lutym
1942 r.”28.
14 lutego 1942 r. Związek
Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową (AK)29.
Strategicznym celem organizacji
było przygotowanie społeczeństwa do ogólnonarodowego powstania przeciwko Niemcom.
Zauważyć wypada, że dr Janusz
Peter nie zebrał zbyt wielu relacji
od żołnierzy AK30. Sytuacja uległa
zmianie dwa lata po jego śmierci,
gdy relacje z dużą skutecznością
od swoich podkomendnych zaczął zbierać Zenon Jachymek. Ich
odpisy znajdują się w bibliotece
Muzeum Regionalnego im. dra
Janusza Petera w Tomaszowie
Lubelskim.
Czwartą organizacją konspiracyjną działającą w Tomaszowskiem była założona w sierpniu

27
W zasobach Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera znajduje się duży zbiór
fotografii żołnierzy Drużyny Wschodniej wykonany przez jej żołnierza Stanisława Minora ps.
Zemsta – syna ostatniego przedwojennego burmistrza Tomaszowa Lubelskiego.
28
APZ, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Warszawski, Środowisko Żołnierzy
9. Pułku Piechoty Ziemi Zamojskiej, sygn. 14, k. 152.
29
Obwód ZWZ-AK Tomaszów Lubelski wchodził w skład Okręgu Lublin, podzielony
był na sześć rejonów, te z kolei na kompanie (placówki): Rejon I (obejmował kompanie: Łaszczów, Telatyn, Poturzyn, Łykoszyn – Nabroż – Stara Wieś), Rejon II (Majdan Górny, Jarczów,
Tarnoszyn – Uhnów – Bełz), Rejon III (Komarów, Tyszowce), Rejon IV (Krynice, Tarnawatka,
Rachanie), Rejon V (Bełżec, Narol, Cieszanów, Ruda Różaniecka, Dzików, Susiec, Majdan
Sopocki), Rejon VI (Tomaszów Lubelski miasto), Rejon VII (Oddziały Dywersji Bojowej). Zob.
więcej: ZWZ–AK w Obwodzie Tomaszów Lub. Relacje, wspomnienia, opracowania i dokumenty, oprac.
i słowo wstępne I. Caban, Lublin 1997, s. 9–47; W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Tomaszowie Lubelskim…, s. 20–31.
30
Zob. Z. C i e ś l a „Bażant”, Wypad na Zubowice, [w:] J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji…, s. 167–173; Z. J a c h y m e k „Wiktor”, I. W r ó b l e w s k i „Zielony”, Z dziejów 1. Kompanii
Dywersyjnej, [w:] ibidem, s. 217–223; M. B e r e z e c k i „Marynarz”, Zniszczenie ksiąg w urzędach
w Narolu i Lipsku oraz Arbeitsamtu w Tomaszowie Lub., [w:] ibidem, s. 382–392, K. G u z o w s k i
„Gil”, Nieudany podryw, [w:] ibidem, s. 444–453.
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Relacja spisana przez Zenona Jachymka. Źródło: Muzeum Regionalnego
im. dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. Odpisy relacji zebranych
przez Zenona Jachymka [bez sygn. i pag.]
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1940 r. Chłopska Straż (Chłostra), przemianowana rok później na Bataliony
Chłopskie. Obwód czwarty tomaszowski podporządkowano Podokręgowi IV-b Zamość, Okręgowi Lublin. Pierwszym komendantem Obwodu
Tomaszów Lubelski został mjr Władysław Omietański ps. Góra (styczeń
1941 – lipiec 1942 r.)31, jego następcą, do końca wojny – mjr Franciszek
Bartłomowicz ps. Siwy, Grzmot32.
W styczniu 1943 r. „Grzmot” w kierowanym przez siebie obwodzie
stworzył 12 kompanii. Reorganizacja była efektem niemieckiej akcji wysiedleńczo-osadniczej prowadzonej na Zamojszczyźnie. Niebawem doszło
do bitwy pod Zaborecznem33, która na pół roku zatrzymała niemiecką
akcję wysiedleńczą. W zebranych przez dra Janusza Petera relacjach bardzo dużo miejsca poświęcono działalności tej formacji Polskiego Państwa
Podziemnego34.
Działalność BCh to nie tylko, jak potocznie się uważa, chłopska partyzantka, w jej działalności były także mniej chwalebne karty. Od grudnia
1943 r. komendzie obwodu podporządkowany był oddział partyzancki
dowodzony przez Jana Kędrę ps. Jaskółka, Błyskawica35, jednego z najbarWładysław Omietański ps. Góra (1914–2004). W latach trzydziestych XX w. służył
czynnie, był elewem Szkoły Podchorążych Rezerwy przy 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich.
W latach 1938–1944 związany ze Spółdzielnią Spożywców „Społem” m.in. w Lublinie, Stanisławowie i Tomaszowie w charakterze instruktora. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od
połowy 1940 r. związany ze Stronnictwem Ludowym „Roch” i BCh. W czasie wojny komendant obwodu w Tomaszowie Lubelskim, a następnie w Węgrowie. Po zakończeniu wojny
związany z ZMW „Wici” i PSL. Ukończył studia prawnicze i podjął pracę radcy prawnego
oraz biegłego sądowego. Zmarł 21 VI 2004. Zob. M. W o j t a s, Słownik biograficzny żołnierzy
Batalionów Chłopskich: IV Okręg Lublin, Lublin 1998, s. 422.
32
Franciszek Bartłomowicz ps. Brzęk vel Grzmot, Siwy, s. Jana, ur. 18 VII 1891 w Rawie
Ruskiej. W 1914 r. ukończył gimnazjum we Lwowie, a następnie podjął studia prawnicze na
Politechnice Lwowskiej. Z chwilą wybuchu I wojny światowej służył w armii austriackiej. Przebywał w niewoli rosyjskiej w Carycynie. W 1922 r. powrócił z niewoli i osiadł w Tomaszowskiem.
Przed wojną był kierownikiem szkoły w Jezierni. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
Od 1940 r. działał w organizacjach konspiracyjnych: Związku Czynu Zbrojnego, Stronnictwie
Chłopskim, ZWZ i BCh. Od lipca 1942 r. komendant obwodu Tomaszów Lubelski Okręgu
Lublin BCh. Dowodził w bitwie z Niemcami pod Zaborecznem i Różą. Od września 1944 r.
komendant powiatowy MO w Tomaszowie Lubelskim, odwołany ze stanowiska w związku
z nienależytą współpracą z ówczesnym kierownikiem PUBP w Tomaszowie Lubelskim, Aleksandrem Żebruniem. Zmarł 9 IX 1964. Zob. M. W o j t a s, op. cit., s. 40.
33
W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lub…, s. 35.
O bitwie pod Zaborecznem zob. więcej: P. M i e l n i k „Szczerbiński”, Na czele 5. kompanii
pod Zaborecznem, [w:] J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji…, s. 281–287; T. O s z c z a k „Lew”,
J. R a r o t „Krukowski”, K. S e m c z u k „Pokrzywa”, Pod Zaborecznem na odcinku 5. kompanii,
[w:] ibidem, s. 287–294; K. K o r z e n i o w s k i „Wiśnia”, Pod Zaborecznem na odcinku 4. kompanii,
[w:] ibidem, s. 294–298.
34
W zebranych przez dr. Janusza Petera relacjach do książki Tomaszowskie za okupacji
24 z nich opisują walki Batalionów Chłopskich.
35
Jan Kędra ps. Błyskawica, Jaskółka, ur. 20 VII 1913 w Sabaudii. Wykształcenie średnie.
W latach 1934–1938 służył w WP, w 23. pp. i w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.
Po powrocie z wojska związał się ze ZMW RP. Uczestnik kampanii wrześniowej. W okresie
31
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dziej kontrowersyjnych dowódców walczących z okupantem niemieckim.
Dowódca V rejonu „Polakowski” w jednym ze swoich meldunków pisał
wprost: „Melduję, że grupa »Błyskawicy« handluje mięsem [tutaj podane
dwa szyfry składające się z 31 cyfr i liczb]. Każdy z ludzi »Błyskawicy« ma
pieniądze i może zapłacić każdą cenę za kupno pistoletu. Nie jestem źle
usposobiony do grupy »Błyskawicy«, ale oddział ten jest uważany w okolicy za zbiór wszelkiego bandziorstwa. Proszę o zachowanie w tajemnicy
ostatniego meldunku, co do oddziału »Błyskawicy«, bo mam na uwadze
tylko dobro całości, a nie chcę, by się do mnie przyczepiło bandziorstwo.
Byłbym bardzo zadowolony, gdyby oddział ten odszedł z mego terenu,
bo daje zły przykład miejscowym oddziałom”36. Dr Janusz Peter, znany
z dociekliwości i wyjaśniania niewygodnych spraw, podjął próbę ustalenia roli, jaką odegrał Jan Kędra ps. Błyskawica w podziemiu. W tym celu
starał się nawiązać m.in. korespondencję z Janem Rajtakiem z Rachań,
pisząc do niego z prośbą: „Był Pan w BCh i podobno służył w oddziale
»Błyskawicy« […]. Kto z Panem służył pod »Błyskawicą«, proszę podać
imiona i nazwiska, jakie mieli pseudonimy? Kiedy się Pan widział po raz
ostatni z »Błyskawicą« w Puszczy Solskiej, wśród jakich okoliczności?”37.
Pełną odpowiedź, jaką rolę odegrał Jan Kędra, poznaliśmy w 1968 r., gdy
Zenon Jachymek ps. Wiktor opisał prawdziwą jego działalność w podziemiu, kończąc ją słowami: „Przy końcu lutego 1944 r. Franciszek Samulak
ps. Młot [BCh], przy spotkaniu ze mną, proponuje mi przekazanie kilkunastu żołnierzy pod moje rozkazy do walki z UPA, razem z Janem Kędrą
ps. Błyskawica. Pytam się »Młota«: »Franuś macie z nim kłopoty, – co«.
W odpowiedzi słyszę: »Ach to taki sku… Chyba go rozwalimy, jeśli go
nie weźmiesz«. Odpowiadam: »Dziękuję za takich żołnierzy. Jeszcze,
który z moich mógłby zginąć. Pijcie sami to piwo«”38. Dr Janusz Peter,
okupacji w ZWZ, a następnie w BCh, gdzie pełnił funkcję dowódcy oddziału partyzanckiego
BCh. Wraz z oddziałem na przestrzeni lat 1942–1944 brał udział w szeregu akcji zbrojnych.
Po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej został funkcjonariuszem MO w Tomaszowie
Lubelskim. Współpracował z NKWD i brał udział w zwalczaniu żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie powiatu tomaszowskiego. Pod koniec kwietnia 1945 r. zastrzelony
na obrzeżach Tomaszowa, gdy wracał do domu w Sabaudii. Zob. Słownik biograficzny działaczy
ruchu ludowego, red. Z. Winiarski, Warszawa 1989, s. 177.
36
APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 144.
37
Ibidem, k. 138, List do Stanisława Rajtaka z Rachań, z 15 IX 1957. Będąc przewodniczącym ZBOWiD, zwrócił się 14 II 1957 z pismem do przewodniczącego ZBOWID w Biłgoraju
odnośnie do losów Bronisława Budzyńskiego ps. Władysław Wyrwa, ur. w Krynicach 1 IX
1923, mającego zginąć pod Osuchami jako żołnierz oddziału Jana Kędry. Zob. ibidem, k. 177.
38
Zob. Z. J a c h y m e k, „Akcje i czyny dyskredytujące dowódcę plutonu leśnego AK plutonowego Jana Kędry ps. Błyskawica, po przyjęciu plutonu leśnego pod swoje dowództwo od
drugiej połowy października do 27 grudnia 1943 r. W konsekwencji wyrok śmierci, ucieczka,
wyrok niewykonany, za inne czyny po wyzwoleniu wyrok wykonany 24 IV 1945 r. przez
2 żołnierzy AK i 2 z BCh”, s. 1–13, [w:] Muzeum Regionalne im. dra J. Petera w Tomaszowie
Lubelskim.
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Jan Kędra (trzeci od lewej). Źródło: Muzeum Regionalne im. dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Album partyzancki zdjęć zebranych przez dr. Janusza Petera [b.s.]

chociaż chętnie opisywał działania żołnierzy Batalionów Chłopskich, a do
tej formacji należał J. Kędra po dezercji z AK, nie zdecydował się na poświęcenie artykułu opisującego jego dokonania. J. Kędra ostatecznie został
zastrzelony przez żołnierzy podziemia niepodległościowego 24 kwietnia
1945 r. na drodze prowadzącej z Tomaszowa do Sabaudii.
Według ustaleń dr. Petera w powiecie tomaszowskim w latach 1939–1940
działało jeszcze kilka lokalnych organizacji: Orzeł Biały, Tajna Armia Polska
(TAP), Konfederacja Zbrojna (KZ) czy Znak39. Pierwsza z nich została
szybko rozbita, działacze Orła Białego z Tomaszowa, po aresztowaniu,
zostali wywiezieni do KL Auschwitz, gdzie ich zamordowano40.
Trzy pozostałe TAP, KZ i Znak były ze sobą powiązane organizacyjnie.
TAP była wojskową organizacją konspiracyjną, utworzoną 9 listopada 1939 r.
w Warszawie. Jej pierwszym komendantem był mjr Jan Włodarkiewicz
ps. Darwicz. Jedną z najbardziej znanych postaci, związanych wówczas
z TAP, był ppor. Witold Pilecki ps. Witold, pełniący w organizacji funkcję inspektora organizacyjnego. Głównym założeniem TAP była walka
o niepodległość ojczyzny, a przy tym polityczne, gospodarcze, kulturalne
39
J. P e t e r, Początki konspiracji w Tomaszowie Lubelskim, [w:] idem, Tomaszowskie za okupacji…, s. 42–43.
40
W początkowym okresie aresztowania i w większości śmierć konspiratorów była powszechna. Zob. więcej: W. W i ś n i e w s k i „Lemiesz”, Początki konspiracji w łaszczowskiem, [w:]
ibidem, s. 74–77.
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Dziurkowscy, członkowie Związku Orła Białego. Wszyscy zginęli w Auschwitz. Źródło:
Muzeum Regionalne im. dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Album partyzancki
zdjęć zebranych przez dr. Janusza Petera [b.s.]

i moralne podtrzymywanie społeczeństwa w czasie okupacji. Od drugiej
połowy listopada 1939 r. zaczęto formować terenowe struktury TAP, które
obejmowały m.in. województwo lubelskie. Według zachowanego schematu organizacyjnego TAP, datowanego na sierpień 1940 r., w powiecie
tomaszowskim w skład organizacji wchodziło łącznie czterech oficerów,
32 podoficerów i 152 szeregowych. W sumie batalion ludzi41.
Celem organizacji Znak, będącej ideowo-polityczną nadbudową TAP,
było prowadzenie nasłuchów radiowych i publikowanie we własnym
organie prasowym komunikatów radiowych42. Trudno jednak odnieść się
do działalności tej organizacji w Tomaszowie. Podobnie przedstawiała się
działalność trzeciej organizacji, tj. Konfederacji Zbrojnej, do której w styczniu 1941 r. weszli członkowie TAP. We wrześniu 1941 r. nastąpiło scalenie
jej struktur z ZWZ43.
K. M a l i n o w s k i, Tajna Armia Polska – Znak – Konfederacja Zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności, Warszawa 1986, s. 45.
42
Zob. więcej: K. B e d n a r c z y k, Urywek z notatnika, [w:] J. P e t e r, Tomaszowskie za
okupacji…, s. 52–56; L. W i ś n i e w s k i ps. Wojnar, op. cit., s. 61–74.
43
W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim…,
s. 36–37.
41
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Należy tutaj zaznaczyć, że jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w.
dr Peter nie miał pełnego rozeznania o pierwszym okresie działalności
konspiracyjnej, o czym świadczy list T. Bednarczyka z 18 maja 1957 r.,
w którym czytamy: „Z wielką przyjemnością służę i służyć będę potrzebnymi Panu wiadomościami w miarę posiadanych pełnych danych. Nie
ZSP44, a chodzi przecież o SZP – Służba Zwycięstwu Polski […] istniała
do stycznia 1940 r. i została przyjęta przez powołany do życia w grudniu 1939 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego ZWZ. […]
TOW – Tajna Organizacja Wojskowa, zorganizowana przez majora Jana
Mazurkiewicza ps. Zagłoba potem Radosław. Podporządkowana ZWZ,
wcielona ostatecznie do AK […]”. Należy pamiętać że w owym czasie
bardzo trudno było zebrać chociażby podstawową literaturę przedmiotu.
Zdaje się to potwierdzać kolejny list T. Bednarczyka do tomaszowskiego
lekarza: „Przeprowadziłem wyjazd dotyczący możliwości bibliograficznych
dotyczących ruchu oporu w Polsce. Niestety takich opracowań w Polsce
nie ma. Instytut Historyczny gen. W. Sikorskiego w Londynie wydał
3-tomowe dzieło pt. »Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej«, którego
3 tom traktuje o walce podziemnej w Polsce i poświęcony jest wyłącznie
AK, inne organizacje wzmiankowane są tylko. Osobiście nie czytałem
tej książki, gdyż zaledwie jest jej kilkanaście egzemplarzy w Polsce. Ale
niebawem mam otrzymać 3 tom, to podzielę się z Panem materiałem,
choć gen. Kirchmayer, z którym rozmawiałem, twierdzi, że o powiecie
tomaszowskim zdaje się w tej książce nie ma nic”45.
Z zachowanej fragmentarycznej korespondencji wynika, że dr. Peterowi
wiele trudności nastręczyło zrekonstruowanie początków konspiracji
w mieście i powiecie. Starał się nie tylko odtworzyć jej początki, ale także
posiadaną wiedzą dzielił się z innymi.
W liście do Tadeusza Bednarczyka z Warszawy pisał: „Dziękuję uprzejmie
za pamięć. Dla Pana zbieram materiał o KLON-ie z pow. tomaszowskiego.
Sprawa idzie skromnie, gdyż okazało się, że komórkę założył w Łosińcu
Stanisław Płoński, obecnie już nieżyjący. Mam się zgłosić do Sergiusza
Szymusika, który był drużynowym w Klon-ie łosinieckim, może mi da
bliższe dane. Poza tym było tu nieco »Orła Białego«, a przede wszystkim
ZWZ, do którego np. należał już od końca października 1939 r. Józef Rybicki,
były dyrektor gimnazjum, znany z procesu Rzepeckiego […]. Działała,
ale słabo, organizacja »Znak«, do którego na początku należał późniejszy
komendant Obwodu AK W. Szczepankiewicz ps. Drugak. J. Rybicki podał
44
W liście J. Rybickiego do J. Petera z 4 V 1957 czytamy: „Właśnie służę swą pamięcią
Panu Dyrektorowi (pamięć ta jest dziś rzecz jasna zawodna). Ale są pewne dane, które dobrze
pamiętam. Do podziemia Tomaszów Lubelski należałem już od końca października 1939 r.
stworzyłem komórkę Z/S.P. […]”. Zob. APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 221.
45
Ibidem, k. 254.
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List T. Bednarczyka do J. Petera [11 V 1957]. Źródło: Archiwum Państwowe w Zamościu,
Zbiór akt dra J. Petera (1891–1963), lekarza i regionalisty, sygn. 7, k. 119–120
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mi, że należał do ZSP, (co to jest)46. Potem, że był w Częstochowie, gdzie
z ramienia TOW objął placówkę dywersyjną. Co to za skrót TOW. Będę
wdzięczny Panu, jeżeli zechce mi Pan podać wyjaśnienie? Materiał mój
pęcznieje, otrzymałem trochę od »chłopców« archiwów”47.
Powojenna rzeczywistość powodowała, że nawet tak wytrawny badacz
czasu wojny jak tomaszowski lekarz nie znał wszystkich konspiracyjnych organizacji. W świetle najnowszych badań sama postać Tadeusza
Bednarczyka wydaje się co najmniej kontrowersyjna, i to zarówno jego
przeszłość okupacyjna (np. pomoc Żydom), jak i działalność powojenna
(współpraca z bezpieką komunistyczną). Kontakty z dr. Januszem Peterem
świadczą, że materiały o „Klonie” zbierał już w latach pięćdziesiątych
XX w., jakkolwiek książka jego autorstwa na ten temat ukazała się dopiero w 1997 r.48 Podnieść jednak należy, że niektórzy historycy zarzucali
Bednarczykowi brak rzetelności49.
Dlaczego zatem mieszkający w Warszawie T. Bednarczyk zdecydował
się na korespondencję z dr. J. Peterem? W moim przekonaniu wynikało to
z faktu, że tomaszowski lekarz uchodził za niewątpliwy autorytet w lokalnej społeczności, a przy tym chętnie prowadził rozległą korespondencję,
w tym z ludźmi wyrażającymi różne poglądy polityczne. Nawet ci, którzy
nie zgadzali się z nim, odpisywali na jego listy.
Z wiadomych przyczyn nie zajmował się pierwszą okupacją sowiecką
trwającą kilkanaście dni na przełomie września i października 1939 r.
W Tomaszowie działał wówczas komitet rewolucyjny utworzony przez
członków Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Na jego czele stanął Aleksander Żebruń50, wśród aktywistów znaleźli się m.in. Wincenty
Chodzi o Służbę Zwycięstwu Polski.
APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 112. List do Tadeusza Bednarczyka zam.
w Warszawie z 16 V 1957.
48
T. B e d n a r c z y k, Rys historyczny Organizacji Wojskowej – Kadry Bezpieczeństwa – Armii
Krajowej. OW-KB-AK sikorszczycy w ruchu oporu. Wrzesień 1939 – do stycznia 1945 r., Warszawa
1997.
49
Zob. P. G a s z t o l d - S e ń, Oficer Korpusu Bezpieczeństwa, hagiograf Żydowskiego Związku
Wojskowego, tropiciel „syjonizmu”. Powojenna działalność Tadeusza Bednarczyka, [w:] Letnia Szkoła
Historii Najnowszej 2010, t. IV, red. N. Jarska, T. Kozłowski, Warszawa 2011, s. 163–176.
50
Aleksander Żebruń (1906–1973), z zawodu szewc. Członek Komunistycznej Partii Polski,
w okresie międzywojennym więziony za działalność komunistyczną. Po zajęciu Tomaszowa
Lubelskiego przez Armię Czerwoną 24 IX 1939 zorganizował wiec witający Armię Czerwoną
i stanął na czele Komitetu Rewolucyjnego. W 1944 r. mianowano go na kierownika PUBP
w Tomaszowie Lubelskim. Odpowiedzialny za prześladowania członków konspiracji niepodległościowej. 12 XI 1944 został ciężko ranny w głowę w zamachu wykonanym przez 17-letniego
żołnierza AK, Zbigniewa Jarmuszyńskiego. Po tym wyjechał z Tomaszowa, pełniąc różne
funkcje w komunistycznej bezpiece. Znany z despotyzmu i grubiaństwa, m.in. jako kierownik
PUBP w Tomaszowie Lubelskim wywarł nacisk na władze miejskie, każąc im zbudować pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Popadł w konflikt z komendantem powiatowym Milicji
Obywatelskiej, Franciszkiem Bartłomowiczem.
46
47
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Umer51, jego synowie Adam52 i Edward53, Walerian Ciechaniewicz54 oraz
Włodzimierz Stanik, który we wrześniu 1939 r. pojawił się niespodziewanie
w Tomaszowie w mundurze oficera NKWD. Znany był z zabójstwa policjanta i wyroku sądowego z 1936 r., skazującego go na karę dożywotniego
więzienia. Komuniści szybko stworzyli listy proskrypcyjne, na których
znaleźli się nauczyciele, lekarze, prawnicy, księża, policjanci, oficerowie
rezerwy, działacze „Strzelca” i „Sokoła” oraz wszyscy ziemianie z powiatu55. W okresie flirtu NKWD z gestapo (1939–1941) listy te ułatwiły
Niemcom aresztowania i likwidację osób uznanych za niebezpieczne dla
obu okupantów56. „Opaskowcy”57 byli to ludzie brutalnie prześladujący tych,
którzy tworzyli podwaliny Polskiego Państwa Podziemnego. Wprawdzie
w zamojskim archiwum nie zachował się żaden list dr. Janusza Petera do
rodziny Umerów58, ale korespondencja była prowadzona, o czym świadczy
list mieszkającej w Warszawie Otylii Umer (żony Wincentego) ze stycznia
51
Zabity z wyroku Polskiego Państwa Podziemnego 31 V 1946 w Kmiczynie w okresie
Referendum Ludowego.
52
Adam Umer vel Adam Humer, ur. 1917 w Camden (USA). W 1921 r. wraz z rodzicami
powrócił do Polski i zamieszkał we wsi Rudka k. Telatyna. Od 1935 r. należał do KPZU, gdzie
pełnił funkcję I sekretarza rejonu Tomaszów Lubelski. W 1936 r. po ukończeniu z perypetiami
gimnazjum rozpoczął studia na KUL-u ukończone w 1941 r. we Lwowie. W 1941 r. powrócił do
Tomaszowa, gdzie przebywał do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie pracował w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa. W 1994 r. skazany został na 9 lat więzienia (w drugiej instancji zmniejszono wyrok do 7,5 lat) za stosowanie niedozwolonych metod śledczych.
Zmarł w 2001 r. Zob. W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie
Lubelskim…, s. 17. Zob. więcej: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej:
AIPN) BU 0193/6972, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. Adama Humera; P. L i p i ń s k i,
Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa, Wołowiec
2016; W. M u ś, Komunistyczny Związek Młodzieży w Tomaszowie Lubelskim w latach 1931–1937,
„Rocznik Tomaszowski” 1981, t. 1, s. 91–95.
53
Edward Stanisław Umer (1926–1987), członek Komunistycznego Związku Młodzieży
Zachodniej Ukrainy. W 1939 r. przebywał w Tomaszowie, współorganizował komitet rewolucyjny, ewakuował się z Sowietami jesienią 1939 r. Po wojnie wziął udział w organizowaniu
terenowych rad narodowych w Tomaszowskiem. Po nieudanym zamachu (12 XI 1944) na
A. Żebrunia, który dokonał z własnej inicjatywy 17-letni Zbigniew Jarmuszyński, Umerowie,
zagrożeni wyrokiem Polskiego Państwa Podziemnego, zostali przeniesieni do Lublina, a niedługo potem do Warszawy. Edward Umer trafił do Informacji Wojskowej.
54
Zob. więcej: G. J o n i e c, Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza, „Radzyński
Rocznik Humanistyczny” 2007, t. 5, s. 255–268.
55
Został wówczas aresztowany Władysław hr. Tyszkiewicz, właściciel Tarnawatki i części
Sumina. Największy posiadacz ziemski w powiecie tomaszowskim (5653 ha). Wywieziony na
Wschód zginął w niewyjaśnionych do końca okolicznościach.
56
W.W. B e d n a r s k i, Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz
terroru UB-NKWD, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2007, t. 5, s. 147.
57
Była to czerwona milicja utworzona w 1939 r. po wkroczeniu na ziemie polskie Sowietów, wyposażona w szerokie uprawnienia, działająca brutalnie i całkowicie bezkarna. Zob.
ibidem, s. 146.
58
Zob. więcej: W. H a n u s, Rodzina Umerów i jej działalność w powiecie tomaszowskim w latach
1936–1946, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2020, t. XXXII, s. 125–143.
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1957 r. Dzieliła się w nim sprawami z życia prywatnego, traktując doktora
jak przyjaciela domu, któremu wszystko można powiedzieć. „Panie doktorze,
jak przyszedł od Pana list, to tak się złożyło, że wszystkie dzieci przyszły
do mnie i czytali ten list z wielkim uproszeniem. Wszyscy panu doktorowi serdecznie dziękują. […] Muszę Panu Doktorowi napisać, jakiego Pan
Doktor ma przyjaciela w naszej rodzinie, jedna z bliźniaczek mojej córki
Heli, czyli moja wnuczka, jak byłam u niej, to nie było takiego dnia, żeby
nie pytała o Pana Doktora. […] Panie Doktorze, proszę mi wybaczyć, że
tak namazałam, wiem, że piszę z błędami, ale co zrobić, dawniej nie uczyli
tak jak dzisiaj i jestem samoukiem. Przesyłam Panu Doktorowi serdeczne
pozdrowienia i dużo zdrowia, bo to najważniejsze w życiu”59. Dr Janusz
Peter, chcąc ustalić jak najwięcej faktów, korespondował z ludźmi, z którymi zetknął się w Tomaszowie, nie wyłączając rodziny Umerów. W roku
1957 było to już o tyle łatwiejsze, że nie musiał się bać głoszonych przez
siebie poglądów60.
Podobnie rzecz się miała z właścicielem niewielkiego majątku w Wieprzowie Feliksem Frąckiewiczem, który dekadę po wojnie próbował odzyskać
swoje włości. W tym celu zwrócił się o pomoc do dr. Petera, który chcąc
zweryfikować jego prośbę, przekazał ją listownie W. Surowcowi, pisząc:
„Zwrócił się do mnie F. Frąckiewicz, taki mało ziemianin z Wieprzowa,
który miał około 50 morgów ziemi, którą poddzierżawił chłopom, obecnie
chciałby ją im odsprzedać, ale czynniki odgórne postanowiły nie dopuścić
do tego, zamierzając zrobić w Wieprzowie na tej działce spółdzielnię produkcyjną. By na swym postawić, zrobiły mu zarzut, że był volksdeutschem
względnie reichsdeutschem. Czy to prawda? Nigdy o czymś podobnym nie
słyszałem. Swego czasu miałem do wglądu spis takich, lecz jego między
nimi nie było. Czy Pan go sobie przypomina? Był to zawodowy hodowca
bydła polskiego rasy czerwonej. Znam go osobiście, jednak nikt mi o nim
nie mówił, że był kiedyś na liście niemieckiej. Proszę o odpowiedź, wszyscy
przeczą temu […]”61. W tej samej sprawie napisał do Mieczysława Szejna
stwierdzając: „Zwrócił się do ZBOWiD w Tomaszowie Feliks Frąckiewicz,
były mało ziemianin z Wieprzowa, z prośbą o wydanie mu zaświadczenia,
że nie był volksdeutschem. Wystosowałem zapytanie w tej sprawie do wielu,
m.in. do »Drugaka« i »Sosny«. Teraz proszę Pana o wiadomość, czy Panu
coś o tym wiadomo […] Odnoszę wrażenie, że chcą mu popsuć opinię,
APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 40–43. List O. Umer z Warszawy do dr. J. Petera
z 26 I 1957.
60
W czasie uczęszczania do tomaszowskiego gimnazjum Adam Umer należał do aktywnych
uczniów, np. w czasie wakacji w 1932 r. wspólnie z kolegą odbył pieszą wędrówkę po Polsce
południowej. Prowadził również kronikę klasową (m.in. wspólnie z Zenonem Jachymkiem).
61
APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 228. List do W. Surowca z 25 VII 1957. W tej
samej sprawie zwrócił się listownie do W. Szczepankiewicza ps. Drugak z Warszawy. Zob.
List z 25 VII 1957, ibidem, k. 232.
59

219

R. Czyż

Rocznik Tomaszowski 10

List Jana Szejna do dr. Janusza Petera z 6 VIII 1957. Źródło: Archiwum Państwowe
w Zamościu: Zbiór akt dra J. Petera (1891–1963), lekarza i regionalisty, sygn. 7, k. 239

by nie mógł wejść w posiadanie swoich około 40 morgów ziemi. Ziemię
tę wydzierżawił chłopom od nastania niepodległości, teraz przyciśnięty
biedą chciałby tę ziemię sprzedać owym chłopom, lecz władze umyśliły
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zrobić na tej ziemi spółdzielnię i postawiły zarzut jak wyżej. Tego Pana
znam od dawna i nigdy nie słyszałem o tym, aby się sfolgsdojczył [zapis
oryginalny – R.C.). Ani on, ani jego żona, ani córka. Proszę Pana o podanie, ile Pan o tym wie, jako były komendant rejonu VI-stego. Ludzie temu
zaprzeczają. Był przez Niemców wysiedlony gdzieś w Zamojszczyznę,
potem ziemię jego chcieli podzielić, ale była za mała, więc wydzierżawił ją
chłopom, sam zaś osiadł przy córce, która dostała jakąś posadę w Elblągu.
Tyle […]”62. W odpowiedzi J. Szejn napisał: „Odnośnie zasadniczej sprawy
Feliksa Frąckiewicza z Wieprzowa osobiście nie przypominam sobie wśród
pohańbionych. Sam Pan stwierdził, że listy terenowe, jako jedyny dobry
dokument, nazwiska jego nie zawierały. Z uwagi jednak na przebywanie
wymienionego na obcym terenie należałoby mieć dane z tamtego terenu.
Dużo może o nim powiedzieć Paweł Dzida z Wieprzowa, który na tym
odcinku z naszego polecenia pracował […]”63.
Janusz Peter w kwietniu 1957 r. nawiązał korespondencję z ostatnim przedwojennym dyrektorem tomaszowskiego gimnazjum Józefem
Rybickim, aktywnym konspiratorem w okresie okupacji64. W pierwszych
słowach pytał: „Nie wiem, czy mnie Pan sobie przypomina. Przesyłam
Panu monografię o miasteczku, w którym Pan pracował, jako dyrektor
gimnazjum. Zdaje mi się, że widzieliśmy się po raz ostatni, gdy Pan wracał
z tułaczki, gdzieś pod Łaszczowem. Piszę do Pana z prośbą, by zechciał
bodaj krótko podać, jak się przedstawiała pierwsza komórka partyzancka
w Tomaszowie, kto ją zawiązał, jakie członkowie mieli pseuda, zadania,
kontakty itp. Przygotowuję od blisko 10 lat książkę […]. Otrzymałem
sporo i z ocalałych resztek archiwum partyzanckiego wiem, że był Pan
pierwszym komendantem obwodu, tylko nie wiem, czy pod egidą KLON-u
czy ZWZ, czy też innej organizacji, których było u nas w powiecie około
dziesięciu. O KLON zapytuje mnie także Bednarczyk z Warszawy. Wiem,
że Pan wciągnął Bronisława Krzysika, dalej Józefa Sidorskiego, że Krzysik
po wyjeździe Pana do Radomia z żoną (dr Neumanówną) objął obwód.
Proszę mi donieść, czy Tadeusz Krotkie, Tutak (imię?), Janocha (imię zdaje
Ibidem, sygn. 7, k. 185. List do Mieczysława Szejna z Legnicy z 27 VIII 1957. Informacja
nie jest do końca ścisła. F. Frąckiewicz po wojnie nie wrócił już do Wieprzowa. Pod koniec lat
czterdziestych XX w. kierował m.in. PGR Jarosławiec. Swoją część dawnego folwarku ordynackiego, jako gospodarstwo wzorcowe, nabył na kredyt w 1930 r. Jeszcze przed wybuchem
wojny część ziemi musiał sprzedać na kolejną ratę kredytu. W 1939 r. majątek był znacząco
zadłużony. Niespodziewanie w połowie lat pięćdziesiątych XX w. przyjechał do Wieprzowa
i swoim przedstawicielem uczynił jednego z mieszkańców wsi, rolnicy wpłacali zaliczki na
poczet zakupu przyszłej ziemi, sporządzono nawet akty notarialne, później unieważnione.
Zaliczki F. Frąckiewicz nigdy nie zwrócił. Spółdzielnia Produkcyjna w Wieprzowie istnieje
po dzień dzisiejszy.
63
Ibidem, k. 293. List J. Szejna zam. w Legnicy do J. Petera z 6 VIII 1957.
64
Zob. więcej: J. R y b i c k i, op. cit.
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List dr. J. Rybickiego do dr. J. Petera (4 V 1957) – strona początkowa. Źródło: Archiwum
Państwowe w Zamościu: Zbiór akt dra J. Petera (1891–1963), lekarza i regionalisty,
sygn. 7, k. 221–222

222

Początki konspiracji w Tomaszowskiem...

Rocznik Tomaszowski 10

List dr. J. Rybickiego do dr. J. Petera (4 V 1957) – strona ostatnia. Źródło: Archiwum
Państwowe w Zamościu: Zbiór akt dra J. Petera (1891–1963), lekarza i regionalisty,
sygn. 7, k. 221–222
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mi się, że Zdzisław), Tadeusz Pławiński, należeli do Podziemia, do którego
widocznie się przyznali, skoro zginęli na Rotundzie. Kto Pana wciągnął do
organizacji, czy nie »Siwy«? Nazwiska również nieznanego. Gdyby było
Panu wiadome adres pierwszego komendanta okręgu Lublin, bardzo bym
prosił, zwróciłbym się doń o informację. Każdy szczegół może się okazać
cenny, nic nie może przepaść i nie powinno to, co ostatecznie dało wolność. Cóż o sobie powiem, dalej jestem dyrektorem szpitala […]. Miasto
zmieniło się ogromnie na korzyść, odkąd zostało zbombardowane przez
lotnika niemieckiego. Mało co się dotąd budowało, bo durne zarządzenia
niemalże karały ludzi budujących domy dla siebie. Ciasno i biedno, ale
ZBOWiD ostatnio rozruszał się ku niezadowoleniu pewnych czynników.
Znajomych można dosłownie policzyć na palcach rąk, rozumie się znajomych przedwojennych. Dr Wincenty Jabłoński zmarł przed dwoma laty,
jego żona choruje poważnie i mieszka w Radzyniu Podlaskim. Franke
i Jeżowski nie żyją, tak samo dr Cybulski oraz Szulman jak wielu innych. Miał Pan szczęście, Pana zaś pojawienie się w okolicy, np. w Suścu
czy Komarowie, pociągnęłoby za sobą dziwnym zbiegiem okoliczności
aresztowania. Po wojnie znam z gazet Pana koleje. Jak tam ze zdrowiem
Pana i Małżonki? Czy nie zawitałby Pan kiedy, by przypomnieć sobie
miasto”65. Dr Józef Rybicki odpisał, ale najwyraźniej w sposób niesatysfakcjonujący dr. Petera, który w kolejnym liście napisał: „Za list dziękuję,
szkoda, że mi Pan nie ułatwia pracy i nie podał, jakie były podówczas
w Tomaszowie za Pana pobytu organizacje. Podał Pan ZSP, co to za skrót.
Podał Pan TOW, co to za skrót. U nas nikt nie umie podać, wiem, że był
Pan bardzo czynny, wyjeżdżał w teren i wszędzie organizował Podziemie.
W Tyszowcach zaprzysiągł Pan Edmunda Michałkiewicza ps. Sokół ppor.
artylerii, na ulicy gdzieś na uboczu… Chłop dotąd o tym wspomina. Był
Pan u Kołszuta księdza późniejszego »Skowronka« w Tomaszowie Lub. Był
wtedy właściwie w Bełżcu w hurtowni wódczanej Jarochowski ps. Bóbr
pierwszy u nas komendant ZWZ. Uszedł gdzie indziej przed masówką,
która odbyła się 19 czerwca 1940 r. Z Panem współpracował Józef Sidorski,
ten sam, który o mało co nie kazał rozwalić B. Chormońskiego – Sikorę,
gdy zaczął w Łaszczowie werbunek bez porozumienia się z »powiatową«
górą. Po nim był komendantem Dionizy Desler. Za Pana jeszcze był zastępcą komendanta powiatu (obwodu) Wiąckowski, Stefan Cybulski był
skarbnikiem, od Pana przyjął pieniądze, gdy Pan wyjeżdżał. Proszę o fakty
bodaj w skrócie telegraficznym. […]”66.
Ponieważ Józef Rybicki przekazał zdawkowe informacje, dlatego też dr
Peter zwrócił się w tej samej sprawie do jego następcy Jana Gniewkowskiego,
65
APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 301. List do Józefa Rybickiego zam. w Milanówku z 14 IV 1957.
66
Ibidem, k. 220. List do Józefa Rybickiego z 15 V 1957.
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do którego napisał: „Mam pewne luki w dziejach samego Tomaszowa.
Zapodania są sprzeczne. Artykułów jest ponad 100 różnych autorów, te
z prowincji są bardziej szczegółowe, natomiast z miasta skąpe. Raporty
oryginalne mam w teczce dopiero z końca 1942 r. Pana już wtedy tu nie
było wraz z Pana bratem Wacławem. Ale może mi Pan pomóc, jeżeli chodzi
o zawiązanie konspiracji w Tomaszowie. Kto Pana wciągnął do konspiracji:
Józef Rybicki czy Bronisław Krzysik z »Wiarusem« – Janem Guzowskim,
czy kto inny np. »Bóbr« z hurtowni wódki w Bełżcu? Czy do komórki
waszej należał Tadeusz Pławiński, Zdzisław Jasnocha, Krotkie i Tutak. Czy
też ten ostatni był aresztowany za co innego (podobno defraudacja?) Kto
was zdradził i wśród jakich okoliczności to się stało? Wszystko to już było
tak dawno, że mało kto o tym pamięta. Artykuły zaczynam już posyłać
do korekty drukarskiej, trzeba koniecznie dać i Tomaszów na czele książki. Pisałem do dyr. J. Rybickiego, który jak podaje, należał do podziemia
w Tomaszowie do końca października 1939 r., mianowicie do komórki ZSP
(Związek Służby Polski?). Rybicki wyjechał potem do Częstochowy, gdzie
pracował z ramienia TOW. »Bóbr« Jarochowski wyjechał przed 19 czerwca 1940 r. przed masowym aresztowaniem. Listę do owego aresztowania
sporządził młody Kleindl. Bardzo proszę o szczegóły […]”. Ostatecznie Jan
Guzowski ps. Wiarus napisał artykuł „Zawiązanie komórki konspiracyjnej
w Tomaszowie Lubelskim”. Operujący ogólnikami, pisany z perspektywy
kilku lat po wojnie, nie wniósł on znaczących ustaleń do odtworzenia
konspiracji w Tomaszowie. Lakoniczność widać m.in. w następujących
stwierdzeniach: „[…] zaczęli się schodzić koledzy synów, przeważnie harcerze. Z niektórymi przyszli i starsi” lub „[…] Udałem się przeto z kilkoma
wojskowymi kolegami na teren stawów rogózieńskich”. Z tekstu wynika,
że pierwsi konspiratorzy zachowali ducha patriotyzmu i przystąpili do
zbierania broni, ale Guzowski nie zdecydował się na operowanie nazwiskami poza wymienieniem bardzo zaangażowanego w tworzenie zalążków
konspiracji Tadeusza Gniota, żołnierza Września, przebywającego czasowo
w Tomaszowie67. Za to bardzo chętnie wymieniał działaczy podziemia
niepodległościowego, w liście do dr. Józefa Rybickiego 2 lipca 1957 r.
pisząc: „Nazwiska, które podaję poniżej, są to ludzie, którzy faktycznie
pracowali z nami w pierwszych miesiącach ZWZ. Niektórzy z wyszczególnionych tu nazwisk figurują w poprzedniej zapisce p. Dyrektora”. W tym
liście Jan Guzowski wymienia 28 nazwisk z krótką ich charakterystyką68.
Nie ulega wątpliwości, że nie ufał dr. Peterowi. Być może uważał go za
współpracownika „bezpieki”. Janusz Peter, gromadząc materiały o Polskim
Państwie Podziemnym, w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w.
67
J. G u z o w s k i „Wiarus”, Zawiązanie komórki konspiracyjnej w Tomaszowie Lubelskim, [w:]
J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji…, s. 25–32.
68
J. R y b i c k i, op. cit., s. 46–48.
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musiał liczyć się z takim zarzutem. Władze komunistyczne interesowały
się jego działalnością, a bycie przewodniczącym ZBoWiD tylko potęgowało
niechęć do jego osoby ze strony byłych żołnierzy AK.
Próbował także nawiązać korespondencję z aktywnym działaczem
Polskiego Państwa Podziemnego, byłym profesorem gimnazjalnym Józefem
Sidorskim, który w połowie lat pięćdziesiątych pracował w Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu. W skierowanym do niego liście napisał: „Od
blisko 10 lat gromadzę materiał do wydania książki pt. »Powiat tomaszowski pod butem hitlerowskim«. Mam około 1000 stron maszynopisu.
Jednak niektóre działy są bardzo słabo opracowane, ponieważ poginęły
archiwa Podziemia. Wiem, że brał Pan udział razem z dyr. [Józefem]
Rybickim, żeście wciągali Bronisława Krzysika, [Mariana] Bukietyńskiego,
Jana Guzowskiego i wielu innych. Nie wiem, jakie miał Pan pseudo
i J. Rybicki, i jaki był wasz stosunek do aresztowanych przez Niemców:
[Tadeusza] Krotkiego, [Tadeusza] Pławińskiego, Tutaka i innych, którzy
padli na Rotundzie. Dlatego proszę uprzejmie o informacje. Czy należeliście
i od kiedy do KLON-u, ZWZ, czy też do jakiejś innej organizacji, których
na początku okupacji było u nas blisko tuzin. Jakie rzeczy pamięta Pan,
wszystkie mają ogromną wartość do przygotowywanej publikacji? […].
Skrzętnie zbieram dane, lecz trudno po latach niepewności i dziś jeszcze
nakłonić niektórych do wypożyczenia rzeczy archiwalnych. Mam album
partyzancki z tutejszego powiatu z blisko tysiącem zdjęć69. Proszę o pomoc.
Łączę serdeczne pozdrowienia. Przesyłam przy tej sposobności książkę
o miasteczku, w którym Pan tyle przeżył. P.S. Jak się nazywał wasz komendant okręgu. Czy nie »Siwy«, jakie jest jego nazwisko? Zdaje mi się, że
mieszkał w Bełżcu i pracował w hurtowni powiatowej. Proszę wiele o sobie
napisać, jak się Panu powodzi”70. Józef Sidorski jako jeden z nielicznych nie
zdecydował się na korespondowanie z dr. Januszem Peterem, co wynikało
z faktu, że pierwsi tomaszowscy konspiratorzy nie mieli o nim dobrego
zdania. Świadczy o tym list Bronisława Krzysika do Józefa Rybickiego
z 9 września 1957 r., w którym czytamy: „Chciałbym odpowiedzieć Panu
na prośbę odnośnie prac konspiracyjnych w Tomaszowie, ale wiele spraw
już ulotniło się z pamięci. W tej sprawie zwracał się również do mnie
dr J. Peter, gdy byłem w kwietniu na wizytacji Liceum w Tomaszowie.
Zjawił się wówczas w szkole, tuż przed moim odjazdem. Trochę mnie to
wówczas zdziwiło, bo dowiedziałem się, że w tej chwili jest on przewodZnajduje się w Muzeum Regionalnym im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 111. List do Józefa Sidorskiego z 14 IV 1957.
Większość poruszanych w liście kwestii Januszowi Peterowi udało się ustalić, co zawarł
w opracowanym przez siebie obszernym tekście (opatrzonym 17 przypisami) zamieszczonym
w książce. Zob. J. P e t e r, Początkowe lata okupacji w Tomaszowie Lubelskim, [w:] ibidem, Tomaszowskie za okupacji…, s. 32–51.
69
70
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niczącym koła ZBoWiD na terenie powiatu, a ja pamiętam go z czasów
konspiracji, że on wówczas bał się raczej wszystkiego, a bojownikiem nigdy nie był. Powiedziałem mu niewiele. Wymieniłem mu nazwisko Pana
i kol. Sidorskiego i oświadczyłem, że z Panem się kontaktowałem. Byłem
wówczas zaskoczony bardzo jego prośbą, nie miałem wiele czasu już na
rozmowę i nie byłem zdecydowany, co powinienem zrobić”71
Korespondował wreszcie z Mieczysławem Szejnem ps. Skała72, komendantem Rejonu VI Obwodu Tomaszów AK, obejmującym miasto Tomaszów. Po wojnie poślubił Annę, uczestniczkę powstania warszawskiego,
i zamieszkali w Legnicy73. W liście z 15 czerwca 1957 r. napisał: „Przygotowując materiał do książki »Powiat tomaszowski pod butem hitlerowskim«,
muszę dostać coś i od Pana. Mam pod ręką oryginalne Pana meldunki
i raporty, wiem o Panu dużo, lecz potrzeba mi do uzupełnienia jeszcze
niejedno. Mam wykaz (również oryginalny) sztabu, w którym Pan figuruje. Ponieważ nawet »Sosna« czy inni nie pamiętają, proszę mi pomóc.
Kto to był »Jacek«, wydaje mi się, że to drugie pseudo Pana bo Jan Turski
był »Gryfem«. Dalej kim był ze sztabu obwodu »Dąb« kpt. rez., oficer
saperów, jakie imię miał »San« – Gołębski dzierżawca Posadowa. Kim
był »Sęp« z Rejonu III, dowódca baonu »Hejnał«, i »Grzyb« z Rejonu III.
Muszę Panu przyznać, że Pana raporty wywiadowcze są tak samo szczegółowe jak »Gryfa«. Jak się nazywał szef kancelarii 151 »Komar« (kapral
z cenzusem). […]. Proszę Pana Panie »Skała«, dawniej »Kosa« był również
»Skałą«, lecz był dowódcą 1 plutonu 8 kompanii. Kim był Zauski, który był
pod Telatynem z Morim, czyli »Alim«. Czy nie byłby Pan łaskaw napisać
dużo, i to dużo o Podziemiu z Tomaszowa. Mam wiele, lecz za mało, by
napisać artykuł do książki […]”74. Mieczysław Szejn wprawdzie odpisał, ale
poruszone kwestie nie wyczerpywały tematu i dr Peter w kolejnym liście
z 27 lipca 1957 r. stwierdził: „Żałuję, że Pan odmówił podania pewnych
szczegółów tyczących się Rejonu, którego był Pan komendantem. Inni
w rozumieniu mych intencji pospieszyli z pomocą. Mam pełno materiałów
z różnych okresów m.in. Pana meldunki, które, co podkreślić należy, są
bardzo szczegółowe. Niektóre miałem w ręku z oryginalnym Pana pod71
72

Szejn.

J. R y b i c k i, op. cit., s. 49.
Urodzony 26 XII 1914, zmarł 20 X 2001. Pochowany w Kruszwicy obok żony Anny

Urodziła się w 1916 r. w Kruszwicy. Brała udział w powstaniu warszawskim, w oddziale
„Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – VII zgrupowanie „Ruczaj” –
punkt sanitarny ul. Natolińska 6 – Szpital Polowy ul. Marszałkowska 40, dzielnica Śródmieście
Południe). Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Wróciła do Kruszwicy. Wyszła za mąż za
Mieczysława Szejna, por. AK ps. Skała. Zmarła 3 III 1991. Została pochowana na cmentarzu
kolegiackim w Kruszwicy.
74
APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 109. List do Mieczysława Szejna zam. w Legnicy
z 15 IV 1957. Odpis przepisany na maszynie. Oryginalny podpis Janusza Petera.
73
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Żołnierze Drużyny Wschodniej z Tomaszowa. Od lewej: Zygmunt Guzowski, Edward
Rażniewski, Kazimierz Guzowski. Źródło: Muzeum Regionalne im. dra J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Album partyzancki zdjęć zebranych przez dr. Janusza Petera [b.s.]

pisem. Porobiłem odpisy i spodziewam się, że jakoś da się sklecić historię
Podziemia w Rejonie VI […]”75. Były komendant Rejonu VI AK w liście
z początków sierpnia 1957 r. napisał: „Serdecznie dziękuję za pozdrowienia
oraz garść ciekawych informacji, jakie otrzymałem od Pana. Niezmiernie
mi przykro, że sprawiłem Panu zawód, mimo że nie miałem złych intencji,
lecz po prostu przygnębiony i doświadczony minionym zwłaszcza ostatnim
okresem pracy, co odbiło się na moim zdrowiu i samopoczuciu […]”76.
Środowisko akowskie nie dażyło dr. Janusza Petera zaufaniem, mimo
to różnymi sposobami starał się pozyskać ich względy, angażując do tego
m.in. dr. Zygmunta Klukowskiego z Szczebrzeszyna. W jednym z listów
pisał: „Przywiózłbym ze sobą cały materiał gotowy do druku. Chodziłoby
mi głównie o udzielenie artykułu pod Osuchami, co do których zastrzeżenia ma Mieczysław Rakoczy »Miecz«. Sam artykuł ma duże walory
historyczne i literackie, więc warto by go wydać, jednakże po dokonaniu
skreśleń i poprawek, jakie Pan uzna za stosowne, a na które autor na pewno
75
76

Ibidem, k. 185. List do Mieczysława Szejna z 27 VII 1957.
Ibidem, k. 239. List Mieczysława Szejna z 6 VIII 1957. Napisany odręcznie.
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się zgodzi, jako były oficer AK”77. Ostatecznie w książce Tomaszowskie za
okupacji ukazał się artykuł Wojnara, do którego M. Rakoczy miał bardzo
krytyczny stosunek78.
Trafnie nastroje środowiska akowskiego przedstawił były komendant
Rejonu VI Obwodu AK Tomaszów Lubelski M. Szejn w liście do Petera
z 6 sierpnia 1957 r.: „[...] nie miałem odwagi ruszać warstwy kurzu, który
przykrył minione wydarzenia, a także brak mi umiejętności do odtwarzania
czegoś bardziej ciekawego lub ważnego z okresu tyluletnich wzmagań na
tak trudnym terenie, gdzie tylu zostało wykończonych, a jeszcze więcej
odmówiło konkretnej współpracy”79.
Peter do książki starał się zebrać jak najwięcej relacji, pisząc do przeróżnych osób. W ostatnim dniu 1956 r. wysłał list do mieszkającej w Radzyniu
Podlaskim dr Wandy Jabłońskiej, byłej dyrektorki szkoły powszechnej
(żeńskiej) w Tomaszowie, mieszkającej po wojnie w Radzyniu, prosząc
ją o „notatkę – artykuł tyczący się partyzantki w tutejszym powiecie,
i o tajnej szkole”80. Wanda Jabłońska, żona dr. Wincentego Jabłońskiego
ps. Tyński, mimo wstępnych deklaracji (wspólnie z Janiną Klose ps. Wrzos
opisać Sylwestra i Nowy Rok 1944 r. w obozie w Suścu) nie udzieliła
dr. Januszowi Peterowi wiadomości poza wskazaniem: „za tajne nauczanie
w Tomaszowie odpowiadała Helena Klimkiewicz”81.
Ostatecznie to on sam napisał obszerny i szczegółowy artykuł Początki
okupacji w Tomaszowie Lubelskim. Na uznanie zasługuje jego ostatnia część,
w której przedstawił z nazwiska pierwszych konspiratorów oraz ich losy,
a także postawę mieszkańców miasta w pierwszych miesiącach wojny.
Pisał: „Tymczasem wbrew naszym oczekiwaniom na nabożeństwo przybyło
stosunkowo niewiele ludzi. Po mszy odprawionej przez ks. Żaka dziekan
ks. Bargiełł zainicjował »Boże coś Polskę« […]. Tego samego dnia kierownik elektrowni polecił Skibińskiemu wyłączyć prąd na znak żałoby […]”82.
Ibidem, k. 230. List J. Petera do Z. Klukowskiego z 9 IX 1957.
W liście do dra Petera z 5 IX 1957 M. Rakoczy napisał m.in.: „Sami posiadamy na tyle
odwagi cywilnej, by fakty przedstawiać tak, jak one miały miejsce. Na fałszowanie historii nie
pozwolimy. A praca »Wojnara« jest niezgodna z przebiegiem wydarzeń, dlatego w tej chwili
nie chcę z nią polemizować”. Zob. ibidem, k. 226.
79
Ibidem, k. 239.
80
Ibidem, k. 23. List J. Petera do W. Jabłońskiej z 30 XII 1956. W odpowiedzi dr Jabłonowska
napisała m.in.: „Chętnie przyczynię się i napiszę coś z okresu okupacji, ale o tajne nauczanie
proszę zwrócić się do Heleny Klimkiewiczowej, to ona to nauczanie w Tomaszowie organizowała
i brała w nim czynny udział. Ja mogę wspólnie z p. Janiną Klose ps. Wrzos opisać Sylwestra
i Nowy Rok 1944 r. w obozie w Suścu. Jeżeli to Panu Doktorowi się przyda, to uskutecznię,
ale po przebyciu operacji. A teraz podaję adres Wilhelma Szczepankiewicza […]”. Zob. ibidem,
k. 313–314. List z 1 II 1957 napisany ze Szpitala Klinicznego nr 2 w Lublinie.
81
Ibidem, k. 313–314, list W. Jabłońskiej do dra J. Petera z 1 II 1957.
82
Zob. więcej: J. P e t e r, Początki okupacji w Tomaszowie Lubelskim, [w:] idem, Tomaszowskie
za okupacji…, s. 32–51.
77
78
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Dr Janusz Peter nie był entuzjastą władzy ludowej. W liście do dr Wandy
Jabłońskiej z końca 1956 r. pisał: „W tym roku zostałem już po raz szósty
wybrany prezesem partyzantów i w związku z tym na starość muszę jeździć po różnych zebraniach, w których partyzanci sypią b. władze aż miło.
Na walnym zebraniu w Tomaszowie był nawet »Wiktor« z Komarowa.
Stawiło się około tysiąca byłych partyzantów, żądali usunięcia wielu dotychczasowych dygnitarzy i stało się to, co uchwalili. W Łaszczowie było
ponad 500, w Telatynie małym, zniszczonym i spalonym ponad 200 osób.
Na 6 stycznia jadę do Suśca, będzie »Polakowski«. Męczą mnie te sprawy
bardzo, bo muszę być i sekretarzem, ponieważ nikt składek nie płaci poza
nielicznymi wyjątkami”83.
Pod koniec 1957 r. prace nad ostatecznym zredagowaniem książki
dobiegały końca i dr Janusz Peter przewidywał, że mogą być kłopoty z jej
wydaniem, co dał wyraz w jednym z listów: „Proszę o odesłanie artykułów, gdyż są to jedyne odpisy, zresztą chciałbym poprawki włączyć do
czystopisu, który mam zamiar przesłać do LSW, która poweźmie decyzję
dopiero po przejrzeniu materiału. Wyślę materiał, lecz dopiero wtedy,
gdy uzyskam od owej spółdzielni pisemne zapewnienie, że materiału nie
przekażą do wykorzystania nikomu. […] Prócz tego »Dziennik Ludowy«
napisał do mnie, czy nie posłałbym fragmenty walk BCh. Odmówiłem,
gdyż dziwi mnie, że ciągle istnieje separacja walk BCh i AK, tak jakby
chłop polski walczył inaczej w BCh niż żołnierz – chłop w AK. Zresztą
powołałem się na scalenie BCh i AK. I tak prezes tutejszego ZSL walczył
jako dowódca AK”84.
Niestety miał rację. Z wydaniem książki nie kwapiło się także
Wydawnictwo Lubelskie, którego sekretarz Ryszard Dunin w liście do
dr. Petera pisał: „W roku ubiegłym […] Relacje te zostały przestudiowane i część z nich zakwalifikowana do ewentualnego wykorzystania
w »Kalendarzu Lubelskim«. Przygotowanie oddzielnego tomu tych relacji
nastręcza wydawnictwu poważnych kłopotów. […] Proponujemy natomiast
odbycie z dyrektorem wydawnictwa dr. R. Rosiakiem wstępnej rozmowy
w sprawie przygotowania nam tomu osobistych wspomnień związanych
z leczeniem w szpitalu partyzantów. […] Prosimy zatem o wyznaczenie
nam terminu takiej rozmowy jeszcze w bieżącym miesiącu”85.
Redaktor Wydawnictwa Lubelskiego Mieczysław Cap 20 stycznia
1960 r. napisał do J. Petera następujący list: „Rozumiem Pański niepokój,
i bardzo przepraszam, że załatwianie formalności związanych z wydaniem Pana pracy trwa tak długo. Sprawa jest jednak o wiele trudniejsza,
83

1956.

84
85

APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 223, List J. Petera do dr W. Jabłońskiej z 30 XII
Ibidem, k. 236, List do T. Bednarczyka (Warszawa) z 1 III 1957.
Ibidem, sygn. 8, k. 450.
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niż przepuszczałem. Jak Panu zapewne wiadomo, na ukazanie się książki
niejeden autor musi nieraz czekać kilka lat. Pańska praca obecnie znajduje
się w czytaniu u prezesa LSW i niedługo wypowie się, czy ją wyda czy
też nie. […]” 86.
Dr Janusz Peter na odpowiedź się nie doczekał. Dopiero w sierpniu
1963 r. Felicja Peter otrzymała z Wydawnictwa Lubelskiego materiały
zgromadzone przez jej męża, a opisujące Tomaszowskie za okupacji.
Wydawnictwo twierdziło, że w przyszłości zamierza z tego wydać publikację książkową87. Słowa nie dotrzymało.
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ABSTRACT
Robert Czyż
THE ORIGINS OF RESISTANCE IN TOMASZÓW
AS COMPILED BY MD JANUSZ PETER, PART II
Having collected and researched materials for his book, MD Janusz Peter attempted to
recreate the resistance from the first days to the last. He came upon a lot of obstacles regarding the beginning of the resistance in the Tomaszów region. The first resistance organizations
are known to have sprung up in the autumn of 1939, but none of the members was eager to
shed a light, due to animosity towards the doctor, which can clearly be detected in the correspondence between Józef Rybicki, Bronisław Krzysik and Jan Guzowski. Therefore, MD J. Peter
himself compiled the book about the origins of the resistance in the region. His extensive and
wide-ranging correspondence proves his inquisitiveness and eagerness to get to the core of
even difficult issues, i.e. the figure of Jan Kędra “Jaskółka” or contacts with the Umer family
that did not write themselves down in the history well.
Key words: Tomaszów region, WWII, the origins of resistance, poviat of Tomaszów,
MD Janusz Peter
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Ewa Koper
Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

UPAMIĘTNIENIE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ
W ŚWIETLE DZIAŁAŃ POLSKIEGO CZERWONEGO
KRZYŻA NA TERENIE MIASTA I POWIATU
TOMASZÓW LUBELSKI

Polski Czerwony Krzyż jako organizacja humanitarna od początku II wojny światowej
podjął wysiłki, aby zabezpieczać miejsca pochówków żołnierzy oraz ludności cywilnej. Ponadto
zaangażował się w przeprowadzanie ekshumacji oraz w wytworzenie dokumentacji. Ten rodzaj
działalności PCK kontynuował również po zakończeniu działań zbrojnych, przyczyniając się
do utrwalania pamięci o ofiarach wojny.
Słowa kluczowe: Polski Czerwony Krzyż, II wojna światowa, groby wojenne, cmentarz
wojskowy, ekshumacje

W trakcie II wojny światowej miasto Tomaszów oraz powiat tomaszowski
były miejscem prowadzenia działań zbrojnych oraz polityki pacyfikacyjnej
i eksterminacyjnej1. W rezultacie w każdym roku wojny pojawiały się kolejne pochówki wojenne, co wiązało się z koniecznością przeprowadzania
licznych ekshumacji. Przede wszystkim przenoszono zwłoki żołnierzy
polskich oraz partyzantów i ludności cywilnej.
Na znacznie większą skalę proces wydobywania zwłok ludzkich
rozpoczęto krótko po wycofaniu się okupacyjnych wojsk niemieckich.
Ekshumacji dokonywano na mocy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia
i Opieki Społecznej z 30 listopada 1923 r. Sprawa ekshumacji była jednym
z głównych problemów dla rodzin dążących do godnego pochówku bli1
Zob. E. K o p e r, Skutki II wojny światowej w powiecie Tomaszów Lubelski – zarys problematyki, „Rocznik Tomaszowski” 2017, t. 6; eadem, Los ludności na terenie powiatu tomaszowskiego
w okresie II wojny światowej – próba ujęcia zbiorowego w świetle dokumentacji powojennej z lat 1944–
1959, „Rocznik Tomaszowski” 2018, t. 7; C. M a d a j c z y k, Lubelszczyzna w polityce okupanta,
„Zeszyty Majdanka” 1967, t. 2; Z. M a ń k o w s k i, Strategiczne znaczenie Lubelszczyzny i polityka
represyjna okupanta, „Zeszyty Majdanka” 1969, t. 4; J. M a r s z a ł e k, Obozy Pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, Lublin 1998; Z. K l u k o w s k i, Zbrodnie niemieckie na
Zamojszczyźnie, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce” 1947, t. II;
R. K u w a ł e k, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2011; Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych
przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich 1939–45, województwo zamojskie, Warszawa 1994.
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skich. Koszty wydobycia zwłok były znaczne i nie w każdym przypadku
ekshumacje przeprowadzono właściwie, z zachowaniem przepisów sanitarnych2. W normowaniu zasad postępowania oraz w kwestii tworzenia
dokumentacji niewątpliwą rolę odegrał Polski Czerwony Krzyż (PCK).
Wysiłki tej organizacji obejmują zarówno pierwsze lata powojenne, jak
i cały okres II wojny światowej.
W tym miejscu warto przedstawić krótki rys historyczny PCK3. Na
ziemiach polskich początki działania najstarszej z humanitarnych organizacji sięgają okresu zaborów. Jednak to czas odrodzonej Polski przyniósł największy rozkwit, którego nie zdołał zahamować trudny okres
II wojny światowej. Początki tworzenia organizacji tak wspominała Maria
Przyborowska: „Słyszeliśmy, że takie biura istnieją wszędzie przy narodowych Czerwonych Krzyżach. Ponieważ nie było go jeszcze w Polsce,
więc przyłączyliśmy się do jednej z wielu efemerycznych ówczesnych organizacji, która również (jak i my) »zaimprowizowała się«, zająwszy jakiś
opuszczony przez Niemców lokal – i zabraliśmy się do roboty. Naturalnie,
że nie umieliśmy nic, a wiedzieliśmy tylko jedno: że matki i żony muszą
wiedzieć o swoich chłopcach, a żołnierze o domu; że oficerowie po biurach
muszą mieć spokój od tych spraw. Poza tym nic […]”4.
W okresie międzywojennym Polski Czerwony Krzyż przyczynił się np.
do powołania około 300 wiejskich ośrodków zdrowia, a także wielu „lotnych
ośrodków zdrowia”. Ponadto miał niewątpliwe zasługi dla podnoszenia
poziomu zdrowia oraz higieny, a także organizował liczne szkolenia dla
pielęgniarek5. Natomiast w 1935 r. zainicjował początki krwiodawstwa
2
Przykładem tego jest sytuacja m.in. w gminie Krasnobród, gdzie rodziny ofiar, bez powiadamiana organów lokalnych, wydobywały zwłoki swoich krewnych z grobów masowych.
Pozostałe ciała często pozostawały niezabezpieczone. Ponadto niekontrolowane wydobycie
ciał mogło wywołać choroby zakaźne. Zob. Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ),
Starostwo Powiatowe w Zamościu (dalej: SPZ), Ekshumacje zwłok – zezwolenia 1944, sygn.
525, k. 18.
3
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (PTCK) powstało 18 I 1919. Kilka miesięcy
później, 14 VII 1919, organizację przyjęto do Ruchu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża. Z inicjatywą założenia PTCK wystąpiło Stowarzyszenie Samarytanin Polski. Miało to
miejsce w trakcie narady, w której udział wzięły wszystkie organizacje o charakterze charytatywnym. Spotkanie objęła patronatem Helena Paderewska. Na pierwszego prezesa PTCK
wybrano Pawła Sapiehę. Po kilku latach funkcjonowania zmieniono nazwę na Polski Czerwony
Krzyż (PCK). Miało to miejsce w 1927 r. Zob. https://pck.pl/kim-jestesmy/historia [dostęp:
10 XII 2019]; http://pck.malopolska.pl/kim-jestesmy/#1509016131475-f4198844-6517 [dostęp:
27 VII 2020]; http://pck.malopolska.pl/1-czy-wiesz-ze-dopiero-za-czwarta-prosba-do-mkckpolska-organizacja-czerwonokrzyska-zostala-uznana-na-arenie-miedzynarodowej/ [dostęp: 10
XII 2019].
4
M. M a r k o w s k a, Powołanie, „Karta” 2019, nr 98, s. 8.
5
Zob. http://pck.malopolska.pl/9-czy-wiesz-ze-w-okresie-miedzywojennym-polskiczerwony-krzyz-byl-inicjatorem-opieki-zdrowotnej-na-wsi-poprzez-tworzenie-pierwszychwiejskich-osrodkow-zdrowia/ [dostęp: 10 XII 2019].
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w Polsce. W tym celu powołano pierwszy Instytut Przetaczania Krwi
przy Szpitalu Głównym PCK w Warszawie6. Powszechnie organizacja
była otoczona ogromnym szacunkiem i uznaniem, także pośród najważniejszych przedstawicieli władz i elit7. Świadczy o tym chociażby ustawa
z 28 stycznia 1932 r., na mocy której wprowadzono opłaty od publicznych
zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Czerwonego Krzyża8.
W okresie II wojny światowej okupacyjne władze niemieckie ograniczyły
funkcjonowanie i możliwości finansowania organizacji. Pomimo trudności
w pierwszych miesiącach okupacji PCK starł się nieść szeroko zakrojoną
pomoc dla ludności cywilnej oraz wojskowym9. Sytuacja finansowa była
jednak bardzo ograniczona. Wacław Lachert, prezes PCK, tak to wspominał: „Od władz niemieckich PCK żadnych dotacji ani subsydiów nie
otrzymywało, z rozporządzenia gubernatora Franka przyznano na rzecz
PCK pewną część dochodu z kasyna przy alei Szucha – jednakże Zarząd
Główny PCK odmówił przyjęcia dochodów z tego źródła. […] W jakiś czas
później wezwano Prezydium PCK do Krakowa, gdzie zastępca Franka
kategorycznie zabronił przyjmowania nowych członków PCK i pobierania
składek członkowskich, zezwalając na przyjmowanie jedynie dobrowolnych
ofiar. Polecił także rozwiązać wszystkie Zarządy Okręgowe i Oddziałowe,
zgodziwszy się na pozostawienie po jednym pełnomocniku Zarządu – za
których działalność Zarząd Główny ponosić będzie bezpośrednio odpowiedzialność”10.
Niezależnie od niesprzyjających okoliczności pracownicy PCK podjęli
się działań również na rzecz dokumentowania danych osobowych oraz
miejsc pochówków poległych i zmarłych żołnierzy polskich. Odbywało się
to na mocy statutu, który zobowiązywał do opieki nad ofiarami zbrojnych
konfliktów. Ten zapis posłużył za podstawę do zainicjowania opieki nad
grobami i cmentarzami wojennymi. Warto dodać, że pierwsze działania
rozpoczęto jesienią 1939 r.
18 marca 1940 r., Zarząd Główny PCK przesłał do okręgu lubelskiego
instrukcję w sprawie opieki nad grobami osób, które straciły życie w wy6
Zob. http://pck.malopolska.pl/11-czy-wiesz-ze-poczatki-krwiodawstwa-w-polskimczerwonym-krzyzu-siegaja-roku-1935-czyli-mialy-miejsce-83-lata-temu/ [dostęp: 10 XII 2019].
7
Zob. http://pck.malopolska.pl/15-czy-wiesz-ze-polski-czerwony-krzyz-cieszyl-sieogromnym-zaufaniem-w-czasach-ii-rzeczpospolitej-a-najwazniejsze-osoby-w-panstwiewypowiadaly-sie-o-organizacji-z-najwyzszym-uznaniem/ [dostęp: 10 XII 2019].
8
Zob. http://pck.malopolska.pl/17-czy-wiesz-ze-na-przestrzeni-lat-zmienialy-sie-zasadyustawowego-finansowania-polskiego-czerwonego-krzyza-zmieniala-sie-takze-rola-i-pozycja-naszej-organizacji-w-panstwie/ [dostęp: 10 XII 2019].
9
Zob. http://pck.malopolska.pl/10-czy-wiesz-ze-polski-czerwony-krzyz-nigdy-nie-przyjalzadnych-gratyfikacji-ani-nie-udzielil-poparcia-dla-wladz-hitlerowskich-narazajac-sie-tym-samym-na-surowe-konsekwencje/[dostęp: 10 XII 2019].
10
M. M a r k o w s k a, Koncesja, „Karta” 2019, nr 98, s. 31.
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niku toczonej wojny. Zarządy oddziałów otrzymały nowe i ważne zadanie
– powołanie Komisji Opieki nad Grobami Poległych. Ponadto powierzono
im sporządzanie na przygotowanych formularzach wykazów poległych
i zmarłych. W skład komisji mieli wejść np. przedstawiciele duchowieństwa i ziemiaństwa. Każdego miesiąca należało przygotować sprawozdanie
z wykonanych zadań oraz przesłać jeden z dwóch egzemplarzy do okręgu11.
Następnie w kwietniu 1940 r. oddziały PCK otrzymały instrukcje w sprawie
pilnego sporządzenia wykazu grobów oraz tworzenia komisji do opieki nad
nimi. Uwagę jednak przykuwa fakt, że w Generalnym Gubernatorstwie był
problem z drewnem na krzyże i na ogrodzenie terenu. Sprzedaż drewna
była zabroniona. Jedyną drogą pozyskania materiału drzewnego były dary
surowca z lasów prywatnych lub od starostwa12.
W połowie maja 1941 r. kwestia opieki nad grobami wciąż była aktualna. Świadczyć o tym może opinia Zarządu Głównego PCK w Warszawie,
który monitował między innymi oddziały biłgorajski i tomaszowski, za brak
właściwej opieki nad grobami. Tym samym Zarząd Okręgu Lubelskiego
musiał dołożyć starań o charakterze merytorycznym i finansowym, aby
doprowadzić do zmiany istniejącego stanu13. W końcu grudnia 1940 r.
w ramach oddziału PCK w Tomaszowie Lubelskim funkcjonowało osiem
kół dorosłych i 18 kół młodzieżowych14. Przypuszczać możemy, że zasoby
kadrowe były znaczące. Dalsze kroki zostały jednak utrudnione przez władze
niemieckie. W czerwcu 1941 r. władze okupacyjne zawiesiły działalność
działów informacyjnych przy PCK. Wobec zaistniałej sytuacji w przyszłości
zamierzono powierzyć kwestię opieki nad grobami pełnomocnikom PCK
lub byłym członkom zarządu15. Zawieszenie funkcjonowania oddziałów
było ściśle powiązane z przerwaniem prac Komisji Opieki nad Grobami
Poległych. Rozwiązaniem w tej trudnej sytuacji było powołanie specjalnych
opiekunów grobów poległych żołnierzy. Specjalnym opiekunem mógł
zostać były przewodniczący lub jeden z członków komisji. Powierzone
im zadania mieli pełnić honorowo 16. Osoby spoza grona członków
PCK miały być akceptowane jedynie w wyjątkowych okolicznościach17.
Opiekunów zamierzano powołać do 20 lipca 1941 r.18 Celem ich działania
11
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie,
Biuro Informacyjne, „Opieka nad grobami, wykazy poległych, 1940–47”, sygn. 168, s. 2–3.
12
Ibidem, s. 4.
13
Ibidem, s. 44.
14
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Biuro Informacyjne.
Różne zarządzenia Zarz. Gł. PCK, Zarz. Okręgu Lub. i ZZPIS 1945–1946 (seria 3)”, sygn. 413,
s. 309–310.
15
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Opieka nad grobami,
wykazy poległych, 1940–47”, sygn. 168, s. 55.
16
Ibidem, s. 58–59.
17
Ibidem, s. 67.
18
Ibidem, s. 75.
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była nie tylko ochrona i opieka nad grobami, ale również doprowadzenie
do identyfikacji jak największej liczby poległych19. Przyjęto, że praca opiekunów będzie podlegać wewnętrznej ocenie, a kontrola miejsc wraz ze
sporządzeniem sprawozdania będzie odbywać się co najmniej dwukrotnie
w ciągu roku20.
21 lipca 1941 r. wszystkie zarządzenia wydane przez PCK zostały anulowane. Władze niemieckie nie zamierzały dłużej akceptować wielu działań
podejmowanych przez PCK. Warto podkreślić, że działania o charakterze
ewidencyjnym i porządkowym grobów były znane od początku okupacji.
Wobec nowej sytuacji wszyscy opiekunowie grobów mieli obowiązek przekazać ten rodzaj zadania gminom21. Władze okupacyjne w uzasadnieniu
podkreśliły, że opieka nad grobami nie należy do funkcji PCK, tak samo
jak zachęcanie uczniów do opieki nad mogiłami żołnierskimi22. W zachowanej dokumentacji trudno odnaleźć zapisy odnoszące się do przejmowania opieki nad grobami przez gminy na terenie oddziału PCK Tomaszów
Lubelski. Natomiast na terenie sąsiadującego oddziału PCK Zamość do
8 października 1941 r. żadna z gmin nie zgłosiła chęci przejęcia opieki23.
Na terenie zawieszonego oddziału PCK w Tomaszowie Lubelskim
znajdowało się 1591 grobów, w których spoczywało 1910 osób. Ekshumacja
objęła 535 grobów. Planowano ekshumować jeszcze jeden grób zbiorowy,
choć nie podano jego położenia. Do 14 lipca 1941 r. zidentyfikowano 602
nazwiska poległych. Większe cmentarze znajdowały się w 2924 miejscowościach25. Wykonana praca dokumentacyjna i ekshumacyjna niewątpliwie
wiązała się z szeregiem trudności. Tak szeroko zakrojone działania legły
u podstaw kolejnych czynności, wykonanych już po zakończeniu okupacji
niemieckiej.
W tym miejscu wydaje się konieczne nadmienić, że ekshumacja zwłok
żołnierza/żołnierzy mogła odbyć się tylko na prośbę instytucji państwowej
lub społecznej oraz na prośbę rodziny. Właściciel gruntu, na którym pochowano ciało lub ciała, nie mógł samodzielnie przenosić lub usuwać zwłok.
W niektórych przypadkach mogło dojść do wywłaszczenia lub wykupu
prywatnej działki26. Groby osób cywilnych, poległych w wyniku działań
Ibidem, s. 68.
Ibidem, s. 96.
21
Ibidem, s. 100.
22
Ibidem, s. 103.
23
Ibidem, s. 147.
24
Tomaszów Lubelski, Zielone, Majdan Wielki, Podhucie, Tarnawatka, Szarowola, Ulów,
Maziły, Łosiniec, Pańków, Antoniówka, Krynice, Dzierążnia, Rachanie, Jarczów, Majdan
Górny, Majdan Sopocki, Susiec, Lipsko, Cieszanów, Bełżec, Komarów, Cześniki, Tyszowce,
Dub, Łaszczów, Podlodów, Gródek, Paary.
25
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Opieka nad grobami,
wykazy poległych, 1940–47”, sygn. 168, s. 145–146.
26
Ibidem, s. 3.
19
20
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wojennych lub podczas ewakuacji, którymi nie zaopiekowały się rodziny,
objęto opieką PCK27. Miało to miejsce przed zawieszeniem działalności.
Po zakończeniu II wojny światowej Polski Czerwony Krzyż koncentrował się na zadaniach statutowych. W wytycznych do programu podkreślono, że działania będą dostosowane „do warunków i potrzeb kraju”28.
W realizowaniu zadań PCK głównie skupiał się na pracy w obszarze
zdrowia, szkolnictwa, wychowania i opiekuńczości. Natomiast w zakresie
prac o charakterze informacyjnym i poszukiwawczym zamierzano kontynuować ustalenia osobowych strat wojennych, dążyć do uregulowania
spraw związanych z opieką nad grobami oraz kontynuować rozwijanie
współpracy na rzecz ich ochrony29. Głównym źródłem finansowania PCK
były subwencje i dotacje od rządu oraz samorządów lokalnych. Ponadto
dochody uzyskiwano z ofiar czy z opłat na rzecz PCK30.
Po wojnie oddział PCK w Zamościu wznowił działalność w październiku 1944 r. Wówczas w jego strukturze funkcjonowało 12 kół dorosłych i 11 młodzieżowych31. Brak źródeł utrudnia weryfikacje danych
względem oddziału tomaszowskiego. Wiadome jest to, że w 1948 r.
Oddział PCK w Tomaszowie Lubelskim posiadał koła młodzieżowe
w 1832 miejscowościach. Zrzeszona młodzież angażowała się m.in. w porządkowanie grobów wojennych, zwłaszcza w okresie poprzedzającym
dzień 1 listopada33.
Opieka nad grobami była ważnym zadaniem. Działalność PCK przybierała na tym polu różne formy aktywności. Potwierdzenie tego znajdziemy
w piśmie wystosowanym 21 kwietnia 1946 r. przez pełnomocnika Zarządu
Głównego PCK w okręgu lubelskim. Przedmiotem troski pełnomocnika
były groby wojenne z lat 1939–1944, znajdujące się na terenie województwa.
Apelował on o uporządkowanie i upiększenie miejsc pochówku żołnierzy,
partyzantów oraz innych ofiar, a także o ogrodzenie cmentarzy wojskowych wraz z postawieniem krzyży i tabliczek z nazwiskami poległych.
Wszystkie podjęte działania w tym zakresie miały zostać potwierdzone
Ibidem, s. 7.
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Biuro Informacyjne,
Oddział Tomaszów. Korespondencja 1946–1949”, sygn. 394, s. 192.
29
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, Biuro Informacyjne, Okólniki i pisma okólne Zarz. Gł. PCK. Rok 1945. Rok 1946/47 (seria 3)”, sygn. 421, s. 192–193,
206–207.
30
Ibidem, s. 211–212.
31
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Biuro Informacyjne
(seria 3), Sprawozdania z Okręgu Lubelskiego. Rok 1946”, sygn. 410, s. 280.
32
Dub, Gródek, Huta Dzierążyńska, Komarów, Krynice, Majdan Górny, Majdan Sopocki,
Majdan Wielki, Łaszczów, Łosiniec, Paary, Pańków, Ulów, Rachanie, Szarowola, Tarnawatka,
Tyszowce, Wierszczyca.
33
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Biuro Informacyjne,
Oddział Tomaszów. Korespondencja 1946–1949”, sygn. 394, s. 122.
27
28
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sprawozdaniem. Termin realizacji zadania miał nie przekroczyć daty
1 września 1946 r.34
W tym okresie bardzo ważną inicjatywę podjął Zarząd Główny
PCK w Warszawie. 4 lipca 1946 r. wystosował prośbę o zorganizowanie
Powiatowych Komitetów Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność
(PKOnGBoW). Idei tworzenia komitetów przyświecała zarówno chęć
komasacji mogił, jak i troska o groby oraz kwatery wojenne, a także
„krzewienie kultu wdzięcznej pamięci o tych, którzy polegli lub zginęli
w największych nieraz męczarniach, aby ofiarą swego życia zapewnić
pozostałym współbraciom niepodległą Polskę i możność wolnej i spokojnej egzystencji”35. Członkowie komitetu mieli wywodzić się z grupy
urzędników państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych.
Spośród siebie mieli wyłonić przewodniczącego, jego zastępcę, skarbnika, sekretarza oraz przygotować program działań. PCK przejął na siebie
wszystkie koszty czynności kancelaryjnych36. W ramach struktury organizacyjnej komitety okręgowe posiadały wyodrębnione cztery sekcje. Ten
układ zalecano odwzorować również na poziomie komitetów powiatowych.
Wówczas powołano następujące sekcje: odszukiwania grobów, techniczną,
ekshumacyjno-informacyjną i finansową37.
Sekcja odszukiwania grobów zajmowała się zbieraniem danych o żołnierzach poległych w okresie II wojny światowej, o cywilnych ofiarach
zbrodni niemieckich oraz osobach uznanych za bojowników a działających
w okresie przed wrześniem 1939 r.38
Sekcja ekshumacyjno-informacyjna odpowiadała za uzyskanie pozwoleń uprawniających do przeprowadzenia ekshumacji, za zorganizowanie
komisji ekshumacyjnej, wyznaczenie protokolantów i wyposażenie ich
w potrzebne rzeczy, ewidencjonowanie i identyfikowanie zwłok, zorganizowanie pochówków w trumnach wraz z nadaniem grobom numeru,
przygotowanie protokołów w trzech egzemplarzach, publikację w prasie
i radiu komunikatów informacyjnych o planowanych ekshumacjach39.
Sekcja techniczna odpowiadała za przygotowanie rejestrów cmentarzy, sporządzenie ich planów, a w przypadku nowych odpowiadała za
projekt i decydowała o podziale cmentarza na kwatery. Przedmiotem
działań tej sekcji było także wyposażenie grobów w krzyże, tablice lub
numery, przygotowanie parkanu, wyznaczenie opiekunów nad groba34
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Akta Powiatowego
Komitetu Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność”, sygn. 564, s. 76, 78.
35
Ibidem, s. 229, pisownia oryginalna.
36
Ibidem, s. 229–230.
37
Ibidem, s. 230.
38
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Okręgowy Komitet
Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność 1946–48”, sygn. 334, s. 6.
39
Ibidem, s. 10.
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mi i cmentarzami oraz dopilnowane przygotowań na 1 listopada i inne
doroczne święta40.
Sekcja finansowa z kolei odpowiadała za starania nad pozyskiwaniem
funduszy z Ministerstwa Odbudowy Kraju (według harmonogramu działań),
subsydiów od Komitetu Zbrodni Niemieckich i od wojskowości, ze zorganizowanych zbiórek ulicznych, koncertów, odczytów, loterii fantowych.
Ponadto członkowie tej sekcji mieli nakłaniać rodziny do przygotowania
pogrzebu swoich bliskich41.
Powiatowy Komitet Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność
powołano przy oddziale PCK w Tomaszowie Lubelskim 1 października
1946 r.42 Na jego przewodniczącego wybrano inż. Niemierzyckiego, a na
sekretarkę Wandę Kobylecką. Poszczególne sekcje powierzono wybranym
instytucjom, tj. sekcję poszukiwań grobów powierzono Inspektorowi
Samorządowemu, sekcję ekshumacyjną Lekarzowi Powiatowemu, sekcję
finansową Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim,
a sekcję techniczną opiekunce Koła Młodzieży PCK w Tomaszowie
Lubelskim43.
Niezwłocznie PKOnGBoW zawarło porozumienie z Inspektorem
Szkolnym. Tej współpracy przyświecała idea trwałej opieki nad mogiłami.
W praktyce skutkowało to powierzeniem patronatu nad grobami młodzieży
szkolnej. Ponadto zamierzano zobowiązać gminy do udzielania wsparcia
materialnego uczniom wykonującym ten rodzaj prac44. Dodatkowo zaplanowano zwiększenie efektywności działań poprzez powołanie Gminnych
Komitetów Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność. Kierowano się
bowiem opinią, że wówczas gminy i szkoły bardziej zacieśnią współpracę45.
PKOnGBoW we wstępnym harmonogramie prac podjął się realizacji
kilku czynności. Jedną z nich była prośba skierowana do księdza dziekana46 w Tomaszowie Lubelskim o ogrodzenie cmentarza wojskowego, który
pozostawał bez opieki i bez krzyży. Przypuszczać możemy, że po 1941 r.
to miejsce pozostawało bez należytego nadzoru.
W myśl podjętej decyzji liczono również, że ksiądz dziekan zaapeluje do
księży proboszczów o zebranie list poległych i zamordowanych na terenie
każdej z parafii. Wykazy sporządzone przez duchownych miały trafiać
do oddziału PCK w Tomaszowie Lubelskim47. Kolejnym problemem do
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 35.
42
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Akta Powiatowego
Komitetu Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność”, sygn. 564, s. 219.
43
Ibidem, s. 220–221.
44
Ibidem, s. 220.
45
Ibidem.
46
W latach 1946–1950 funkcję tę pełnił ks. Stanisław Niedźwiński. Zob. http://tomaszow-sanktuarium.zamojskolubaczowska.pl/proboszczowie/ [dostęp: 22 VII 2020].
47
Ibidem, s. 220.
40
41
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Cmentarz wojenny z 1939 r. w Tomaszowie Lubelskim w 1950 r. (u góry) i 1 IX 2020
(na dole). Źródło: Archiwum ZG PCK w Warszawie i zbiory E. Koper

rozwiązania był brak samochodów i furmanek, potrzebnych do przewozu
ziemi w celu uporządkowania mogił. W tym względzie liczono na pomoc
Rady Narodowej i Wydziału Drogowego. Następną kwestią pozostającą
do ustalenia był nabór personelu fizycznego. W tym przypadku liczono
na pomoc gmin, którym powierzono zorganizowanie robotników do prac
ekshumacyjnych. Ustalono także, że osoby wyznaczone do protokołowania
będą otrzymywać wynagrodzenie. Na październik zaplanowano rozpoczęcie tychże prace. Wydobyte ciała zamierzano pochować na tomaszowskim
cmentarzu parafialnym. Jako pierwsze miejsce do uporządkowania wskazano
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las Siwa Dolina, gdzie spoczywały ofiary gestapo48. W zachowanej dokumentacji nie odnaleziono informacji o przebiegu tej konkretnej ekshumacji.
Przypuszczalnie zrezygnowano z jej przeprowadzenia.
W tym miejscu warto przytoczyć zadania i role protokolantów PCK. Te
osoby odpowiadały za rozpoznanie zwłok, za protokołowanie informacji,
za przejmowanie przedmiotów do depozytu, a w przypadku pochówku
bez obecności rodziny – za oznaczenie zwłok w grobie zbiorowym poprzez
metalowy lub kartonowy znaczek z numerem49. W protokołach dodatkowo
pojawiały się takie informacje, jak: dokładny opis miejsca ekshumacji, dane
personalne zwłok (w przypadku odnalezienia dokumentów lub rozpoznania
przez rodzinę), opis i położenie grobu oraz miejsce przyszłego pochówku50.
Na podstawie sporządzonego protokołu ekshumacyjnego rodzina mogła
otrzymać zawiadomienie o śmierci i tym samym wystarać się o akt zgonu
w Urzędzie Stanu Cywilnego51.
W powiecie tomaszowskim w drugiej połowie 1947 r. zarejestrowano
55 grobów zbiorowych i 37 indywidualnych kwalifikujących się do przeniesienia. Groby znajdowały się w 1652 miejscowościach oraz przy szosie
Bełżec–Tomaszów53.
To jednoznacznie pokazuje, że pierwsze wysiłki z lat okupacji oraz
z 1944 i 1945 r. nie doprowadziły do rozwiązania problemów z miejscami
pochówków wojennych. 7 marca 1946 r. Departament II Polityki Budowlanej
w Ministerstwie Odbudowy uznał za sytuację naglącą, aby usunąć prowizoryczne groby i cmentarze z miejsc do tego nieprzeznaczonych, np.
z rynków, placów czy z sąsiedztwa czynnych studni. W związku z tym
poproszono o nadesłanie wykazu tego typu miejsc wraz ze wskazaniem
ich usytuowania. Ponadto poproszono o szczególne zwrócenie uwagi na
liczbę i położenie grobów żołnierzy Armii Czerwonej (przeniesie ich zwłok
nie mogło odbyć się bez zgody ambasady ZSRR). Ekshumację czerwonoarmistów planowano przeprowadzić jesienią 1946 r.54
W roku 1947 Ministerstwo Odbudowy zaleciło w sprawie grobownictwa
wojennego wykonywanie następujących czynności:
– publikację ogłoszeń – należało poinformować o mającej nastąpić
ekshumacji poprzez prasę lokalną lub poprzez specjalnie przygotowane
Ibidem, s. 220–221.
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Okręgowy Komitet
Opieki nad Grobami Bojowników o Wolność 1946–48”, sygn. 334, s. 12.
50
Ibidem, s. 13–14.
51
Ibidem, s. 87.
52
Cześniki, Domaniż, Dub, Honiatycze, Kotlice, Majdan Górny, Knyszyn, Niewirków,
Perespa, Uhnów, Ruda Wołoska, Tarnawatka-Tartak, Tomaszówka, Tyszowce, Zielone, Zimno.
53
APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie, Biuro Informacyjne, „Biuro Informacyjne,
Sprawozdanie kwartalne oddziałów PCK Okręgu Lubelskiego 1947–1948”, sygn. 351 (seria 3),
k. 18–18v.
54
APZ, SPZ, sygn. 785, k. 5, 18.
48
49
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zawiadomienia. Opinia publiczna miała zapoznać się z ogłoszeniem z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem55;
– przygotowanie wykazów – konieczne stało się sporządzenie w miarę
możliwości imiennych wykazów ofiar dla organów lokalnych;
– przestrzeganie reguł ekshumacji – każdą z ekshumacji należało przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK)
wraz ze zwróceniem uwagi na osoby obcych narodowości i żołnierzy,
w tym szczególnie armii sojuszniczych;
– przestrzeganie określonych zasad postępowania – ekshumacje miały
być przeprowadzane w taki sposób, aby nie były powodem do wnoszenia
zażaleń.
Powyższe wytyczne szybko rozesłano do starostw powiatowych.
Nastąpiło to już na początku marca 1947 r.56
W celu całkowitego uporządkowania spraw ekshumacji wydano również
kolejne zarządzenia na szczeblu wojewódzkim. Jednym z nich był okólnik
nr 19 wojewody lubelskiego z 27 listopada 1947 r. Dotyczył ekshumacji
poległych żołnierzy oraz oficerów Wojska Polskiego i Armii Czerwonej57.
Innym był okólnik nr 3 Wojewódzkiej Rady Narodowej z 23 stycznia 1949 r.
Wydano go w celu partycypowania przez samorządy miejskie i wiejskie
w kosztach ekshumacji. Samorządy uchylały się jednak od ponoszenia
kosztów, tłumacząc się deficytem w kasach. Najczęściej ograniczały swoją
pomoc do wyznaczenia furmanki do przewozu lub robotników. Wydanie
tego okólnika miało na celu zakończenie wszystkich ekshumacji58 do
końca 1949 r.59
W powiecie tomaszowskim zebrane dane dotyczące cywili oraz żołnierzy polskich i sowieckich przedstawiano zbiorczo. Świadczy o tym m.in.
zestawienie w postaci tabeli zamieszczonej na kolejnych stronach.
55
Wskazano również na konieczność poinformowania lokalnych organów Ministerstwa
Odbudowy, Departament V Administracji Budowlanej Ministerstwa Odbudowy i Zarządu
Miejskiego m. st. Warszawy.
56
APZ, SPZ, sygn. 876, k. 9.
57
APL, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Odbudowy 1948, „Oddział I, Ref. AB VI,
Tomaszów”, sygn. 224, k. 11.
58
Przy prośbie o środki na maj 1949 r. wysokość kwoty motywowano tym, że na terenie
województwa dotychczas ekshumowano 3500 poległych, a pozostało ponad 2000 grobów
wojennych, w których spoczywa 6370 żołnierzy polskich i sowieckich. Ekshumację i ponowne pochówki w kwaterach bądź na cmentarzach wojennych przeprowadzono w powiatach:
biłgorajskim, kraśnickim, krasnostawskim i lubartowskim, częściowo w bialskim, chełmskim,
lubelskim, łukowskim, włodawskim, puławskim i zamojskim. Nie przeprowadzono z powodu
braku funduszy w powiecie hrubieszowskim, radzyńskim i tomaszowskim. Zob. APL, Wojewódzki Urząd Lubelski, Wydział Odbudowy, „Kredyty Ministerstwa Odbudowy na cele
grobownictwa wojennego 1945–1949”, sygn. 300, k. 67.
59
Ibidem, k. 67.
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Wykaz grobów i cmentarzy żołnierzy poległych w walkach
Lp.
1

2

3

4

5

Miejscowość

Rodzaj pochówku

Liczba mogił Liczba pochowanych

Stan mogił

Bełżec

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

9

43

dobry

–//–

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

–

–

–

Jarczów

6 mogił zbiorowych,
2 pojedynczych,
4 mogiły rozstrzelanych

11

102

dostateczny

Kotlice

mogiły pojedyncze

1

2

dobry

Cześniki

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

–

–

niedostateczny

Niewirków

mogiła zbiorowa

1

3

niedostateczny

Honiatycze

mogiła pojedyncza

1

–

niedostateczny

Dub

mogiła zbiorowa

–

–

dostateczny

Komarów

mogiła pojedyncza
i zbiorowa

46

46

dobry

Komarów Dolny

mogiła zbiorowa

1

45

dobry

Wożuczyn

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

–

20

dostateczny

Krynice

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

10

–

bardzo dobry

–//–

mogiła zbiorowa

1

22

bardzo dobry

Antoniówka

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

42

75

dobry

Dzierążnia

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

12

–

dobry

6

Lubycza królewska

–

–

–

–

7

Łaszczów

mogiła zbiorowa

1

7

dobry

8

9

–//–

mogiły zbiorowe

8

324

Domaniż

mogiła pojedyncza

1

1

dobry
dostateczny

Kryszyn-Zimno

mogiły pojedyncze

2

2

dostateczny

Podlodów

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

8

63

dostateczny

Chorążanka

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

16

112

dobry

Majdan Sopocki

mogiły pojedyncze
i zbiorowe

6

–

dobry

Susiec

mogiły pojedyncze

16

16

dobry

Gmina Majdan Górny
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oraz zamordowanej ludności cywilnej z 13 lutego 1948 r.
Pochowani

Rok śmierci

Rodzaj cmentarza

Opiekun cmentarza

Uwagi

39 żołnierzy polskich,
4 żołnierzy sowieckich

1939–1944

cmentarz wojenny z 1914 r.

Zarząd Gminy

partyzanci i pomordowani cywile

1941–1944

obok cmentarza parafialnego

parafianie

100 żołnierzy polskich, 1939
2 żołnierzy sowieckich, 1944
rozstrzelani Polacy
1940–1944

cmentarz prawosławny
cmentarz prawosławny

gmina

żołnierze sowieccy

1944

–

miejscowa ludność

żołnierze polscy

1939

cmentarz

miejscowa ludność

brak danych

1944

–

miejscowa ludność

do ekshumacji

brak danych

Brak danych –

miejscowa ludność

do ekshumacji

brak danych

Brak danych cmentarz parafialny katolicki

żołnierze polscy
i partyzanci AK

–

cmentarz parafialny katolicki

parafianie

żołnierze sowieccy

–

–

miejscowa ludność

żołnierze polscy

–

cmentarz wojenny

miejscowa ludność

żołnierze polscy

1939

cmentarz parafialny katolicki

Szkoła Powszechna

partyzanci BCh

1943

obok cmentarza parafialnego

Gminne Koło
ZUWZoNiD

żołnierze polscy

1939

cmentarz wojenny

miejscowa ludność

żołnierze polscy
i partyzanci BCh

1939–1943

cmentarz parafialny katolicki

parafianie

–

–

–

–

żołnierze polscy

–

cmentarz parafialny katolicki

parafianie

żołnierze polscy

1939

cmentarz wojenny

gmina

żołnierze sowieccy

1944

–

miejscowa ludność

do ekshumacji

żołnierze sowieccy

1944

–

miejscowa ludność

do ekshumacji

żołnierze polscy

1939

cmentarz wojenny

miejscowa ludność

żołnierze polscy

1939

cmentarz wojenny

miejscowa ludność

żołnierze polscy
i partyzanci

1939–1944

cmentarz wojskowy przy
parafialnym

miejscowa ludność

żołnierze polscy
i partyzanci

1939–1944

cmentarz wojskowy przy
parafialnym

miejscowa ludność

245

do ekshumacji

brak danych

należy ogrodzić
i ustawić krzyże

E. Koper
Lp.
10

Rocznik Tomaszowski 10

Miejscowość
Gmina Pasieki
Łosiniec
Ulów
Łasochy

11
12

Poturzyn
Rachanie

13

Hopkie
Tomaszów Lubelski
–//–

14

–//–
Tarnawatka
–//–
Podhucie
Pańków
Zielone
Szarowola
Tartak-Tarnawatka
Majdan Wielki

15

Tyszowce

16

Telatyn
Radków
Łykoszyn
Dutrów
Posadów
Żulice
Stara Wieś

17

18

Tarnoszyn
Rzeczyca
Korczów
Uhnów

Rodzaj pochówku
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły zbiorowe
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
–
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły pojedyncze
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły pojedyncze
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiła pojedyncza
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły zbiorowe
mogiły pojedyncze

Liczba mogił Liczba pochowanych

Stan mogił

6

–

dobry

–
28

–
–

dobry
bardzo dobry

–
138

–
228

–
dobry

2
46

2
224

niedostateczny
dobry

–

–

–

6
?

–
70

dostateczny
niedostateczny

2
20

2
100

dostateczny
dobry

–
8

–
23

dobry
dobry

10

17

dobry

–

–

dobry

19

25

dobry

15

15

dostateczny

3
2
12
20
–

3
70
12
20
–

dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny
dostateczny

3

–

dostateczny

6

–

dostateczny

mogiły zbiorowe

2

13

dobry

mogiła pojedyncza
mogiły pojedyncza
i zbiorowa

1
15

1
16

dobry
niedostateczny

mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły pojedyncze
i zbiorowe
mogiły pojedyncze
mogiła zbiorowa
mogiły pojedyncze
mogiły pojedyncze
mogiły pojedyncze
i zbiorowa
mogiły pojedyncze
i zbiorowa
mogiły pojedyncze
i zbiorowa

Źródło: APZ, Starostwo Powiatowe Tomaszowie Lubelskim, „Grobownictwo wojenne 1948”, sygn.
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Pochowani

Rok śmierci

Rodzaj cmentarza

Opiekun cmentarza

Uwagi

żołnierze polscy

–

–

miejscowa ludność

żołnierze polscy
żołnierze polscy

–
–

cmentarz wojenny
cmentarz wojenny

–
226 żołnierzy polskich
i 2 sowieckich
żołnierze polscy
żołnierze polscy

–
1939–1944

–

–

–
cmentarz wojskowy przy
parafialnym
–
cmentarz wojskowy przy
parafialnym
–

miejscowa ludność
Koło Młodzieży
„Wici”
–
–

żołnierze sowieccy
żołnierze polscy
i sowieccy
żołnierze polscy
żołnierze polscy

1944
1939

mogiły rozrzucone
cmentarz parafialny katolicki

–
miejscowa ludność

do ekshumacji

1939
1939

obok kościoła parafialnego
cmentarz wojenny

miejscowa ludność
miejscowa ludność

do ekshumacji

żołnierze polscy
żołnierze polscy
i sowieccy
żołnierze polscy
i sowieccy
żołnierze polscy

1939
1939–1944

cmentarz prawosławny
cmentarz wojenny

miejscowa ludność
miejscowa ludność

1939–1944

cmentarz wojenny

miejscowa ludność

1939

cmentarz wojenny

robotnicy tartaku

żołnierze polscy

1939

cmentarz wojenny

miejscowa ludność

żołnierze polscy
i partyzanci
żołnierze polscy
żołnierze polscy
żołnierze polscy
żołnierze polscy
żołnierze polscy

1939

cmentarz parafialny katolicki

gmina

1939
1939
1939
1939
1939

rozrzucone
rozrzucone
rozrzucone
–

bez
bez
bez
bez
bez

żołnierze polscy

1939

–

bez opieki

żołnierze polscy

1939

rozrzucone

bez opieki

żołnierze i partyzanci
żołnierz sowiecki
żołnierze polscy
i sowieccy

1939–1943
1944
1939–1944

cmentarz grekokatolicki
grób pojedynczy
cmentarz wojenny

bez opieki
bez opieki
bez opieki

1939
1939

578, k. 1–3.

247

brak danych

–
do ekshumacji
Powiatowy Komitet
Opieki nad Grobami
–
brak danych
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Obecnie nie wszystkie wymienione w tabeli miejscowości wchodzą
w obręb powiatu tomaszowskiego. W okresie powojennym zmiany dokonywano w ramach korekty granicy państwowej czy reform administracyjnych.
Z analizy zebranego materiału wynika, że proces dokumentowania
miejsc zbrodni i liczby ofiar przebiegał stopniowo. W pierwszych latach
powojennych możemy mówić o paralelnym upamiętnianiu żołnierzy
polskich poległych we wrześniu 1939 r. i żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1944 r. Aczkolwiek w tym okresie pomijano miejsca martyrologii
jeńców sowieckich60. W powiecie tomaszowskim jeńców przetrzymywano
w obozach w Żulicach i Mikulinie61.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że pomimo podjętych działań
przez PCK ekshumacje nie zakończyły się w latach czterdziestych i były
kontynuowane w kolejnych dekadach. Zapisy znajdziemy w protokołach
PCK. Ekshumowano wówczas między innymi ciała 42 Żydów, zabitych
w Koziej Woli, oraz zwłoki 32 Żydów, zabitych w Wożuczynie. W obu
przypadkach ekshumację przeprowadzono w 1958 r. na nowy cmentarz
żydowski w Lublinie. Podczas ekshumacji był obecny przedstawiciel
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów z Warszawy62. W tym samym
roku przeniesiono ciała 51 ofiar, zamordowanych w trakcie pacyfikacji wsi
Sumin w 1943 r. Zwłoki mieszkańców pochowano we wspólnej mogile,
na cmentarzu parafialnym w Tarnawatce63.
Możemy podkreślić, że od pierwszych dni II wojny światowej działalność
Polskiego Czerwonego Krzyża była szczególnie ważna z punktu widzenia
społecznego i dokumentacyjnego. Dzięki wysiłkom udało się zabezpieczyć
jeszcze w trakcie wojny liczne miejsca, gdzie doszło do zbrodni, a w wielu
przypadkach również ekshumować zwłoki oraz zidentyfikować ofiary.
Po wojnie intensyfikacja działań PCK znacząco przyczyniła się do zabezpieczenia kolejnych mogił i wytworzenia dokumentacji umożliwiającej
przywracanie pamięci o topografii zbrodni.

60
Historia upamiętniania tej grupy ofiar związana z okresem po 1956 r. Było to spowodowane
uwarunkowaniami politycznymi, bowiem w ZSRR tabuizowano los żołnierzy Armii Czerwonej
wziętych do niewoli niemieckiej. Dopiero 29 VI 1956 Komitet Centralny Komunistycznej Partii
Związku Sowieckiego wraz z Radą Ministrów ZSRR zrehabilitowały jeńców wojennych. Zob.
J. W o j t k o w i a k, Ofiary zapomnianego ludobójstwa, [w:] Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie
II wojny światowej, Warszawa 2015, s. 10, [w:] http://cprdip.pl/assets/media/Wydawnictwa/
Publikacje_wlasne/Jency_sowieccy_na_ziemiach_polskich_w_czasie_II_wojny_swiatowej.PDF.
pdf [dostęp: 7 I 2020].
61
Obelisk upamiętniający jeńców sowieckich z obozu w Mikulinie obecnie znajduje się
w granicach administracyjnych miejscowości Dobużek-Kolonia.
62
Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża, „Lista strat PCK”, sygn. 23033, s. 490–491.
63
Ibidem, „Lista strat PCK”, sygn. 23039, s. 24.
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Ewa Lisiecka
Zamość

KOŚCIÓŁ OJCÓW TRYNITARZY
W TOMASZOWIE LUBELSKIM*

Dotychczas wizerunek nieistniejącego już na Piaskach Tomaszowskich1
kościoła zakonu trynitarzy2 nie był znany. Zachowały się pisemne wzmian* Tekst Kościół Ojców Trynitarzy w Tomaszowie Lubelskim, w nieco innej formie, był prezentowany na stronie internetowej: http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9261
1
W okresie późniejszym przyjęła się nazwa „na Piasku”. Zob. J. Peter, Szkice z przeszłości
miasta kresowego, Zamość 1947, s. 55.
2
Trynitarze (Zakon Braci Trójcy Przenajświętszej) zostali sprowadzeni do Polski dzięki
staraniom kardynała Jana Kazimierza Denhoffa. Ich strojem stał się biały habit z czerwono-błękitnym krzyżem na piersiach. Godłem jest biały jeleń z takim samym krzyżem pomiędzy
porożem (oba znaki zgodnie z objawieniami założyciela zakonu). Trynitarze szczególną cześć
oddawali Jezusowi Nazareńskiemu, bez wizerunku którego nie mógł się obyć żaden trynitarski
kościół. Klasztor-matka powstał we Francji. Po nim powstawały kolejne: w Rzymie, Anglii,
Szkocji, Irlandii, Italii, Hiszpanii, Portugalii i w Niemczech. Naczelnikiem całego zgromadzenia był „generał” (Rzym). Naczelników prowincji nazywano „ministrami”. Wybierano ich raz
na trzy lata, podobnie jak „okupiciela” (redemptora) i przełożonego (praesidens). Wykupem
więźniów z niewoli tureckiej i tatarskiej, do czego był powołany zakon, zajmował się okupiciel,
który wyruszał na redempcję wraz z tłumaczem i towarzyszem zakonnym. Pierwsze wyliczenia wykazały, że trynitarze wykupili z rąk niewiernych 30 720 chrześcijan. W tym czasie
liczba klasztorów trynitarskich wynosiła prawie 300. Już wówczas dzielili się na dwa odłamy:
trzewiczkowi (o regule pierwotnej) i bosi. Rozłam nastąpił w Hiszpanii w 1596 r. Późniejsza
prowincja polska dołączyła do zgromadzenia Trynitarzy Bosych za czasów króla Jana III
Sobieskiego. Po wiktorii wiedeńskiej król wysłał do papieża (ze zdobytą na wrogach chorągwią) posła, J.K. Denhoffa (opata na Mogile krakowskiej). Ten zatrzymał się u oo. trynitarzy
bosych. Tam podjął zamysł sprowadzenia zakonników do Polski. Generał zakonu w Madrycie
wysłał trzech hiszpańskich zakonników, którzy założyli pierwszy zakon we Lwowie. Przybyli
do miasta 3 lipca 1685 r. Poważanie w kraju trynitarze zyskali dopiero po pierwszej udanej
redempcji – wykupie z jasyru ośmiu osób w roku 1688 z rąk tureckich. W roku 1710 już całe
polskie zgromadzenie trynitarzy składało się wyłącznie z Polaków. Ich położenie znacznie się
poprawiło po pozyskaniu protekcji domu Wielhorskich, z którego do zakonu wstąpił (wbrew
woli rodziców) Antoni Wielhorski. W przyszłości zyskał on status odrębnej prowincji dla polskiego zgromadzenia, pod godłem i nazwą Ojca NMP – św. Joachima. Sam Wielhorski u krańca
swego żywota (zm. 28 IV 1729) został prowincjałem polskiego zgromadzenia trynitarzy (13 IX
1726). Po klasztorze lwowskim powstawały kolejne, m.in. w: Warszawie, Krakowie, Kamieńcu
Podolskim, Wilnie, Łucku, Tomaszowie, Brześciu i Lublinie. Trzy ostatnie z wymienionych
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ki na jego temat, ale niewiele dowiadujemy się z nich o architekturze tej
świątyni. Opis ten pozostawił biskup chełmski ks. Jan Feliks Szaniawski3,
wizytując kościół 5 października 1726 r.: „Kościół zbudowany jest z cegły
oraz kamienia od fundamentów, obok dawnego drewnianego pod wezwaniem św. Wojciecha męczennika. Kościół orientowany, jednonawowy,
podłużny. Nad głównym wejściem kościoła znajdował się chór murowany
z organami starymi oraz pięć ołtarzy. Podłoga była drewniana, po bokach
nawy stały dwa konfesjonały, ambony jeszcze nowy kościół nie posiadał
w czasie wizytacji”4.
Z opisu wiemy również, że do prezbiterium kościoła (po stronie
Ewangelii) przylegała murowana zakrystia. Była zbudowana z cegły i miała
dwa okratowane okna, wzmocnione kratą przewlekaną. Szyby te, podobnie
jak i w całym kościele, były umocnione ołowiem. W zakrystii znajdował
się lawaterz, wmurowany w ścianę. Posadzka była ceglana. Znajdowały
się tam również sprzęty do przechowywania paramentów kościelnych.
Do przeciwnej strony prezbiterium przylegał skarbiec z jednym okratowanym oknem. W otoczeniu kościoła stały dwa domy. Jeden zajezdny
dla pielgrzymów i gości; drugi to szpitalik dla starców i kalek. Kolejna
wizytacja biskupia (po upływie ponad 40 lat) wspomina o murowanym
klasztorze Trynitarzy, który nie był jednak jeszcze ukończony. Było to
w roku 1773, kiedy kościół i klasztor wizytował biskup Wężyk. Położenie
kościoła i klasztoru oo. Trynitarzy w Tomaszowie Lubelskim w XVIII w.
obrazuje Mapa von Miega. Do dzisiaj zachowała się w tym miejscu tylko
nazwa ulicy – Klasztorna.
Ze schematycznym wizerunkiem kościoła i klasztoru tomaszowskich
trynitarzy zapoznaje nas rytownik Jakub Filip Maszycki, który wykonał
„Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem z kościoła Trynitarzy w Tomaszowie
Lubelskim”, datowany (wg wydania) na rok 1746, czyli po upływie czterech
lat od konsekracji kościoła, która miała miejsce 18 listopada 1742 r. Kościół
zostały zatwierdzone 4 VIII 1727. Był to okres prawdziwego rozkwitu polskiej prowincji
oo. trynitarzy. Zakon odbył 18 redempcji (ostatnia w latach 1781–1783 – tuż przed kasatą).
Łącznie uwolniono 517 pojmanych. Kiedy w czasie zaborów Galicję opanowali Austriacy,
zlikwidowano zakony, przejmując ich dobra i majątki. Trynitarzy zniósł dekret cesarza z 17
marca 1783 r. (kasata zupełna). Zob. J. B i a ł y n i a C h o ł o d e c k i, Trynitarze, Lwów 1911,
[w:] https://polona.pl/item/trynitarze,MzMwNzcyNTU/16/#item
3
Ks. Jan Feliks Szaniawski (1677–1733) h. Junosza był biskupem diecezjalnym chełmskim w latach 1725–1733. Był żywo zainteresowany sprawami Ordynacji Zamojskiej, bowiem
w związku z otrzymaniem 29 I 1725 tytułu biskupa diecezji chełmskiej automatycznie nadano
mu tytuł kanclerza Akademii Zamojskiej. Jego biblioteka została przekazana testamentem reformatom z Zamościa. Jemu zawdzięczamy opis kościoła Trynitarzy w Tomaszowie, konsekrację
kościoła św. Józefa i Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie. Po śmierci został pochowany
w kryptach kościoła Reformatów, czyli obecnego kościoła św. Katarzyny w Zamościu.
4
Ks. Z. J a g i e ł ł o, Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim,
Tomaszów Lubelski 2008, s. 28–31.
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Kościół i klasztor oo. Trynitarzy wg mapy von Miega. Źródło: https://mapire.eu/en/
map/europe-18century-firstsurvey/?layers=163%2C165&bbox=2605128.4764324953%2C
6523087.093211307%2C2608909.7206754773%2C6524281.421778263

wyświęcił biskup kijowski ks. Józef Antoni Łaszcz5. Papierowy odcisk rytu,
służący jako ówczesne dewocjonalia dla pielgrzymów, jest przechowywany w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie6. Uwidoczniony na
nim schemat kościoła jest jedynym, jak dotąd, znanym jego wizerunkiem.
Widzimy na nim jednonawowy kościół, którego fasada była flankowana
dwiema smukłymi wieżami o dwóch kondygnacjach, zwieńczonymi cebulastymi hełmami z krzyżem. Do węższego prezbiterium, nakrytego dachem
dwuspadowym i zwieńczonego krzyżem, przylega szersza nawa, do której
dobudowany jest piętrowy klasztor. Kościół i klasztor otacza murowane ogrodzenie typu obronnego z otworami strzelniczymi i z bramą na osi głównego
wejścia do świątyni. Szkic zespołu klasztornego zajmuje na obrazku miejsce
niewyeksponowane, bowiem najważniejsze było przedstawienie cudownego obrazu Madonny z Dzieciątkiem, znajdującego się w tymże kościele.
Schemat obrazu Matki Bożej Szkaplerznej umieszczono w owalu pod Okiem
Opatrzności Bożej, w otoczeniu aniołów. Madonnę z Dzieciątkiem adorują
5
Ks. Józef Antoni Łaszcz (1704–1748) „Tuczapski” z Tuczap był biskupem pomocniczym
chełmskim w latach 1738–1741. Potem w latach 1741–1748 był biskupem koadiutorem kijowskim, jednak zmarł przed objęciem biskupstwa w Kijowie. Był także opatem w Hebdowie. To
jemu kościół Trynitarzy tomaszowskich zawdzięczał konsekrację w 1742 r.
6
J.F. M a s z y c k i. Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem z kościoła Trynitarzy w Tomaszowie
Lubelskim, [w:] https://polona.pl/item/wizerunek-madonny-z-dzieciatkiem-z-kosciola-trynitarzyw-tomaszowie-lubelskim,OTk5MTQyODU/0/#info:metadata
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u dołu sylwetki św. Wojciecha
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
(S Adalbertus Archiep: Gnes.
M.) i zakonników: św. Jana
z Mathy i św. Feliksa z Valois
(S Ioannes de Mat: S Felic de…).
Obrazek został opisany: Effigies
Miraculosae Imaginis BV (Beatae
Virginis) MARIAE in Arenis
Oppidi Tomaszoviensis quae
apud RRPP (Reverendissimos
Patres) Trinitarios Discalceatos
magna populi frequeutia et
devotione colitur. Philipus
Maszycki – sculptum in Polonia
(Przedstawienie cudami słynącego obrazu Błogosławionej
Dziewicy Maryi na Piaskach
miasta Tomaszowa, który u Czcigodnych Ojców
Trynitarzy Bosych otaczany
jest wielką pobożnością licznych wiernych. Filip Maszycki
– wyrzeźbione w Polsce)7.
Podczas wspomnianej wyJakub Filip Maszycki, Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem z kościoła Trynitarzy w Tomaszowie żej wizytacji biskupiej z 1726 r.
Lubelskim. Źródło: https://polona.pl/item/wizerun- szczegółowo opisano wnętrze
ek-madonny-z-dzieciatkiem-z-kosciola-trynitarzy- kościoła i jego wyposażenie.
w-tomaszowie-lubelskim,OTk5MTQyODU/0/#in
Świątynia posiadała pięć ołfo:metadata [Biblioteka Narodowa w Warszawie,
tarzy. W głównym znajdował
sygn. G.6545/I]
się, uznawany już wówczas
za cudowny, obraz Matki Bożej. Ołtarz był drewniany, pięknie rzeźbiony, malowany na fioletowo, a miejscami wyzłacany. Relikwie skrywała
murowana mensa ołtarzowa. Dwa kolejne, drewniane ołtarze po bokach
prezbiterium były pomalowane na czarno i poświęcone św. Wojciechowi
i św. Antoniemu. Po stronie Ewangelii znajdowały się ołtarze Trójcy Świętej
(stary) i Chrystusa Ukrzyżowanego – czarny, wyzłacany i srebrzony.
Wszystkie ołtarze boczne posiadały także murowane mensy z relikwiami8.
Myśl o wybudowaniu murowanego kościoła w Tomaszowie, w miejscu starego, drewnianego na Piasku, przedstawił biskup chełmski ks.
7
8

Z języka łacińskiego przetłumaczył ks. Zygmunt Jagiełło.
Ks. Z. J a g i e ł ł o, op. cit., s. 28–31.
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Kościół na Piasku – powiększenie ilustracji z sąsiedniej strony. Źródło: https://polona.pl/
item/wizerunek-madonny-z-dzieciatkiem-z-kosciola-trynitarzy-w-tomaszowie-lubelskim,
OTk5MTQyODU/0/#info:metadata [Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. G.6545/I]
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Krzysztof Andrzej Szembek
podczas wizytacji w 1717 r.
Natomiast decyzję o budowie
kościoła i jego fundacji podjął
w 1721 r. wojewoda kijowski
Józef Potocki (1673–1751), późniejszy hetman wielki koronny
(od 1735 r.), który „Wystawienie
onegoż ślubował tenże jeszcze
w r. 1696, kiedy cudownie
ocalał z zasadzki podczas krajowych zamieszek”9. Dozór nad
pracami przy budowie powierzono Jędrzejowi Załuskiemu
z Rogóźna. Kościół na Piasku został ukończony w 1725 r. W jego
otwarciu w 1726 r., połączonym
z przeniesieniem z kościoła parafialnego Cudownego Obrazu
Najświętszej Maryi Panny, wzięli
udział biskup chełmski ks. Jan
Feliks Szaniawski, fundator kościoła Józef Potocki, VI ordynat
na Zamościu Michał Zdzisław
Józef Potocki. Fotografia obrazu olejnego ano- Zamoyski, licznie zgromadzonimowego autorstwa. Źródło: https://polona.pl/
ne duchowieństwo, okoliczna
item/jozef-potocki-hetman-wielki-koronny,Mjg
4OTQxMzY/0/#info:metadata [Biblioteka Naro- szlachta, mieszczanie i chłopi.
Podczas wnoszenia do nowej
dowa w Warszawie, sygn. F.3740/III]
świątyni Obrazu Matki Bożej
oddawano salwy z broni ręcznej i armat sprowadzonych na tę okoliczność
z twierdzy zamojskiej.
Józef Potocki oraz ordynat Zamoyski wraz z biskupem Janem Feliksem
Szaniawskim uzgodnili osadzenie w Tomaszowie ojców trynitarzy10, zakonu
zajmującego się wykupem jeńców z niewoli tatarskiej i tureckiej11. Trynitarze
przybyli do Tomaszowa w 1727 r.12 W roku 1728 ordynat Michał Zamoyski
nadał kościołowi na Piasku grunty, przejęte od mieszczan tomaszowskich
K. S o c h a n i e w i c z, Tomaszów Ordynacki (monografia historyczna), „Teka Zamojska”,
maj–czerwiec 1921, nr 5 i 6, s. 77.
10
Ks. F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne do Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowskim
obrazie cudami słynącej, Lublin 1862 (reprint z 2005), s. 71.
11
Ibidem, s. 72.
12
K. S o c h a n i e w i c z, op. cit., s. 77.
9
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w formie zamiany na inne. Do
lat sześćdziesiątych XVIII w.
funkcjonowała na nich jurydyka
klasztorna. Chętnie osiedlała
się na nich również szlachta13.
W roku 1738, po wizytacji bpa
Józefa Eustachego Szembeka,
trynitarze tomaszowscy przejęli opiekę duszpasterską nad
kościołem pw. Świętej Trójcy
w Łaszczówce14.
Doniosłym wydarzeniem
w życiu klasztoru była wizyta
poselstwa Wielkiej Porty w drodze powrotnej z Warszawy.
Zakonnicy gościli 20 czerwca
1755 r. m.in. wysokiego oficera wojsk tureckich, Haggi Ali
Aga. Wydarzenie było huczne,
towarzyszyła mu muzyka oraz
wystrzały armatnie. Opisane zostało w gazecie „Kurier Polski”15.
Trynitarze sprawowali opie- Trynitarze: trzewiczkowy i bosy. Rycina z książki:
kę nad kościołem i rozwijają- Józef B i a ł y n i a C h o ł o d e c k i, Trynitarze,
cym się kultem Matki Bożej Lwów 1911. Źródło: https://polona.pl/item/tryw Tomaszowie Lubelskim aż do nitarze,MzMwNzcyNTU/16/#item [Biblioteka
Narodowa w Warszawie, sygn. II 123.864]
kasaty zakonu, tj. do 13 stycznia 1783 r. „Po zniesieniu klasztoru Trynitarzy przeniesiono obraz Matki
Boskiej i św. Wojciecha do kościoła parafialnego. Klasztor zaś i kościół
wraz z należącymi do nich gruntami wystawił rząd austriacki na licytację.
Mury zakupiła Ordynacja Zamojska i przez długie lata sprzedawała je na
sążnie (bieżące). Grunta przeszły na jej własności dopiero w r. 1823”16.
Nieużytkowane i pozbawione opieki zabudowania szybko niszczały, stanowiąc darmowy materiał budowlany dla okolicznych mieszkańców, którzy
w pierwszej kolejności kradli cegłę z murów klasztornych. W roku 1817,
zgodnie ze świadectwem nowo przybyłego do Tomaszowa proboszcza –
ks. kanonika Feliksa Kwiatkowskiego – stał jeszcze cały kościół i jedno
13
E. H a n e j k o, Miasto w okresie od wielkiego sporu o Ordynację do I rozbioru Polski, [w:]
Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 194.
14
K. S o c h a n i e w i c z, op. cit., s. 77.
15
E. H a n e j k o, op. cit., s. 195.
16
J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 57.
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skrzydło klasztorne. Druga część
spłonęła kilkanaście lat wcześniej.
W XIX w. zarówno kościół, jak
i klasztor, pozostawione bez
opieki i nadzoru, zamieniły się
z czasem w ruinę17.
Osobę rytownika Maszyckiego
łączy jeszcze jedno źródło z tomaszowskim kościołem Trynitarzy
i kultem maryjnym. Jest to modlitewnik wydany we Lwowie
w 1746 r., w drukarni jezuitów
przez Antoniego Wielhorskiego.
Nosi tytuł: Pragnienie Serdeczne
Duszy Do Słynącego Obfitemi
Łaskami Zrzodła albo Modlitwy
Nabożne Do Nayswietszey Maryi
Panny w Tomaszowskim Obrazie
Cudami Słynącey Pokornym
Affektem Wyrażone18. Maszycki
wzmiankowany jest jako współautor wydania przez Bibliotekę
Narodową w Warszawie, gdzie
przechowywany jest ten staro- Strona tytułowa modlitewnika: Antoni W i e l druk. Podpisany jest pod wize- h o r s k i i współautor Jakub Filip M a s z y c k i,
runkiem Tomaszowskiej Pani Pragnienie Serdeczne Duszy Do Słynącego Obfitemi Łaskami Zrzodła albo Modlitwy Nabożne
w modlitewniku.
Wiedza na temat kościoła Do Nayswietszey Maryi Panny w Tomaszowskim
Obrazie Cudami Słynącey Pokornym Affektem
Trynitarzy na Piasku w Toma- Wyrażone, Lwów 1746. Źródło: https://polona.pl/
szowie Lubelskim oraz o począt- item/pragnienie-serdeczne-duszy-do-slynacegokach kultu maryjnego pochodzi obfitemi-lakami-zrzodla-albo-modlitwy-nabozneze starodruku, wydanego we do,Njg5MDEyNzU/4/#info:metadata [Biblioteka
Lwowie, autorstwa Antoniego Narodowa w Warszawie, sygn. BJ St. Dr. 35347I]
Wielhorskiego 19. Część VI stanowi O Fundacyi Kościoła Murowanego
w Tomaszowie na Piasku. Część VII opisuje sprowadzenie trynitarzy do
Ks. Z. J a g i e ł ł o, op. cit., s. 30.
Ks. A. W i e l h o r s k i i współautor J.F. M a s z y c k i, Pragnienie Serdeczne Duszy Do
Słynącego Obfitemi Łaskami Zrzodła albo Modlitwy Nabożne Do Nayswietszey Maryi Panny w Tomaszowskim Obrazie Cudami Słynącey Pokornym Affektem Wyrażone, Lwów 1746.
19
Ks. A. W i e l h o r s k i, Źródło dla wszystkich spragnionych obfite Najświętsza Maryja Panna
cudownymi łask nieprzebranych strumieniami przy asystencji Wojciecha S, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
i Męczennika […] w kościele ww. oo. Trynitarzów Bosych od wykupienia niewolników na Piaskach
tomaszowskich płynące, Lwów 1746.
17

18
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Tomaszowa. Uroczystego
wprowadzenia zakonników do Kościoła na Piasku
dokonali 9 lutego 1727 r.
ks. Walenty Wścisłowski
(kanonik zamojski i proboszcz tomaszowski) oraz ks.
Walenty Paczowski (kanonik
zamojski). Pierwszym prezydentem, czyli pierwszym
przełożonym klasztoru tomaszowskich trynitarzy,
został ks. Krzysztof od
św. Pawła. W części VIII
Wielhorski opisał natomiast
konsekrację kościoła. W tym
czasie prezydentem klasztoru tomaszowskiego był
ks. Jan od św. Franciszka.
Tomaszowscy trynitarze
dokończyli urządzanie kościoła tak, że można go było
konsekrować. Konsekracji
Rycina z modlitewnika. Antoni W i e l h o r s k i dokonał 18 listopada 1842 r.
i współautor Jakub Filip M a s z y c k i, Pragnienie koadiutor biskupa kijowSerdeczne Duszy Do Słynącego Obfitemi Łaskami Zrzo- skiego ks. Józef Łaszcz20.
dła albo Modlitwy Nabożne Do Nayswietszey Maryi
Do dzisiejszych czasów
Panny w Tomaszowskim Obrazie Cudami Słynącey
w kościele pw. ZwiastoPokornym Affektem Wyrażone, Lwów 1746. Źródło:
https://polona.pl/item/pragnienie-serdeczne-duszy- wania Najświętszej Maryi
do-slynacego-obfitemi-lakami-zrzodla-albo-modlitwy- Panny zachowało się wienabozne-do,Njg5MDEyNzU/5/#info:metadata [Biblio- le pamiątek z tomaszowteka Narodowa w Warszawie, sygn. BJ St. Dr. 35347I] skiego kościoła i klasztoru
oo. Trynitarzy na Piaskach.
Należą do nich: obraz Matki Bożej Szkaplerznej z drugiej ćwierci XVII w.,
relikwie św. Feliksa męczennika, dwa ołtarze (pierwsze od wschodniej
strony), para stall rokokowych z drugiej połowy XVIII w. z malowidłami
św. kanoników na zapleckach oraz baldachimem zwieńczonym kwiatem,
konfesjonał barokowy z pierwszej połowy XVIII w. z malowidłami na
zaplecku (św. Grzegorza i św. Marii Magdaleny na przedpiersiu), feretron
regencyjny z drugiej ćwierci XVIII w. (znacznie przemalowany) z Matką
20

Ks. F. K w i a t k o w s k i, op. cit., s. 93.
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Strona tytułowa: Ks. Antoni Wielhorski,
Źródło dla wszystkich spragnionych obfite
Najświętsza Maryja Panna cudownymi łask
nieprzebranych strumieniami przy asystencji
Wojciecha S, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
i Męczennika […] w kościele ww. oo. Trynitarzów Bosych od wykupienia niewolników na Piaskach tomaszowskich płynące,
Lwów 1746. Źródło: https://polona.pl/item/
pragnienie-serdeczne-duszy-do-slynacegoobfitemi-lakami-zrzodla-albo-modlitwynabozne-do,Njg5MDEyNzU/4/#info:metadata
[Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. BJ
St. Dr. 35346 I]

Jan Józef Filipowicz, Wizerunek Matki
Boskiej Tomaszowskiej, [w:] Ks. Antoni
W i e l h o r s k i, Źródło dla wszystkich
spragnionych obfite Najświętsza Maryja
Panna cudownymi łask nieprzebranych
strumieniami przy asystencji Wojciecha S,
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Męczennika
[…] w kościele ww. oo. Trynitarzów Bosych
od wykupienia niewolników na Piaskach
tomaszowskich płynące, Lwów 1746.
Źródło: https://polona.pl/item/pragnienieserdeczne-duszy-do-slynacego-obfitemilakami-zrzodla-albo-modlitwy-naboznedo,Njg5MDEyNzU/4/#info:metadata
[Biblioteka Narodowa w Warszawie,
sygn. BJ St. Dr. 35346 I]

Bożą Szkaplerzną i Adoracją Dzieciątka Jezus przez anioły, osiemnaście
obrazów z kościoła Trynitarzy, kamienna rzeźba anioła z krzyżem trynitarskim na piersi z połowy XVIII w. na postumencie. Zostały one przeniesione, przypuszczalnie w 1783 r., czyli po kasacie zakonu trynitarzy,
do drewnianego kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
w Tomaszowie Lubelskim.
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Ruth Sargent Noyes*
Duńskie Muzeum Narodowe w Kopenhadze

POLSKIE KATAKUMBY:
RELIKWIA CORPISANTI ŚW. FELIKSA W KOŚCIELE
ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W TOMASZOWIE LUBELSKIM**
Po ponownym odkryciu rzymskich katakumb w 1578 r. miasto papieskie stało się miejscem, które z początku wydawało się nieskończonym
źródłem dostępu do kości starożytnych świętych męczenników. Relikwie
z katakumb pierwszych męczenników, którzy cierpieli i umierali za wiarę,
były bardzo pożądane wśród katolickich wspólnot religijnych na całym
świecie. W wieku XVII Watykan wprowadził system regulujący sposób
zarządzania tym „cennym zasobem”, a zwłaszcza sposobem ich przekazywania zgodnie z prośbami wiernych, szczególnie zaś te najcenniejsze
„całe ciała”, składające się z całego, kompletnego szkieletu. Relikwie stały
się tak popularne, że w XVIII w. te pozornie nieskończone zasoby zostały
w dużej mierze rozdzielone pomiędzy kościoły, klasztory czy zakony.
Toteż w katakumbach nie pozostało zbyt wiele kompletnych szkieletów,
przeważnie pozostały bardzo delikatne fragmenty kości, które trudno było
przekazać. Ale popyt na relikwie z katakumb był wciąż bardzo silny, więc
pojawiła się innowacja: Corpisanti (z włoskiego: „święte ciała”), która rozwiązała problem „podaży i popytu”. Relikwie św. Feliksa z Tomaszowa
Lubelskiego były częścią takiego rozwiązania.
Corpisanti reprezentują unikalny rodzaj kultu świętego obiektu oraz
artefaktu sakralnego dziedzictwa kulturowego. Zostały one wykonane
w warsztatach rzemiosła artystycznego w Rzymie pod nadzorem wyż* Ruth Sargent Noyes ma doktorat z historii sztuki, studiowała na Harvard University
oraz Johns Hopkins University w USA. Przeprowadziła kilkuletnie badania w archiwach
watykańskich w Rzymie, szczególnie w dziedzinach, w których sztuka przenika się z religią.
Obecnie pracuje na stanowisku starszego badacza naukowego w Duńskim Muzeum Narodowym. W 2020 r. dr Noyes rozpoczęła nowy, finansowany ze środków UE, projekt Marie Curie,
dotyczący historii wymiany relikwii między Włochami i północno-wschodnią Europą, w tym
historię Corpisanti. Artykuł „Polskie katakumby: Relikwia Corpisanti św. Feliksa w kościele
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim” był prezentowany na
stronie internetowej: Przewodnicy w Zamościu: http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10041.
** Tekst z języka angielskiego przetłumaczył Waldemar Fugas.
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Relikwie św. Feliksa w kościele Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim. Takie
relikwie Corpisanti były często instalowane w specjalnie zaprojektowanym ołtarzu,
takim jak niniejszy, zwanym „wyznanie”, z relikwiami pod stołem ołtarzowym. Miało
to na celu odtworzenie starożytnych kościołów w Rzymie z relikwiami męczenników
pod ołtarzem celem zaznaczenia miejsca, w którym święty „wyznał” i zmarł za wiarę. Polski historyk sztuki prof. dr hab. Ryszard Mączyński w Toruniu wydał bardzo
ważne opracowanie nt. ołtarzy „wyznanie” oraz niektórych relikwii w ich wnętrzu
(zob. bibliografia). Pierwotnie relikwie św. Feliksa znajdowały się w kościele Trynitarzy w Tomaszowie Lubelskim, a dopiero pod koniec XIX w. zostały przeniesione do
kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Źródło: fot. E. Lisiecka

szych watykańskich oficjeli w okresie pomiędzy 1750 a 1850 r. Corpisanti są
wyjątkowe, ponieważ łączą świętą relikwię oraz zasobnik z relikwiarzem
w jedną rzeźbiarską formę. Zawierają doczesne szczątki (kości) pierwszych
świętych i męczenników wydobytych ze starożytnych rzymskich katakumb. Te relikwie – kości są zespolone z artystycznym dziełem człowieka,
tworząc naturalnej wielkości trójwymiarowy posąg, wykonany z różnych
materiałów, przedstawiający postać ludzką.
Ważny przykład posągu-relikwii Corpisanti przetrwał do dziś w kościele
pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim. Uważa się, iż relikwia
z Tomaszowa Lubelskiego to szczątki starożytnego chrześcijańskiego męczennika – Świętego Feliksa. Niniejszym wyjaśnię, jak powstała relikwia
św. Feliksa, jak dotarła ona do Tomaszowa Lubelskiego oraz dlaczego
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ta relikwia jest historycznie ważna i jak możemy dokonać weryfikacji jej
autentyczności. Jak w XVIII w. relikwia św. Feliksa przybyła z katakumb
w Rzymie do Tomaszowa Lubelskiego leżącego wówczas na terytorium
Rzeczypospolitej Obojga Narodów? Najpierw przedstawiciel z Polski musiał udać się do miasta papieskiego, ponieważ oficjalna prośba o relikwie
Corpisanti musiała zostać złożona osobiście u władz watykańskich. Proces
uzyskania tak rzadkich relikwii mógł trwać tygodnie, miesiące, a nawet
lata i zwykle obejmował osobistą audiencję u samego papieża, aby uzyskać oficjalną zgodę. Według danych z archiwum Watykanu często prośby
te pochodziły od członków arystokracji, ale w imieniu danego świętego
zakonu. W przypadku św. Feliksa istnieje adnotacja wymieniająca Józefa
Potockiego (1673–1751), polskiego szlachcica, magnata oraz Hetmana
Wielkiego Koronnego, jako prokuratora relikwii. Jednakże najwcześniejsza
możliwa data Corpisanti to rok 1750, wobec czego mało prawdopodobne
jest, iż Potocki osobiście był zaangażowany w sprawę. Jednak w innym
bardzo podobnym przypadku z roku 1765 odnośnie do relikwii św.
Bonifacego, obecnie znajdujących się na Litwie (Olkieniki pod Wilnem),

Relikwie z kościoła parafialnego pw. św. Bonifacego z Olkienik na Litwie, przedstawione w polskiej grafice pobożnej z 1770 r. umieszczonej w książce Nabożeństwo do
Świętego Bonifacego męczennika którego ciało w Olkininkim kościele xiezy franciszkanow…, Wilno 1770. Książka pochodzi ze zbioru rzadkich książek Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Ułożenie relikwii bardzo podobne do ułożenia relikwii św. Feliksa
z tomaszowskiego kościoła pw. ZNMP
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Relikwie św. Bonifacego z ok. 1765 r. z kościoła parafialnego w Olkienikach pod
Wilnem na Litwie. Pierwotnie w klasztorze Franciszkanów w Olkienikach, ale pod
koniec XIX w. przeniesione do kościoła parafialnego. Przykład Corpisanti przywieziony
do Rzeczypospolitej Obojga Narodów mniej więcej w tym samym czasie co relikwie
św. Feliksa oraz prawdopodobnie na prośbę tej samej rodziny

Relikwie św. Bonifacego z ok. 1765 r. z kościoła parafialnego w Olkienikach, obecnie
konserwowane w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie
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istnieje powiązanie z rodziną Stanisława Potockiego, który był synem Józefa
Potockiego. Ponadto, w związku z dużymi podobieństwami pomiędzy
relikwiami z Olkienik i z Tomaszowa Lubelskiego, powstaje pytanie, czy
nie pochodzą one z Rzymu z tego samego okresu.
Jak ustalono tożsamość św. Feliksa i jak można to dziś zweryfikować?
Ktokolwiek osobiście poprosił o relikwie dla Polski, prawdopodobnie
zrobił to w imieniu społeczności trynitarnej w Tomaszowie Lubelskim.
W momencie uzyskania aprobaty Watykanu zespół doświadczonych
poszukiwaczy zszedł do katakumb i zebrał kości. Kości te zostały uwierzytelnione przez oficjela kościelnego i „ochrzczone” – jako że większość
relikwii w katakumbach była szczątkami anonimowych męczenników,
wobec czego osoba prosząca o relikwie mogła „ochrzcić” szczątki wybranym przez siebie imieniem. Na przykład „Feliks” to imię nadane przez
osobę, która ubiegała się o relikwie. Watykan wydał specjalny dokument
zwanym Certyfikatem Autentyczności.

Certyfikat Autentyczności relikwii z katakumb wydany w Rzymie przez watykańskiego
urzędnika papieskiego zakrystiana Nicola Angela Marię Landiniego. Ten dokument
został przekazany wraz z relikwiami św. Benignusa Corpisanti w 1775 r., przewiezionymi do klasztoru Benedyktynów w Lubomierzu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Świadectwo stwierdza, że relikwie zostały usunięte z rzymskiej katakumby w San
Lorenzo 29 marca i zapieczętowane w drewnianym pudełku. Obecnie relikwie znajdują się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Maternusa
w Lubomierzu
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Odnotowano tu nazwę katakumby, z której wydobyto kości, datę
wydobycia, który urząd to autoryzował, dane odbiorcy, który zabiegał
o te relikwie, opis relikwii oraz nadane i „ochrzczone” imię tej relikwii.
Te same dokładne informacje o pochodzeniu, wydobyciu i przekazaniu
każdej relikwii Corpisanti są dobrze udokumentowane i przechowywane
w archiwach watykańskich do dziś, wobec czego starannie zarejestrowane jest każde wydobycie relikwii z katakumb. Istnieją więc dwa możliwe
sposoby weryfikacji „tożsamości” relikwii z Tomaszowa Lubelskiego. Po
pierwsze, przy dokładniejszym badaniu, możemy znaleźć autentyczny
certyfikat wraz z postacią relikwii w szklanej trumnie. Bardzo często dokument ten był przechowywany wraz z relikwiami. Po drugie, jeśli znamy
przybliżoną datę i miejsce docelowe relikwii, możemy poszukać w aktach
Watykanu konkretny wpis, który pasuje. W obu metodach konieczne jest
dokładniejsze zbadanie posągu – relikwiarza – w celu znalezienia certyfikatu lub określenia dokładniejszej daty.
Jak i z jakich materiałów wykonano posąg św. Feliksa? Po zabraniu kości
z katakumb, uwierzytelnieniu i ochrzczeniu, rzymskie warsztaty rzemiosła
artystycznego stworzyły nową typologię relikwiarza, aby je chronić: postać
uformowanego wosku, utwardzonej klejem tkaniny lub pergaminu, drewna
i metalu przedstawiająca postać rzymskiego męczennika z umieszczonymi
wewnątrz dostępnymi szczątkami kości. Nie znamy nazwisk artystów
rzemieślników, którzy pracowali nad stworzeniem tych posągów-relikwii.
Projekt oraz materiały konstrukcyjne były bardzo zbliżone do niektórych
lalek czy kukiełek, chociaż Corpisanti nie zostały stworzone z myślą o „mobilności”. Wykonanie posągu św. Feliksa rozpoczęto prawdopodobnie od
„szkieletu” wykonanego z metalowego pręta, drutu i drewna.
Do tego dodano „wypełnienie” wykonane z bawełny, papieru i innych
miękkich materiałów organicznych. Ta forma została następnie przybrana
w luksusowy kostium, zwykle jedwabny, zbliżony do wyglądu starożytnego
wojownika – ponieważ większość reliktów katakumb została „ochrzczona”
przybraną tożsamością starożytnego rzymskiego żołnierza, który przeszedł na chrześcijaństwo, a następnie zmarł za swoją wiarę. Całą postać
usytuowano w pozycji leżącej, tak jak gdyby spokojnie spał w pozycji,
w której ciało zostało złożone w katakumbach w celu pochówku. Pozycja
ta odzwierciedlała także starożytne (przedchrześcijańskie) rzeźby grobowe,
a zatem była „archeologicznie” dokładna.
Gdzie są umieszczone autentyczne relikwie – kości w posągu św. Feliksa?
Wewnątrz Corpisanti, w samym „sercu” tułowia, zwykle umieszczano małą
torbę zawierającą fragmenty kości. Dodatkowe fragmenty czasami przymocowywano sznurkiem do „szkieletu” wykonanego z pręta. Jedynymi widocznymi kośćmi były czasami kawałki dłoni, stóp czy głowy. W zależności
od technik montażu w warsztacie, rozmiaru kości czy trwałości dostępnych
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Przykład relikwiarza Corpisanti, podobnego do relikwii św. Feliksa. Jest to postać
św. Aureliusza z katedry w Porto w Portugalii z ok. 1789 r. Głowa św. Aureliusza
została „odnowiona” za pomocą pomalowanej maski z usztywnionego materiału,
prawdopodobnie w XIX w., co stanowiło powszechną praktykę, ponieważ głowa była
najbardziej podatna na uszkodzenia i degradację. Na przykład twarze wyrzeźbione
z wosku były czasami zjadane przez myszy

Zdjęcie rentgenowskie relikwii św. Aureliusza z 1789 r. z katedry w Porto w Portugalii.
Zdjęcie wykonane podczas konserwacji Corpisanti, przedstawia metalowy „szkielet”
wewnątrz figury oraz tylko kilka kości, w tym fragmenty kości nóg, rąk i część czaszki

szczątków, można je było przymocować drutem, klejem czy tkaniną lub
też połączyć z miękkimi, łatwo obrabialnymi materiałami, takimi jak gips
lub wosk, aby stworzyć iluzję ciała. Gdy na miejscu pochówku w katakumbach nie znaleziono czaszki, wtedy głowa była całkowicie sztucznie
stworzona. Głowa lub twarz, najczęściej zawierające kości i wosk, wraz
z upływem czasu były najbardziej podatne na degradację materiału lub
uszkodzenia, wobec czego często były wymieniane lub poddane renowacji.
Wydaje się, że tak właśnie jest w przypadku posągu św. Feliksa, którego
cała głowa zdaje się być wymieniona, być może już w czasie nowożytnym. Jednak ubrania i pozycja są najprawdopodobniej oryginalne, gdyż
są bardzo zbliżone do oryginalnego wyglądu relikwii w Olkienikach pod
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Malowana maska na twarz dodana pod koniec XIX w. do relikwii św. Bonifacego
w Olkienikach. Relikwie Corpisanti są dziś bardzo rzadkie, a połączenie materiałów naturalnych i wytworzonych przez człowieka stanowi szczególne wyzwanie dla
konserwatorów i lokalnych społeczności, które chcą zachować te unikalne i bardzo
rzadkie przedmioty

Wilnem. W przypadku relikwii św. Bonifacego w Olkienikach nie tylko
głowa posągu była odnowiona w XIX w., ale również cała pozycja została
zmieniona w porównaniu z pierwotnym ułożeniem.
Dlaczego rzeźba św. Feliksa w Tomaszowie Lubelskim jest ważnym
przykładem Corpisanti? Kiedyś istniało aż od 30 000 do 50 000 relikwii
Corpisanti. Do dzisiaj przetrwało nie więcej niż około 100, najwięcej we
Włoszech, Hiszpanii, Francji i Meksyku. Zatem wszelkie zachowane zabytki
tego typu są bardzo ważnym zapisem tego szczególnego rodzaju sakralnego
dziedzictwa kulturowego. Badania naukowe nad tymi relikwiami trwają
dopiero od niedawna, więc wciąż pozostaje wiele do odkrycia, w jaki
sposób i przez kogo te rzeźby zostały wykonane. Do dziś uczeni twierdzą,
że najwcześniejszy przykład tego rodzaju zabytków pochodzi z 1772 r.
Jednak takie zabytki w krajach bałtyckich i północno-wschodniej Europy
pochodzą sprzed roku 1770. Te ważne przypadki historyczne dowodzą,
że Corpisanti powstały już około 1750 r. Inne rzeźby przywiezione na
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Oryginalna część czaszki św. Bonifacego z jego relikwii w Olkienikach, wykazująca
znaczną degradację. Do końca XVIII w. w katakumbach pozostały tylko nieliczne
fragmenty kości. Wygląda na to, że tutaj był tylko kawałek dolnej szczęki z kilkoma
zębami. Resztę głowy prawdopodobnie wyrzeźbiono z innych materiałów, na przykład z gipsu i wosku pokrytego tkaniną. Jest to obecnie analizowane przez ekspertów
z Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie, którzy określą materiały i najlepszą
strategię konserwacji

tereny ówczesnej Polski i Litwy (teren dzisiejszej Łotwy, Białorusi, Litwy
i Polski) zostały zniszczone lub bardzo poważnie uszkodzone w XX w.
Dlatego te rzeźby, które dotrwały do naszych czasów, jak św. Feliks, są
jeszcze bardziej cenne. Ważną role odgrywa również bogata wiedza lokalna
na temat tych specjalnych zabytków. Pozostaje zatem żywić nadzieję, że
szczegółowe badania nad posągiem św. Feliksa przeprowadzone przez
wyspecjalizowanych badaczy wraz z badaniami w archiwach watykańskich
ujawnią więcej szczegółów.
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Agnieszka Kirsz
Tomaszów Lubelski

JAN STANISŁAW MINOR – OSTATNI
W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
BURMISTRZ TOMASZOWA LUBELSKIEGO
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w miastach nastąpiły zmiany
poparte ustawami i zarządzeniami normującymi nowe formy administracji
wewnętrznej.
Zgodnie z postanowieniami dekretu z 4 lutego 1919 r.1 o organizacji
samorządu miejskiego dla ziem byłego zaboru rosyjskiego gmina miejska
stała się jednostką samorządową o dwóch kierunkach działania: własnym
i poruczonym przez państwo. Władzę w mieście tworzyły Rada – organ
uchwałodawczy i kontrolny oraz Magistrat (Zarząd Miejski) – jej organ
wykonawczy i zarządzający. Zarząd Miejski stanowili burmistrz, jego
zastępcy i trzej ławnicy sprawujący nadzór nad powierzonym zakresem
pracy zarządu. Wydziały Powiatowe Starostw, zgodnie z postanowieniami
tegoż dekretu, stanowiły władzę nadzorczą nad samorządami miast i gmin
powiatu, a starostowie powiatowi nad czynnościami burmistrzów i wójtów
gmin w zakresie spraw poruczonych przez państwo (sprawy wojskowe,
pobór podatków państwowych itp.). Kadencja władz samorządowych
wszystkich stopni trwała trzy lata.
O kompetencjach członków Magistratu Tomaszowa Lubelskiego dowiadujemy się z regulaminu opracowanego przez Zarząd Miejski 2 sierpnia 1927 r.2 Wynika z niego, że burmistrz miał reprezentować miasto na
zewnątrz oraz sprawować ogólny nadzór nad pracą poszczególnych oddziałów samorządu miejskiego. Zwoływał też posiedzenia Rady Miejskiej
i w porozumieniu ze swoim zastępcą opracowywał porządek dzienny tych
obrad. Wraz z sekretarzem podpisywał ponadto wszystkie dokumenty
wychodzące od Zarządu. Odpowiadał również za całość ruchomego i nieruchomego majątku Magistratu. W przypadkach nagłych burmistrz miał
„Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 13, poz. 140.
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta Tomaszowa, sygn. 38, Księga protokołów Zarządu Miejskiego 1927–1928, Protokół z 2 VIII 1927, s. 143.
1
2
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prawo podejmować decyzje samodzielnie. Powinien jednak na najbliższym
posiedzeniu Zarządu uzyskać ich zatwierdzenie.
23 marca 1933 r.3 opublikowana została nowa ustawa wprowadzająca
jednolity ustrój dla gmin na terenie państwa polskiego. Pozostał ten sam
układ władz i stosunek ich wzajemny, pewne zmiany zaszły natomiast
w ich kompetencjach. Główne zmiany polegały na zwiększeniu władzy
burmistrzów jako przedstawicieli gminy zwłaszcza w zakresie wykonywania
funkcji poruczonych przez państwo, a także na zwiększeniu uprawnień
władzy wykonawczej (Zarządu) w stosunku do Rady Miejskiej. Burmistrz
w myśl art. 46 Ustawy Samorządowej reprezentował miasto, układał porządek obrad na posiedzenie Rady Miejskiej, Magistratu i Komisji Miejskich,
przewodniczył na wszelkich posiedzeniach, układał plany gospodarcze,
kontrolował prace urzędników biura i przedsiębiorstw miejskich, dysponował kasą miejską, wszelkimi wypłatami i wpłatami, zwalniał i mianował
pracowników biura, przyjmował interesantów, przyjmował i podpisywał
korespondencję, pełnił funkcję kasjera i obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego
oraz załatwiał wszelkie sprawy wchodzące w zakres organów ustrojowych
miasta dotyczących całości gospodarki miejskiej. Zachował się list wojewody
lubelskiego do starosty tomaszowskiego z 1934 r. z prośbą o wystawienie
opinii o kandydatach na urząd burmistrza: „W związku ze zbliżającymi
się wyborami w miastach proszę Pana Starostę o przysłanie swej opinii
o kandydatach na burmistrzów. W opinii proszę zaznaczyć poza innemi
danemi, kto kandydata wysuwa, jego zasługi w pracy niepodległościowej,
praca społeczna, dotychczasowe zajęcie, wiek, stan rodzinny i majątkowy,
kierunek polityczny, zdolności organizacyjne, przygotowanie fachowe
i wreszcie ustosunkowanie się Pana Starosty do danej kandydatury. […]”4.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich, 28 listopada 1939 r., ukazało się
zarządzenie władz okupacyjnych o zarządzie gmin polskich, na mocy
którego gminy zostały podporządkowane tym władzom. Rozporządzenie
przelało całą dotychczasową władzę organów gminy na burmistrzów najczęściej nominowanych przez niemieckie władze nadzorcze, tj. starostów.
Pracując w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, w 2005 r. rozpoczęłam pracę nad scenariuszem mieszkania burmistrza, którego ekspozycja
zaplanowana została w odtworzonym budynku z Wąwolnicy. Scenariusz
powstał w ramach I etapu projektu „Miasteczko Prowincjonalne Europy
Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej”5. Jako autorka scenariusza mogłam
wybrać sylwetkę burmistrza, którego życiorys będzie inspiracją dla ekspo„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1933, nr 35, poz. 294.
Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 54, bp.
5
A. K i r s z, „Scenariusz do ekspozycji mieszkania burmistrza z okresu II Rzeczypospolitej
w odtwarzanym budynku z Wąwolnicy przy ul. Dulęby 1”, Lublin 2006.
3
4
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zycji mieszkania. Prowadząc kwerendę w aktach Urzędu Wojewódzkiego
Lubelskiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie
oraz badania terenowe, natknęłam się na dwie niezwykle interesujące
sylwetki przedwojennych burmistrzów na Lubelszczyźnie. W Łęcznej,
w budynku mieszkalnym należącym do rodziny Wacława Kopińskiego,
burmistrza miasta Łęczna w latach 1919–1927, zachowała się część wyposażenia mieszkania z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Jest to bardzo cenne źródło dokumentujące życie codzienne zamożnego mieszkańca
miasteczka, urzędnika państwowego z okresu Drugiej Rzeczypospolitej.
W Tomaszowie Lubelskim, który jest moim miastem rodzinnym, zwróciłam się do Muzeum Regionalnego w poszukiwaniu informacji na temat
przedwojennych burmistrzów. W zbiorach Muzeum odnalazłam dokumenty
i fotografie dotyczące Jana Minora, ostatniego, przed wybuchem II wojny
światowej, burmistrza miasta. Dostałam również telefon do Stanisława
Minora, najstarszego syna Jana Minora. Po rozmowie telefonicznej
Stanisław Minor przysłał odręcznie sporządzony przez siebie życiorys oraz
fotografie swojego ojca, które publikowane są w artykule. W tej sytuacji
zdecydowałam, że życiorys Jana Minora i jego rodziny stanie się inspiracją do odtworzenia mieszkania tytułowego burmistrza w Muzeum Wsi
Lubelskiej w Lublinie.
Jan Minor sprawował urząd burmistrza Tomaszowa Lubelskiego w latach 1935–1940. Urodził się 12 kwietnia 1890 r. w Dąbrowie Tarnowskiej,
w rodzinie Franciszka Minora i Weroniki z domu Satke. Ojciec Jana był
urzędnikiem w miejscowym Starostwie oraz właścicielem niedużego gospodarstwa rolniczego na terenie osiedla Ruda-Zazamcze, przylegającego
do Dąbrowy. Matka nie pracowała zawodowo, zajmowała się gospodarstwem domowym.
Po ukończeniu szkoły powszechnej Jan Minor został uczniem I CesarskoKrólewskiego Gimnazjum w Tarnowie, gdzie w 1910 r. zdał egzamin maturalny. W październiku tego roku rozpoczął studia wyższe jako słuchacz
zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. W czasie studiów mieszkał na ul. Krótkiej 6 w Krakowie.
Wybuch I wojny światowej i powołanie Minora do służby wojskowej
w armii austro-węgierskiej spowodowały, że przerwał naukę i nie ukończył
studiów wyższych. Służbę w wojsku odbywał od 5 sierpnia 1914 r. do
31 października 1918 r., walcząc na frontach: rosyjskim, serbskim i włoskim. Był dwukrotnie ranny.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Jan Minor 7 listopada 1918 r.
wstąpił do tworzących się oddziałów polskich. W okresie 1919–1920 brał
udział w wojnie polsko-bolszewickiej, uczestniczył m.in. w „wyprawie
kijowskiej”, kończąc ją w stopniu kapitana 5. Pułku Artylerii Ciężkiej
w Krakowie. Został wówczas odznaczony Krzyżem Walecznych (nr 38032).
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Na przełomie lat 1924/1925, po odbyciu
studiów aplikacyjnych w Wyższej Szkole
Wojennej w Toruniu, został awansowany do
stopnia majora służby zawodowej Wojska
Polskiego. W drugiej połowie 1930 r. został
przeniesiony do Raducza koło Skierniewic,
gdzie był komendantem Obozu Ćwiczeń.
Jako oficer zawodowy służbę w Wojsku
Polskim pełnił nieprzerwanie do 30 kwietnia
1932 r. Ogółem czas służby Minora w armii austro-węgierskiej i Wojsku Polskim
wynosił 23 lata6.
Po przejściu w stan spoczynku latem
1932 r. powrócił z rodziną do Krakowa,
gdzie wcześniej mieszkał i gdzie 31 stycznia
1922 r. wstąpił w związek małżeński, poJan Minor. Źródło:
ślubiając Anielę Michalinę Wejers (ur. 1892
Zbiory Stanisława Minora
w Krakowie), córkę Wincentego Wejersa
i Heleny z domu Wojtasiewicz Wejers7. Z małżeństwa tego urodziło się
troje dzieci, Stanisław (ur. 1923), Włodzimierz (ur. 1926) i Maria (ur. 1931).
W stanie spoczynku, czyli na wojskowej emeryturze, Minor pracował
w Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. „W okresie tym
sytuacja materialna rodziny nie była najlepsza (były to lata kryzysu gospodarczego). Konieczność utrzymania rodziny spowodowała, że zaczął
rozglądać się za inną posadą. W roku 1934 przyjechał do Tomaszowa
Lubelskiego, gdzie podjął pracę w Starostwie Powiatowym. Po odbyciu
kilkumiesięcznej praktyki administracyjnej został wybrany na burmistrza
miasta. W 1935 r. kupił od banku dom przy ówczesnej ulicy Piekarskiej
w Tomaszowie i z Krakowa sprowadził żonę, troje dzieci i teściową”8.
Urząd burmistrza sprawował nieprzerwanie do 16 czerwca 1940 r.9
W okresie tym Tomaszów rozwijał się, rozpoczęto budowę kościoła
pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Lwowskiej, w 1938 r. powołano do
życia Towarzystwo Upiększania Miasta, a w 1939 r. podjęto prace nad opracowaniem planu zabudowy miasta. Warunki urbanizacyjne w Tomaszowie
uległy znacznemu polepszeniu, powstało wiele budynków mieszkalnych,
planowana była także budowa obwodnicy. Twórcą projektu obwodnicy
Obliczenie lat służby dla Majora w st. spocz. Jana Stanisława Minora.
Testimonium copulationis, Kraków 9 II 1922.
8
Rękopis listu Stanisława Minora z życiorysem Jana Minora, 2006 r., zbiory Muzeum
Wsi Lubelskiej.
9
B. Cisło, Burmistrzowie miasta Tomaszowa Lubelskiego w latach 1918–1997, Tomaszów
Lubelski 1997, s. 23.
6
7
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Szkic odręczny inż. Tadeusza Lutyńskiego planowanej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Źródło: B. C i s ł o, To i owo z dziejów ziemi tomaszowskiej, Tomaszów
Lubelski 2006, s. 11
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Burmistrz Jan Minor (siedzi w środku). Jubileusz 10-lecia Elektrowni Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim, 1938 r. Źródło: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

miasta był inż. Antoni Ćwiżewicz, miała być poprowadzona po wschodniej
stronie traktu Warszawa–Lwów10. W latach 1934–1939 nastąpiła wyraźna
poprawa w budownictwie drogowym miasta, wybrukowano wapniakiem
lub klinkierem ulice: gen. Orlicz-Dreszera, Szlak Sznury, Starocerkiewną,
Piekarską oraz św. Tekli. Z biegiem lat Tomaszów nabierał charakteru
typowo miejskiego. Burmistrz Jan Minor miał niewątpliwy wpływ na działania poprawiające jakość życia mieszkańców Tomaszowa, za co 11 lipca
1939 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za „zasługi dla miasta”.
We wrześniu 1939 r., w sytuacji zbliżającego się frontu polsko-niemieckiego, Minor nie skorzystał z propozycji władz państwowych, dotyczących ewakuacji, motywując swoją decyzję tym, że „jego miejsce jest
w Tomaszowie”11. Po 17 września 1939 r. podczas przejściowego okresu
okupacji miasta przez wojska sowieckie był dwukrotnie zatrzymywany
przez NKWD i przesłuchiwany. Nie czekając na kolejne zatrzymania, przez
kilka dni ukrywał się we wsi Rabinówka koło Tomaszowa. Powróciwszy
do miasta, w momencie jego opuszczenia przez Sowietów, podjął przerwa10
A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski między wojnami. 1918–1939, Lublin 1992, praca doktorska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 130–132
11
Wywiad z Marią Motyką, 31 VII 2006, Tomaszów Lubelski, przeprowadziła Agnieszka
Kirsz, archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
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ną działalność jako burmistrz, związaną przede wszystkim z usuwaniem
zniszczeń, uruchomieniem zarządu miejskiego i gospodarki miejskiej
podległej Magistratowi, jak np. rzeźnia, elektrownia, porządkowanie ulic.
W początkowym okresie okupacji niemieckiej miał zakonspirowane kontakty z ówczesnym dyrektorem miejscowego gimnazjum, Józefem Rybickim,
który organizował w Tomaszowie Służbę Zwycięstwu Polski, późniejszy
Związek Walki Zbrojnej.
W połowie czerwca 1940 r. Jan Minor został aresztowany przez gestapo podczas pierwszej masowej akcji aresztowań inteligencji polskiej
i wywieziony do Niemiec. Przebywał kolejno w hitlerowskich niemieckich
obozach koncentracyjnych: Sachenhausen-Oranienburg, Dachau i WeimarBuchenwald. W tym ostatnim obozie zginął 4 marca 1942 r. w wieku 53
lat. W piśmie, które dotarło do rodziny z Buchenwaldu, jako przyczynę
śmierci podano zapalenie nerek.
Podejmowane przez rodzinę próby sprowadzenia prochów z Buchenwaldu
nie dały efektu. Nadesłano jedynie akt zgonu (po opłaceniu stosownych
należności) sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Weimar IIBuchenwald oraz trochę osobistych rzeczy, które wydano żonie Jana Minora
w siedzibie gestapo w Zamościu.

Stanisław Minor w latach II wojny światowej. Źródło: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim
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Aniela Minor zmarła
w Tomaszowie Lubelskim
17 października 1959 r.
i została pochowana na
cmentarzu w Tomaszowie.
We wspomnieniach
dzieci Jan Minor był zapalonym myśliwym, bardzo często brał udział
w polowaniach, znał się
na ogrodnictwie. W jego
księgozbiorze były książki
i czasopisma o tematyce
ogrodniczej i łowieckiej.
„[…] na polowania to się
gotowało takie michy bigosu, czasem nas brali, ja
z mamą jechałam w saniach pod baranicą, ja
byłam malutka, tylko ojDom Jana Minora, stan obecny, 2021 r. Źródło: Zbiory ciec nie lubił, żeby mama
własne Agnieszki Kirsz
jechała, bo mama płoszyła
i też pamiętam taką scenę jako dziecko, że zabili nie wiem, czy to była
sarna czy jelonek, widzę, że na tym progu położyli i płakałyśmy nad tym.
Pamiętam, jak przyjeżdżali z polowania, takie zimy były straszne, zaspy,
takim tunelem się szło tyle tych zajęcy ubitych było i ja na sankach, Frania
mnie ciągnęła, jeździliśmy po znajomych i rozdawaliśmy, nie było co z tym
zrobić. Kółka były myśliwskie, dużo lasów było i sarny były i zające, były
dziki tak samo, bażanty były, w domu były takie ogony z tych bażantów,
takie długie […].
Przechodziłam tamtędy [koło domu w Tomaszowie] i pamiętam, jak
mój ojciec sadził tam dęby i cieszył się, że rosną. Były dwa dęby przy
końcu ogrodu, ale nie tak całkiem, może było jeszcze tak z 5–10 metrów
do końca ogrodu, a w tej chwili te dęby to są ogromne drzewa aż mi się
wierzyć nie chce, że to był tak ogromny ogród […].
W tym czasie, jak rodzice tu przyjechali i zajęli się tym domem, to nie
było im za lekko, bo trzeba było spłacać dług. Nie wiem, jak był kupiony,
w każdym razie wiem, że ojciec tylko pracował. Tam w Krakowie pracował
ojciec i mama, mama w banku lepiej zarabiała niż ojciec”12.
12
Wywiad na temat życia codziennego rodziny burmistrza, małego miasteczka w II Rzeczpospolitej, informator Maria Motyka, ur. 1933, zam. Wrocław, ul. Daszyńskiego 72/1, Tomaszów
Lubelski 31 VII 2006.
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Żona Jana, Aniela Minor, miała wykształcenie średnie, w Krakowie
pracowała zawodowo w banku, po przyjeździe do Tomaszowa zajmowała się tylko wychowaniem dzieci. Aktywnie uczestniczyła w działalności
charytatywnej i dobroczynnej na terenie miasteczka. Zajmowała się uprawą
ogrodu przydomowego. Grała na pianinie.
Helena Wejers, matka Anieli Minor, w czasie przyjazdu do Tomaszowa
miała około 70 lat. Zapewne po śmierci męża zamieszkała z rodziną córki.
Prowadziła gospodarstwo domowe, miała do pomocy służącą, Franię. Była
świetną gospodynią, lubiła robótki ręczne na drutach oraz wyszywanie,
układała pasjanse.
Dzieci, dwóch chłopców, jeden w wieku 16 lat, drugi 13 lat. Starszy,
Stanisław, we wrześniu 1939 r. miał rozpocząć naukę w I klasie miejscowego liceum. Młodszy, Włodzimierz, skończył szkołę powszechną, zdał
do gimnazjum. Obaj chłopcy zarówno w domu, jak i w szkole byli wychowywani w duchu patriotyzmu, należeli do harcerstwa. Maria, najmłodsza
córka, miała cztery lata, przyjeżdżając do Tomaszowa.
Na poniższych fotografiach widać ekspozycję mieszkania burmistrza,
zamożnego urzędnika samorządowego na Lubelszczyźnie w 1939 r. Na
podstawie wywiadów z córką i synem Jana Minora – Marią Motyką
i Stanisławem Minorem, starałam się odtworzyć mieszkanie Minorów

Ekspozycja saloniku w mieszkaniu burmistrza. Źródło: Muzeum Wsi Lubelskiej
(fot. K. Wasilczyk)
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Ekspozycja pokoju dziecięcego w mieszkaniu burmistrza. Źródło: Muzeum Wsi Lubelskiej (fot. K. Wasilczyk)

Ekspozycja sypialni w mieszkaniu burmistrza. Źródło: Muzeum Wsi Lubelskiej
(fot. K. Wasilczyk)
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Ekspozycja kuchni w mieszkaniu burmi- Ekspozycja jadalni w mieszkaniu burmistrza. Źródło: Muzeum Wsi Lubelskiej (fot. strza. Źródło: Muzeum Wsi Lubelskiej (fot.
K. Wasilczyk)
K. Wasilczyk)

w roku 1939, ale nie w ich domu w Tomaszowie przy obecnej ul. Papieża
Jana Pawła, tylko w budynku z Wąwolnicy, w Muzeum Wsi Lubelskiej.
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Robert Czyż
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

SPORT W „STARYM BUDYNKU” GIMNAZJUM
KOEDUKACYJNEGO IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO
W TOMASZOWIE LUBELSKIM W OKRESIE
MIĘDZYWOJENNYM. CZĘŚĆ PIERWSZA

W Drugiej Rzeczypospolitej władze państwowe z różnym skutkiem dbały o rozwój
kultury fizycznej, którą w szkole w pierwszym okresie nazywano gimnastyką. Zarówno
w Tomaszowie, jak i w innych miastach zmagano się z brakiem odpowiednich warunków
do uprawiania sportu w szkole. Pomimo to cieszył się on ogromnym powodzeniem zarówno
wśród uczniów, jak i nauczycieli. Jednym z założycieli i tym, który wymyślił nazwę „Tomasovia”, był ówczesny dyrektor gimnazjum Ludwik Kobierzycki. Największym powodzeniem
cieszyła się piłka nożna, ale wielu uczniów uprawiało lekkoatletykę, w tym skok o tyczce.
Grano w siatkówkę, w elitarnego (z uwagi na drogi sprzęt) tenisa ziemnego. Uczniowie
gimnazjum parali się szybownictwem, a dziewczyny grały w zapomnianą już hazenę, czyli
poprzedniczkę dzisiejszej piłki ręcznej. Bez wątpienia młodzież uczęszczająca do gimnazjum
była wielokierunkowo usportowiona.
Słowa kluczowe: Tomaszów Lubelski, sport, gimnazjum, hazena, szybownictwo, piłka nożna

W artykule autor postawił sobie za cel przybliżenie osiągnięć na polu
wychowania fizycznego i sportu społeczności gimnazjum w Tomaszowie
Lubelskim w okresie istnienia Drugiej Rzeczpospolitej. W zakresie stanu
badań poświęconych tej problematyce największe znaczenie poznawcze
posiada spuścizna zgromadzona przez czynnego zawodnika międzywojnia, a następnie wieloletniego działacza sportowego Władysława
Vogelgesanga1 znajdująca się w Muzeum Regionalnym im. dra J. Petera
w Tomaszowie Lubelskim. Słusznie zauważył tomaszowski działacz
sportowy i regionalista Izydor Wiśniewski, że: „W historii tomaszowskiego sportu, oprócz oczywistych osiągnięć zawodników, dużą rolę
odegrało liczne grono działaczy sportowych – ludzi, którzy ogarnięci
pasją działania poświęcali swój czas i umiejętności dla sportowego rozwoju naszego miasta. Wśród nich niewątpliwie należy wyróżnić Władysława Vogelgesanga, sportowca, działacza i kronikarza tomaszowskiego
1
I. W i ś n i e w s k i, Władysław Vogelgesang – tomaszowski działacz sportowy, „Rocznik
Tomaszowski” 2015, t. 4, s. 229–236.
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sportu”2. Autor wykorzystał również wpisy
z kronik szkolnych, z których ponadto pochodzi większa część ikonografii zamieszczonej
w artykule. Pozycje innych autorów mają
charakter zaledwie przyczynkarski3.
Sekcja Higieny Szkolnej i Wychowania
Fizycznego obradująca w kwietniu 1919 r.
w Warszawie w czasie Zjazdu Nauczycieli
w podjętej uchwale podkreślała znaczenie
i rolę wychowania fizycznego w ogólnym
procesie wychowawczym. Uznano go za
równorzędny pod względem wychowania
umysłowego składnik procesu wychowawczego dzieci i młodzieży. Postulowano również rozszerzenie wychowania fizycznego
w programach szkolnych oraz rozbudowę
Władysław Vogelgesang. Źródło: i właściwe wyposażenie szkolnych obiektów
Zbiory Muzeum Regionalnego sportowych4. W Tomaszowie w pierwszym
im. dra Janusza Petera w Toma- projekcie architektonicznym kompleksu gimszowie Lubelskim
nazjalnego autorstwa lwowskiego architekta
Witolda Minkiewicza zaplanowano salę gimnastyczną w oddzielnym budynku. Niestety w wyniku późniejszych przekształceń i z braku środków
finansowych zrezygnowano z jej budowy5.
Przez cały okres międzywojenny władze państwowe z różnym skutkiem, ale miały na uwadze rozwój kultury fizycznej w szkołach wszystkich
szczebli. W pierwszym okresie na lekcjach wychowania fizycznego, które
wtedy nazywano gimnastyką, ćwiczono właśnie gimnastykę. Poza nią
w czasie przerw młodzież urządzała zabawy na podwórzach gimnazjalnych. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pierwszy
program nauczania opracowało w maju 1919 r. W zakresie wychowania
fizycznego obejmował on dwie lekcje gimnastyki tygodniowo, które można było podzielić na cztery dni po pół godziny. „Na posiedzeniu w dniu
10 listopada 1926 r. Prezydium Rady Ministrów pozytywnie odniosło się
do wspólnego wniosku ministrów resortu Spraw Wojskowych, Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych, podejIbidem, s. 229.
Por. M.A. K i t l i ń s k i, Sport szkolny, harcerski, żydowski i podwórkowy w okresie międzywojennym 1918–1939 na Ziemi Hrubieszowskiej, Hrubieszów 2012.
4
E. M a ł o l e p s z y, Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach
1918–1939, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Kultura
fizyczna” 2001, z. IV, s. 87.
5
„Architekt”. Pismo o architekturze i budownictwie w przemyśle artystycznym, 1923,
z. 2, s. 15.
2
3
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Projektowany kompleks gimnazjalny w Tomaszowie Lubelskim (sala sportowa z prawej strony). Źródło: „Architekt”. Pismo o architekturze i budownictwie w przemyśle
artystycznym, 1923, s. 15

mując uchwałę w sprawie podniesienia poziomu wychowania fizycznego,
której wykonanie powierzono ministrowi Spraw Wojskowych. Jednocześnie
zalecono utworzenie urzędu państwowego przy tym ministerstwie. Owocem
tych przedsięwzięć stało się utworzenie 28 stycznia 1927 r. Państwowego
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Do jego
zadań należało koordynowanie działalności w zakresie wychowania fizycznego, sportu i przysposobienia wojskowego, a w szczególności ustalanie
wytycznych, przedstawianie wniosków i opinii, sprawowanie nadzoru nad
instytucjami i organizacjami wychowania fizycznego, sportu i przysposobienia wojskowego, składanie propozycji budżetu państw na powyższe
dziedziny, a także wydawanie czasopism i wydawnictw”6.
Autor w niniejszym artykule zajął się tylko sportem, pomijając aspekt
przysposobienia wojskowego, którego celem było przygotowanie ucznia
– przyszłego obywatela – do obrony ojczyzny, poprzez zapoznanie go
z tradycjami walk o niepodległość Polski, jej ustrojem, położeniem geograficznym, zagrożeniami, a ponadto z wiedzą obywatelską i patriotyczną7.
Przez cały okres istnienia Drugiej Rzeczypospolitej w Państwowym
Gimnazjum Koedukacyjnym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie
Lubelskim dużym powodzeniem cieszył się sport, chętnie uprawiany przez
6
M. S l o n i e w s k i, Koncepcje i organizacja wychowania fizycznego i sportu w okresie międzywojennym, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1988, nr 9, s. 297.
7
B. U r b a n o w i c z, Przysposobienie wojskowe w edukacji szkolnej II Rzeczypospolitej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2014, t. VI, s. 9–26. Zob. więcej:
J. W o j t y c z a, Przysposobienie wojskowe, jako element systemu bezpieczeństwa II RP (1920–1926),
„Bezpieczeństwo, Teoria, Praktyka” 2011, nr 4, s. 83–90.
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uczniów i nauczycieli. W Tomaszowie w piłkę nożną (próbowano grać)
już od 1919 r. na dzikich boiskach w formie podwórkowej. To za sprawą
wprowadzenia piłki nożnej, jako gry sportowej, przez nauczycieli gimnazjum. Rywalizacja drużyn szkolnych rozpowszechniła piłkę nożną w mieście
i regionie. Trzeba było czasu, aby, jako gra sportowa, ogólnie dostępna,
zadomowiła się w Tomaszowie. Wystarczy powiedzieć, że na początku
lat trzydziestych XX w. w piłkarskiej drużynie Thomasovii bramkarzem
był prof. Jan Seferowicz, grał razem z uczniami Stanisławem Florianem
i Surowcem. W tym samym czasie trzon drugiej drużyny stanowili uczniowie: Franciszek i Gustaw Cichoccy, Feliks Mazurkiewicz, Józef i Wacław
Gniewkowscy. Niestety w okresie międzywojennym piłkarze Thomasovii
nie odnosili znaczących sukcesów w rozgrywkach na poziomie istniejącego
od 1922 r. Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lublinie w przeciwieństwie
do drużyn z Zamościa, Chełma, nie wspominając o Lublinie.
W pierwszych latach istnienia szkoły dużym problemem był brak wykwalifikowanej kadry. Udało się go rozwiązać dopiero na przełomie lat
dwudziestych i trzydziestych XX w. W roku szkolnym 1920/1921 gimnastyki uczył chłopców Marian Grzeski, a zajęcia dla dziewcząt prowadziła
Zofia Bachowska8. Podczas zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 1921 r.
odbył się m.in. popis gimnastyczny uczniów II klasy przygotowany z kolei
pod kierunkiem prof. Bolesława Mizierskiego9.
Zofia Bachowska oprócz gimnastyki uczyła także rysunku, a w najmłodszych klasach pisania. Natomiast Marian Grzęski uczył przede wszystkim
języka polskiego. W roku 1928 z okazji dziesięciolecia istnienia szkoły tak
kreślił swój pobyt w tomaszowskim gimnazjum: „Praca w gimnazjum
pochłaniała całe popołudnia. Gimnazjum w Tomaszowie wspominam
z wdzięcznością, gdyż takiej łączności kolegów, takiego doradcy i opiekuna,
jakim był dyr. Kobierzycki, nie spotkałem więcej, a patrząc dzisiaj na pracę
i współżycie w innych gimnazjach, widzę dużą różnicę. […] Wycieczki
popierane przez dyrektora przyczyniły się do poznania naszych zabytków
[…]. Gimnazjum pod względem nauki i moralności stało wysoko i stanowczo mogło świecić przykładem innym szkołom. Lasu takiego i boiska nie
spotkałem nigdzie”10. W podobnym tonie wypowiadał się z tej samej okazji
Bolesław Mizerski, uczący w szkole matematyki, rysunku, prac ręcznych
8
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. IV sprawozdanie. Rok szkolny 1921/1922,
Tomaszów Lubelski 1922, s. 94–96, zbiory Izby pamięci w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.
9
„Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,
założona w 1918 roku”, t. I: „1918–1929”, s. 15.
10
Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1918–
1928), Tomaszów Lubelski 1928, s. 18, zbiory Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim.
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i fizyki do października 1922 r.11: „Gimnazjum Tomaszowskie przypomina
mi w pewnej skali Liceum Krzemienieckie. Uroczystości szkolne były świętem tomaszowian, a uroczystości dorosłego społeczeństwa były świętem
młodzieży szkolnej. […] Wystawy szkolne młodzieży, popisy gimnastyczne
i uroczystości zakończenia roku szkolnego były przepełnione tłumami publiczności. Oto mały obrazek z tego życia. […] W oddali miasta zaczyna się
kołysać szara wstęga – to młodzież idzie z kościoła po nabożeństwie […].
Prostokąt boiska ze wszystkich stron otoczony przez liczne grono widzów.
[…] W jednym z narożnych punktów czołowej strony boiska ulokowała
się orkiestra straży ogniowej pod batutą kapelmistrza Wyszkowskiego.
Zapanowała cisza, a po niej rozległy się akordy marsza. Młodzież wkracza
na boisko, rozpoczyna się przepiękny korowód i ćwiczenia gimnastyczne.
Na zakończenie, huragan oklasków. […]”12.
Na początku lat dwudziestych XX w. trudne warunki do uprawiania
sportu zmuszały nauczycieli do kreatywności. Jedną z jej form było organizowanie szkolnych wycieczek. Sytuacja taka zaistniała m.in. w czerwcu 1922 r., gdy J. Motak i P. Sygnarska zorganizowali wyjazd na popis
gimnastyczny uczniów Państwowego Gimnazjum im. S. Czarneckiego
w Chełmie13.
W sprawozdaniu dyrektora szkoły Ludwika Kobierzyckiego za rok
szkolny 1921/1922 czytamy: „W zakresie wychowania fizycznego zrobiono
bardzo mało w porównaniu z gimnazjami miast większych, które z konieczności, znajdując się w warunkach dla rozwoju fizycznego młodzieży
wprost fatalnych, muszą lwią część pracy poświęcać tej dziedzinie życia
szkolnego. W tutejszych warunkach nawet brak sali gimnastycznej i możności uprawiania systematycznych ćwiczeń cielesnych nie wyrządza na
razie wielkich szkód, gdyż młodzież żyje w warunkach zdrowych, a ćwiczenia systematyczne łatwo tu zastąpić przechadzkami, pracą fizyczną na
świeżym powietrzu, w zimie uprzątaniem śniegu, saneczkowaniem etc.
Stan ten jednak trwać długo nie może: w miarę rozwoju miasta warunki
fizycznego wychowania młodzieży naszej mogą się pogorszyć; wówczas
zadaniem szkoły będzie organizować przy poparciu miejscowego społe11
W latach 1925–1930 pracował jako nauczyciel w Męskim Seminarium Nauczycielskim
w Częstochowie. W 1930 r. został dyrektorem szkoły w Prużanach, następnie podinspektorem
w Brześciu nad Bugiem. Zob. I. W r o n a - M e r y k, Męskie Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Rocznik Polsko-Ukraiński” 2015, t. XVII, s. 313.
12
Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w latach
1918–1928.…, s. 14–17.
13
W latach 1917–1939 w szkole zorganizowano 152 wycieczki po okolicach Tomaszowa
Lubelskiego. Zob. M. Bulicz, „Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie
Lubelskim”, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii
UMCS pod kierunkiem E. Horocha, Lublin 1976, s. 124–125.

289

R. Czyż

Rocznik Tomaszowski 10

Szkolny kort tenisowy. Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 156

czeństwa środki obrony przed możliwą degeneracją dzieci, pracujących
umysłowo”14.
W kolejnym roku szkolnym powstała sekcja rozrywkowa Bratniej Pomocy, na jej gospodarza wybrano Feliksa Mazurkiewicza. Organizowała
ona m.in. szkolne rozgrywki w szachy i warcaby. Najlepszymi szachistami
w szkole na początku lat dwudziestych byli: Wacław Starzyk, Franciszek
Kłos, Feliks Mazurkiewicz, Józef Robaczyński i Konstanty Kozyra. Z warcabistów zasługują na wzmiankę: Władysław Rust, Felicjan Łyskakowski,
Stanisław Mulawa, Stanisław Floryan oraz wspomniani wcześniej W. Starzyk, F. Kłos, K. Kozyra i F. Mazurkiewicz15.
Byli także amatorzy gry w elitarnego tenisa ziemnego, nie dla wszystkich
dostępnego z uwagi na drogi sprzęt. Nawierzchnia kortu zrobiona była,
jak wspominał Wacław Gniewkowski, „z jakiejś mieszanki, a lepiszczem
była bydlęca krew. Toteż na placu budowy, a nawet na zbudowanym
korcie gromadziły się sfory psów”16.
14
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. IV sprawozdanie…, s. 17.
15
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. V sprawozdanie. Rok szkolny 1922/23,
Tomaszów Lubelski 1923, s. 62.
16
W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia, a następnie nauczyciela Gimnazjum
w Tomaszowie Lub., [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie Pamiątkowe w 70. rocznicę
założenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1917–1989), Warszawa
1989, s. 52–53.
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Wycieczka szkolnych kolarzy (rok szkolny 1922/1923). Źródło: „Kronika Państwowego
Gimnazjum…”, t. I, s. 58

22 kwietnia 1922 r. powstało kółko sportowe, założone przez 22 członków. W sprawozdaniu szkolnym zapisano: „Z wiosną 1922 r. zawiązało
się przy tutejszym gimnazjum Kółko Sportowe »UKS Thomasovia«. Celem
zapoznania uczniów z teorią gry w piłkę nożną odbyto kilka zebrań.
Obowiązkowe ćwiczenia odbywają się trzy razy w tygodniu (środa, sobota
i niedziela). Drużyna posiada dwie piłki nożnej. […]. Opiekunem kółka był
prof. A. Seferowicz, któremu czynnie pomagali w pracy nauczyciel Walerian
Blidy i sekretarz gimnazjum Józef Germak”17. Była to namiastka istniejącego do dzisiaj klubu sportowego Tomasovia, dla którego, nie wiadomo
dlaczego, podają rok 1923 jako moment powstania18.
W roku szkolnym 1922/1923 znacząco wzrosła liczba członków, co
skutkowało powstaniem trzeciej drużyny piłkarskiej. W skład pierwszego Zarządu Thomasovii weszli uczniowie: Józef Truś, Wacław Jaczyński,
Stanisław Floryan, Stefan Mazurkiewicz i Stanisław Wiączek. Opiekunem
został prof. Adam Seferowicz19.
17
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. IV sprawozdanie…, s. 44.
18
Por. M. T e r e s z c z u k, Z. Ś l e d ź, 90 lat Tomasovii. Piłkarska historia klubu sportowego
1923–2013, Tomaszów Lubelski 2013.
19
Ibidem, s. 15.
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Szkolna drużyna piłki nożnej (rok szkolny 1922/1923). Źródło: „Kronika Państwowego
Gimnazjum…”, t. I, s. 57

Na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” opisano (zresztą mało pochlebnie)
jeden z pierwszych meczów: „Dnia 25 czerwca [1922] na boisku »Brygady«,
przy dźwiękach orkiestry strażackiej odbyły się zawody piłki nożnej pomiędzy Tomaszowskim Strzeleckim Klubem Sportowym a Uczniowską
Drużyną Sportową »Thomasovia«. Obie drużyny grały bardzo słabo, toteż
gra nie była nadzwyczaj ciekawa. »Thomasovia« więcej grała środkiem ataku, parła stale pod bramkę przeciwników, którzy stworzyli mur z obrony
i rezerwy, broniąc zaciekle bramki, jednym słowem był to lepszy trening
do jednej bramki. W dodatku Strzelec nie grał, a kopał przed siebie piłkę,
bez żadnego celu, a małą ilość bram (4), zawdzięcza swojemu bramkarzowi, który jeden z drużyny wywiązał się znakomicie. Gra zakończyła się
porażką TSKS 4 bram, na uzyskaną 1 bramę, dzięki tylko zejściu z boiska
jednego obrońcy »Thomasovii«. Sędziował bardzo słabo p. Natalli”20.
W monografii poświęconej Tomasovii możemy natomiast przeczytać:
„Tomaszowski sport to przede wszystkim młodzież skupiona wokół Gimnazjum, Strzelca, TG Sokół. Powstające wówczas szkolne grupy sportowe
20

„Ziemia Tomaszowska” 1922, nr 5, s. 14.
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Uczniowska drużyna piłki nożnej (rok szkolny 1922/1923). Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 57

z prawdziwego klubu miały tylko nazwę, ponieważ były to praktycznie
klasy gimnazjalne, które tworzyły klub […]. Tomaszowska młodzież mecze
rozgrywała na boiskach określonych jako: boisko na Brygadzie, Siwej Dolinie,
Dolinie Piłsudskiego (być może chodzi o ten sam plac gry). Wiele spotkań
rozgrywano pod szyldem uczniowskich klubów sportowych, takich jak:
»Znicz«, »Burza«, »Świt«, które z czasem połączyły się i przybrały nazwę
Thomasovia. Wychowankami »Burzy« byli m.in. Stanisław Kudlicki, Antoni
Wojtkowiak, Zenon Jachymek, Cezary Mikliński, Czesław Kurkiewicz,
Tadeusz Krotki, Stanisław Kleszczyński, Wacław Dyląg, Jan Czop, Adam
Gąsowski, Jerzy Jezierski, Stanisław Szkałuba, Marian Ostrowski, Marian
Milczarek, Adam Wyczółkowski, Tadeusz Ostrowski, Mikołaj Płochow,
Mors Wysłowski, Zbigniew Kaptur, Aleksy Rudź, Jankiel Kac, Dawid i Szeja
Elgensztejn, Stanisław Curyło, Abracham Zeberman, bracia Rejsowie, Jan
Kałuża, Marian Zuchowski”21.
Przebieg meczy relacjonowano na łamach „Ziemi Tomaszowskiej”:
„Niedziela 15/X 1922 godzina 3 po południu Thomasovia I – Harcerski
Klub Sportowy 1:0. Zaraz na początku zaczyna Thomasovia atak na
bramkę Harcerzy. W środku pierwszej połowy pierwszy i ostatni gol dla
Thomasovii strzelił Floryan. Odtąd ataki Thomasovii stają się coraz częst21

M. T e r e s z c z u k, Z. Ś l e d ź, op. cit., s. 17.
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Uczniowski Klub Sportowy Thomasovia (rok szkolny 1923/1924). Źródło: „Kronika
Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 65

sze. Nieliczne ataki Harcerzy odpiera obrona. U Thomasovii widać brak
sterowania. Harcerze za mało centrowali. Atak Thomasovii pozostawiał
wiele do życzenia. Z ataku najlepiej grał lewoskrzydłowy (J. Gniewkowski).
Lewy łącznik marny. W drugiej połowie da się to usprawiedliwić tym, że
został on uderzony w brzuch. Center nie ma wyrobionych pewnych natychmiastowych strzałów. Prawy łącznik słaby z powodu choroby. Prawe
skrzydło nie zawsze zatrzymywało piłkę. Obrona dobra. W ogóle należało
się spodziewać zwycięstwa Harcerzy. Stosunek rogów 4:2 dla Thomasovii.
Sędzia W.P. Germak. Prawie równocześnie odbył się na boisku »Wichru«
za targowicą mecz między Żydowskim Klubem Sportowym »Hagibor«
a »Wichrem« z wynikiem 0:6. »Wicher« strzelił 7 bramek, lecz jednej sędzia
nie uznał. Stosunek rogów 3:0 dla »Wichru«. Sędziował Piotr Baj z klubu
Thomasovia III”22.
Dynamiczny wzrost liczby członków spowodował wybory nowego
zarządu klubu sportowego Thomasovia (przełom 1922/1923), w którym
znaleźli się nauczyciele tomaszowskiej szkoły średniej: Ignacy Malec,
Adam Seferowicz, Władysław Michalski, Feliks Zawadzki (lekarz szkolny)
i Michał Druszkiewicz23.
„Ziemia Tomaszowska” 1922, nr 8, s. 12.
Poza wymienionymi w Zarządzie znaleźli się: Zygmunt Bocheński, Władysław Leszczyński, Emil Franke, Józef Kotowski, Stanisław Nosek, Ignacy Panasiewicz, Moszko Sajfinder,
Icko Ekerman, Piotr Beller, Wiktor Mirowski, Zygmunt Czok. Zob. ibidem, s. 17.
22
23
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Prace przy niwelowaniu boiska szkolnego. Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 84

21 kwietnia 1923 r. na boisku na Brygadzie (mieszczącym się przy
gimnazjum na ul. Kościuszki) rozegrano mecz piłki nożnej, w którym
Thomasovia III (dawny „Znicz”) rozgromiła Żydowski Klub Sportowy
„Hagibor” 10:0 (do przerwy 3:0). Bramki zdobyli: F. Mazurkiewicz (5),
F. Cichocki (4) i Z. Sochan (1). Drużyna zwycięska grała w składzie:
G. Cichocki, Nowak, W. Jaczyński, W. Gniewkowski, J. Sochan, W. Kudlicki,
P. Baj, Z. Sochan, F. Mazurkiewicz, F. Cichocki i W. Kozłowski. Mecz
sędziował prof. Adam Seferowicz24.
Teren szkoły przy ul. Kościuszki w żaden sposób nie nadawał się do
uprawiania sportu. Był nierówny, nieogrodzony, znajdowało się tam pełno
gruzu, dlatego wymagał dużego nakładu pracy, którą w większości wykonali uczniowie. I tak w lipcu 1923 r. młodzież zajmowała się ogrodzeniem
boiska i budową trzech rzędów siedzeń pod kierunkiem uczniów z klasy VI
(najstarszej w szkole). W roku 1925 przed feriami wielkanocnymi uczniowie
wzięli udział w pracach mających na celu niwelację dużego boiska sportowego. Wykonywano ją klasami pod kierunkiem prof. J. Bachowskiego
i T. Opałki25.
Niemal zawsze w historii szkoły, w ostatnim dniu nauki, organizowano
popisy gimnastyczne bądź zawody sportowe. Tak było m.in. na koniec roku
24
25

http://www.tomaszow.kylos.pl/ [dostęp: 7 XII 2016].
„Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego…”, t. I, s. 54.
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szkolnego 1923/1924. Zawody gromadziły około 700
osób publiczności. Rozegrano
wówczas pięciobój lekkoatletyczny zorganizowany przez
kierownika Hufca Szkolnego por. Edmunda Cywkę
i prof. Adama Seferowicza.
Ten ostatni wprawdzie był
nauczycielem matematyki,
ale pasjonował się sportem
i chętnie uczestniczył w organizacji szkolnych zawodów
Zwycięzcy pięcioboju lekkoatletycznego. Od lewej: sportowych. W klasyfikacji
J. Brogowski, W. Starzyk i H. Szczekocki. Źródło: końcowej najlepszy okazał
„Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 62
się Jan Brogowski z klasy VII, który w nagrodę
otrzymał plecak i przybory
wycieczkowe, drugi był
Wacław Starzyk z klasy maturalnej (nagroda – rakieta
tenisowa), trzeci natomiast,
reprezentujący tę samą klasę
co zwycięzca, Henryk Szczekocki, który otrzymał bardzo
pożądaną przez młodzież
„futbolówkę”26.
Z kolei w dwudziestoleUczestnicy pięcioboju lekkoatletycznego rozegranego
na koniec roku szkolnego 1923/1924. Od lewej: Szy- ciu międzywojennym gimnamański, Starzyk, Surowiec, Rut, Skiba i Fedorowicz. styka w swoich założeniach
Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, pozostała jednym ze środt. I, s. 63
ków ogólnego wychowania
fizycznego, spełniając ważną rolę w kształtowaniu prawidłowego rozwoju
fizycznego dzieci i młodzieży oraz w utrzymaniu sprawności fizycznej, co
miało szczególne znaczenie w kontekście przydatności do obrony ojczyzny27. W okresie działalności gimnazjum (szczególnie w starym budynku)
zawsze na zakończenie roku szkolnego organizowano popisy gimnastyczne,
które, jak już wspomniano, przyciągały bardzo liczną publiczność. W jednym z zapisów kroniki szkolnej zanotowano: „Rok szkolny zakończono
28 czerwca 1924 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz wystawa
26
27

Ibidem, s. 62.
Zob. więcej: J. K u r i a ń s k a, Gimnastyka w Polsce w latach 1919–1939, Poznań 2013.
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prac uczniów dała przegląd
całorocznej pracy w zakresie
różnych przedmiotów. Popis
gimnastyczny […] wykazał
sprawność fizyczną młodzieży […]”28.
Jednocześnie cały czas
prężnie działało kółko sportowe. W sprawozdaniu dyrektora Ludwika Kobierzyckiego
za rok szkolny 1924/1925 odnotowano: „Kółko Sportowe Młodzież gimnazjalna kąpiąca się w stawach w Ro»Thomasovia« przeprowa- góźnie (czerwiec 1924 r.) w czasie przygotowywania
dzało ustawiczne trenowanie do końcoworocznego popisu i wystawy. Źródło:
swych członków, urządzając „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 63
przy tym kilka zawodów
[…]. Gimnazjum tutejsze ma
te wszystkie warunki przyrodzone, które pozwalają na
poprowadzenie wychowania i nauczania w kierunku
wskazanym: okolica zdrowa,
oddalenie od wielkich ośrodków miejskich, las tuż obok
budynku szkolnego”29.
Przez długi czas w Tomaszowie nie było odkrytego Uczniowie ze Stefanem Wasilewskim (trzeci od lebasenu, mimo to uczniowie wej) przed egzaminem z pływania. Źródło: „Kronika
Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 72
chętnie oddawali się sportom
wodnym, wykorzystując do tego okoliczne stawy, szczególnie te położone
w Łaszczówce i Rogóźnie. Tylko nieliczni mogli kąpać się w polskim morzu.
W czasie ferii letnich (1924) uczniowie pod opieką prof. Stefana
Wasilewskiego30 uczestniczyli w obozie drużyny męskiej harcerskiej
w Oksywiu koło Gdyni, w czasie którego odbył się kurs pływania zakończony egzaminem.
„Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego…”, t. I, s. 60–62.
Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im.
B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. VII sprawozdanie. Rok szkolny 1924/1925, Tomaszów
Lubelski 1925, s. 14. Jednocześnie w sprawozdaniu zaznaczono, że „z powodu zarządzonej
przez Ministerstwo WRiOP oszczędności zmuszona była dyrekcja wstrzymać się od nowych
zakupów”, co dotyczyło także sprzętu sportowego. Zob. ibidem, s. 23.
30
Kierownika bursy szkolnej im. św. Kazimierza i nauczyciela fizyki, chemii oraz przyrody.
Zob. ibidem, s. 22, 63.
28
29
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Żeńska drużyna lekkoatletyczna (1925). Siedzi instruktor (maturzysta) Jan Skiba. Źródło:
„Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 96

W roku szkolnym 1924/1925 w szkole uczyło się 311 uczniów: 209
chłopców i 102 dziewczyny31. W rocznym sprawozdaniu lekarz szkolny
Feliks Zawadzki zapisał: „Występuje stale postępująca poprawa rozwoju
fizycznego i odżywiania młodzieży. […]. Z powodu braku sali gimnastycznej musiano zastąpić gimnastykę metodyczną międzylekcyjnymi grami
i zabawami ruchowymi na boisku pod kierunkiem nauczycieli i starszych
uczniów. Ćwiczenia harcerskie, wojskowe, wycieczki krajoznawcze i ćwiczenia oddechowe śródlekcyjne prowadzono w roku sprawozdawczym za
przykładem ubiegłych”32. W tymże roku szkolnym gimnastyki uczyli: Julian
Bachowski, Marian Lipczyński i Wanda Seferowiczowa. Wszyscy, co znamienne, nie mieli do tego ustawowego wykształcenia [sic!]33. W czasie ferii
letnich (1925) prof. Marian Lipczyński wziął udział w kursie gimnastyki.
Do klasy I uczęszczało: 37 (w tym 12 dziewczyn), II – 39 (12), III – 46 (20), IV – 47 (17),
V – 43 (17), VI – 37 (13), VII – 34 (5) i VIII – 28 (6). Ibidem, s. 47.
32
Ibidem, s. 20.
33
Ibidem, s. 59–61. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości szkolnictwo na
Lubelszczyźnie borykało się z wielkimi problemami kadrowymi. Brakowało przede wszystkim
dostatecznej liczby nauczycieli, a ich przygotowanie ogólne i zawodowe nie odpowiadało
stawianym wymaganiom. W roku szkolnym 1921/1922 wśród nauczycieli zatrudnionych
w szkołach średnich ogólnokształcących na Lubelszczyźnie 20,6% posiadało studia wyższe,
niepełne wyższe – 29,9%, a około 27% miało wykształcenie średnie i zawodowe. W roku
szkolnym 1925/1926 natomiast wyższe wykształcenie posiadało aż 54% nauczycieli, 13% miało
niedokończone studia, 29% wykształcenie średnie lub ukończone kursy nauczycielskie. Tylko
4% nauczycieli oceniano jako niewykwalifikowanych w związku z ich niewystarczającym
wykształceniem. Ustawa z 26 IX 1922 określała, że nauczycielem może być wyłącznie osoba,
31
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3 czerwca 1926 r. uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach międzyhufcowych w Zamościu. Rywalizowano w siedmiu konkurencjach
z gospodarzami oraz drużynami z Biłgoraja, Turkowic i Szczebrzeszyna.
Reprezentacja tomaszowskiego hufca liczyła 15 zawodników. Najlepszymi
w swoich konkurencjach okazali się: Jan Brogowski – wygrał wynikiem
81 m rzut 300-gramowym granatem, w rzucie oszczepem zwyciężył Julian
Krotki z wynikiem 41 m, trzeci był Jan Misiaczkiewicz (37 m). Podobnie
rzecz się miała ze strzelaniem z odległości 100 m. Wygrał Seweryn Kozyra
– na pięć strzałów zdobył 54 punkty, trzeci był Zygmunt Sochan z 49 pkt.
Drugie miejsce w pchnięciu 5-kilogramową kulą zajął Franciszek Cichocki
(wynik 10,75 m)34. Na zakończenie roku szkolnego na boisku szkolnym
rozegrano zawody lekkoatletyczne, w których uczestniczyło 34 uczniów
reprezentujących wszystkie klasy.
Wyniki szkolnych zawodów lekkoatletycznych rozegranych na zakończenie roku
szkolnego 1925/1926
Dyscyplina

I miejsce

Wynik

II miejsce

Wynik

III miejsce

Wynik

–

–

Dziewczęta
Bieg (60 m)

Tacjana
Kuźmińska

9,2 s

Wanda
Lisowska

9,3 s

Skok wzwyż

Tacjana
Kuźmińska

116 cm

Wanda
Lisowska

116 cm

Pietrynianka

102 cm

Skok w dal

Wanda
Lisowska

387 cm

Krystyna
Wąsowska

362 cm

NN

360 cm

Chłopcy
Bieg (60 m)

Tadeusz
Wasyluk

7,8 s

Kulaś

7,85 s

Michał Rud

Skok wzwyż

Muzyczka

136 cm

Michał Rud

134 cm

Tadeusz
Wasyluk

132 cm.

Skok w dal

Tadeusz
Wasyluk

516 cm

Marian
Ostrowski

492 cm

Michał Rud

458 cm

Pięciobój

Józef
Szawracki

–

Władysław
Kudlicki

–

Józef
Gniewkowski

8,0 s

–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I,
s. 111.
która zda egzamin państwowy na pedagoga szkół średnich. Na stanowisku mogli pozostać
jedynie ci, którzy zdali egzamin. W związku z trudną sytuacją materialną nauczycieli termin
ten był kilkakrotnie przekładany. Koniec roku szkolnego 1932/1933 wyznaczono jako ostateczny
termin składania egzaminów kwalifikacyjnych. Zob. P. M a z u r, Szkolnictwo lubelskie w świetle
prasy lokalnej 1918–1939, Lublin 2004, s. 122–124.
34
„Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego…”, t. I, s. 42.
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Popis gimnastyczny dziewcząt na zakończenie roku szkolnego 1927/1928. Źródło:
„Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 137

Zwycięska drużyna klasy IV w czasie „Święta sportu
młodzieży” na zakończenie roku szkolnego 1927/1928.
Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I,
s. 135

W roku szkolnym
1926/1927 Uczniowski Klub
Sportowy „Thomasovia”
prowadził Władysław Michalski35. W październiku
1928 r. nowym nauczycielem gimnastyki został Jan
Skiba, jeden z pierwszych
absolwentów tutejszego
gimnazjum, który po zdaniu matury (w 1925) ukończył Państwowy Instytut
Wychowania Fizycznego
w Warszawie36. Sprawował
on opiekę nad Męską Drużyną Harcerską, Uczniowskim Klubem Sportowym
„Thomasovia”, Uczniow-

Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim za rok szkolny 1926/27, Tomaszów Lubelski 1927, s. 12–17, 29.
36
Odbył 3-letnie studia w wymiarze 2710 godzin. Studenci tego kierunku mogli uzyskać
stopień magistra wychowania fizycznego i prawo do składania egzaminu na nauczyciela
w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich po odbyciu dwuletniej praktyki w zawodzie.
Zob. więcej: „Wychowanie Fizyczne” 1922, z. 7–9, s. 108–109.
35
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Gimnastyka dziewcząt w klasach VI i VII, prowadzi Jan Skiba. Źródło: „Kronika
Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 152

Lekcja siatkówki. Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 152

ską Drużyną Pożarniczą i Hufcem Szkolnym Przysposobienia Wojskowego37.
17 listopada 1928 r. uczniowie IV klasy, pod opieką profesorów
Kopczyńskiej, Skiby i Polakowskiego, udali się na wycieczkę rowerową.
37

„Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 152.
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Lekcja łucznictwa w klasie IV (rok szkolny 1928/1929). Źródło: „Kronika Państwowego
Gimnazjum…”, t. I, s. 154

Uczestnicy biegu na 100 m w czasie „Święta
sportu młodzieży” na zakończenie roku
szkolnego 1928/1929. Źródło: „Kronika
Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 108

Zwyciężczynie w szkolnych zawodach
sportowych rozegranych 29 czerwca 1929 r.
Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 107
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W dobrach tarnawackich należących
do Władysława hr. Tyszkiewicza
obejrzeli tartak, po czym traktem zamojskim dojechali do Bud,
gdzie zwiedzili klinkiernię, będącą
własnością Sejmiku Powiatowego,
a następnie Krynice i ich okolice38.
W kronice szkolnej pod datą
12 stycznia 1929 r. zapisano:
„Zwiedzał tutejsze gimnazjum
Naczelny Wizytator Wychowania
Fizycznego ppłk Walerian Sikorski,
w towarzystwie wizytatora szkół
średnich Jana Fircowicza. Był obecny na lekcjach gimnastyki w kilku
klasach, zbadał inwentarz przyrządów do gier i zabaw, był obecny Szkolne zawody skoku o tyczce w czasie
w klasach w czasie oddechowych „Święta sportu młodzieży” na zakończenie
ćwiczeń śródlekcyjnych, zwiedzał roku szkolnego 1928/1929. Źródło: „Kronika
Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 110
budujący się nowy gmach gimnazjum i wydał zarządzenie w sprawie umieszczenia w nowym gmachu,
dwu sal gimnastycznych dla chłopców i dla dziewcząt”39.
W Tomaszowie uprawiano także dyscypliny mało znane, jak chociażby
hazenę, czyli poprzedniczkę piłki ręcznej, która narodziła się u naszych
południowych sąsiadów na początku XX w. Gra ta była uprawiana niemal
wyłącznie przez kobiety. Boisko miało wymiary 48 m długości na 38 m
szerokości, podzielone na trzy części po 16 m (dwa pola obronne i pole
środkowe). Celem gry było zdobycie bramki40.
W gimnazjum parano się nawet szybownictwem, czerpiąc inspirację
z osiągnięć Polaków w dziedzinie lotnictwa41. Było to w dużej mierze możliwe dzięki powstaniu w szkole kółka modelarstwa lotniczego, działającego
pod kierunkiem prof. Józefa Sidorskiego. Jego działalność uroczyście zainaugurowano 15 stycznia 1931 r.42 Uczniowie Piotr Niewmierzycki i Ryszard
Ibidem, s. 160.
Ibidem, s. 172.
40
T. D r o ż d e k - M a ł o l e p s z a, Hazena i piłka ręczna kobiet w Polsce w latach 1925–1939,
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2017, t. XVI,
nr 1, s. 11–28.
41
„Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
założona w 1918 roku”, t. II, s. 218.
42
Ibidem, s. 39. W okresie międzywojennym we wrześniu obchodzono „Tydzień Lotniczy
organizowany przez Ligę Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej”, w którym uczestniczyła
społeczność całej szkoły. Zob. ibidem, t. II, s. 7, 33.
38
39
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Szkolna drużyna „hazeny” z opiekunem Janem Skibą (czerwiec 1929 r.). Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. I, s. 109

Zakończenie roku szkolnego na boisku gimnazjalnym (28 VI 1929). Źródło: „Kronika
Państwowego Gimnazjum…”, t. 1, s. 212
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Budowa szybowca (1928/1929). Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. II, s. 189

Młodzianowski skonstruowali prototyp szybowca. Wprawdzie pierwsza
próba lotu zakończyła się niepowodzeniem, ale druga była na wpół udana
i szybowiec startujący tym razem z Białej Góry odbył lot na kilkusetmetrową odległość. Niestety przy lądowaniu rozbił się. Wyczyn ten przyniósł
pionierom tomaszowskiego lotnictwa znaczny rozgłos43. W jego budowie
uczestniczył m.in. Stanisław Kudlicki, który tak wspominał to wydarzenie:
„W 1931 r. w szkolnym kole modelarstwa lotniczego, prowadzonym przez
prof. J. Sidorskiego, istniała grupa samodzielnych zapaleńców, sięgających
wyżej i myślących o prawdziwym lataniu. Głównym inicjatorem był Piotr
Niewmierzycki, któremu pomagał Ryszard Młodzianowski. Sprawą latania
interesowałem się również ja, i do tej grupy należałem. Wspomniani koledzy mieli wrodzone zdolności konstruktorskie. W okresie, kiedy budowano
jeszcze gimnazjum, w piwnicach przyszłej szkoły założyliśmy stolarnię.
Pamiętam, że wykonany został najpierw kadłub szybowca, później długie
skrzydła. Skrzydła składały się z pojedynczych żeberek, od najwęższych
do najszerszych w środku. Była to interesująca praca. Skrzydła pokryte
zostały białym płótnem. Szybowiec wykonany przez naszą grupę był
bardzo duży, tak, że składanie elementów musiało odbywać się na powie43

Ibidem, s. 24.
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Ostatnie prace nad wykończeniem szybowca (rok szkolny 1930/1931). Źródło: „Kronika
Państwowego Gimnazjum…”, t. II, s. 65

trzu, przed budującym się gimnazjum. Pierwsza próba lotu, przy pomocy
większej grupy kolegów, odbyła się na piaszczystej drodze (obecnie ulica
Wyspiańskiego), od dzisiejszej bramy szkoły w kierunku północnym, teren
był pochyły. Ciągnęliśmy szybowiec liną w kierunku dzisiejszego parku.
Na siodełku siedział główny konstruktor Piotr Niewmierzycki. Niestety
pierwsza próba nie przyniosła pozytywnych efektów, bo szybowiec nie chciał
wznieść się w górę. Lot jego był krótki i na niewielką odległość. Ponowna
próba szybowcowa była już pomyślniejsza. Jako miejsce startu wybraliśmy
Białą Górę koło Tomaszowa, wysoka, stroma, nawet niebezpieczna dla
narciarzy. Tym razem lot też nie był zbyt długi, ale przyniósł już pewne
zadowolenie. Niestety w czasie tego lotu szybowiec został uszkodzony.
Jako machina latająca okazał się za ciężki. Niewątpliwie jednak należy tu
zaakcentować i pochwalić wielki zapał młodych jeszcze konstruktorów, nie
mając doświadczenia, warunków, pomocy instruktorskiej, odpowiednich
materiałów, powzięli wielki, ponad ich siły plan. Tylko prawdziwe zamiłowanie do czegoś, co się kocha, przynosi efekt, w tym przypadku nasz
był połowiczny. Gwoli uzupełnienia pragnę podać, że 20 marca 1936 r.
do gimnazjum przyjechał już jej absolwent inż. Niewmierzycki i wygłosił
odczyt »Ludziom skrzydła rosną«”44. 3 czerwca 1936 r. odbyły się zawody
modelarskie z udziałem Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego i Szkoły
44
S. K u d l i c k i, Wspomnienia z lat szkolnych, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów.
Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie
Lubelskim (1917–1987), Warszawa 1989, s. 32.
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Drużyna Tomasovii (lata dwudzieste/trzydzieste), w której składzie grali m.in. uczniowie
gimnazjum: Czop, Marian Piwkowski (lub Jerzy Piwkowski), Czesław Kurkiewicz, Zenon
Jachymek, Januszko, Tadeusz Krotki, Aleksy Piróg, Ludwik Prus, Antoni Wojtkowiak,
Cezary Mikliński, Stanisław Kudlicki, prof. Adam Pawlikowski. Źródło: Izba Pamięci
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Powszechnej nr 2. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie gimnazjum:
Romańczuk, Wójcik i Kurzępa, którzy zostali delegowani przez Komitet
Powiatowy LOPP na zawody okręgu lubelskiego. Tam Wójcik zajął trzecie
miejsce45. W roku 1939 z inicjatywy Koła Szybowcowego w Tomaszowie
okręg wojewódzki LOPP zbadał wzgórze na Białej Górze pod kątem
przydatności do celów szybownictwa. Wszystko zakończyło się pomyślnie
i zwrócono się z prośbą do Ministerstwa Komunikacji o zorganizowanie
tam kursu względnie stałej szkoły szybowcowej LOPP46. Wojna z Niemcami
pokrzyżowała dalsze plany rozwoju sportu szybowcowego w Tomaszowie
Lubelskim.
Popularyzacja sportu oraz z trudem realizowana misja pracy oświatowo-kulturalnej przyczyniły się do podniesienia poziomu uspołecznienia
mieszkańców Tomaszowa i powiatu. Wydarzenia sportowe stały się miejscem
spotkań i współpracy osób reprezentujących różne środowiska, warstwy
społeczne, narodowości i wyznania. I choć ta różnorodność przyczyniała
się niekiedy do antagonizmów i nieporozumień, to odpowiednia polityka
„Kronika Państwowego Gimnazjum im. B. Głowackiego…”, t. II, s. 191, 192.
A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu międzywojennym 1918–1939, Warszawa
2010, s. 187. Zob. więcej: Lotnisko szybowcowe w Tomaszowie Lubelskim, „Prawda” 1939, nr 4.
45
46
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działaczy sportowych stwarzała możliwość dialogu i współpracy. Dzięki
swej wielowymiarowej atrakcyjności sportem pasjonowały się zarówno elity
wpływowych i zamożnych mieszkańców miasta, jak i osoby wywodzące
się z niższych warstw społecznych.
Działalność szkoły średniej w mieście wpływała na budowanie poczucia
patriotyzmu w niepodległej ojczyźnie. Święta narodowe, rocznice, odczyty, kwesty stanowiły doskonały grunt dla kształcenia dzieci i młodzieży
w międzywojennej Polsce.
W tej sytuacji trudno się nie zgodzić ze zdaniem Jerzego Chełmeckiego,
że „W dwudziestoleciu międzywojennym dokonano wielkiego upowszechnienia sportu, przełamując jego pewną elitarność charakterystyczną dla
okresu do 1914 r. Stało się tak dzięki zamierzonej polityce wielu organizacji
społecznych, polityce państwa szczególnie po 1927 r., ale i w dużej części
było efektem naturalnego rozwoju i realizacji pojawiających się potrzeb
społeczeństwa. Odrodzenie państwa ułatwiło modernizację w zakresie
kultury fizycznej, poprzez upowszechnienie szkolnictwa, częściową demokratyzację społeczeństwa i możliwość udziału w życiu międzynarodowym.
Dzięki temu sport stawał się częścią procesów, którym podlegała cała polska kultura. Sport wpływał na obniżenie barier klasowych i warstwowych
jak i obyczajowych przez swoją dostępność; przekonywał, że nastąpiło
wyrównanie statusu społecznego”47.
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Eugeniusz Hanejko
Tomaszów Lubelski

KŁOPOTY JANUSZA PETERA
Z KOMUNISTYCZNYMI SŁUŻBAMI W POLSCE
LUDOWEJ – PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII

Janusz Wincenty Peter to postać niezwykle zasłużona dla Tomaszowa Lubelskiego i regionu. Od 1927 r. pełnił w Tomaszowie funkcję dyrektora szpitala powiatowego. W okresie
okupacji niemieckiej należał do Batalionów Chłopskich. Ukrywał i leczył w tomaszowskim
szpitalu wielu rannych żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz partyzantów
Armii Ludowej i sowieckich. Ukrywał także i leczył przez pół roku zbiegłą z transportu do
obozu zagłady w Sobiborze młodą Żydówkę Donię Goldwurm. Za zasługi podczas okupacji
niemieckiej został awansowany na stopień majora. Mimo ogromnych zasług dla ruchu oporu i społeczeństwa w okresie stalinizmu był szykanowany przez ówczesne władze. Służby
bezpieczeństwa starały się go pozyskać jako tajnego współpracownika. Próba ta jednak nie
powiodła się. Niemalże do końca swego życia był inwigilowany.
Słowa kluczowe: dr Janusz Peter, Donia Goldwurm, dr Zygmunt Klukowski, Otylia Umer,
Jan Leonowicz „Burta”, Jan Turzyniecki „Mogiłka”, Zenon Jachymek „Wiktor”, Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Karol
Kostecki „Kostek”, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Armia Krajowa, Zrzeszenie
Wolność i Niezawisłość

Janusz Peter to postać niezwykła. Z wykształcenia lekarz, z zamiłowania
historyk, malarz, regionalista. Peter zajmował się także pracą naukową,
opublikował około 80 artykułów, przede wszystkim z zakresu chirurgii,
ortopedii i historii medycyny. Fascynowała go ponadto historia regionu
tomaszowskiego. Był założycielem muzeum regionalnego w Tomaszowie,
które aktualnie nosi jego imię. Założył także Tomaszowskie Towarzystwo
Regionalne. Był człowiekiem o ogromnej wiedzy, niezwykle dynamicznym w działaniu, wymagającym od siebie, ale także od swoich podwładnych. W tomaszowskim szpitalu pełnił funkcję dyrektora od roku 1927.
Dr. Peterowi przyszło pracować i działać w czasach niezwykle trudnych,
a w szczególności w okresie niemieckiej okupacji oraz bezpośrednio po
niej, tj. w okresie wprowadzania stalinowskich „porządków”. W czasie
wojny obronnej 1939 r. jako dyrektor tomaszowskiego szpitala organi-
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zował pomoc rannym żołnierzom ewakuowanym z pól bitewnych pod
Tomaszowem. Od września do grudnia 1939 r. w kierowanym przez niego
szpitalu leczyło rany 512 polskich żołnierzy1. W okresie okupacji niemieckiej był członkiem ruchu oporu, należał do Batalionów Chłopskich. Jako
dyrektor tomaszowskiego szpitala z ogromnym poświęceniem i narażaniem
własnego życia leczył rannych żołnierzy i partyzantów, a także ukrywał
ich w szpitalu. Udzielał pomocy rannym członkom Armii Krajowej (AK),
Batalionów Chłopskich (BCh) oraz partyzantom sowieckim. Prowadził także szkolenia sanitariuszek na potrzeby podziemia2. W roku 1943 ukrywał
w szpitalu i leczył młodą osiemnastoletnią Żydówkę Donię Goldwurm,
która pochodziła z Przemyślan koło Lwowa. Wieziona najprawdopodobniej
jednym z ostatnich transportów do Sobiboru wyskoczyła z wagonu w lesie
koło stacji Długi Kąt. Ciężko ranną przez strażnika z obstawy transportu
znalazł przechodzący w pobliżu patrol AK. Miała złamanie postrzałowe
podudzia prawego i ranę szarpaną uda lewego. Po wstępnym opatrzeniu
ran przez miejscowego felczera Stanisława Kudlickiego dwóch żołnierzy
AK przewiozło ją nocą 26 maja 1943 r. do tomaszowskiego szpitala. Nadano
jej nowe personalia, adres zamieszkania i całą historię pochodzenia. Pod
nazwiskiem Katarzyna Lewicka w szpitalu przebywała 216 dni3.
Wkroczenie wojsk sowieckich do Tomaszowa w lipcu 1944 r. zastało
dr. Janusza Petera we Lwowie. Ukrył się tam jeszcze przed ewakuacją
Niemców z miasta, będąc zagrożony wywózką w głąb Niemiec. W stolicy
Małopolski Wschodniej przebywał około dwóch tygodni, pracując w szpitalu
polowym Armii Czerwonej przez trzy dni jako technik. Po powrocie do
Tomaszowa nadal sprawował obowiązki dyrektora szpitala powiatowego4.
Za wojenne dokonania lokalne społeczeństwo darzyło go ogromnym
szacunkiem i poważaniem5. 14 października 1945 r. rozkazem byłej Komendy
BCh Okręg IV został awansowany na stopień majora6.
Będąc pewny swojej pozycji, postępował odważnie, czasem wydawać by się
mogło, że nieroztropnie. Podczas aresztowania dr. Zygmunta Klukowskiego
ze Szczebrzeszyna i przetrzymywania go w dniach 8–10 stycznia 1946 r.
1
Archiwum Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim (dalej: ASPT), Księga
Główna 1939/40, pozycja 1171–1775.
2
S. G r o d z i s k i, Peter Janusz Wincenty, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 25, z. 4, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1980, z. 107, s. 670–672; J. B r o d o w s k i, Doktor Janusz Peter – społecznik
i regionalista, Tomaszów Lubelski 1997, passim.
3
ASPT, Księga główna rok 1943, pozycja 846; F. M i e l n i c z e k, Z tamtych lat… Wspomnienia AK-owca z Zamojszczyzny, „Zeszyt Osuchowski” 2018, nr 14, s. 41.
4
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie (dalej: IPN LU), Akta Wincentego
Janusza Petera (dalej: Akta Petera), sygn. 019/384, k. 42.
5
J. B r o d o w s k i, op. cit., passim.
6
Na stopień majora Janusz Peter awansowany został przez byłą Komendę Główną BCh
rozkazem nr 5/pers. z 30 V 1944. Zob. IPN LU, Akta Petera, sygn. 019/384, k. 24.
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w tomaszowskim areszcie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dostarczał
mu pożywienie, a po uwolnieniu zaprosił do siebie do domu7. Decyzja ta
nie miała jednak reakcji nowych władz.
W roku 1947 Zarząd Powiatowy Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Wolność i Demokrację8 w Tomaszowie Lubelskim złożył wniosek
awansowy, przedstawiając Janusza Petera do awansu na podpułkownika.
Podpisał go Bronisław Krzeszowiec. Trafił on jednak do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie i nigdy nie doczekał się pozytywnego
rozpatrzenia.
Kłopoty Janusza Petera z nową władzą zaczęły się już dwa miesiące
po wkroczeniu wojsk sowieckich do Tomaszowa. 22 września 1944 r.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim rozpatrywało wniosek dr. Edward Witera – Referenta Zdrowia Powiatowej
Rady Narodowej (PRN), o zwolnienie dr. Petera z funkcji dyrektora szpitala
powiatowego. Dr Witer uzasadniał go przekonaniem, że dr Peter odnosił się nieodpowiednio do ludzi, szpital traktował jak prywatny gabinet,
a dr Antoni Wojtkowiak, wychowanek Petera, pełnił funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego. Prezydium odniosło się do oskarżeń dość
sceptycznie i po krótkiej dyskusji postanowiło oddać sprawę do rozpatrzenia ekspertom z Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lublinie9.
Protokół z przeprowadzonej kontroli wypadł bardzo pozytywnie dla
dr. Petera. Inspektor PRN Jan Stypułkowski stwierdził, że szpital powiatowy prowadzony był wzorowo, na wysokim poziomie higienicznym,
gospodarczym i administracyjnym, a żmudna i nieustanna praca dr.
Petera przynosiła efekty na polu jego rozbudowy i ulepszania urządzeń
Z. K l u k o w s k i, Zamojszczyzna 1918–1956, Warszawa 2017, s. 566–573.
Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację powstał w dniach
1–2 IX 1945 r. w Warszawie, gdzie odbywał się I Ogólnopolski Zjazd Uczestników Zbrojnej Walki
z Niemcami, który uchwalił deklarację ideową i statut organizacji kombatanckiej pod nazwą
Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację. Do zadań statutowych
zaliczono działalność w kierunku utrwalania zasad demokratycznych w Polsce, a organizacja
miała skupiać wszystkich bojowników o wolność i demokrację, prowadzić rejestrację uczestników walki z niemieckim najeźdźcą, wystawiać wnioski na odznaczenia i awanse, roztaczać
opiekę nad rodzinami poległych, zbierać materiały i popularyzować historię, utrzymywać
kontakty z bratnimi organizacjami, szczególnie ZSRR. Członkowie: zwyczajni i nadzwyczajni.
Struktura organizacyjna: zjazd ogólnokrajowy raz w roku, wybierający zarząd główny, zjazdy
wojewódzkie wybierające zarząd wojewódzki, oddziały – z walnym zebraniem członków,
zarządem oddziału, komisją rewizyjną. Zob. gen. dyw. Witold [Franciszek J ó ź w i a k], Przed
nami wielkie prace i zadania, „Polska Niepodległa”. Organ Związku Uczestników Walki Zbrojnej
o Niepodległość i Demokrację, nr 1, czerwiec 1946, s. 2–3.
9
Księga Protokołów Uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie
1944–1948 (dalej: Księga Protokołów PPRN), kopia protokołu z pierwszego posiedzenia PPRN
dnia 22 IX 1944. Zob. Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Księga protokołów
PPRN, jednostka niezinwentaryzowana [kopie protokołów w posiadaniu autora].
7
8
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szpitalnych. Prezydium ze swej strony wyraziło uznanie i podziękowanie
dr. Peterowi10.
Dr Peter przez cały omawiany okres prowadził prywatną praktykę
lekarską, co skłoniło Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim w roku
1947 do nałożenia na Petera tzw. podatku „domiarowego”. Był to podatek
uznaniowy, nakładany na prywatne inicjatywy gospodarcze celem ich
zniszczenia. Dr Peter pismem z 22 sierpnia 1947 r. zwrócił się do Prezydium
PRN o zwolnienie go z funkcji dyrektora szpitala i w załączeniu przesłał
także podanie do Urzędu Skarbowego o zwolnienie go z tego podatku.
Prezydium PRN odmówiło zwolnienia go z pełnionej funkcji, zaś podanie przesłało do Urzędu Skarbowego z rekomendacją zwolnienia doktora
z tego podatku11.
Poważne oskarżenie przeciwko Peterowi wysunięto w „oficjalnym
doniesieniu” dopiero 8 lipca 1949 r. Doniesienie złożyła Otylia Umer,
wdowa po Wincentym Umerze, pierwszym wicestaroście tomaszowskim,
zastrzelonym 31 maja 1946 r. z wyroku podziemia. Jak wynika z doniesienia, wdowa prowadziła dochodzenie w sprawie śmierci męża na własną
rękę. Jako wykonawcę wyroku wskazała mieszkańca wsi Łykoszyn, niejakiego Samca, który miał wykonać wyrok na polecenie Jana Leonowicza
ps. Burta12. W doniesieniu Umerowa opisała też rozmowę przeprowadzoną
przez nią w szpitalu z dr. Peterem, który miał stwierdzić, że „Burta” „już
długo nie wyżyje”, ponieważ jest chory. Zastanowiło to Umerową, skąd
o tych faktach mógł wiedzieć dr Peter13. Zastanawiał się nad tym również
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i wszczął szeroko zakrojone
dochodzenie przeciwko doktorowi. Założono mu „Arkusz informacyjny –
dossier na podejrzanych o przestępstwa przeciwko państwu”14. Rozpoczęto
także gromadzenie obciążających Petera dokumentów. W związku z małą
ilością dowodów dołączono do jego akt dokument ewidentnie sfałszowany.
Jest to doniesienie złożone na Petera przez Jana S. 8 października 1945 r.
przyjął je w PUBP Jan Dmitroca. Informator donosił, że Peter ps. Ostoja15
Ibidem, protokół nr 7 z 9 VII 1945 [kopia w zbiorach prywatnych autora].
Ibidem, Decyzja Prezydium PRN dotycząca prośby o zwolnienie z funkcji dyrektora
z 22 VIII 1947 [kopia decyzji w zbiorach prywatnych autora].
12
Por. Jan Leonowicz „Burta” (1912–1951). W okresie okupacji niemieckiej żołnierz AK.
Brał udział w wielu akcjach przeciwko okupantowi. Po wkroczeniu Sowietów nie złożył
broni, działał jako oficer w strukturach AK-DSZ-WiN. Jego oddział rozbrajał milicjantów
i ormowców, wykonywał egzekucje na agentach UB, działaczach Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a także na pospolitych bandytach. 9 II 1951 zginął
w zasadzce zorganizowanej przez UB. Zob. M. Z a j ą c z k o w s k i, Jan Leonowicz (1912–1951),
[w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. I, red. J. Kurtyka,
Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. 260–262.
13
IPN LU, Akta Petera, sygn. 019/384, k. 31.
14
Ibidem, k. 9.
15
Donosiciel źle podał pseudonim konspiracyjny Petera, który brzmiał „Kordian”.
10
11
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jest „członkiem AK”, utrzymuje łączność z „akowcami”. Jak twierdził donosiciel, podczas rozbicia więzienia UBP w Tomaszowie przez oddział por.
Karola Kosteckiego ps. Kostek16 z Narola – dowodzący akcją przebywał
u Petera. Ponadto informator zarzucał doktorowi, że leczył żołnierzy AK
w tomaszowskim szpitalu17. Były to w owym czasie bardzo poważne zarzuty. O tym, że jest to prymitywna „fałszywka” świadczy między innymi
fakt, że sporządzający ją nie tylko nie znał pseudonimu konspiracyjnego
Petera, ale także daty rozbicia więzienia UBP w Tomaszowie. Fałszywy
dokument datowany jest na 8 października 1945 r., gdy tymczasem oddział
„Kostka” rozbił więzienie miesiąc później w nocy z 13 na 14 listopada
1945 r.18 Najwyraźniej donos ten stworzony został na potrzeby chwili.
Jak wynika z analizy zawartości dokumentów zgromadzonych w teczce personalnej Petera, do roku 1949 nie prowadzono żadnej sprawy
przeciwko niemu19, a niewątpliwie po otrzymaniu takiego donosu Urząd
Bezpieczeństwa podjąłby działania operacyjne. Dopiero 28 października
1949 r. wezwano go do PUBP w Tomaszowie pod pozorem przesłuchania
w sprawie usunięcia ciąży. Zdawał sobie jednak sprawę z tego i spodziewał
się, kim zainteresowany jest funkcjonariusz UB Andrzej Kolano. Sprawa
dotyczyła wydania przez Petera leków chorującemu Janowi Turzynieckiemu
„Mogiłce”20. Przesłuchiwany stwierdził, że zna „Mogiłkę”, ale jeszcze
z okresu okupacji jako „partyzanta”, a z informacji, jaką mu przysłał na
kartce, wynikało, że jest chory na reumatyzm. Peter przyznał się do wydania leków, twierdził jednak, że były to pigułki, które nie mogły pomóc
choremu. Doktor zasłaniał się w swoich zeznaniach niepamięcią oraz
nieznajomością odwiedzających go pacjentów. Czasem wyraźnie konfabulował. Stwierdził m.in., że powiedział przysłanym po leki kobietom, że
jeżeli nie pomogą, to konieczne będzie zaaplikowanie zastrzyków, które
go osłabią i stanie się łatwy do schwytania21. 8 kwietnia 1950 r. ułożono
w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego plan operacyjny
rozpracowania Petera i stwierdzono, że doktor utrzymuje stały kontakt
z „Burtą” i „Mogiłką”. W związku z tym postanowiono wezwać go do
16
W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956,
Rzeszów 2019, s. 32.
17
IPN LU, Akta Petera, k. 22.
18
Z. K l u k o w s k i, op. cit., s. 568; D. I w a n e c z k o, Przypadek czy przeznaczenie? Karol
Kazimierz Kostecki Kostek (1917–1998), Rzeszów 2013, s. 142.
19
IPN LU, Akta Petera, passim.
20
Jan Turzyniecki „Mogiłka” – dowódca plutonu w oddziale „Burty”, a po jego śmierci
w lutym 1951 r. dowódca grupy działającej na terenie powiatu tomaszowskiego. Aresztowany,
ranny 10 X 1953 w Siemnicach. Skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie. Wyszedł
na wolność w 1964 r. Zob. S. P o l e s z a k, Jan Turzyniecki (1918–1965), [w:] Konspiracja i opór
społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. II, red. J. Kurtyka, Kraków–Warszawa–
Wrocław 2004, s. 539–543.
21
IPN LU, Akta Petera, k. 30–30v.
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Lublina (przez Wojewódzki Wydział Zdrowia), a następnie potajemnie
przejąć, odstawić do Wydziału III WUBP i przesłuchać. Naczelnik tego
Wydziału miał zadecydować, czy Peter będzie przydatny do rozpracowania wrogiego elementu względnie „bandytów”. Miał też podjąć próbę
zwerbowania go do współpracy z UB22. Do przesłuchania doszło jednakże
dopiero 11–12 grudnia. Polegało ono na tym, że doktor opowiadał bardzo obszernie swój życiorys23. Próba werbunku nie powiodła się, o czym
świadczy notatka służbowa sporządzona 21 grudnia 1950 r. w PUBP
w Tomaszowie, w której stwierdzono, że Peter nie zgodził się na współpracę24, oraz pismo z 3 lutego 1951 r., w którym naczelnik Wydziału III
WUBP w Lublinie por. Chmielewski pisał do szefa PUBP w Tomaszowie
Lubelskim: „[…] nadmienia się, że w stosunku do wymienionego należy
stosować wszelkiego rodzaju represje w formie sprowadzania Komisji
Sanitarnych itp., a niezależnie od tego należy wystąpić z wnioskiem
o usuniecie go z tego terenu i zdjęcie ze stanowiska dyrektora Szpitala
Powiatowego…”25.
Zamiary UBP odnośnie do dyrektora nie zostały zrealizowane. Peter
ukrywał i leczył w czasie okupacji niemieckiej wielu ludzi, którzy w nowych realiach piastowali ważne funkcje, na różnych szczeblach ówczesnej
władzy, i wydaje się, że to właśnie oni wybronili go przed poważnymi
konsekwencjami.
Nie był to jednak koniec kłopotów dr. Petera z władzą ludową. Po „odwilży październikowej” 1956 r. nawiązał kontakty z byłymi żołnierzami AK
i WiN celem przeprowadzenia zmian w organizacji kombatanckiej, która
nosiła nazwę Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD),
organizacji powstałej jeszcze w roku 1947. Byli żołnierze AK, BCh i WiN
liczyli na sprawiedliwość, docenienie ich wkładu w walkę z niemieckim
okupantem oraz rozliczenie winnych zbrodni popełnionych na członkach
tych organizacji w okresie stalinizmu. Jednak Peter i jego przyjaciele z ruchu
oporu głęboko się mylili. Niebawem ZBoWiD został opanowany przez ludzi
z PZPR i stał się miejscem poróżnienia oraz inwigilacji byłych członków
ruchu oporu przez służby bezpieczeństwa PRL26. Pierwszy donos, który trafił
do Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Tomaszowie, pochodził
od informatora o pseudonimie „Zieliński”. Donosił on ppor. Tadeuszowi
Biernackiemu o tym, że dr Peter wraz z Kazimierzem Kosteckim ps. Kostek
Ibidem, k. 34.
Ibidem, k. 41–45.
24
Ibidem, k. 11.
25
Ibidem, k. 39.
26
Ł. B e d n a r s k i, Służba Bezpieczeństwa wobec członków lubelskiego Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację w okresie odwilży popaździernikowej w latach 1956–1958, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, sec. F, 2011, vol. LXVI, z. 2, s. 115–145.
22
23
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zamierzają zorganizować w Narolu 13 stycznia 1957 r. zebranie byłych
członków AK i WiN, na którym miała zostać poruszona sprawa budowy
pomnika żołnierzy AK i WiN poległych w walce z okupantem niemieckim
i Ukraińską Powstańczą Armią27. 11 stycznia rozmowę z Peterem na ten
temat przeprowadził sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Lubaczowie
– Jaszczur. Podczas rozmowy Peter potwierdził, że takie spotkanie miało
się odbyć dwa dni później na żądanie kombatantów z Narola, a on jako
prezes powiatowego ZBoWiD miał w nim uczestniczyć. Dodał jednakże,
że do niego nie dojdzie, gdyż w tym czasie zaplanowano tożsame zebranie
w Komarowie. W Narolu miało się odbyć dopiero po wyborach do Sejmu.
Peter oświadczył ponadto, że ZBoWiD w powiecie tomaszowskim zrzesza
7 tys. byłych żołnierzy AK, a „jego organizacja oparta będzie na strukturach AK”. Celem zrzeszonych była przede wszystkim pomoc rodzinom
poległych żołnierzy i partyzantów oraz udzielenie pomocy osobom represjonowanym w okresie stalinizmu, a także naprawienie krzywd przez ich
rehabilitację. Domagać się będą również pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej funkcjonariuszy, którzy dopuścili się niegodziwości wobec byłych
członków AK. Jednocześnie oświadczył, że Związek nie zamierzał, na razie,
współpracować z rządem, a kombatanci popierali politykę Gomułki, mając
jednocześnie wątpliwości, czy zapowiedzi zostaną zrealizowane. Sekretarz
Jaszczur przekazał uzyskane wiadomości zastępcy komendanta powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim28.
Następnym dokumentem znajdującym się w aktach Petera jest wyciąg
z informacji dotyczącej wrogiej działalności w okresie przedwyborczym
i w dniu wyborów, tj. 22 stycznia 1957 r., który mówi o nastrojach społeczeństwa w tamtym okresie. Opisujący sytuację potwierdzał, że 13 stycznia 1957 r. odbyło się zebranie kombatantów w Komarowie, na którym
obecny był Peter. Zasadniczym problemem dla władz komunistycznych
był kpt. Zenon Jachymek ps. Wiktor, były dowódca AK, a później WiN.
Walczył w obronie ludności polskiej z nacjonalistami ukraińskimi. 2 czerwca 1944 r. dowodził wielką akcją przeciwko UPA pod Dąbrową, Rzeczycą
i Ulhówkiem. W roku 1946 został aresztowany przez UBP, po okrutnych
torturach skazany na trzykrotną karę śmierci, którą zamieniono, w wyniku
kolejnych amnestii, na 15, a później 10 lat więzienia. Jachymek przebywał
w tym czasie w Komarowie – był urlopowany z więzienia29. Na zebraniu
miał jakoby powiedzieć, że przyjdzie czas, że będzie wieszał wszystkich,
którzy zajmują jakiekolwiek stanowiska we władzach30.
27
28
29
30

Ibidem, k. 47.
Ibidem, k. 46.
Ibidem.
Ibidem, k. 48.
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7 marca 1957 r. informator „Wróbel” donosił, że uzyskał wiadomość
od Mikołaja Skibińskiego, iż Zenon Jachymek, Janusz Peter, Jan Zeń oraz
Bronisław Krzeszowiec, będący we władzach ZBoWiD, blokowali jego
wstąpienie do związku jako byłego żołnierza Armii Czerwonej. Dodał, że
przyjmowali wyłącznie samych „bandytów” z AK i WiN31. O stosunkach
panujących w tomaszowskim ZBoWiD doniósł także agent o pseudonimie Kapral. Ppor. E. Kańkowski postanowił wykorzystać tego agenta
do rozpracowania elementów „bandyckich”, takich jak Jachymek, Peter,
Krzeszowiec i Krystek, którzy według niego do 1947 r. działali w „bandach”, a ówcześnie byli działaczami ZBoWiD32.
Sprawę Petera ostatecznie zamknięto w roku 1958 pismem kpt. M. Wójtowicza do naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej
MO w Lublinie, w którym kpt. Wójtowicz informował o zwrocie starych
materiałów i pozyskaniu nowych dotyczących Petera oraz o tym, że doktor zaniechał wrogiej działalności ze względu na podeszły wiek (67 lat)33.
Doktor Janusz Peter był w owym czasie człowiekiem ogromnie zmęczonym tytaniczną pracą oraz schorowanym. Funkcję dyrektora szpitala
sprawował niemalże do końca swojego życia. Udało mu się utrzymać
do końca swojej pracy na stanowiskach pielęgniarek i pomocy Siostry
Służebniczki NMP, wybudował także kaplicę dla chorych i personelu
szpitalnego. Zmarł 16 lutego 1963 r. Pogrzeb odbył się dwa dni później
i przerodził w wielką manifestację wdzięczności społeczeństwa miasta
Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. Na uroczystości pogrzebowe
przybyły także delegacje z Lublina i Warszawy34.
W nieznanym nam czasie organy bezpieczeństwa zarekwirowały
Peterowi 105 relacji żołnierzy AK i BCh, uczestników walk z niemieckim
okupantem. Materiały te znajdują się obecnie w Archiwum Państwowym
w Zamościu35. Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne wydało je dwukrotnie drukiem w 1991 i 2019 r.36

Ibidem, k. 49.
Ibidem, k. 50–51.
33
Ibidem, k. 66.
34
J. B r o d o w s k i, op. cit., s. 18.
35
APZ, Zbiór akt dra Janusza Petera, lekarza i regionalisty 1891–1963, nr 192/30–49/; IPN
LU, Akta Petera, k. 7–8.
36
J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991, 2019.
31
32
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Z HISTORII MUZEUM REGIONALNEGO
IM DRA J. PETERA W TOMASZOWIE LUBELSKIM.
ANTONINA Z PETERÓW GRODZISKA (1929–1975)
I JEJ DARY DLA MUZEUM
Artykuł dotyczy relacji rodzinnych dr. Janusza Petera, jak również wczesnego etapu
funkcjonowania Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, noszącego obecnie imię
swego założyciela. W tekście ukazano sylwetkę Antoniny z Peterów Grodziskiej (1929–1975),
córki prawnika, Mariana Petera, młodszego brata Janusza. Marian Peter zmarł przedwcześnie
w 1932 r. we Lwowie, stąd też Janusz Peter wraz z żoną Felicją z domu Reichert roztoczyli
pewną opiekę nad Antoniną i jej młodszą siostrą, które spędziły w ich domu w Tomaszowie
pierwsze lata wojny. Historyczna i kolekcjonerska pasja dr. Janusza Petera oraz zamiar stworzenia Muzeum spotykały się ze zrozumieniem i pomocą ze strony członków jego rodziny.
I tak Janina Reichert-Toth i jej mąż Fryderyk Toth ofiarowali w 1965 r. cztery swoje rzeźby,
a Antonina Grodziska, jako spadkobierczyni Janusza i Felicji Peterów, przekazała 24 lipca 1970 r.
do Muzeum ogromny dar w postaci czterech albumów zawierających około 4000 fotografii
(miasta, szpitala oraz zdjęć z czasów wojny), jak też książki, nadbitki prac, dyplomy, fotografie
luźne i rysunki Janusza Petera. Proweniencja tych obiektów nie została wtedy odnotowana
w inwentarzu Muzeum, publikowany obecnie tekst oraz załączona dokumentacja (protokół
odbioru podpisany przez ówczesną kierowniczkę Muzeum Zofię Świtkę) ma zatem na celu
zarówno rozszerzenie wiedzy o proweniencji istotnej części muzealiów, jak i przywrócenie
pamięci o zapomnianej ofiarodawczyni.
Słowa kluczowe: Tomaszów Lubelski, Muzeum Regionalne, dr Janusz Peter, Antonina
Grodziska, proweniencja darów

Muzeum w Tomaszowie Lubelskim, założone w 1962 r. przez doktora
Janusza Petera – naówczas dyrektora tomaszowskiego szpitala – w 2022 r.
obchodzić będzie swoje 60-lecie. To dobry czas, by uważnie przyjrzeć się
zarówno jego planom na przyszłość, jak i jego historii, w tym – proweniencji
szeregu obiektów. Badania proweniencyjne, stanowiące dziś ważną część
działalności wielu instytucji kultury, rzucają zarówno światło na historię
danego muzeum, jak i na zasięg jego promieniowania, krąg darczyńców
i stosunek najbliższego otoczenia. W tym przypadku mówimy o mieście
obchodzącym właśnie swoje 400–lecie, jego zaś mieszkańcy do idei muzeum
od początku nastawieni byli przychylnie, choć nie zawsze napotykali na
zrozumienie lokalnych władz.
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Doktor Janusz Peter swoją wymarzoną ideę tomaszowskiego Muzeum
piastował długie lata. Wykorzystywał je na gromadzenie licznych obiektów, czemu sprzyjały jego własne zamiłowania kolekcjonerskie. Gromadził
cenną bibliotekę, w niej starodruki, monety, medale, doceniał zabytkowe
meble. Praca łącząca się z licznymi wyjazdami do odległych wsi – częściej
wówczas furmanką i na motorze niż autem – doprowadzała go do możliwości pozyskania lub nabycia zabytków kultury materialnej; narzędzi,
naczyń, ubrań, haftów. Dochodziły do niego informacje o wyoranych
skarbach i możliwych stanowiskach archeologicznych. Sam fotografował,
ale też gromadził dotyczące Tomaszowa i okolicy zdjęcia, tworząc z nich
potężne albumy fotograficzne. Świadkami, a także uczestnikami i pomocnikami tych zajęć byli członkowie jego rodziny, zwłaszcza zaś jego żona,
Felicja z Reichertów Peterowa (1898–1970), która już po śmierci męża
23 października 1967 r. formalnie dokonała aktu darowizny 1443 obiektów
na rzecz Skarbu Państwa i reprezentującego go Muzeum1. Tu dodajmy,
że również po śmierci dr. Janusza Petera obiecane uprzednio dary dla
Muzeum złożyła w 1965 r. siostra Felicji – rzeźbiarka Janina Reichert-Toth
(1895–1986), autorka drewnianego ołtarza i stacji Męki Pańskiej w kaplicy
szpitalnej (podarowała głowę Chopina i główkę dziewczyny) oraz jej mąż
Fryderyk Toth (1896–1982), który przekazał portret rzeźbiarza Stanisława
Popławskiego i małą główkę dziewczęcą2.
Janusz Peter umiał zarazić swoją pasją także swoich bliższych i dalszych współpracowników ze Szpitala. W przemówieniu w dniu otwarcia
Muzeum 7 października 1962 r. wymienia on kilka nazwisk, w tym Jadwigę
Kargolową, Irenę Witerową, Eugeniusza Bondyrę i Marię Paluszyńską,
która „przekazała w darze zbiory rodzinne, w nich zaś dwie narzutki,
używane przez gen. Jarosława Dąbrowskiego”3.
Napływające na jego ręce dary przed utworzeniem Muzeum nie były
z pewnością inwentaryzowane i opisywane w należyty sposób. Jak należy
przypuszczać, nazwiska szeregu darczyńców mogły nie być należycie odnotowane również i w pierwszych latach funkcjonowania placówki. Stało
się to także udziałem dość ważnego ofiarodawcy, jakim była w 1970 r.
Antonina z Peterów Grodziska (1929–1975), siostrzenica Felicji Peterowej
i zarazem bratanica dr. Janusza Petera, matka piszącej te słowa.
Tu wypada cofnąć się nieco w czasie i naświetlić związki rodzinne.
Dwie siostry – Maria Reichert i Felicja Reichert – poślubiły we Lwowie
J. B r o d o w s k i, Doktor Janusz Peter. Społecznik i regionalista, Tomaszów Lubelski 1997,
s. 45-46.
2
K. G r o d z i s k a, Janina Reichert-Toth i Janusz Peter. Artystyczna przyjaźń, rodzinna zażyłość,
[w:] Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie, red. Z. Pizun, A. Siemieńska,
R. Gawryś, Horyniec-Zdrój–Narol–Lubaczów–Tomaszów Lubelski 2021, s. 169–186.
3
J. P e t e r, „Dzieje utworzenia Muzeum Ziemi Tomaszowskiej”, mps w posiadaniu
Karoliny Grodziskiej, s. nlb. 19 (zakończenie).
1
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dwóch braci Peterów. Maria (1892–
1958), absolwentka filologii polskiej
Uniwersytetu Jana Kazimierza i jedna
z pierwszych tamże kobiet z doktoratem, wyszła za mąż za dr. Mariana
Petera (1894–1932), absolwenta prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza,
sędziego we Lwowie i działacza
najstarszego lwowskiego klubu sportowego „Lechia”, której sławę przyćmiły wkrótce nieco młodsze kluby
– „Pogoń” i „Czarni”. W młodości
sporo malował, choć w przeciwieństwie do Janusza nie rozwijał tych
zdolności. Maria i Marian Peterowie
doczekali się dwóch córek – Antoniny
(ur. 1929) i Karoliny (ur. 1931).
Młody prawnik nie zdążył nacieszyć
się dziećmi: zmarł przedwcześnie
30 października 1932 r., wyjechawszy wraz z kolegami na polowanie
w okolice Buska. Zasłabł na serce,
Felicja Peterowa, fotografia autorstwa Zofii a jakakolwiek pomoc lekarska była
Huberównej, Lwów, prawd. 1939. Źródło: zbyt daleko…4
Archiwum rodzinne Karoliny Grodziskiej
Druga z sióstr, Felicja, poślubiła
dr. Janusza Petera 31 marca 1921 r. Ich małżeństwo pozostało bezdzietne,
toteż w oczywisty sposób dwie dziewczynki – Tosia i Karusia – po śmierci Mariana Petera stały się obiektem serdecznej troski zarówno Janusza,
jak i Felicji Peterów. Maria Peterowa, bardzo pragnąc zmienić otoczenie,
przeniosła się ze Lwowa do Krakowa. Otrzymała posadę nauczycielki,
a niedługo potem dyrektorki Państwowej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej5.
Na czas jej przeprowadzki i instalowania się dziewczynki zamieszkały
w Tomaszowie.
Siostry Reichert – Maria, Felicja, Janina (wspomniana już rzeźbiarka)
i Eleonora Negruszowa, wdowa po wybitnym profesorze fizyki Uniwersytetu
Jana Kazimierza, Romanie Negruszu – marzyły o wspólnym domu letniTragiczny zgon sędziego na polowaniu, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 304 z 2 XI 1932;
Ś. p. Dr Marian Peter, „Słowo Polskie”, nr 301 z 2 XI 1932, s. 2; „Diło”, nr 244 z 2 XI 1932, s. 5.
5
K. G r o d z i s k a, Maria Peterowa (1892–1958). Pedagog, „Rocznik Biblioteki Naukowej
PAU i PAN w Krakowie”, R. LIII, 2008, s. 443–470 oraz W. K r z y ż a n o w s k a, 80 lat Żeńskiej
Szkoły Odzieżowej w Krakowie, Kraków 1965 (szeroko o działalności pedagogicznej i organizacyjnej M. Peterowej).
4
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skowym w Dębinie koło Skolego,
gdzie spędzały wakacje jako dzieci.
Dom ten został zbudowany –
zdążyli wszyscy spędzić w nim
jedyne wakacje latem 1939 r. To
stamtąd w pośpiechu wyjeżdżał
w sierpniu mobilizowany Janusz
Peter, a Maria Peterowa musiała
wracać do kierowanej przez siebie
szkoły. Tuż przed wybuchem wojny
Felicja zabiera obie siostrzenice do
bezpieczniejszego, wydawałoby się,
Tomaszowa. 3 września Maria pisze
do siostry: „Jestem Ci niezmiernie
wdzięczna, że przyjechałaś tak
w sam czas i wzięłaś dzieci – może
to oszczędzi im tych wstrząsów
nerwowych, jakie są związane
z nalotami – ale może i nie, bo
kto wie, czy i o Tomaszów jakiś
bombowiec nie zawadzi, dla wzbudzenia postrachu […]. Czy tylko
w Tomaszowie spokój? Czy Janusz Karusia (z lewej) i Tosia Peterówny w ogrodzie
jest na miejscu? Ciężkie przeżywa- domu Felicji i Janusza Peterów, fotografia
my czasy, ale nie opuszcza mnie autorstwa Zbigniewa Wolaka, sierpień 1941 r.
ani na chwilę wiara w ostateczne Siostry, które dzieliła różnica wieku dwóch
lat, ubierano w takie same stroje. Źródło:
zwycięstwo dobrej sprawy – wia- Archiwum rodzinne Karoliny Grodziskiej
ra, która jeszcze nigdy mnie nie
zawiodła. Oby tylko nie za dużo ofiar w nalotach!”6.
Bieg wydarzeń pokazał, że to jednak Tomaszów – a nie Kraków – bardziej podczas kampanii wrześniowej ucierpiał. Dom dr. Petera, położony
w pewnej odległości od centrum, przy ul. Lwowskiej 77, ocalał, jednak
przeżycia tomaszowian były tragiczne. Opis miasta w pierwszych tygodniach wojny, widziany od strony bardziej domowej i aprowizacyjnej,
znajdujemy w liście Felicji Peterowej do Marii z 25 października 1939 r.:
„Z każdej okazji korzystam, by donieść Ci trochę wieści o dzieciach
i o nas, nie mam jednak żadnej od Ciebie dotąd wiadomości, co bardzo
nas już gnębi i niepokoi.
Dzieci zdrowe i trochę się już uspokoiły po tych przejściach, głównie
Tosieńka, bo Karusia nawet w czasie bliskich bardzo bitew – była pełna
6

List Marii Peterowej do Felicji Peterowej z 3 IX 1939, w posiadaniu Karoliny Grodziskiej.
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humoru. Nie wiem, czy lepsze
nerwy, czy brak fantazji. Tosia
natomiast bardzo wszystkim się
przejmowała i przejmuje, rezultat
taki, że na krok po prostu nie da mi
odejść od siebie, na chwilę nie chce
być sama, stale muszę być z nimi
w domu. W tych dniach dostaną
już płaszczyki, dałam Almie [?] do
podwatowania, to będą ze mną
chodziły i na zakupy. Buciki też
dałam im zrobić i w dzień pierwszego bombardowania rano kupiłam
każdej po 4 pary pończoch i teraz są
na razie zabezpieczone od braków.
Piszę dlatego o tym jako o ważnym
fakcie, bo Tomaszów jako miasto
przestał istnieć. Pierwszego zniszczenia dokonały bomby i pożary,
reszty wojska bolszewickie wywiozły, opuszczając teren, wreszcie
wyjechali prawie wszyscy Żydzi,
zabierając ze sobą towary do zaboru
Felicja Peterowa w ogrodzie domu przy ul. sowieckiego. Został Tomaszów doLwowskiej 77, ok. 1936–1938 r., autor zdjęcia słownie bez niczego. Parę dni było
nieznany. Źródło: Archiwum rodzinne Karonawet trudno o chleb, słoninę etc.,
liny Grodziskiej
teraz już żywność jest dostatkiem,
ale na wagę złota nie dostaniesz nic ani z jedzenia, co wykracza poza
pierwsze potrzeby, ani z innych resortów. Już cukier jest trudno dostać, po
3,50 kg, a po 2 melasa. Ani nici, ani przędzy, ani mydła – nic, dosłownie
nic. Ja dzięki swej naturze gromadzącej mam wszystko na czas jakiś nawet
dłuższy, potem może się wszystko jakoś ułoży. Ceny amatorskie, np. pół
pasa mydła do prania 2,50 zł, i to wielką trzeba zdobywać chytrością (ja
mam mydło na parę miesięcy); herbata paczka 25 dkg 25 zł!, etc.
Ale to wszystko drobiazg byłby, gdyby nie troska o Was! Co do
Ciebie, to mam nadzieję, że jakoś sobie radę dajesz i nie biedujesz może!
Zamartwiam się Nolą, Janką i Lwowem7. Tam sytuacja rozpaczliwa! Dziś
miałam od nich wiadomość przez zieloną granicę, idą wciąż tędy i tamtędy
żołnierze, resztki armii polskiej. Wszystko ciągnie obok naszego domu,
7
Mowa o siostrach Felicji i Marii: Eleonorze Negruszowej i Janinie Reichert-Toth, które
po skróconych wakacjach w Dębinie wróciły do Lwowa, jak również o domu przy ul. Kurkowej 25, współwłasności czterech sióstr.
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mam wizję napoleońskiego odwrotu!
Nola nie skarży się w liście, pisze
tylko, że cały czas i energię zużywa
na staranie się o produkty spożywcze i gnębi ją jutro niepewne. Pensji
naturalnie nie dostała i nie dostanie.
Janka też bez pracy – inter arma silent
musae! […]”8.
Tak więc od września 1939 r.
obie córki Marii Peterowej, dziesięcioletnia Tosia i ośmioletnia Karusia,
mieszkają w Tomaszowie Lubelskim.
Z matką pozostają w stałym kontakcie listownym. Z tych listów
dowiadujemy się o ich nauce pod
kierunkiem przyjaciółki Felicji, panny Natalii Sadowskiej (1894–1979), Natalia Sadowska, nauczycielka w Tomapani Wandy Jabłońskiej oraz pana szowie Lubelskim i uczestniczka tajnego
Osowego, uczącego je francuskiego nauczania, przyjaciółka rodziny Peterów.
i niemieckiego. Sporo czytają: Serce Zwykle wymagająca i uważana za surową,
E. Amicisa, Misia Paddingtona, Oko tu uśmiechnięta. Autor zdjęcia nieznany.
Źródło: Archiwum rodzinne Karoliny
Proroka Władysława Łozińskiego, Nasz
Grodziskiej
las i jego mieszkańcy B. Dyakowskiego,
Małą Dorrit Ch. Dickensa i Dzielnego Rogacza Ernesta Setona Thompsona,
a także kolejne tomy Trylogii Sienkiewicza, służące im też do inscenizacji
różnych zabaw. Z kolei znakomicie władający językiem francuskim dr
Antoni Wojtkowiak czytuje z nimi w oryginale powieści Juliusza Verne’a.
Pani Sadowska uczy je kroju i szycia, chodzą z nią na spacery, podobnie
jak z panią Osowową, Radzikowską i dr Janiną Borysiewicz, przy czym
spacery połączone są ze zbieraniem grzybów oraz przeznaczonych na
leki ziół czy jagód (kwiat lipy, bratki polne, rumianek, dziurawiec, głóg).
W miarę okupacyjnych możliwości Felicja dba o uzupełnienie ubrań szybko
rosnących dziewczynek: z barchanu, kupionego na kartki, pani Kowalska
szyje im po dwie sukienki. Jesienią 1940 r. wszyscy mieszkańcy domu przy
Lwowskiej 77 zostali zaszczepieni przeciwko tyfusowi9.
Pamięć o wydarzeniach września 1939 r. i o tak licznie poległych
wówczas polskich żołnierzach była niezmiennie żywa i bolesna. Chodzono
na pobliski cmentarz na groby żołnierskie, zdobiono je kwiatami. I tak
4 listopada 1940 r. Karusia Peterówna pisała do matki: „Na Zaduszkach
8
9

List Felicji Peterowej do Marii Peterowej z 25 X 1939, w posiadaniu Karoliny Grodziskiej.
List Felicji Peterowej do Marii Peterowej z 28 X 1940, w posiadaniu Karoliny Grodziskiej.
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byłam na cmentarzu i paliłam świeczki na żołnierskich grobach. Zrobiłyśmy
także lampiony z papieru, w których paliły się świeczki”.
Tosia zaś dopisuje w tym samym liście: „Dziś miałam z panią Sadowską
pogawędkę o Dniu Zadusznym”10. Dwa lata później, gdy w Tomaszowie
gości już tylko Karusia Peterówna, pisze do matki w październiku 1942 r.,
że wraz z panią Natalią chodzi na cmentarz, na groby żołnierskie”11.
Pobyt Tosi Peterównej w Tomaszowie kończy się po wakacjach 1942 r.,
jej młodsza siostra jeszcze tam zostaje na rok. Gościnny dom Peterów –
dodajmy, jak na warunki wojenne nieźle zaopatrzony z uwagi na praktykę
prywatną Janusza Petera i honoraria za wizyty lekarskie w postaci nabiału,
owoców i jarzyn – stanowił podczas okupacji ostoję dla wielu osób z rodzin:
Tyrowiczów, Tothów, Eleonory Negrusz z synami, Zbigniewa Wolaka, Marii
Suchardowej ze Lwowa i jej córki Hanki, Marii Cisłowej i in. Ekspatriowani ze Lwowa, pozbawieni w pierwszych powojennych miesiącach dachu
nad głową i pracy, byli tu goszczeni, nim zdołali urządzić sobie życie na
tzw. Ziemiach Odzyskanych czy też w Krakowie i Warszawie. Z czterech
sióstr Reichert dwie – Maria Peterowa i Janina Reichert-Toth – mieszkają
po wojnie w Krakowie, trzecia, Eleonora, początkowo w Gliwicach, następnie w Krakowie. Swój wspólny dom przy ul. Kurkowej we Lwowie
tracą bezpowrotnie, właśnie Tomaszów poniekąd go zastąpi.
Antonina Peterówna zdaje w 1948 r. w Krakowie maturę w Państwowym
Gimnazjum i Liceum Żeńskim im. Joteyki, potem – idąc niejako śladem
swego ojca – podejmuje studia prawnicze. Kończy je w 1952 r., kierunek
cywilistyczny. Jest wielką miłośniczką gór i wycieczek górskich, podczas
jednej z nich poznaje młodego absolwenta prawa – Stanisława Grodziskiego
(1929–2020), później profesora historii prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wydawcę źródeł, autora licznych książek. Po ślubie obydwoje co roku
spędzają część wakacji letnich i ferie w Tomaszowie Lubelskim. Jak przez
wszystkie poprzednie lata, Kraków oraz dom Felicji i Janusza Peterów łączy
stała wymiana listów, telefony, a także – co starsze pokolenie doskonale
jeszcze pamięta (wobec trudności aprowizacyjnych w PRL) – wymiana
paczek. Z Tomaszowa wysyłane są rozmaite produkty spożywcze (sama
pamiętam słoje miodu, paczki z jabłkami i orzechami, wędliny), w odwrotną
stronę szły z Krakowa zamawiane przez Janusza Petera książki, maszyna
do pisania, plansze z przedstawieniami grzybów, nasiona do ogrodu (działała jeszcze słynna przedwojenna firma Freege przy ul. Lubicz), wreszcie
trudniejsze do zdobycia delikatesy.
Wybitny lekarz, pasjonat archeologii i historii znajduje wspólny język
z młodym historykiem prawa, mężem swojej bratanicy. Po latach to wła10
11

Listy Karusi i Tosi Peterównych do matki, Marii Peterowej z 4 XI 1940.
List Karusi Peterównej do matki, Marii Peterowej, w posiadaniu Karoliny Grodziskiej.
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śnie Stanisław Grodziski napisze
do Polskiego słownika biograficznego
biogram dr. Petera; dziś powiedzielibyśmy – zbyt krótki12. Niestety,
obowiązywały wówczas nie tylko
zapisy cenzury, ale także rygorystyczne limity odnośnie do objętości
tekstu. Na posiadanej przez mojego
Ojca nadbitce pracy Janusza Petera
pt. Sprawy medyczne w zamojskich
księgach miejskich. Studium historyczne, opublikowanej w 1961 r.
w „Archiwum Historii Medycyny”
(tom 24), znajdujemy dedykację
autora: „Kochanemu Doktorowi
Stanisławowi Grodziskiemu z prośbą i w podzięce za przejrzenie
maszynopisu tego, i do następnej
pracy”.
Część swoich papierów naukowych, osiem obrazów i część książek Janusz Peter jeszcze za życia Antonina z Peterów Grodziska, prawniczka.
przekazał do Centralnej Biblioteki Zdjęcie legitymacyjne z czasu pracy w MiastoLekarskiej w Warszawie. Po jego projekcie, ok. 1968 r. Autor nieznany. Źródło:
Archiwum rodzinne Karoliny Grodziskiej
śmierci w 1963 r. pozostałe papiery
stały się własnością Felicji Peterowej, mieszkającej do końca życia w domu
przy ul. Lwowskiej, będącym już wówczas własnością dr. Antoniego
Wojtkowiaka (1913–1987), wybitnego chirurga, ucznia i przyjaciela Janusza
Petera. Pod opieką dr. Wojtkowiaka i jego żony Zofii spędziła ostatnie lata
życia. Papiery dr. Petera, zgodnie z wyrażonym przez nią życzeniem, zostały
po jej śmierci przekazane przez jej spadkobierców – Antoninę i Stanisława
Grodziskich – do Archiwum Powiatowego w Zamościu 25 lipca 1970 r.
Były to następujące dokumenty:
„Spis akt
przekazanych do Archiwum Powiatowego w Zamościu po ś.p. Januszu
Peterze, b. dyrektorze szpitala miejskiego w Tomaszowie Lubelskim.
1. fascykuł zawierający następujące teczki:
a. Dokumenty osobiste
b. Odznaczenia
c. Rozmaite notatki i materiały okupacyjne
12
S. G r o d z i s k i, Peter Janusz Wincenty, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 25, 1980,
s. 670–672.

328

Rocznik Tomaszowski 10

Z historii Muzeum Regionalnego im. dra J. Petera...

d. Fotografie
e. Kondolencje po śmierci dra J. Petera
f. Papiery dotyczące działalności w ZBoWiD
g. Varia
2. fascykuł zawierający ważniejszą korespondencję z lat 1934–1963
(uporządkowaną chronologicznie)
3. fascykuł zawierający akta, maszynopisy i notatki p.t. Tomaszowskie
podczas okupacji, I.
4. fascykuł zawierający akta, maszynopisy i notatki p.t. Tomaszowskie
podczas okupacji, II.
5. fascykuł zawierający prace historyczne (maszynopisy) dra J. Petera
6. fascykuł zawierający:
a. Notatki okupacyjne
b. Zeznania partyzantów
c. Maszynopisy prac z historii medycyny
d. Praca o Hrubieszowie
e. Materiały do dziejów szpitala tomaszowskiego
f. Materiały do dziejów muzeum tomaszowskiego
g. Powieść (?)
7. Dwa albumy zdjęć dotyczących muzeum, jego eksponatów, Tomaszowa
i jego okolic”13.
Dzień wcześniej, 24 lipca 1970 r., Antonina z Peterów Grodziska przekazała do Muzeum w Tomaszowie duży i znaczący dar. W świetle protokołu, podpisanego przez ówczesną kierowniczkę Muzeum, Zofię Świtkę,
w jego skład wchodziły:
1. Album zdjęć partyzanckich z okresu okupacji (nie podano liczby
fotografii)
2. Album zdjęć z przeszłości Tomaszowa Lubelskiego, głównie z okresu
przedwojennego (nie podano liczby fotografii)
3. Album zdjęć z Tomaszowa Lubelskiego, głównie z okresu po wyzwoleniu miasta w 1944 r. (nie podano liczby fotografii)
4. Album zdjęć Szpitala Miejskiego im. Kazimierza Dłuskiego
w Tomaszowie Lubelskim (nie podano liczby zdjęć)
5. 25 egzemplarzy książki Janusza Petera pt. Z dziejów służby zdrowia
w Tomaszowie Lubelskim [była to wydana nakładem własnym w Zamościu
w 1947 r., licząca 148 stron część książki Szkice z przeszłości miasta kresowego
(1946)]
6. 29 nadbitek różnych prac historycznych i medycznych autorstwa
Janusza Petera
7. Biało-czerwona opaska dr. Janusza Petera z okresu walk partyzanckich
13

Kopia maszynopiśmiennego dokumentu, w posiadaniu Karoliny Grodziskiej.
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Protokół darowizny obiektów dla Muzeum z 24 lipca 1970 r., podpisany przez Antoninę
Grodziską i Zofię Świtkę. Fot. Z. Kos. Źródło: Archiwum rodzinne Karoliny Grodziskiej
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8. Dwa rysunki Janusza Petera przedstawiające głowy starców [reprodukcje zamieściłam w książce pt. Obrazy doktora Petera, Kraków 2014,
s. 40 i 41. Za ich udostępnienie serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi
Eugeniuszowi Hanejce]
9. 14 fotografii dużego formatu, czarno-białych lub kolorowych przedstawiających Tomaszów i okolice
10. Rękopis zatytułowany: Uchwały zapadłe na pierwszym zjeździe
delegatów w roku 1892
11. Zbiorowa fotografia członków Tomaszowskiej Straży Pożarnej
12. Dyplom nadający dr. Januszowi Peterowi honorowe członkostwo
Towarzystwa Chirurgów Polskich
13. Oprawne dyplomy nadawane Januszowi Peterowi:
– odznaki XV-Lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
– dyplom uznania z okazji XV-Lecia PRL
– honorowe członkostwo Stowarzyszenia Polskich Ortopedów i Traumatologów14.
Ofiarodawcą była Antonina Grodziska, przejmującym – Zofia Świtka.
Ich podpisy widnieją pod tekstem protokołu.
Niemały to dar ze strony bratanicy dr. Janusza Petera, zwłaszcza biorąc
pod uwagę olbrzymią ilość zdjęć dotyczącą miasta, szpitala i jego pracowników, wreszcie – partyzantki15. W roku 1970 nie dokonano szczegółowych
obliczeń ilości zdjęć, nie było też ówcześnie wymogu ich wyceny. A sądząc
chociażby z obecnych cen antykwarycznych czy licytacji na Allegro, dar ten
ma obecnie olbrzymią wartość materialną, będąc równocześnie trudnym
do przecenienia źródłem do historii Tomaszowa Lubelskiego.
Antonina Grodziska zmarła przedwcześnie w Krakowie, 20 marca 1975 r.
Pochowana została na cmentarzu Salwatorskim, obok swej matki, Marii
Peterowej, i siostry. W niewielkiej odległości znajduje się grób Eleonory
Negruszowej, Janiny Reichert-Toth i Fryderyka Totha.
Z niewyjaśnionych powodów w inwentarzach Muzeum Regionalnego
im dr. Janusza Petera nie odnotowano nazwiska Antoniny Grodziskiej
jako darczyńcy tak cennych i tak licznych obiektów, tym samym zabrakło
jakiegokolwiek świadectwa, iż najbliżsi kontynuowali ideę twórcy Muzeum.
To zaniedbanie trzeba obecnie naprawić, właśnie w chwili, gdy Muzeum
obchodzić będzie swoje sześćdziesięciolecie.

Dokument w posiadaniu Karoliny Grodziskiej, zob. załączona fotografia.
J. Brodowski, op. cit., podkreślał z uznaniem, iż owe cztery albumy zawierają ponad
4000 fotografii.
14
15
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POSTSCRIPTUM
Muzeum, stworzone dzięki pomysłowi jednego człowieka, jego wysiłkowi
i ofiarności – bo przecież umieścił w nim nie tylko świeże nabytki i wykopaliska, ale również wiele zabytków, będących już wcześniej własnością
Jego lub Jego rodziny – to zobowiązanie nie tylko dla regionu, któremu
Muzeum służy. Najbliżsi doktora Janusza Petera – Jego żona Felicja, szwagierka Janina Reichert-Toth wraz z mężem Fryderykiem Tothem, bratanica
Antonina Grodziska – przekazali kolejne dary. Podejmując to zobowiązanie
– tu serdecznie dziękuję za miłą i fachową współpracę Panu Dyrektorowi
Eugeniuszowi Hanejce – przekazałam w darze do Muzeum zabytkowe
meble (biedermeierowską kanapę i stolik), należący do J. Petera aparat
fotograficzny Exacta, medalion-zawieszkę wykonany z talara Marii Teresy
z 1780 r., blisko 30 sztuk serwet, haftów, koronek i bieżników z pierwszej
połowy XX w., kryształowy wazon, wazonik, trzy drobne okazy ceramiki
pokuckiej, starodruk Szymona Zagórskiego, Formulae Juridicae…, Lublin
1774, liczne książki z księgozbioru dr. Petera, jak również w 2014 r. przekazałam w depozyt cztery obrazy Janusza Petera.
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Zygmunt Wiśniarski ps. Anglik*

WSPOMNIENIA Z ŻYWOTA CZŁEKA POCZCIWEGO.
CZĘŚĆ III. NA EMIGRACJI **

Jak już wspomniałem w rozdziale drugim zatytułowanym Wojna
i okupacja, wyjeżdżając na zachód, czyli na tak zwane ziemie odzyskane,
zakończyłem ostatecznie swój udział w drugiej wojnie światowej. W roku
1945 taka podróż na drugi koniec Polski, dla chłopaka, który zapomniał,
jak wygląda cywilizacja, nie była wcale sprawą prostą – tym bardziej dla
człowieka nieśmierdzącego groszem. Dobrze, że moja siostra, pracując
w aptece, mogła dla mnie i dla brata wysupłać 30 zł gotówką. Nie była
to kwota znacząca, ale musiało wystarczyć na pierwsze potrzeby. Ponadto
z aptecznego spirytusu (był tylko salicylowy) sporządziliśmy kilka butelek wódki. W tamtym czasie za wódkę można było prawie wszystko
załatwić, zgodnie z sowieckim zwyczajem. Podróż nasza na zachodnie
rubieże Polski trwała pewnie ze dwa albo trzy dni, gdyż pociągi nie kursowały jeszcze regularnie. Korzystaliśmy więc z uprzejmości sowieckich
kierowców, którzy za butelkę wódki wozili tłumy tułaczy. Jadąc przez
Jarosław, Tarnów, Kraków, Katowice, Opole, wylądowaliśmy w Niemodlinie,
* Zygmunt Wiśniarski (ur. 16 IV 1922 w Szczebrzeszynie, zm. 20 I 2008 w Opolu).
W okresie okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej, ps. Anglik. Należał do tzw. Kompanii
Żelaznej, tj. 9. kompanii „Łykoszyn–Nabroż”, oddziału 1 rejonu obwodu Tomaszów Lubelski,
dowodzonej przez Jana Opiełko, ps. Arab.
** Zygmunt Wiśniarski zebrał wiele relacji kolegów z Armii Krajowej z okresu okupacji
i lat powojennych, które na kilka miesięcy przed śmiercią wraz ze „Wspomnieniami z żywota człeka poczciwego” przesłał w wersji elektronicznej Tomaszowskiemu Towarzystwu
Regionalnemu im. dra Janusza Petera na ręce Janusza Brodowskiego z przesłaniem ich
rozpowszechniania. Część z nich została publikowana „Roczniku Tomaszowskim”. Zob. Jan
Turzyniecki, ps. „Mogiłka, Wspomnienia z powojennych czasów (2014, t. 3); Jerzy Lewczyński,
ps. Marian, Akcja „Burza” (2017, t. 6) i Jerzy Hłasko, ps. Wej, Aby Polak był zawsze Polakiem,
a Polska zawsze Polską (2018, t. 7). Zygmunt Wiśniarski swoje „Wspomnienia z żywota człeka
poczciwego” napisał na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Wspomnienia składają się z trzech części: I – Przed wojną, II – Wojna i okupacja i III – Na
emigracji. Części I i II zostały opublikowane w „Roczniku Tomaszowskim”: cz. I, 2019, t. 8;
cz. II, 2020, t. 9. Wspomnienia do druku przygotowali: Janusz Brodowski oraz Marek Sioma.
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gdzie już zdążyli zainstalować się nasi koledzy – Janusz Pławiński, Heniek
Wójcik i jeszcze kilku innych, którzy jakoś nie zapisali się na trwałe
w mojej pamięci.
W Niemodlinie nie przebywałem długo, ponieważ siedząca praca biurowa nie odpowiadała mi zupełnie. Wolałem podjąć pracę w organizujących się właśnie tak zwanych Państwowych Nieruchomościach Ziemskich,
czyli poczuć znowu swobodę dużych przestrzeni i łono natury. Jednak ta
rolnicza sielanka trwała zaledwie do końca zimy 1945/1946. W tym czasie
skontaktował się ze mną mój brat i Longin Pomarański. Postanowiliśmy
pryskać na zachód, do Niemiec, okupowanych przez wojska amerykańskie,
a stamtąd, jak się uda, to dalej – do armii Andersa we Włoszech. W okresie
niecałych dwóch tygodni przygotowaliśmy się do tej eskapady, obierając
kierunek przez Czechy. Zaraz na początku wędrówki, czyli na granicy
polsko-czechosłowackiej, straż graniczna pomieszała nam szyki, czyli
cała grupa została rozproszona (było nas ośmiu). Większa grupa, z moim
bratem i Longinem, przedostała się jakoś za granicę i tam pozbierali się,
aby w końcu znaleźć się w Pradze czeskiej. Jednak chłopcy nie zachowali
należytej ostrożności i wpadli w łapy czeskich „ubowców”. Jak mi później
opowiadano, i tak mieli wiele szczęścia, gdyż Czesi podwieźli ich pod
polską granicę i puścili wolno. Gdyby nie taki obrót sprawy, posiedzieliby sobie chłopcy po kilka latek w więzieniu lub mogli wylądować na
„białych niedźwiedziach”. Ja z kolegą, którego właściwie nie znałem (był
znajomym Longina), przyczaiłem się w krzakach, a potem, gdy patrol
zajęty był pogonią za grupą Longina, spokojnie przekroczyliśmy granicę.
Już wtedy zorientowałem się, że ten mój kolega to trochę ciamajda i całą
inicjatywę będę musiał wziąć w swoje ręce. Na najbliższej stacji kolejowej
wsiedliśmy do pociągu i „na gapę” dojechaliśmy do Pragi. W Pradze należało przesiąść się do innego pociągu, jadącego w kierunku Pilzna. Nie
chcąc zbytnio afiszować się na ruchliwym praskim dworcu, wyszliśmy
na zewnątrz, aby tam poczekać na odpowiedni pociąg odjeżdżający za
godzinę. Dobrze się stało, że znaleźliśmy się na ulicy, bo wkrótce do holu
dworca wpadła czeska milicja, legitymując podróżnych. Gdy się uspokoiło, wysupłaliśmy po parę koron i kupiłem bilety do najbliższej stacji za
Pragą, bo tylko na tyle starczyło pieniędzy. Jednak udało się, a to dzięki
uprzejmości czeskich konduktorów, którzy śpiących pasażerów nie budzili,
lecz delikatnie omijali, nie kontrolując biletów. Tłok był okropny, że ledwie
przykucnęliśmy na korytarzu i tak za parę koron dojechaliśmy do Pilzna.
W Pilźnie przestudiowałem dokładnie mapę kolejową i stwierdziłem, że
do granicy było jeszcze kawał drogi. Nie mając już żadnych pieniędzy,
postanowiliśmy udać się w dalszą drogę piechotą. Zaraz za Pilznem złapała
nas czeska milicja. Kląłem na swoją lekkomyślność. Zamiast unikać dróg
publicznych, myśmy beztrosko maszerowali szosą. Jednak na posterunku,
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gdy stwierdzono, że jesteśmy Polakami, a nie „własowcami”, jakoś dogadaliśmy się, tłumacząc, że dotarliśmy aż tutaj, szukając swoich rodzin, bo
mieliśmy takie informacje. Milicjanci poczęstowali nas herbatą i wypuścili
ku naszej niewysłowionej radości. Jednak teraz byliśmy ostrożniejsi. Po
pewnym czasie zauważyłem, że jadą za nami milicjanci na motocyklach.
Natychmiast skręciliśmy w gęsty las i przeczekaliśmy w małym, świerkowym zagajniku kilka godzin. Milicjanci nerwowo kręcili się po szosie, ale
do lasu nie zaglądali. Teraz szliśmy na przełaj, unikając jakichkolwiek dróg,
a nawet gościńców i tak dotarliśmy do torów kolejowych. Idąc wzdłuż
torów, natrafiliśmy na małą stacyjkę. Na kolejowej mapie sprawdziłem,
czy posuwamy się we właściwym kierunku, czyli do granicy niemieckiej.
Jak wynikało z mapy, najbliższą stacją przy granicy była mała mieścina
o egzotycznej nazwie Babilon1. Mieliśmy dużo szczęścia, bo za chwilę nadjechał pociąg. Cichaczem wsiedliśmy z drugiej strony wagonów i znowu
„na gapę” za niecałą godzinę wysiedliśmy na stacji Babilon. Nikt nas nie
zaczepił ani nikt nie sprawdzał biletów, pewnie dlatego, że był dopiero
świt i dzień jeszcze się całkiem nie rozbudził. Nasze zapasy żywnościowe
zostały już dawno zjedzone. W kiszkach aż burczało z głodu. Trzeba było
znaleźć jakiś sposób na jego zaspokojenie. Jak uczy doświadczenie, zawsze
najlepszy jest sposób najprostszy. Miejscowość Babilon to było takie niewielkie osiedle, położone u podnóża widocznych na horyzoncie gór. Niemal co
drugi dom to jakiś hotelik lub pensjonat. Było bardzo wcześnie, bo przyjechaliśmy tutaj nad ranem, i wszystko było jeszcze pozamykane. Jednak
nie mając innego wyjścia, weszliśmy do jednego z takich domków – hoteli.
Starsza pani zajęta była właśnie w kuchni. Trochę się przestraszyła dwóch
dryblasów zakłócających jej poranny spokój, ale uspokoiłem ją, mówiąc
szczerze, że jesteśmy Polakami i uciekliśmy, aby dostać się do Niemiec.
Wspomniałem również, że jesteśmy strasznie głodni, a nie mamy czeskich
pieniędzy, aby zapłacić. Starsza pani szybko zakrzątała się koło kredensu
i po chwili postawiła przed nami bułeczki z masłem i po dużym kubku
gorącego kakao. Na pożegnanie pocałowaliśmy ją szarmancko w rękę, co
wywołało u niej wyraźne wzruszenie. Z tego przemarszu przez Czechy
pozostały wspomnienia raczej miłe. Wychodząc z tego pensjonatu, znowu
skierowaliśmy się na tory kolejowe, aby nie błądzić po bezdrożach, gdyż
według mapy tory biegły do samej granicy z Niemcami. Maszerowaliśmy
więc sobie wzdłuż torów kolejowych na północny zachód2 w kierunku
widocznych gór i zbawczej granicy. Około południa dotarliśmy do domku
dróżnika kolejowego. W domku tym zastaliśmy tylko niewiastę w średnim wieku, gdyż mąż – kolejarz – miał akurat dyżur na torach. Gdy
1
Właściwie Babylon, wieś w Czechach w powiecie Domažlice, w kraju (województwie)
pilzneńskim.
2
Autor myli się, gdyż tory do granicy z Niemcami prowadzą na południe.
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wyjaśniłem tej pani, o co nam chodzi, rozpogodziła się nieco i rozluźniła
ze skrywanego strachu przed dwoma zarośniętymi drabami. Poradziła
nam, abyśmy poczekali do powrotu jej męża, to on zaprowadzi nas na
właściwą ścieżkę w kierunku granicy. Ogoliliśmy swój parodniowy zarost,
coś tam zjedliśmy i ułożyliśmy się na stryszku do pokrzepiającego snu.
Oczywiście ostrzegłem gosposię, jak potrafiłem najdelikatniej, że jeżeli nas
zdradzi, meldując milicji o naszej obecności, to spalimy jej domek. Sen nasz
trwał bez zakłóceń do samego wieczora, czyli do powrotu kolejarza ze
służbowego obchodu torów. Po krótkiej z nim pogawędce wyruszyliśmy
w drogę. Początkowo szliśmy wzdłuż torów kolejowych, lecz po paru
kilometrach kolejarz pokazał nam polną drogę, która miała zaprowadzić
do samej granicy. Była już głęboka noc, a my szliśmy i szliśmy prawie po
omacku, bo na leśnej drodze panowały straszne ciemności. Wciąż pięliśmy
się ostro pod górę. Pod nogami zaczynał chrzęścić śnieg. Wiadomo – to
góry, a śnieg leży tutaj pewnie do maja.
Nagle z ciemności wyłoniła się jakby barykada ze zwalonych pni grubych
drzew, przegradzająca drogę. W blasku zapalonej zapałki dojrzałem na
szczycie tej barykady białą tablicę z czerwonymi literami. Wygramoliliśmy
się jakoś po oślizgłych balach pod samą tablicę i odczytaliśmy dwujęzyczny
napis, że jest to granica państwowa. No to dotarliśmy do celu. Prawie. Nie
wiadomo, jak nas w tych Niemczech przyjmą Amerykanie, czyli obecni
zwycięzcy okupanci. Jednak ci Czesi to porządni ludzie. Pewnie tak samo
znienawidzili Sowietów jak my. Gdyby było inaczej, nie pomogliby nam
w tej ryzykownej eskapadzie. Przedostaliśmy się poprzez te kłody na
drugą stronę i teraz, już nieco śmielej, jakby z nowymi siłami, maszerowaliśmy z górki dziarsko naprzód. Wreszcie skończył się las i przed nami
ukazała się rozległa dolina, a gdzieś pod widnokręgiem ujrzeliśmy nikłe
światełko. Na przełaj, lub ledwie widocznymi ścieżkami, szliśmy prosto
na migocące w oddali światełko. Początkowo wydawało się, że to niedaleko, tuż, tuż. Ale okazało się, że musieliśmy przebyć jeszcze kawał drogi.
Dobrze chociaż, że było z górki. Dopiero stąd było wyraźnie widać, jak
wysoko w góry wspięliśmy się w Czechach, marsz do tego światła zajął
nam co najmniej godzinę. Gdy stanęliśmy przed budynkiem – barakiem,
z wiszącej obok drzwi tabliczki dowiedzieliśmy się, że jest to posterunek
straży granicznej po niemieckiej stronie. Grzecznie zapukałem raz i drugi. Po dobrej chwili zaspany głos wrzasnął: „Ja”. Strażnik graniczny był
widocznie przyzwyczajony do podobnych gości, bo wcale nie okazał zdziwienia. Od razu poznał, że jesteśmy Polakami. Całkiem niezłą polszczyzną
(Ślązak) wytłumaczył nam – na nasze nalegania, aby zaprowadził nas do
Amerykanów – że, owszem, może nas tam zaprowadzić, ale dopiero rano,
jak skończy służbę, bo i tak idzie do domu, do miasta. Zrobił nam herbatę
i zapadł w przerwaną niespodziewanie drzemkę. My przesiedzieliśmy na

336

Rocznik Tomaszowski 10

Wspomnienia z żywota człeka poczciwego. Część III...

chwiejnych, ogrodowych krzesełkach do rana. Rano pomaszerowaliśmy
na czele ze strażnikiem do miasteczka Cham. Wkrótce znaleźliśmy się na
posterunku policji wojskowej (amerykańskiej). Amerykański oficer usiłował
nas namówić do powrotu do Polski. Twardo postawiłem się, że nie ma
o czym mówić, bo do Polski nie wrócimy. Wobec tego kazał nas zamknąć
do aresztu. Gdy wprowadzono nas do obszernej celi, jako człowiek dobrze
wychowany, powiedziałem po polsku: „Dzień dobry panom”. Z drugiego
końca celi podniósł się jakiś facet, odpowiadając na moje powitanie również po polsku. Okazało się, że był to oficer od generała Andersa, który
jeździł do Polski po żonę kolegi, aby przemycić ją przez zieloną granicę do
Włoch. Okazało się jednak, że ta żona wcale nie chciała opuszczać Polski,
miała ustabilizowany żywot i młodego kochanka. Andersiak martwił się,
jak to wyjaśnić koledze tęskniącemu do żony. Nas natomiast pocieszył,
abyśmy sobie spokojnie odpoczywali i nie ulegli namowom Amerykanina,
bo po tygodniu, a najwyżej po dwu i tak nas wypuszczą. On siedzi tutaj
kilka dni, ale jutro pewnie go wypuszczą. Zresztą zawsze tak bywa, gdy
wraca z Polski przez zieloną granicę. Wieczorem do celi wprowadzono
jakiegoś sympatycznego Greka z pełną, ogromną torbą rodzynków, którymi
wszystkich częstował. Za chwilę podano kolację, a przyniosły ją kelnerki,
młode, ładne Niemki, w białych fartuszkach, z przepaskami na włosach.
Kolację podano na dużych aluminiowych tacach, dla każdego aresztanta
oddzielnie. Tace te miały wgłębienia na różne smakołyki, jak masło zwykłe i kokosowe (zwane przez nas małpim masłem), dżem pomarańczowy
i brzoskwiniowy, biały chleb (Amerykanie innego nie znają) oraz prawdziwą, pachnącą kawę. Po kolacji część aresztantów wyszła na spacer po
maleńkim podwórku ogrodzonym wysokim murem, a część rozwaliła się
na pryczach, spokojnie trawiąc amerykańskie specjały. Na drugi dzień,
zaraz po śniadaniu (podobnym do wczorajszej kolacji), wezwano nas do
amerykańskiego oficera, który znowu usiłował namawiać nas na powrót
do Polski. Ani ja, ani mój kolega nie znaliśmy niemieckiego i angielskiego, tak że porozumienie się z Amerykaninem było mocno utrudnione.
W końcu ja zaryzykowałem, że może dogadamy się w języku francuskim.
Zaraz przyszła tłumaczka, a ja zmobilizowałem całą swoją szkolną francuszczyznę z opowiastek zawartych w podręczniku Les avantures de Polo.
Tłumaczka była bardzo wyrozumiała dla mojego akcentu i zapewne więcej
domyślała się, o co mi chodzi, niż rzeczywiście rozumiała. Okazało się,
że moja szkolna francuszczyzna przydała się. Gdy opowiedziałem andersiakowi, że ten Amerykanin nadal nas gnębi, namawiając do wyrażenia
zgody na repatriację do Polski, powiedział, abym nie brał sobie do serca
tej gadaniny i twardo stał przy swoim, a na pewno siłą nie zmusi nas do
wyjazdu, bo to byłoby wbrew amerykańskiej demokracji. Andersiaka wkrótce wypuszczono, a mnie i kolegę codziennie namawiano do powrotu, aż
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zaczęło mnie to po trochu nudzić. Gdy minęły dwa tygodnie, Amerykanin
zaproponował, abyśmy zgodzili się na włączenie nas do transportu repatriantów właśnie tego dnia odjeżdżającego do Polski. Jeżeli zgodzimy
się tam pójść, to już nie jego sprawa, co sami zadecydujemy. Propozycja
była nęcąca, bo miałem dosyć tego aresztu i tych codziennych namawiań.
Zdecydowałem się przyjąć propozycję Amerykanina. Po godzinie przybyło
do aresztu dwu podoficerów w polskich mundurach (byli jeńcy wojenni
z 1939 r.), z biało-czerwonymi opaskami na rękawach, aby zaprowadzić
nas na stację kolejową, skąd miał odjechać pociąg repatriacyjny do Polski.
Zgłosiliśmy się do komendanta transportu, którym był ksiądz katolicki.
Księżulo bardzo sympatycznie nas przyjął, gdyż bardzo był ciekaw, co też
w tej Polsce się wyprawia. Przegadałem z księdzem pół dnia. Zaraz na
początku rozmowy ksiądz poinformował nas, że musimy zdecydować, czy
wracamy do Polski, czy też nie, bo jeżeli wciągnie nas na listę (do tej swojej
ewidencji), to wtedy bierze całą odpowiedzialność na siebie. Ja oczywiście
zaraz, bez wahania, odparłem, że do Polski nie mam zamiaru wracać,
ponieważ dopiero z niej uciekłem. Natomiast mój kolega od razu wyraził
zgodę na powrót. Brzydko sobie o nim pomyślałem, ale byłem również
zadowolony, że pozbyłem się kłopotu. Nie miałem zamiaru namawiać
go do zmiany decyzji. Po długiej rozmowie z księdzem podziękowałem
za miłe przyjęcie, pożegnałem się z kolegą i poszedłem w poprzek torów
kolejowych do budynku dworca.
W jednym z mijanych a stojących na stacji pociągów ujrzałem dwie
typowo słowiańskie, rumiane gęby wyglądające przez okno. Nie namyślając się wiele, zapytałem po polsku – dokąd jedzie ten pociąg. Gęby
jeszcze bardziej rozpogodziły swe oblicza i odpowiedziały z ochotą, lekko
zaciągając z Wileńska, że do Monachium. Podziękowałem i nawiązałem
dłuższą rozmowę, pytając, jak mogę dostać się do Regensburga (dawna
Ratyzbona). Powiedziałem następnie, że chętnie zabrałbym się z nimi, ale
nie mam tutejszych pieniędzy, bo właśnie niedawno uciekłem z Polski. Od
razu zaprosili mnie do przedziału. Opowiedziałem im w skrócie swoje
perypetie, które przeżyłem po przekroczeniu granicy. Również musiałem im opowiedzieć, co tam słychać w Polsce, jeden z nich pobiegł do
kasy, aby kupić dla mnie bilet. Na pytanie, dlaczego akurat jadę do tego
Regensburga, wyjaśniłem im, że mam zgłosić się tam na punkcie kontaktowym, przy ul. Brunlaitestrasse 7 (dane te miałem głęboko zakodowane
w pamięci, ponieważ dla bezpieczeństwa nie wolno było niczego zapisywać). Dodałem również, że stamtąd jest możliwość dostania się do armii
Andersa we Włoszech, bo na pewno wybuchnie trzecia wojna światowa
i mogę się przydać. Moi nowi znajomi (Białorusini) jechali tym pociągiem
do Monachium, gdzie od pewnego czasu zamieszkiwali, prowadząc jakiś
mięsny interes. W Monachium urządzili taką małą rzeźnię bydła i niero-
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gacizny na piątym piętrze czynszowej kamienicy. Białorusini ci pochodzili
z miejscowości położonej gdzieś na wschód od Białegostoku. Oczywiście
podczas podróży jeszcze raz opowiedziałem im, tym razem nieco obszerniej,
o życiu w obecnej Polsce, co ich bardzo zaciekawiło, gdyż prawie całą wojnę
i okupację przebywali w Niemczech jako robotnicy rolni – przymusowi,
jak sami twierdzili. W Regensburgu pożegnałem Białorusinów i poszedłem szukać tej Brunlaitestrasse 7. Rzeczywiście, po dłuższym błądzeniu,
znalazłem ten adres, gdzie mieścił się punkt kontaktowy II Korpusu
generała Andersa. Jednak do Korpusu już nie przyjmowano, ponieważ
całe wojsko polskie na służbie u Anglików miało być przemianowane
na Korpus Przysposobienia Cywilnego3. I tym razem jednak dopisało mi
szczęście. Zwrócił na mnie uwagę jakiś porucznik w amerykańskim mundurze, z „Polish Guard Company”, który zaproponował mi wstąpienie do
kompanii wartowniczych, jakie powstawały w tym czasie w Niemczech,
pod amerykańską okupacją. Ponadto powiedział, że można tam zarobić,
bo płacą regularny żołd. Zaproponował, że może mnie ze sobą zabrać, bo
przyjechał swoim samochodem i zaraz wraca. Oczywiście zgodziłem się.
Nie miałem innego wyjścia. Sam w obcym kraju, bez zawodu i pieniędzy,
nieznający języka niemieckiego, to nie powód do śmiechu. Znowu to cholerne wojsko – pomyślałem. Tym razem koszarowe, ale mówi się – trudno.
Takie życie, taki los, może jakoś się ułoży. Grunt, aby się gdzieś zaczepić,
a potem pomyślimy.
Tą pozornie rozklekotaną „dekawką” jechaliśmy prawie pół dnia, ale
szczęśliwie bez awarii. Porucznik opowiadał mi po drodze, że służył przed
wojną w artylerii w Zamościu. Krajan – pomyślałem. Dojechaliśmy wreszcie
nad Dunaj, przez który była tylko promowa przeprawa. Amerykanie podczas wojny poniszczyli dokładnie prawie wszystkie mosty na większych
rzekach, zostawiając tylko te przy drogach pierwszej klasy, wzdłuż których
prowadzili inwazję. Od Dunaju do obozowiska mieszczącego się obok
dużej wsi (chyba Altdorf lub jakoś tak) nie było już daleko. Nad bramą
wjazdową wisiał duży napis „Polish Guard Company”. Spory, pagórkowaty teren pokryty był szczelnie barakami. Na środku placu apelowego,
na wysokich masztach, powiewały dumnie amerykańska i polska flaga.
Zaraz zarejestrowano mnie w kilku grubych księgach i paru wykazach
jako kaprala służby wartowniczej. Dostałem piękny, nowy mundur według amerykańskiego kroju, brązowe buty z cholewkami zapinanymi na
podwójne, duże klamry, bieliznę, skarpety, koc i śpiwór oraz przydział
do odpowiedniego baraku. Środowisko, w jakim się znalazłem, było
dosyć urozmaicone. Oficerowie i starsi podoficerowie byli jeńcami wojennymi III Rzeszy, z wojny polsko-niemieckiej z 1939 r., uwolnionymi
z obozów przez wojska amerykańskie. Żołnierze przeważnie rekrutowali
3

Właściwie: Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.
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się z robotników przymusowych (lub nie bardzo) wywożonych masowo
w czasie okupacji do Niemiec. Jak się okazało, był to obóz szkoleniowy
dla przyszłych wartowników. Dzień wypełniony był od rana do wieczora
ogłupiającą musztrą lub prymitywnymi pogadankami na temat służby
wartowniczej. Trochę też było o broni, czyli amerykańskich karabinkach
samopowtarzalnych, lekkich, zgrabnych i bardzo poręcznych, wprost idealnych dla kłusowników. W całym tym obozie znalazło się tylko trzech
byłych akowców. Gienio Samolik, chłopak „od Gór Świętokrzyskich”, Rysio
Kędzierski – warszawiak i ja, z Zamojszczyzny. Po dłuższych nocnych
rozmowach doszliśmy do wniosku, że nasza przeszłość akowska tutaj nic
kompletnie nie znaczy i nie ma się co z tym afiszować, tylko po prostu
żyć, tak, jak na to zezwalają warunki. Potem cała kompania wyjechała do
dużego ośrodka szkoleniowego w Mannheim-Käfertal4. Wkrótce nasze zielone mundury przefarbowano na granatowo, ponieważ reżim warszawski
podniósł wrzask, że Amerykanie tworzą polskie wojsko nastawione wrogo
do sojuszników z koalicji antyhitlerowskiej. W tym Mannheim-Käfertal
żyło się raczej beztrosko. Z obowiązkowych ćwiczeń można było urwać się
do miasta. Organizowano również turystyczne wycieczki do Norymbergi
i innych upamiętnionych przez wojnę miejscowości.
Wreszcie moja kompania wyjechała na tak zwaną placówkę, czyli już do
pracy, która polegała na pilnowaniu (stróżowaniu) rozmaitych obiektów.
W miasteczku funkcjonowały kluby oddzielnie dla białych i oddzielnie
dla czarnych (Murzynów). My, Polacy, korzystaliśmy wspólnie z białymi
Amerykanami z takiego klubu. Czasami chodziliśmy do klubu murzyńskiego,
gdzie było tańsze piwo, a czarni nas tolerowali. Białym Amerykanom nie
wolno było tam chodzić, gdyż zaraz dochodziło do różnych burd i bijatyk.
Kiedyś do naszego klubu napchało się sporo czarnych Amerykanów, co białym
nie podobało się. Aby uniknąć awantury, kierownik klubu zatelefonował
na wszelki wypadek po żandarmerię (eMPi – Military Police). Przyjechały
dwa samochody tej żandarmerii. Jeden samochód białych żandarmów i jeden samochód czarnych. Biali zabrali się za białych, a czarni za czarnych.
Żandarmi uzbrojeni byli, oprócz ogromnych pistoletów, w długie pały
z twardej gumy. Nocami chodziliśmy do miasta na patrole razem z czarnymi. My, Polacy, nawet polubiliśmy się z niektórymi czarnuchami, bo nie
mieliśmy uprzedzeń rasowych i była to dla nas pewna egzotyka i nowość.
Do klubu wolno było przyprowadzić ze sobą niemiecką dziewczynę. Dla
Niemców mężczyzn wstęp był zabroniony, zgodnie z zaleceniem generała
„Ika” (Eishenhowera). Wśród tych dziewczyn były również mężatki, które
chciały zarobić dla swoich małżonków po paczce papierosów lub parę ta4
Na ten temat: C. B r z o z a, Obóz szkoleniowy Polskich Kompanii Wartowniczych w Mannheim-Käfertal (1945–1947), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne
143” 2016, z. 1, s. 159–183.
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bliczek czekolady dla siebie i dzieci. Z dziewczynami uprawiało się tańce,
ale nie tylko. Przy ruchliwszych ulicach w mieście znajdowały się „pro-steiszyn”, czyli takie kioski, gdzie amerykańskim żołnierzom wydawano
bezpłatnie całe arkusze (jak znaczki pocztowe) prezerwatyw. Pomimo to
choroby weneryczne były bardzo rozpowszechnione. Kiedyś wstąpiłem
razem z Gienkiem Samolikiem i Ryśkiem Kędzierskim do takiej stacji
i wzięliśmy po parę arkuszy prezerwatyw. Z tymi zapasami poszliśmy na
wysoki most nad rzeką, nadmuchaliśmy pewnie po 20 baloników, puszczając to z wiatrem. Baloniki poleciały wysoko na wschód. Może niektóre
wylądowały w Polsce, gdzie pewnie ubowcy trudzili się wyłapywaniem
ich, składając sążniste raporty o dywersji propagandowej Amerykanów.
Przez pewien czas pilnowaliśmy zniszczonej przez bombardowanie fabryki amunicji artyleryjskiej. Produkowano tutaj między innymi tak zwane
ryczące krowy, którymi Niemcy nękali powstańczą Warszawę. Fabryka ta
usytuowana była w rzadkim lesie, a między drzewami leżały bezładnie
porozrzucane rozmaite niebezpieczne materiały wybuchowe. Poprzednio
pilnowali tego Amerykanie, ale swoje obowiązki traktowali zbyt beztrosko.
Taki amerykański wartownik wieszał na drzewie swój karabin i uwodził
niemiecką dziewczynę, a jej koledzy wybierali przez ten czas co wartościowsze przedmioty z rupieci, co często doprowadzało do niespodziewanego
wybuchu jakiegoś świństwa, w które niechcący wdepnął złodziejaszek,
tracąc rękę lub nogę. Później pilnowaliśmy jeńców wojennych – przeważnie
byli to esesmani, bo zwykłych „wermachtowców” Amerykanie od razu
wyganiali do domów, nie zawracając sobie nimi głowy. Któregoś dnia,
kiedy miałem służbę na bramie, zauważyłem sporą grupę ludzi w porozpinanych szynelach „feld-grau” zbliżającą się do bramy. Było ich pewnie
piętnastu. Przedstawili się jako byli żołnierze niemieccy, którzy uniknęli
niewoli i dlatego zgłaszają się sami, bo powinni siedzieć w obozie jenieckim
– argumentowali. Zatelefonowałem do dyżurnego oficera amerykańskiego,
który urzędował wewnątrz obozu (miał tam swoje biuro), przedstawiając
mu sytuację. Początkowo kazał ich przepędzić, ale gdy wytłumaczyłem, że
już to próbowałem, powiedział: „OK, wpuścić, my ich tutaj posegregujemy”.
Z kolei zawiadomiłem komendanta-jeńca (oficer niemiecki), aby przysłał
kogoś po odbiór nowych gości. Amerykanie nie zajmowali się szczegółami
życia w obozie. Wewnątrz rządzili się sami Niemcy, służalczo nadskakując każdemu w amerykańskim mundurze. Ten ochotniczy napływ byłych
żołnierzy niemieckich do obozu jenieckiego (ten nie był jedynym) można
byłoby uzasadnić tym, że większość niemieckich miast i miasteczek była
rozwalona przez dywanowe naloty aliantów. Brak było mieszkań i pracy,
brak wszelkich towarów, a przede wszystkim żywności. Nasze wyżywienie
dzienne – jako najemników na służbie amerykańskiej – zawierało ponad
trzy tysiące kalorii, natomiast Niemcom musiało wystarczyć około 1500
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kalorii. Dlatego byli żołnierze niemieccy woleli obóz jeniecki, gdzie mieli
zapewnione bardzo dogodne warunki i żarcie. Z Ameryki sprowadzano
kompletne wyżywienie dla stacjonujących tutaj wojsk (nawet suszone
kartofle). Dobytek, który masowo napływał zza oceanu, nie mieścił się
w miejscowych magazynach. Trzymano na placach nawet sterty czekolady, papierosów i innych łakoci, przykrytych tylko plandekami. Takiej
sterty pod plandeką pilnował jeden Murzyn, sięgając od czasu do czasu
swoją czarną łapą pod spód, aby wydobyć karton papierosów lub paczkę
czekolad, a drugą ręką grzebał pod kiecką hożej bawarskiej dziewczyny.
Według moich i kolegów szacunków co najmniej dwie trzecie społeczności
niemieckiej żywione było dzięki hojności wojsk amerykańskich. Takiego
bogactwa i takiego marnotrawstwa, jakie tam wtedy widziałem, nie
sposób opisać zwykłymi słowami. Gdy żołnierz wypalił w kocu dziurę
papierosem, wystarczyło zwrócić ten z dziurą, a otrzymywało się nowy.
To samo z ubraniem i innym ekwipunkiem. Amerykańskim żołnierzom
tłumaczono, że na żołnierza trzeba czekać około 20 lat, a sprzęt i ekwipunek produkują fabryki codziennie, tysiącami. Amerykańscy kierowcy
wozili zawsze w kanistrach zapasy paliwa, bo zaopatrywali się tylko
w swoich bazach. Gdy na trasie silnik zaczął się dławić z powodu braku
paliwa w baku, kierowca wlewał paliwo z kanistrów, puste wyrzucając do
rowu. Niemcy szybko pojęli, ile można na marnotrawstwie Amerykanów
zarobić i powstawały całe przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem
kanistrów, puszek z białej blachy po rozmaitych konserwach i napojach,
opon i całych kół samochodowych (kto by tam zmieniał dętkę – zmieniano
całe koła, a stare won do rowu). Z tych obozów jeńcy nigdy nie próbowali uciekać, tak że nasze warty były tylko formalnością. Jeńcy mieli całą
swoją administrację wewnątrz obozu, utrzymując idealny wprost porządek
i dyscyplinę. Grali w piłkę, urządzali różne przedstawienia amatorskie,
koncerty. Często wychodzili „na przepustki”. Nie zdarzyło się, aby któryś
nie wrócił na czas.
Najdłużej przebywaliśmy na placówce w Bad-Tolz5 u podnóża Alp
Bawarskich. Jak sama nazwa wskazuje, była to miejscowość wczasowo-uzdrowiskowa, z przepływającą przez środek miasteczka bystrą rzeką
Inn6. Mieszkaliśmy w pięknych willach po hitlerowskich dygnitarzach.
W podobnej willi (tylko piękniejszej) mieszkały amerykańskie dziewczęta
z Red-Cross. Większość tych dziewcząt to były panienki w wieku „podgorączkowym”, które wstąpiły do wojska bądź dla idei, bądź też w celu
zawojowania i zdobycia odpowiedniego męża. Jednak na ogół dziewczyny
były porządne, nieraz przesadnie dbające o swoją opinię. Kiedyś, w środku upalnego lata, tuż po północy poderwał nas alarm. Nasz wartownik
5
6

Właściwie Bad Tölz, miasto w Bawarii, w regionie Oberland.
Autor myli się. Przez Bad Tölz przepływa Izara.
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zauważył dym wydobywający się z poddasza willi zamieszkanej przez
Amerykanki. Tak jak spaliśmy, czyli tylko w majtkach i podkoszulkach,
pobiegliśmy ratować z pożaru dziewczyny. Od razu zorientowałem się,
gdzie znajduje się źródło dymu i razem z Józkiem Wójtowiczem pobiegliśmy
po schodach na poddasze. Na desce do prasowania, pod niewyłączonym
żelazkiem (do prasowania), tlił się koc, dymiąc obficie. Za mną i za Józkiem
pobiegły również Halinka i Elizabeth – w nocnych koszulkach, prawie
przezroczystych. Po ugaszeniu pożaru było trochę śmiechu i uciechy na
magazynowanych tutaj materacach. Na drugi dzień cały nasz pluton biorący udział w ratowaniu został obdarowany przez dziewczęta ogromnym
tortem – jak koło od wozu – po który poszło dwu chłopaków z nosiłkami.
Od tamtej pory zaprzyjaźniłem się z Halinką, a Józek z Elizabeth. Halinka
była z pochodzenia Polką i można było się z nią swobodnie porozumieć
w ojczystym języku. Józek miał trochę trudności, ale również dogadywał
się ze swoją Elizabeth.
Po drugiej stronie ulicy, w obszernym budynku, znajdował się klub
żołnierski, gdzie oprócz picia piwa, tańców i opowiadania kawałów można
było zająć się czymś pożyteczniejszym, jak na przykład majsterkowaniem.
Postanowiłem wykorzystać te możliwości i spróbować swoich uzdolnień
w metaloplastyce. Z blachy po puszkach, których było mnóstwo, gdyż
żywność, jak wspomniałem wcześniej, była przywożona ze Stanów, wyciąłem i zmontowałem polskiego orła. Modelowałem cierpliwie każde
piórko, każdy detal, nie szczędząc trudu. A że blacha była z jednej strony srebrzysta, a z drugiej złocista, mogłem wymodelować złoty dziób,
koronę i pazury, a skrzydła i inne pióra srebrne. Gdy zobaczył to pewien
amerykański sierżant (Hawajczyk), uparł się, abym sprzedał mu tego orła,
bo on ma żonę Polkę i chciałby wysłać jej to w prezencie. Mając głęboko
zakodowaną dumę narodową, nie mogłem handlować takimi rzeczami, jak
godło państwowe i dałem mu to za darmo z życzeniami dla jego żony.
Gorąco mi dziękował i przez następnych kilka dni obficie poił piwem.
Hawajczyków było sporo i to z nimi graliśmy w wolnych chwilach w siatkówkę, bo dla Amerykanów z kontynentu była to gra mało popularna.
Hawajczycy byli niewysocy, ale cholernie sprawni, tak że trudno było
z nimi wygrać. Moje i Józka ścięcia (Józek był jeszcze wyższy ode mnie)
odbierali bez problemów.
Dowódcą kompanii był porucznik Wilczyński (z obozu jenieckiego
w Murnau). Oprócz niego było również dwóch podporuczników z Ludowego
Wojska Polskiego (uciekli z Polski). Jeden nazywał się Kinderman, a drugi
Dzieciuchowicz. Dziwiła nas nieco ta zbieżność nazwisk, ale udawaliśmy, że
nie dopatrujemy się w tym żadnych śmieszności. Praca nasza w Bad-Tolz,
jako wartowników, polegała na pilnowaniu budynku klubowego, ogromnego
sklepu dla Amerykanów, siedziby CIC (taka ich policja polityczna), stacji
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wodociągów, naszych i amerykańskich kwater oraz na nocnym patrolowaniu ulic w mieście. Wypłatę otrzymywaliśmy co tydzień w postaci tak
zwanych pijexów (takie różne duperele, jak papierosy, tytoń, czekolada),
no i żołd w postaci bonów dolarowych. Amerykanie, chcąc uchronić swoje
prawdziwe pieniądze przed inflacją, nie dopuszczali na tereny okupowane
oryginalnych dolarów, tylko tak zwane dolary okupacyjne. Za pieniądze
te można było kupować wszystko, ale tylko w sklepach amerykańskich.
Szefem tego ogromnego sklepu był kapitan Kunycky, nielubiący Polaków,
a nawet wrogo się do nas odnoszący. Niektórzy koledzy, obdarzeni talentami spekulacyjnymi, wymieniali te niby dolary na marki, u cwanych
Niemców zajmujących się handlem na czarnym rynku. Czarnoskórzy
żołnierze amerykańscy upodobali sobie niemieckie blondynki. Przeważnie
mieli po dwie lub trzy przyjaciółki, a niektórzy nawet więcej. Mogli sobie
na to pozwolić, bowiem ich uposażenia było prawie dwa razy wyższe od
naszego, gdyż byli żołnierzami frontowymi, obficie obwieszonymi różnymi
medalami i orderami. Taki amerykański żołnierz był w stanie utrzymać
całą niemiecką rodzinę, co ochoczo wykorzystywały białe panienki i wdowy, nawet z tych tak zwanych lepszych domów. Dla amerykańskiego
Murzyna biała kobieta to był nie lada rarytas, bo nikt ich tutaj nie karał
ani nie zakazywał takich romansów. Działo się tak w myśl zasady podanej
przez generała „Ike” (Eisenhowera): „Z mężczyznami twardo, z kobietami
łagodnie – chłopcy”. W Ameryce taki Murzyn romansujący z białą dziewczyną mógłby być zlinczowany lub trafić za kratki. Pamiętam, gdy zajmowaliśmy kwatery po Murzynach w miasteczku Feucht7 (tam, gdzie była ta
zniszczona fabryka amunicji artyleryjskiej), to Murzyni całe umeblowanie
kwater chcieli oddać swoim dziewczynom, na co my nie mogliśmy pozwolić. Gdy stanąłem z karabinkiem w ręku w drzwiach domu, z którego
usiłowano wynosić meble, zbliżył się do mnie ogromny Murzyn (sięgałem
mu zaledwie do ramienia), z nabiegłymi krwią ślepiami i otwartą brzytwą
w ręku, wrzeszcząc: „Goo”. Jako że byłem uzbrojony, popatrzyłem na to
indywiduum nieco ironicznie, ale zorientowałem się, że Murzynisko jest
pijane i gotowe na wszystko. Nic mi nie pozostało, jak tylko zarepetować
karabin, a lufę skierować w jego wielki brzuch. Oczywiście w ostateczności
przestrzeliłbym mu kolano, bo nie byłem pewien, co by ze mną zrobił sąd
amerykański. Murzyn, widząc moje zdecydowanie, jakby nieco otrzeźwiał,
schował brzytwę do kieszeni, popatrzył na mnie złym wzrokiem, odwrócił
się i odszedł. Porucznik Wilczyński, patrząc na to z okna – jak później
opowiadał – struchlał ze zgrozy, widząc tego wielkiego Murzyna i jego
brzytwę. Już widział w swojej wyobraźni mnie z odciętą głową staczającą
się na chodnik. Uspokoiłem go, mówiąc, że jeśli nie dałem się zabić przez
całą wojnę, to i teraz byle Murzyn nie uciąłby mi głowy.
7

Miejscowość położona na południowy wschód od nieodległej Norymbergi.
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Gdy byliśmy jeszcze na placówce w miejscowości Feucht, zbuntował się
nam Gienio Samolik (ten partyzant „od Gór Świętokrzyskich”). Ostatnio
Gienio strasznie się rozpił, sięgając po trunki mocniejsze od piwa, a co
gorsze – zakochał się w jakiejś szesnastoletniej panience. W końcu zamieszkał z nią razem na kwaterze. Dowództwu to się nie podobało (również
współlokatorom) i nakazano Gieniowi odprowadzenie dziewczyny do jej
rodziców. Gienio, zaciekły w swoim uporze, opuścił kwaterę i zamieszkał
(nadal z dziewczyną) w namiocie, który postawił na trawniku. Dowódca
kompanii postanowił przerwać tę sielankę i kazał nam (jego kolegom) usunąć
namiot i dziewczynę z rejonu zakwaterowania. Gienio, oprócz dziewczyny
(Niemki), miał spory zapas piwa i whisky, tak że nigdy nie trzeźwiał. Oprócz
tego miał ze sobą swój służbowy karabinek i skombinowaną dodatkową
amunicję. Namiot ogrodził sznurkiem i zapowiedział, że jeśli ktoś ośmieli
się przekroczyć ten sznurek, będzie do niego strzelał. Sprawa stała się
poważna. Porucznik zaapelował do mnie i do mojej przyjaźni z Gieniem,
abym wytłumaczył Samolikowi, na co się porywa, i powiedział mu, aby do
rana wytrzeźwiał i zlikwidował namiot, a dziewczynę odprowadził do jej
domu. Dotychczas do namiotu miałem wstęp tylko ja, ale moje tłumaczenia
nie docierały do stale zapijaczonej łepetyny Gienia. W końcu nawet mnie
zabronił wstępu do namiotu. Zgodnie z rozkazem dowódcy kompanii rano
otoczyliśmy namiot, mając zamiar nawet siłą zmusić Gienia do uległości.
Zaproponowałem porucznikowi, że jeszcze raz spróbuję porozmawiać
z Gieniem. Gdy przekroczyłem graniczny sznurek, Gienio ostrzegł mnie,
że będzie strzelał. Odpowiedziałem mu: „To strzelaj idioto, ja chcę tylko
uratować ci życie, bo mamy rozkaz, aby zrobić z tym porządek”. Gienio
rozejrzał się wokół i zobaczył, że jest otoczony ze wszystkich stron przez
chłopców z karabinami (bez amunicji). Ja szedłem dalej, aż zbliżyłem się
do Gienia, odebrałem mu karabin i poklepałem po gębie. Gienio, napompowany od kilku dni piwskiem, nie zdążył do rana całkiem wytrzeźwieć
i pewnie dlatego rozpłakał się. Kierowca odwiózł dziewczynę do domu.
Gienia wyrzucono z kompanii wartowniczych. Wyrzucono również Józka
Koczubę (górala), który wciąż łapał nowego trypra po każdej, dosyć kosztownej kuracji penicylinowej. Nie mam pojęcia, w jaki sposób ci chłopcy
urządzili swoje dalsze życie.
Od pewnego czasu intensywnie przygotowywałem się do matury.
Każdy wolny czas poświęcałem na naukę. Nawet zaniedbywałem swoją
Halinkę. Przed kilkoma miesiącami do kancelarii naszej kompanii wpłynęło
zawiadomienie, że w Monachium powstała komisja egzaminacyjna składająca się w większości z profesorów Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej,
przed którą można zdawać (ważne na całym świecie) egzaminy maturalne.
Główny nacisk musiałem położyć na matematykę i inne przedmioty ścisłe,
gdyż moja wiedza z trudem zdobywana w tomaszowskim gimnazjum
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przez tę cholerną wojnę poszła niemal całkowicie w zapomnienie. Bardzo
mi pomogli w tych przygotowaniach por. Wilczyński i ppor. Kinderman
(obaj artylerzyści). Wreszcie 8 maja 1947 r. pojechałem pełen tremy do
Monachium. Jak szybko się zorientowałem po pierwszych pytaniach, komisja
egzaminacyjna nie wdawała się w zawiłości poszczególnych przedmiotów,
a chciała posiąść informacje o ogólnym poziomie, zasobach wiadomości
i inteligencji delikwentów. Z matematyki przepytano mnie z dziedziny
trygonometrii. Sinusy i cosinusy miałem obkute na blachę dzięki pomocy
artylerzystów. Z języka francuskiego odpowiedziałem na jedno czy dwa
pytania i to wystarczyło, gdyż moja egzaminatorka miała większą tremę
ode mnie. Pewnie wyobrażała sobie, że mogłem całą wojnę przebywać we
Francji i wolała nie ryzykować dłuższej konwersacji. Z innych przedmiotów również przebrnąłem bez problemów. Udało się!!! Uzyskałem dyplom
„bakałarza” z ogólną oceną „dobry” (Diplôme de baccalauréat). Świadectwo wypisano w trzech językach, które ostrożnie złożyłem i schowałem
głęboko do kieszeni.
Od kilku tygodni otrzymywałem listy od brata, który wyraźnie dawał
mi do zrozumienia, że nasz dowódca „Wiktor” szykuje wyprawę całego
oddziału przez Czechosłowację do Niemiec, a ja, gdybym przyjechał do
Polski, byłbym ich przewodnikiem. Poważnie zastanawiałem się nad tą
propozycją, ale wciąż nie byłem ostatecznie zdecydowany. Oczywiście listy
te nie były adresowane do mnie, tylko na panią Helenę Łabudę (czy jakoś
tak), sympatię (przyjaciółkę) mojego znajomego, byłego leśnika z Polesia.
Często u nich bywałem (mieszkali w mieście), a leśnik opowiadał o wspaniałościach Polesia, jego borach, lasach i moczarach. Jak wynikało z tych
opowieści, pan Kazimierz był zakochany w Polesiu, rozlanych szeroko
rzekach, ptakach i innym zwierzu, od którego roiło się na Polesiu. Poza
tym potrafił wspaniale opowiadać, trafnie oddając urok, czar i romantyzm
tamtejszych terenów.
Były również propozycje wyjazdu na okupację Japonii. Po trzech latach służby obiecywano obywatelstwo amerykańskie. Miałem cholerną
ochotę na taką przygodę, ale nie potrafiłem namówić żadnego z kolegów.
Po prostu bali się tej okupacji, twierdząc, pewnie nie bez racji, że jeżeli
Amerykanie chcą tam zwabić Polaków, to pewnie nie bardzo sobie radzą
z japońskimi „samurajami”. Taki zacietrzewiony żółtek mógłby ci za byle
co rozpruć brzuch – argumentowali. Istniała też możliwość wyjazdu do
Egiptu, gdzie wujek Zbyszka Olbińskiego prowadził przedsiębiorstwo
transportowe. My, jako kierowcy, jeździlibyśmy tam ogromnymi ciężarówkami po Afryce, rozwożąc rozmaite towary wzdłuż Nilu, zapuszczając się
również na bezdroża Sahary i Libii. Jednak Zbyszek nie zdecydował się,
a szkoda. Można byłoby zobaczyć kawał świata, przeżyć nowe przygody
i doznać mocnych wrażeń.
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Wspomnienia z żywota człeka poczciwego. Część III...

I tak powoli, ale ustawicznie, dojrzewałem do powrotu na ojczyzny
łono. Miałem już 25 lat życia za sobą i był najwyższy czas, aby pomyśleć
poważnie o przyszłości. Ale w ten sposób to myślałem tylko czasami.
W rzeczywistości wcale nie było mi pilno do poważnej, lecz nudnej egzystencji. W powrocie do Polski też nie widziałem świetlanej przyszłości. Co
tu dużo gadać, my, akowcy, wojnę tę przegraliśmy z kretesem i nie ma
na to rady – w myśl fraszki: „Zdrowie swoje tracił ku chwale ojczyzny –
pozostał mu ischias, no i stare blizny”. Pozostając tutaj, a nawet emigrując
gdzieś dalej, zawsze czułbym się przybłędą, pariasem i obcym. I tak źle,
i tak niedobrze. Uświadamiałem sobie, że każda, zdawałoby się, błaha
decyzja może całkowicie odmienić życie jednostki. Nie wiadomo tylko,
czy na lepsze, czy na gorsze.
Znowu dostałem list od brata, tym razem z Hamburga. Pewnie braciszek
dał go do wysłania jakiemuś marynarzowi w Gdyni (tam ostatnio mieszkał).
W liście tym już wyraźnie pisał o „Wiktorowej” wyprawie. Taka gromadna
wyprawa nie bardzo mi się podobała, ale jak wódz tak planuje, to chyba
ma rację. W tym miejscu należałoby wspomnieć o podobnej wyprawie
zorganizowanej przez „Podkowę” z Zamojskiego. Wybrali się samochodem ciężarowym, ale w Czechach wpadli w łapy tamtejszego UB. Przez
kilka miesięcy byli maltretowani przez Czechów, zanim przekazano ich do
Polski. W Polsce natomiast ci, co przeżyli czeskie katorgi, dostali wysokie
wyroki i posiedzieli w więzieniu po kilka lat. Jednak o tym dowiedziałem
się znacznie później, dlatego po długich debatach i przemyśleniach zdecydowałem się na powrót do Polski. Amerykanie w swojej niewyobrażalnej
politycznej naiwności nadal wierzyli Sowietom i ich uczciwym intencjom,
uważając ich nadal za wiernych sojuszników i cały ten ZSRR za normalne,
demokratyczne państwo. Zresztą zaczęły powstawać podobne kompanie
wartownicze, ale składające się z miejscowych Niemców. Nie mieliśmy
tutaj co szukać. Na powrót do Polski zapisało się nas kilkunastu. Transport
repatriantów miał odjechać z Augsburga, sporego miasta oddalonego od
Monachium o jakieś 100 kilometrów. Oczywiście musiałem wymyślić
nową wersję swojego życiorysu. Miałem zamiar wrócić jako spokojny,
nieszczęśliwy człowiek, wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec,
czyli taka ofiara wojny. W Augsburgu ledwie zdążyłem się zarejestrować,
a już otrzymałem telegram od Jadźki, siostry mojej sympatii Janeczki
Sarzyńskiej, że jest w Monachium i chciała się ze mną koniecznie zobaczyć.
Zaraz wsiadłem do pierwszego pociągu i popędziłem do tego Monachium.
Niestety, pod wskazanym adresem zastałem tylko gruzy zburzonych domów. Jadźki nie udało mi się odnaleźć. Musiałem się śpieszyć, ponieważ
wczesnym rankiem pociąg repatriacyjny ruszał do Polski. I tak dojechałem
w licznej gromadzie repatriantów do Dziedzic. Tutaj oczywiście następna
ewidencja i wypytywanie skąd, po co i dlaczego, ale w końcu wręczono
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nam darmowe bilety do podanej dowolnej miejscowości. Ja wziąłem bilet
do Gdyni, do brata Mariana. Marian mieszkał przy ul. Króla Zygmunta III,
na piątym piętrze, wspólnie z Frankiem (rybak dalekomorski) i jego przyjaciółką Gienią. Franek był starszym rybakiem, a na kutrze „Ławica” pełnił
funkcję bosmana, którego szyprem (kapitanem) był Wiktor Gorządek. Kuter
„Ławica” i jeszcze kilka podobnych należało wówczas do wujka Lucyny
Marczakównej, pana Bartosiaka, poważnego armatora z Argentyny. Mój
brat Marian pływał na tej „Ławicy” aż na Morze Północne w pogoni za
dorszem i inną rybą, aż nabawił się ostrego zapalenia stawów i musiał ze
względu na zdrowie osiąść na lądzie. Wieczorem Marian uroczyście wprowadził kapitana Gorządka z ogromną karafką wódki (około 4–5 litrów).
Z tą ogromną karafką zmagaliśmy się prawie do białego dnia. I na tym
właściwie mogę zakończyć rozdział trzeci snutej opowieści.
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Adolf Czerederecki*
Tomaszów Lubelski

„STO LAT! STO LAT!…”**

„…Sto lat!” kojarzy się z pomyślnością, z czymś udanym i w naszym
wypadku. Nasuwa się jednak także pytanie, czy w ciągu minionych 100
lat było tylko tak, jak sobie życzyli nauczyciele i specjaliści od oświaty
z prawdziwego zdarzenia: światli, uczeni, o zdrowej ambicji.
Taka rocznica skłania wielu nie tylko do gloryfikacji, ale i do krytyki,
gdyż były, niestety, także przejawy niekompetencji, które skutkowały lub
mogły skutkować szkodą dla jednostki, dla społeczności, a – górnolotnie
mówiąc – być może także dla społeczeństwa. Niechętnie wracamy pamięcią do takich, niezbyt chlubnych, wydarzeń, zwłaszcza gdy zbliża się
wielka rocznica szlachetnej i bliskiej nam szkoły. Pragniemy, by wypadło
wszystko super – luksusowo i odświętnie, podobnie jak strój, który na taką
okazję zakładamy. To oczekiwanie powszechne, ale mijające się, niestety,
z realnością. Można by z przymrużeniem oka dodać, że jest to również
sprzeczne z obowiązującą współcześnie linią rozliczania błędów przeszłości,
zwłaszcza PRL-u. Krytyka nie powinna wykluczać tzw. błędów i wypaczeń
także – a niekiedy głównie – w szkołach.
Na anomalie natknęliśmy się z żoną już na początku naszego pobytu
w Bartoszu. Ówczesny dyrektor, Stefan Gromek, zdziwił nas, nie uznając
naszego przeniesienia przez kuratorium w Lublinie. Musieliśmy interweniować po raz drugi, co jeszcze bardziej oburzyło naczelnego i ni stąd,
ni zowąd zbeształ mnie, gdy poprosiłem o zwolnienie mnie na egzamin
magisterski. Mając zgodę kuratorium, udałem się jednak spokojnie na
egzamin, który zdałem na bardzo dobry 1 września 1960 r. i wróciłem do
pracy w Bartoszu.
* Więcej o autorze: M. S z a ł a p s k i, Adolf Czerederecki – nauczyciel na całe życie, „Rocznik
Tomaszowski” 2020, t. 9, s. 263.
** Tekst został nadesłany przez córkę autora – Aleksandrę Czerederecką, do Tomaszowskiego
Towarzystwa Regionalnego im. dra J. Petera z propozycją opublikowania w wydawnictwach
Towarzystwa.
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Niebawem nawiązałem przyjazne stosunki z Mieczysławem Klimczakiem,
który był nauczycielem biologii, a zarazem sekretarzem partii. Chętnie
i bardzo szczerze rozmawiał ze mną na temat swojego pobytu w obozie
i cudownego ocalenia stamtąd. To głównie dzięki niemu skończyło się
dyrektorowanie pana Stefana Gromka, gdy na plenarnym posiedzeniu
nauczyciele nie tylko bardzo krytycznie oceniali swego dyrektora, ale
wręcz żądali jego ustąpienia ze stanowiska. Niewiele by mogli zrobić,
gdyby nie wspomniany kolega Klimczak. Oskarżył on wręcz dyrektora
o nakazywanie uczniom donoszenia mu na nauczycieli wszelkich błędów
politycznych. Nie pomogły zaprzeczenia dyrektora, gdyż Mieczysław
Klimczak wymienił nazwiska konkretnych uczniów, którzy zwierzyli mu
się ze wspomnianych poleceń dyrektora.
Cały przebieg buntowniczego zdarzenia osobiście protokołowałem.
Byłem wzywany przez panią z kuratorium do zmiany protokołu na korzyść dyrektora. Oburzony powiedziałem, że nie tylko nie zmienię niczego
na korzyść, ale dodam jeszcze inne, znane mi, poważne błędy dyrektora.
Daremnie prosili mnie o to samo także miejscowi przedstawiciele partii.
Ostatecznie kuratorium zgodziło się na zmianę dyrektora, z zastrzeżeniem,
że „będzie to już ostatni raz” (co stanowiło aluzję do zmiany poprzednika
Stefana Gromka).
Szczęśliwie nie zaszła potrzeba zmierzenia się z tym wyzwaniem, bo
następcę, Zygmunta Twarowskiego, wszyscy zaakceptowali jako dobrego,
życzliwego i szczerego zwierzchnika. Osobiście odczuwałem do niego przyjaźń, on mnie także polubił. Nie zraził się nawet, gdy nie zgadzałem się
wstąpić do partii, co mi proponował, a ja powiedziałem: „Jestem religijny,
chodzę do kościoła”. Dyrektora Twarowskiego lubili także uczniowie, np.
Janusz Nagórny, który z nim na lekcjach historii bez obawy polemizował,
o czym wspominał mi później, już gdy był profesorem na KUL-u.
Sięgając jeszcze głębiej w przeszłość, warto wspomnieć jako osobliwy i wprost niewiarygodny dziś nakaz ukończenia matury tym, którzy
zgodzili się budować ustrój proradziecki (peerelowski). Przykładem była
historia mojego kolegi z klasy, który popełniał rażące błędy ortograficzne,
a polonista (Józef Plechta) z powodu interwencji władz partyjnych musiał
wystawić mu pozytywną ocenę na maturze. „Zróbcie wyjątek na naszą
odpowiedzialność, bo ten uczeń ma już załatwione studia w Moskwie”.
Zupełnie podobnie działo się z mianowaniem dyrektorów. Do takich
należał Jan Hałasa. Chętnie, rzeczowo i kompetentnie wypowiadał się
o sprawach gospodarczych. Pod tym względem był też bardzo ambitny
i troskliwy, godny uznania. Dbał o estetykę szkoły – za jego dyrektorowania panowała wzorowa czystość na korytarzach, w klasach, gabinetach.
Doprowadził do ponownego ogrodzenia olbrzymiej przestrzeni wokół
terenu należącego do Bartosza, stworzenia boiska sportowego, dobudowy
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do budynku głównego ogromnego skrzydła przydatnego nie tylko do zajęć
sportowych, ale także różnych akademii. Utrzymywał też przez wiele lat
cieplarnię, która służyła na potrzeby kuchni szkolnej, i podejmował wiele
innych cennych inicjatyw z tego zakresu.
Wszystko to powiedziałem mu kiedyś w prywatnej rozmowie, gdy od
dłuższego czasu obaj byliśmy już na emeryturze. „A jakie było za mnie
wychowanie patriotyczne!” – dodał z dumą. „W duchu radzieckim” – uzupełniłem, oszołomiony tą samooceną. Świadczy ona, że nie miał pojęcia
o wychowaniu ani krytycyzmu w ocenie pełnionej przez siebie roli. Jako
nauczyciel geografii w zasadzie nie pytał uczniów, rzadko przeprowadzał
pełne wykłady, raz wizytacja przyłapała go na braku rozwieszonej mapy
na lekcji. Zdarzało się też, że opuszczał klasę, by załatwiać sprawy gospodarcze. W moim przekonaniu doskonale sprawdziłby się w pełnieniu
funkcji administratora, lecz nie został osadzony na stanowisku, do którego
miał odpowiednie predyspozycje.
Także Henryk Soluch nie nadawał się do pełnienia funkcji naczelnego
dyrektora z powodu słabej znajomości pedagogiki i braków w zakresie
metodyki nauczania. Powinien był otrzymać to stanowisko znacznie bardziej światły i życzliwy dla nauczycieli Zenon Steczkiewicz, który jako
zastępca wyróżniał się dużą wiedzą dostosowaną do potrzeb ówczesnych
czasów. Przysłużył się szkole m.in. założeniem pierwszej pracowni komputerowej. Z kolei wyrazem uwstecznionej postawy Henryka Solucha
było wytrwałe utrzymywanie i wspieranie rusycystów w okresie, gdy
nauka języków zachodnich stała się szczególnie przydatna w kształtowaniu kariery zawodowej i w życiu codziennym. Pomagała mu w tym
aktywnie jego zastępczyni, Zofia Umińska, przestrzegając uczniów, by nie
wybierali dwu języków zachodnich, bo sobie nie poradzą z ich nauką.
A jak sobie radzili uczniowie przedwojenni, którzy otrzymywali klasyczne wykształcenie gimnazjalne obejmujące cztery języki? Sam coś wiem
o nauce kilku języków (z konieczności związanej z losami wojennymi)
– w pierwszych klasach szkoły podstawowej na Podolu uczyłem się kolejno ukraińskiego, rosyjskiego, łaciny, niemieckiego i polskiego (którym,
muszę przyznać, w dzieciństwie niewiele się posługiwałem, zwłaszcza
w formie literackiej).
Jako wieloletni pedagog tej szkoły szczególnie odczuwałem przypadki
krzywdzącego traktowania uczniów, braku wsparcia dla ich nieprzeciętnych (a nieraz wybitnych) uzdolnień, a nawet obniżania sprawowania
za zbyt śmiałe, ale niestety, słuszne zwracanie uwagi. Przykładem może
być obecny solista opery poznańskiej Tomasz Raczkiewicz, który miał
konflikt z nauczycielem wychowania muzycznego w Bartoszu. Wyróżniał
się już jako uczeń szkoły podstawowej wystąpieniami na niektórych uroczystościach w kościele Matki Bożej Szkaplerznej (tzw. starym kościele).
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Podziwiałem go i wykorzystywałem jako talent, gdy zadawałem przygotowanie na pamięć fragmentów większych utworów i drobnych wierszy.
Tomek opracowywał je bardzo atrakcyjnie w formie wokalno-muzycznej.
Po wspomnianym konflikcie i obniżeniu sprawowania z powodu „pouczania nauczyciela” przeniósł się do Zamościa, gdzie zdał maturę i dostał się
na studia do Poznania. Jego praca dyplomowa została opublikowana jako
książka Rozważania o śpiewie kastratów. Jej egzemplarz dostałem od niego
w prezencie wraz z dedykacją.
Jeszcze gdy był uczniem liceum w Zamościu, przyszedł specjalnie do
Bartosza i zaproponował, że wyręczy mnie w prowadzeniu lekcji. Zaprosiłem
na nią dyrektora Solucha, odpowiadając na jego propozycję, by – jeśli któryś
nauczyciel sobie życzy, nie czekając na jego hospitację, sam wystąpił z tą
inicjatywą. Lekcja wypadła śpiewająco (także w dosłownym znaczeniu).
Miała charakter syntezy. Tomek dobrał odpowiednią muzykę do wybranych
fragmentów Pana Tadeusza oraz drobnych utworów poetyckich i wykonał
je. Po zakończeniu lekcji dyrektor Soluch nie rzekł ani słowa – zarówno
nauczycielowi, jak wykonawcy. Widać – zaniemówił z wrażenia.
Tak samo jak Tomasz Raczkiewicz w muzyce, w twórczości literackiej
wyróżniał się Tomasz Wybranowski – bardzo zdolny, tworzył poezję już
w szkole podstawowej. Był uznawany za trudnego ucznia, między innymi z tego powodu, że niewystarczająco rzetelnie przykładał się do nauki
wszystkich przedmiotów, był skłonny opuszczać nieciekawe dla niego
lekcje, a uczestniczyć głównie w tych, które mu odpowiadały. Po latach
sam zaczął wydawać w Irlandii pismo „Wyspa”, którego egzemplarz mi
przysłał. Inny niespokojny duch, o wyjątkowym talencie satyrycznym,
Roman Białonoga, nie znalazł niestety możliwości realizacji swojego talentu w życiu. Są jednak i tacy, których uzdolnienia i umiejętności zostały
docenione i wykorzystane, dodając blasku Bartoszowi. Wśród reprezentantów wspomnianych wyżej dziedzin warto wymienić choćby Marcina
Sendeckiego – znanego i cenionego poetę, czy Beatę Pydę – solistkę zespołu
„Śląsk”. Ze starszego pokolenia należałoby wskazać o. Wacława Oszajcę.
Zdecydowana większość absolwentów (a warto zaznaczyć, że jestem
także jednym z nich), niezależnie od tego, jak spektakularne sukcesy odniosła
w życiu po ukończeniu naszej Szkoły, wspomina lata spędzone w liceum
nie tylko jako piękny okres intensywnych przeżyć, które niesie ze sobą
młodość, ale również okres intensywnego rozwoju i inspirujących relacji.
Z wdzięcznością myśli o nauczycielach, którzy byli dla nich autorytetami
ze względu na osobowość, umiejętność dzielenia się wiedzą oraz zaangażowanie i poświęcenie, a takich, mimo zamieszczonych tu krytycznych
uwag, z pewnością nie brakowało. Należy więc żywić nadzieję, że nasi
absolwenci, odnoszący sukcesy lub narażeni na porażki, wynieśli ze szkoły
doświadczenia, które pomogły im lepiej funkcjonować w dorosłym życiu.
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Czasem arcymile zaskakują nas klasy kłopotliwe, słabe w trakcie nauki.
Do takich należała IVc z 1985 r. Przygotowuje ona co 10 lat koleżeńskie
spotkania. Organizatorzy, panowie Andrzej Gęborys i Marian Szałapski oraz
pani Elżbieta Wanciszewicz, przyjeżdżają specjalnie po mnie, a po przyjęciu
odwożą do domu. Ostatnio byłem na spotkaniu tej klasy w czerwcu 2015 r.
Sto lat to szczególna okazja do składania życzeń. Życzę Bartoszowi,
by rozwijał się, wolny od rozgrywek politycznych. Jest to możliwe, gdy
będzie kształtował samodzielność myślenia, tworzył przyjazną atmosferę,
dostrzegał talenty i stwarzał podstawy do realizowania zainteresowań
zarówno u uczniów, jak i przedstawicieli grona pedagogicznego.
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Ks. Edward Walewander
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

CURRICULUM VITAE MEAE SACERDOTALIS,
CZYLI MOJA DROGA DO KAPŁAŃSTWA
I JEGO SPEŁNIANIE
Moja droga do kapłaństwa, jej etapy i potem praca duszpasterska
przypadły na czas wielkich przemian w dziejach Kościoła powszechnego.
Urodziłem się bowiem w 1947 r., kilkanaście lat przed rozpoczęciem Soboru
Watykańskiego II (1962–1965), wzrastałem zaś w okresie wprowadzania
w życie jego nauki i postanowień. Od 1974 r. pracowałem już jako kapłan,
kiedy naukę soborową poczęto w pełni realizować. Był to czas szczególnych zmian i reorganizacji w życiu Kościoła. Odchodził wtedy do historii
stary porządek w liturgii, a pojawiał się nowy sposób celebrowania, można
powiedzieć bliższy wiernym. Sobór Watykański II stał się niewątpliwie
najważniejszym wydarzeniem w dziejach współczesnego chrześcijaństwa.
W jego wyniku Kościół katolicki uległ tak poważnym przeobrażeniom, że
pojawiły się nawet wyraźnie dystyngujące określenia: Kościół przedsoborowy
i Kościół posoborowy. Oceny Soboru wahają się od nadzwyczajnego entuzjazmu do wręcz ostrej krytyki. Ta wielka reforma religijna dokonywała się
niemal na moich oczach. Wszystkie te sprawy, w mniejszym lub większym
stopniu, odbijały się jakoś także na moim życiu.
W moich natomiast codziennych działaniach i pracy na ogół wszystko
było takie bardzo zwyczajne, poniekąd powszednie. Wydaje mi się jednak,
choć może to zabrzmi nieskromnie, że nad moją kapłańską codziennością
unosił się jakiś znak powołania Bożego, a także widoczne działanie Bożej
Opatrzności. Zawsze starałem się i staram odpowiadać na związane z tym
wyzwania w mojej codziennej duszpasterskiej zwyczajności, oczywiście na
miarę moich słabych, bo ludzkich, sił. Wiem jednak, że „wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13), „moc bowiem w słabości się
doskonali” i wystarczy mi Jego łaski (por. 2 Kor 12, 9).
Moi rodzice i najbliżsi członkowie rodziny nie odznaczali się jakąś wyjątkową gorliwością religijną. Najbardziej pod tym względem odznaczała
się z pewnością moja rozmodlona Mama, która od dzieciństwa w sposób
szczególny formowała mnie religijnie. Była jednak tak skromna, że nigdy
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bodaj nawet nie pomyślała i nie marzyła, że kiedyś zostanę księdzem.
Z drugiej jednak strony wiem, że już przy moich narodzinach, a nawet
wcześniej, ofiarowała mnie Bogu. Wiele znaczą także dla mnie słowa, które
kiedyś Bóg skierował do swego wybranego ludu: „Wybrałem was i znalazłem upodobanie w was nie dlatego, że byliście wielkim narodem, ale
właśnie dlatego, że ze wszystkich jesteście najmniejszym” (por. Pwt 7, 7).
Przed laty, w pewnym zaprzyjaźnionym gronie, wyznałem wprost,
że bardzo lubię, jak to określiłem, odprawiać kościelne nabożeństwa,
zwłaszcza wystawienie Najświętszego Sakramentu, jak też te mniejsze,
które nazywane są powszechnie paraliturgicznymi. Obecna przy tym moja
Mama powiedziała wówczas: „Kiedy byłam w ciąży, powierzałam Cię
opiece Bożej, zwłaszcza w momencie, gdy kapłan uroczyście błogosławił
wiernych Najświętszym Sakramentem”.
Może to dzięki Mamie kocham Eucharystię. Z wielką radością za każdym razem staram się sprawować Najświętszą Ofiarę. Szczególnie chętnie
uczestniczę w wystawieniu Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza tym –
że tak powiem – pełnym, czyli w monstrancji. Nie zdarza mi się, abym
przeszedł obok mijanej świątyni, nie wstąpiwszy do niej choćby na krótką
adorację. Moja pobożność ma różne źródła, ale z pewnością najważniejszy
był dom rodzinny, zwłaszcza prosta i szczera oraz głęboka pobożność
mojej Mamy. To ona nauczyła mnie pierwszych słów modlitwy i znaku
krzyża. Ciągle idę niejako za jej przykładem.
Kiedy zastanawiam się nad powołaniem do służby Bogu, to w pierwszej kolejności wspominam właśnie najbliższe mi osoby, które – każda na
swój sposób – wpłynęły na mój duchowy rozwój w drodze do kapłaństwa,
a później w pełnieniu owego świętego mandatu. Są to przede wszystkim
moi rodzice i rodzeństwo, a następnie bliżsi i dalsi krewni. Bardzo bliscy
sercu są mi także sąsiedzi, prawdę mówiąc każdy pojedynczy człowiek,
zwłaszcza ten żyjący w mojej rodzinnej miejscowości. Wielu z tych ludzi,
których zapamiętałem, pozostaje w moich oczach jako osoby niemalże
święte, które codziennie zmagały się w walce o dobro. Ich życie było
często wyjątkowo skromne, ale zawsze pobożne. Wszyscy odznaczali się
szlachetnością i wzajemną życzliwością. „Z wielką ufnością odnoszę się
do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość” – powtarzam z przekonaniem te słowa, które św. Paweł skierował
do mieszkańców Koryntu (2 Kor 7, 4).
Dokonując pewnego bilansu własnego życia, czyli formułując ocenę
swoistego curriculum vitae (to łacińskie wyrażenie, skracane jako CV,
oznacza ni mniej, ni więcej jak bieg życia), jestem wdzięczny Bogu, że
moje życie przybrało taki, a nie inny bieg i sens. Było wyjątkowo bogate
i przyniosło mi wiele przeżyć i doświadczeń. Czy mogłem się spodziewać,
że spotka mnie aż tyle dobrego? Przeżyłem wiele nieoczekiwanych zda-
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rzeń. Niektóre zapewne mogłyby przybrać inny obrót, gdybym ja sam był
inny. Stało się jednak tak, jak się stało, bo ja jestem taki, jaki jestem. Wiele
spraw wydarzyło się dlatego, że były po ludzku zaplanowane, zamierzone,
ale później niekoniecznie wychodziło mi to na dobre. Większość jednak
zdarzeń rozwinęła się w sposób naturalny i były to wydarzenia, które
zrządził Bóg. Wspomnienie takie dowodzi, że nie ja kierowałem swoim
życiem, lecz zawiadywał nim sam Bóg. Żałuję wielu potknięć, które wynikały przede wszystkim z mojego uporu, ale gdyby nie wytrwałość, może
nie dotarłbym do wyznaczonego celu. W kontaktach z ludźmi przeżyłem
wiele cudownych i niezapomnianych chwil. Sam też dokonałem więcej,
niż mógłbym się spodziewać. Nie umiem jeszcze teraz wydać jakiegoś
ostatecznego i rozstrzygającego sądu o przeszłości, ponieważ zjawisko
życia i tajemnica, jaką jest człowiek, są zbyt wielkie i złożone.
W mojej rodzinie i środowisku bliższym i dalszym wiele mówiło się
o kapłanach, ale zawsze dobrze. Z czasów wczesnego dzieciństwa zapamiętałem, że kiedy ksiądz przychodził po kolędzie do naszego domu,
całowaliśmy go w rękę. Pamiętam też ten moment, byłem wtedy może
w szóstej, może w siódmej klasie szkoły podstawowej, gdy Mama zawyrokowała, że teraz już się nie całuje księdza w rękę.
Najbliższy naszemu sercu był proboszcz parafii w Tarnawatce, ks. Tadeusz Boguta, który uczył religii także w naszej szkole w Niemirówku.
Znajdowała się na krańcach jego parafii, dosłownie kilkanaście metrów
od granicy z parafią w Krasnobrodzie. Pamiętam z wczesnego dzieciństwa obrazki zapisane w mojej pamięci, gdy tarnawacki proboszcz był
wieziony przez gospodarza furmanką do Krasnobrodu. W sanktuarium
krasnobrodzkim, tuż przed odpustem obchodzonym 2 lipca z okazji
święta Nawiedzenia NMP, miał służyć pątnikom spowiedzią w konfesjonale. Wystarczyło, że jakieś dziecko zauważyło, że przez naszą wieś
jedzie ksiądz, zaraz rozlegały się okrzyki: „Ksiądz jedzie! Ksiądz jedzie!”.
Dzieci wybiegały ze swoich podwórek i śpieszyły w stronę drogi. Stały
tam potem i patrzyły. Ks. Boguta zawsze miał w ręku książkę. Dopiero
później uświadomiłem sobie, że był to z całą pewnością brewiarz. Czasem
widzieliśmy w jego dłoni także różaniec. Uśmiechał się do nas, dzieci.
Niejednokrotnie obdarowywał nas cukierkami. Ileż to było radości, że
zobaczyliśmy księdza.
Ks. Tadeusz Boguta był kapłanem zawsze bliskim ludziom, nie tylko
swoim parafianom. Bardzo lubił i szanował go mój Tata. Chętnie przywoził ks. Bogutę do naszej szkoły na lekcje religii. Później chwalił się, jak
po drodze ucinał sobie z duchownym ciekawą pogawędkę. Ten pełen
dobroci i życzliwości tarnawacki duszpasterz był zawsze moim wzorem
i autorytetem. Chciałem być taki jak on. Po wielu latach, kiedy byłem już
klerykiem w Seminarium Duchownym w Lublinie, ktoś z moich przyjaciół
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podarował mi ładną i ciepłą burkę, abym nie zmarzł, gdy będę wieziony
na lekcje religii, jak niegdyś ks. Boguta.
Innym duszpasterzem, o którym dużo mówiło się w mojej rodzinie i najbliższym otoczeniu, był proboszcz krasnobrodzki, ks. Ludwik
Liwerski, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w Dachau
i Sachsenhausen. Często podczas kazań, głoszonych wówczas z osobnej
ambony, wspominał swój pobyt w niemieckich obozach. Niejednokrotnie
rozrzewniał się przy tym do łez. Niewątpliwie i ten fakt miał także duży
wpływ na ukształtowanie się mojego wizerunku kapłana.
Z całą rodziną najczęściej chodziliśmy do kościoła w Tarnawatce, bo tu
było o połowę drogi bliżej niż do sanktuarium w Krasnobrodzie. Podczas
Mszy św. ciągle przyglądałem się ks. Bogucie i podpatrywałem, co i jak
robi. W Tarnawatce przyjąłem też Pierwszą Komunię Świętą, dlatego że
w naszej szkole podstawowej religii uczył tamtejszy proboszcz. Utkwiło mi
w pamięci zdarzenie, jak to pewnego razu, tuż przed Pierwszą Komunią
Świętą, poszedłem z kolegami do kościoła na katechezę prosto z podwórka,
na bosaka. Zawstydzony, usiadłem w drugiej ławce, aby ksiądz proboszcz
nie zauważył, że jestem bez butów.
Do kościoła w Krasnobrodzie, odległego osiem kilometrów od naszej
wsi, jechało się najczęściej wozem konnym, tylko nieliczni przemierzali tę
odległość piechotą.
Wszystkich wiernych jak magnes przyciągał do kościoła w Krasnobrodzie
cudowny obraz z wizerunkiem Matki Boskiej zwanej Krasnobrodzką. W Jej
cieniu i pod Jej opieką rodziło się i wzrastało moje kapłaństwo. Również
jego trwanie i owocowanie było zawsze omodlone przed krasnobrodzką
Madonną.
Wdzięczność Bogu przez Maryję często wyrażam przy różnych okazjach.
Czyż jednak można się wywdzięczyć do końca za tyle dobra i łask, które
spływają na mnie za przyczyną Matki Boskiej?
Niezapomniane są wspomnienia niedzielnych Mszy św., a przede
wszystkim odpusty w krasnobrodzkim sanktuarium, w których uczestniczyły całe rodziny. Do Krasnobrodu zwykle przyjeżdżaliśmy furmanką.
Wóz zawsze był pełen ludzi, bo Tata zabierał po drodze wszystkich, jeśli
tylko jeszcze było na wozie miejsce, a konie mogły go uciągnąć. Odcinek
drogi od lasu za Dominikanówką przez rzekę Wieprz czasami pokonywaliśmy już pieszo. Trzymało się wtedy obuwie w ręku i podciągało nogawki
spodni. Na furmankę wsiadaliśmy dopiero w Majdanie, gdzie droga już
była łatwiejsza do pokonania dla koni ciągnących wóz.
Nazwa wsi Dominikanówka, przez którą przejeżdżaliśmy, budziła we
mnie nieustanną ciekawość. To Mamie stawiałem trudne dla niej pytanie,
dlaczego wieś tak ładnie się nazywa, podczas gdy ludzie powszechnie
używają nazwy Ruskie. Odpowiedź Mamy z trudem trafiała do mojej
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świadomości. Dowiedziałem się, że wieś niemal przez dwa stulecia była
uposażeniem krasnobrodzkiego klasztoru Dominikanów. Kiedy w 1864 r.
zaborca rosyjski w formie represji po upadku powstania styczniowego
skasował klasztor, zmienił jednocześnie nazwę wsi z Dominikanówka na
Ruskie i z czasem dał ją jako uposażenie dla nowo wybudowanej cerkwi
w Krasnobrodzie. Cerkiew miała świadczyć o potędze carskiej Rosji i przyczyniać się do rusyfikacji tego terenu.
Któż opisze radość, gdy wóz z pątnikami zbliżał się ku Krasnobrodowi
aż tak, że widziało się już z oddali wieżę kościoła. Dochodzący z oddali
głos dzwonów oznajmiał, że zostało jeszcze pół godziny do rozpoczęcia
Mszy św. i podpowiadał o konieczności przyśpieszenia jazdy. Jednocześnie
radosne echo dzwonów wywoływało łzy radości u mojej Mamy, co udzielało się też pozostałym wiernym. Pożegnanie sanktuarium i cudownego,
słynącego łaskami obrazu Najświętszej Maryi Panny, było zawsze nie
mniej rzewne.
Po ukończeniu w 1961 r. podstawówki w mojej rodzinnej wsi trafiłem
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tomaszowie Lubelskim. Wyboru
szkoły dokonali rodzice, przede wszystkim Tata. Pewnie kierował się
zwłaszcza tym, że większość chłopców z okolicy szła do tej szkoły, która
dawała konkretny zawód i gwarantowała w przyszłości pewną pracę.
W szkole w Tomaszowie Lubelskim naszym nauczycielem religii był
ks. Eugeniusz Tatarczak, który pełnił jednocześnie obowiązki wikariusza
w parafii pw. Serca Jezusowego. Miasto i okoliczne wioski stanowiły wtedy
jedną wielką parafię. Naukę religii mieliśmy w małej salce katechetycznej
nad zakrystią kościoła, zwanego wówczas „nowym kościołem”.
Wspominając szkołę, można by dać niejeden przykład wzorowej i budującej postawy wielu ówczesnych profesorów. Niedzielną Mszę św. szkolną
mieliśmy zawsze o godz. 9.00. Kazanie głosił przeważnie nasz katecheta,
ks. Tatarczak. Uczniowie z uznaniem reagowali na wiadomość, że we Mszy
św. zawsze uczestniczy profesor tutejszego Liceum Ogólnokształcącego,
pan Kazimierz Piotrowski z małżonką. Nie obawiał się represji i nacisku
ówczesnych władz komunistycznych. Bardzo budowaliśmy się jego postawą, że swoim uczniom daje przykład odwagi w wyznawaniu wiary.
Również inni nasi profesorowie dawali nam niezapomniane wzorce
do naśladowania. Nie zapomnę nigdy takiego oto zajścia. Pewnego dnia
profesor języka rosyjskiego, pan Kazimierz Owsicki, poprosił podczas
lekcji do odpowiedzi ucznia, który miał duże trudności z opanowaniem
tego języka. Groziła mu dwója. Profesor mówił do niego łagodnie, zadawał
łatwe pytania, aby chłopiec mógł dobrze odpowiedzieć. Kiedy skończył
go odpytywać i postawił pozytywną ocenę, wobec całej klasy powiedział
mu: „A teraz weź te 300 zł. Oddaj pieniądze ojcu, które mi je wcisnął
do ręki, gdy przyszedł do mojego mieszkania i nalegał, bym ci postawił
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trójkę”. Cała klasa zamarła ze zdumienia. Nauczyciel nie komentował
już sprawy. Przeszedł spokojnie do dalszej części lekcji. Zachował się jak
prawdziwy pedagog. Takiego postępowania nigdy się nie zapomina. Ono
najskuteczniej formuje i rzeźbi osobowość młodego człowieka. Uczy go
zasad. Po latach przypomniałem naszemu profesorowi języka rosyjskiego
to zdarzenie i wyraziłem mu najwyższe uznanie.
Po ukończeniu w 1964 r. szkoły zawodowej naukę kontynuowałem
w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Lublinie. Jako uczeń tej
szkoły w latach 1964–1968 prawie w każdą niedzielę chodziłem na sumę do
lubelskiej Katedry. Dopiero w Lublinie zostałem ministrantem i służyłem
do Mszy św. właśnie w Katedrze. Był wtedy taki zwyczaj, że alumni pobliskiego Seminarium Duchownego przed sumą obchodzili procesjonalnie
świątynię i śpiewali psalmy. Na uczestnikach liturgii robiło to naprawdę
duże i niezatarte wrażenie, także na mnie. Przyglądałem się wówczas
tym młodym ludziom w sutannach maszerującym nabożnie. Ciągle mam
w pamięci taki szczególny moment, gdy stojąc oparty o filar przed obrazem Matki Boskiej, pomyślałem: przecież i ty możesz pójść w ich ślady.
W maju 1968 r., jeszcze przed otrzymaniem świadectwa maturalnego,
zgłosiłem się do lubelskiego seminarium. Trafiłem na sympatycznego
prefekta ks. Stanisława Wachowskiego. Przyjął mnie bardzo serdecznie.
Później, tuż po otrzymaniu świadectwa maturalnego, napisałem podanie
i zostałem alumnem Wyższego Seminarium Duchownego. Od tego momentu w sposób szczególny zaczęła się kształtować już konkretnie, jakby
instytucjonalnie, moja droga do kapłaństwa.
W seminarium lubelskim studiowałem tylko trzy lata. Nauczyłem się
tam jednak wiele nowych i pożytecznych rzeczy. Polubiłem wielu życzliwych nam wychowawców i znakomitych profesorów. O niektórych potem
napisałem wspomnienia. Zachęciłem też innych kapłanów do spisywania
relacji o moderatorach lubelskiego seminarium, którzy byli naszymi duchowymi formatorami.
W lipcu 1971 r. zostałem wysłany na dalsze studia teologiczne do
Innsbrucka, pięknego miasta w austriackich Alpach. Tu w 1974 r. ukończyłem
studia seminaryjne, 25 stycznia 1974 r. z rąk arcybiskupa Opilia Rossiego,
późniejszego kardynała, przyjąłem święcenia kapłańskie. Obroniłem też
magisterium z teologii i podjąłem studia doktoranckie. Mój pobyt w międzynarodowym Kolegium Canisianum w Innsbrucku, mieście nad rzeką
Inn, trwał siedem lat.
Austria dla mnie, obywatela kraju zza żelaznej kurtyny, była zupełnie
innym, nieznanym światem. Robiłem jednak wszystko, by niczego z mojej
rodzimej tradycji nie uronić, nie stracić, ale przeciwnie – jak zwykliśmy
mówić my, księża – ubogacać się. Tu nauczyłem się nowego patrzenia na
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otaczający mnie świat i polityczną rzeczywistość. Szczerze polubiłem moich
profesorów i wychowawców oraz międzynarodowe środowisko naukowe.
O Kolegium Canisianum i tamtejszej atmosferze studiów powstała praca
zbiorowa, w której mam spory udział autorski. W 2020 r. opublikowałem
w Innsbrucku dłuższe wspomnienie o żyjącym jeszcze regensie Kolegium
Canisianum, o. Robercie Miribungu TJ, który obchodził w dobrej kondycji
swoje 90. urodziny.
Myślę, że mam w sobie coś ze zbieracza staroci, swoistego hobbisty.
Są ludzie, którzy gromadzą stare książki, inni kolekcjonują stare monety, niekiedy zabytkową porcelanę. Ja natomiast zbieram ludzkie myśli,
przemyślenia o życiu, o szczęściu, o sztuce, a przede wszystkim o Bogu.
Opisałem i nadal opisuję koleje losu wielu ludzi. Jak to czasem bywa, pasja
zbieracza zbiega się z upodobaniami pisarskimi. Chodzi mi nie tylko o to,
by myśli i czyny ludzkie zgromadzić, spisać, ale przede wszystkim, aby
były czytelne; by je było dobrze widać, a zwłaszcza, by pozostało widoczne to, co jest w nich istotne i nieprzemijające. Wydaje mi się, że pisząc
o ludziach i zdarzeniach, próbuję realizować słowa św. Jana Chrzciciela,
który w odniesieniu do Chrystusa powiedział: „Potrzeba, by On wzrastał,
a ja się umniejszał” (J 3, 30). Trzeba zatem, by przez moje działanie rósł
drugi człowiek, a w nim coraz mocniej umacniał się i wzrastał Chrystus.
Od dawna, na ile sił mi starcza, staram się być blisko człowieka. Może
dlatego oprócz artykułów i książek naukowych, o tematyce związanej
z moją pracą zawodową na uniwersytecie, publikuję właśnie wiele na
temat środowiska mego pochodzenia. Dużo piszę na tematy związane
z kolejnymi etapami mojej edukacji szkolnej, związanej ze Szkołą Podstawową w Niemirówku, ze szkołami średnimi w Tomaszowie Lubelskim
i w Lublinie oraz środowiskami akademickimi: Wyższym Seminarium
Duchownym w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Franciszka-Leopolda w Innsbrucku oraz Kolegium Canisianum.
Na ile mogę, staram się uwiecznić i sportretować ludzi oraz środowiska,
którym tak wiele zawdzięczam.
Wracając myślą do wspomnianych szkół, napisałem wiele na tematy
biograficzne. Opracowuję chętnie życiorysy kapłanów oraz świeckich
w panoramie środowiska ich pochodzenia i życia. Za historykiem, ks.
Zygmuntem Zielińskim, od którego wiele się nauczyłem, powtarzam często,
że biografie są żywym przyczynkiem do dziejów społeczności, w której
opisani ludzie żyli i działali. Dzieje konkretnych diecezji, a także poszczególnych parafii, byłyby bardziej plastyczne, gdyby pojawiały się w nich
choćby najskromniej ujęte biografie duszpasterzy. Rzeczywistość bowiem
budują nie tyle urzędy i ich aktywność, ile konkretni, żywi ludzie. Ich opis
i charakterystyka są najbardziej plastycznym tworzywem historycznym.
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Sądzę, że wdzięczność wobec osób, z którymi byłem lub nadal pozostaję
w jakikolwiek sposób związany, jest częstym tematem moich publikacji
i kapłaństwa w ogóle. Powiem nieskromnie, że nie chciałbym być niczyim
dłużnikiem. Stąd wzięło się we mnie nieustanne poczucie spłacania długu. Staram się nikogo ze zmarłych nie zapominać, a żyjących promować.
Jako człowiek awansu społecznego pragnąłbym podobne szanse dawać
innym osobom, choćby przez ich promowanie w moich może skromnych
publikacjach. Często powtarzam za św. Pawłem Apostołem słowa: „Cóż
masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7). Im więcej lat już za mną, tym
bardziej pozostaję wdzięczny Bogu i ludziom. Jestem świadom, że niewiele
mógłbym dokonać bez pomocy łaski Bożej oraz współpracy i przyjaźni
ludzkiej. Każdy człowiek przychodzi na świat, aby wielkość Boga-Stwórcy,
która jest w nas, ukazywać ciągle innym, wręcz całemu światu. Ona nie
jest dana tylko niektórym z nas. Ona jest w każdym człowieku!
Po latach studiów i doświadczeniach życiowych dochodzę do przekonania, że posługa księdza we współczesnym świecie nie różni się zasadniczo od tej, jaką pełnił kapłan przed wiekami, a także w najbliższej nam
przeszłości. Elementy stałe są niezmienne. Oto kilka moich przemyśleń:
Należy dać się poznać człowiekowi zgodnie z jego konkretnymi potrzebami, tęsknotami i wyobrażeniami.
Trzeba dawać ofertę na miarę napotkanej osobowości, a słowa poprzeć
swą autentyczną postawą i czynem.
Nie zawsze musi to być uosobienie ideału. Ważne jest, by kapłan
jawił się w swej prawdziwej, niezafałszowanej postaci. By nie usiłował
zanegować swym postępowaniem faktu, że jest takim samym człowiekiem
jak inni. Niekiedy może o wiele więcej potrzebującym wsparcia niż ktoś
przygodnie spotkany.
Aktualną do dziś sylwetkę kapłana polskiego przedstawił trafnie nauczyciel i pisarz Marceli Motty, potomek spolszczonej rodziny francuskiej.
W 1866 r. napisał w „Dzienniku Poznańskim”: „W ogóle ksiądz, który
u nas chce zyskać szacunek, miłość i wpływ zbawienny tak na indywidua,
jako i na powszechność, nie może być istotą abstrakcyjną lub mającą swój
punkt ciężkości poza obrębem narodu, musi przeciwnie podzielać jego
najcelniejsze uczucia, żyć jego życiem, stać się integralną jego cząstką. Tak
było niemal od początków dziejów naszych, na tej podstawie narodowej
wzrosło i wychowało się nasze duchowieństwo; stąd też pewno w żadnym kraju katolickim nie ma silniejszej spójni między Kościołem i ludem,
w żadnym nie znajduje się tego zobopólnego zaufania, tej szczerej zażyłości
między świeckimi i księżmi. Dosyć spojrzeć na obecne stosunki we Francji,
w Belgii, we Włoszech, aby poznać, że zmiana pod tym względem nie
byłaby zbawienną w naszym kraju ani dla Kościoła, ani dla narodu, i że
dopóty u nas katolik i Polak będą synonima, dopóki każdy, spostrzegłszy
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gdziekolwiek księdza, z góry widzieć będzie, że pod jego rewerendą bije
serce szczeropolskie”1.
To Chrystus powołuje do służby Sobie w Kościele robotników do Pańskiej
Winnicy. Zarówno w wymiarze światowym, jak i w naszej Ojczyźnie,
jest ich ciągle za mało, a żniwo przecież wielkie (por. Łk 10, 2). Kościół
przyjmuje tych, którzy doń przychodzą z zamiarem służby, o ile tylko rokują nadzieję na dobrą pracę i budujący przykład. Reszta zależy od Bożej
Opatrzności. Podobnie zresztą jest z samą liczbą tych, którzy przychodzą.
Powołania kapłańskie i zakonne rodzą się tam, gdzie w rodzinie i w całym
środowisku życia człowieka na pierwszym miejscu jest Bóg.
Ojciec Święty Jan Paweł II, rozpoczynając swój pontyfikat, bez reszty
zawierzył Kościół i siebie Panu Bogu. Stąd to słynne wezwanie inaugurujące jego papieską misję: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”
oraz pozdrowienie: Sia lodato Jesú Cristo – „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”. Treść tego przesłania rozbrzmiewała później nieustannie
w różnej postaci: w oficjalnych dokumentach, przemówieniach i homiliach
oraz podczas rozlicznych spotkań z wiernymi na całym świecie. Benedykt
XVI, następca papieża Polaka, wciąż zalecał wyjście na pustynię, gdzie
człowiek może łatwiej zrozumieć to, co istotne w chrześcijańskim powołaniu. Papież Franciszek natomiast ciągle wzywa, by ludzie Kościoła
wychodzili na peryferie. To tam na nich i na Boże słowo czeka człowiek
ze swoją radością i nadzieją, ale też ze smutkiem i trwogą. Oto najkrótsze
z możliwych nawiązania do pontyfikatów wielkich i niezwykłych papieży
naszych czasów, którzy – każdy w inny sposób – wskazują na Chrystusa
jako punkt docelowy na drodze życia. Na tym szlaku należy jednak nade
wszystko zauważyć człowieka, nawet tego, który z nami iść nie zamierza,
bo mu jakoś nie po drodze.
Każdy kapłan, z ludu wzięty i dla ludzi ustanawiany w sprawach
odnoszących się do Boga (por. Hbr 5, 1), ciągle stawia sobie pytanie, jak
najlepiej i najskuteczniej trafić do serc i przekonań powierzonych swojej
pieczy wiernych. Do wszystkich powołanych odnosi się bowiem wezwanie
św. Piotra Apostoła: „Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go
nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na
niegodziwe zyski, ale z oddaniem” (1 P 5, 2).
Piękne wezwania do pełnego oddania się kapłana swojej misji mamy
między innymi w polskiej literaturze. Jedno z nich sformułował poeta
i powieściopisarz Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W niewielkiej nowelce
zatytułowanej Ksiądz Piotr, powstałej pod koniec XIX stulecia, ukazał
historię człowieka, który porzucił świetnie zapowiadającą się karierę wojskową i został kapłanem ofiarnie pracującym wśród ludu. To opowiadanie
1
M. M o t t y, Listy Wojtusia z Zawad. „De omnibus rebus et quibusdam aliis”. Felietony z lat
1865–1867, oprac. Z. Grot, T. Nożyński, Warszawa 1983, s. 494–496.
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o bardzo zwyczajnym życiu kapłana przyniosło autorowi ogromny rozgłos
i uznanie. Po latach pracy duszpasterskiej w skromnej wiejskiej parafii tytułowy bohater nowelki, ksiądz Piotr, wyznał: „Przez miłość Boga zacząłem
i ludzkość szeroką miłować, i tę miłość w powierzone mi dusze szczepić.
[…] Możesz być coś piękniejszego na ziemi, jak dusze Bogu i ludzkości
skarbić? A te dusze, one są gliniaste i kamieniste, ale w nich i czarnoziem
jest, one nie są złe, one są dobre. Tylko one są bardzo trudne i trzeba je
bardzo kochać i bardzo im pobłażać, i ludzkość im świadczyć. […] Mogę
śmiało powiedzieć, że do czegom się zameldował, tom spełnił; byłem,
śmiało mogę powiedzieć, dobrym księdzem, dobrym duszpasterzem”2.
Wśród kapłanów słychać obecnie wiele głosów, by w przepowiadaniu
zwracać uwagę na głoszenie prawd katechizmowych. To słuszne przekonanie wypływa między innymi z doświadczeń Kościoła na ziemiach polskich
w XIX stuleciu. Społeczeństwo polskie, podzielone wówczas na trzy zabory,
było poddawane przez zaborców silnej germanizacji bądź rusyfikacji. Do
tego osłabiano je jeszcze bardziej przez propagowanie alkoholizmu czy też
szerzenie na różny sposób niewiary. Jako antidotum zastosowano wówczas
na szeroką skalę nauczanie katechizmowe. Śmiało można powiedzieć, że
stało się ono decydującym czynnikiem, który uratował Kościół na ziemiach
polskich w trudnym okresie zaborów.
Nie dziwi zatem fakt, że również błogosławiony Grzegorz Chomyszyn,
greckokatolicki biskup stanisławowski w latach 1904–1945, w swych
znakomitych wspomnieniach pt. Dwa królestwa, które faktycznie są jego
ewangelicznym testamentem duchowym, podkreślał z ogromnym naciskiem: „Pierwszą i konieczną sprawą jest uświadomienie [wiernych]
w wierze i we wszystkich prawdach wiary i cnotach. I dlatego potrzebna
jest katechizacja, katechizacja i jeszcze raz katechizacja, i to praktyczna
w zastosowaniu do życia we wszystkich płaszczyznach bez wyjątku […].
Katechizacja w cerkwi dla młodych i starych, katechizacja w szkole, katechizacja przy protokołach ślubnych chłopów i panów. Kiedy wielu przejmuje
się liberalizmem, radykalizmem, komunizmem, niedowiarstwem, to można
powiedzieć, że główną ich przyczyną jest nieznajomość i niezrozumienie
prawd katechizmowych”3.
Nawet pobieżny rzut oka na nasze dzisiejsze polskie duszpasterstwo,
i jakiś niewielki mój w nim udział, pozwala na optymistyczny wniosek,
że polscy kapłani podejmują wiele inicjatyw, by trafić do drugiego człoK. P r z e r w a - T e t m a j e r, Ksiądz Piotr, [w:] Nowele i opowiadania, wybór i wstęp
M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Poznań 1983, s. 121.
3
G. C h o m y s z y n, Dwa królestwa, red. ks. I. Pełechatyj, W. Osadczy, Kraków 2017,
s. 352. Podobne głosy pojawiają się także gdzie indziej. Ciekawą wypowiedź na ten temat,
zatytułowaną Unbequeme Wahrheit, daje choćby niemiecka dziennikarka Christe Meves. Zob.
„Die Tagespost”, nr 15, 11 IV 2019, s. 9.
2
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wieka. Robią dużo, by być blisko niego. Ponadto starają się być, choćby
przez strój, może teraz inny niż przed laty, w pełni rozpoznawalni na
ulicy i w miejscach użyteczności publicznej. Również w ten zewnętrzny
sposób przyznają się do swojego Mistrza. To sprawia, że Chrystus i Jego
Kościół nie znikają z naszego krajobrazu.
W obecnym czasie tak wyraźnego niepokoju, jaki ogarnia człowieka
i całą ludzkość, stawiamy sobie i naszym wiernym pytanie: Do czego się
odwołać?
Kiedy Jezus Chrystus zapytał uczniów: „Czy i wy chcecie odejść?” –
wiemy, dlaczego mogli chcieć; zbyt wiele od nich wymagał – apostoł Piotr
odpowiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”
(J 6, 67–68). Dzisiejszy liberalny świat, wrogi wszelkim zasadom – poza
tymi, które zapewniają mu, złudne zresztą, bezpieczeństwo – nie chce
nawet o tym słyszeć. Ale trzeźwo myśląc, musimy przyznać, że dotąd nie
wymyślono nic lepszego niż Dekalog. Trzeba zatem wybierać. Jak zawsze.
Kapłan musi też jednocześnie pamiętać i na wszelki możliwy sposób
ludziom przypominać, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). To przesłanie jest dzisiaj
bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej w dziejach człowieka i całego świata. Dlatego potrzebny jest kapłan. Gdyby go nie było, potrzeba
by go było wymyślić.
Wracam do słów, które umieściłem na obrazkach prymicyjnych i które
uważam ciągle za program mojej misji kapłańskiej. Są one klamrą spinającą
całe moje credo w tym względzie. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by
owoc wasz trwał” (J 15, 16).
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S Y L W E Tadeusz
T KHarbuz
I – muzykant i kapelmistrz...
Henryk Welcz
Lublin

TADEUSZ HARBUZ – MUZYKANT
I KAPELMISTRZ Z MAJDANU GÓRNEGO

Tadeusz Harbuz urodził się w 1931 r. w Majdanie Górnym koło
Tomaszowa Lubelskiego w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Matki swojej
nie pamiętał, ponieważ zmarła, gdy miał dziewięć miesięcy. Ojciec był
stolarzem i jednocześnie gospodarował na niewielkim kawałku pola, co
nie było wystarczające do utrzymania dużej rodziny. Z opowiadań ojca
wiedział o dziadku i pradziadku, którzy po ciężkiej pracy na roli muzykowali. Grali różne melodie ludowe na flecie i dwurzędowej harmonii. Na
tej samej harmonii grał potem ze słuchu ojciec Tadeusza – Marcin Harbuz.
Miał też brata Czesława, który również grał na harmonii, dżezie i puzonie.
W tej samej wsi i okolicach mieszkało kilkunastu znanych i cenionych
przez społeczność wiejską muzykantów, którzy, jak się potem okazało,
mieli duży wpływ na kształtowanie i rozwój jego zainteresowań muzycznych. Jednym z nich był rolnik Jan Mazurek, który jednocześnie prowadził
w pobliskim Tomaszowie Lubelskim Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży
Pożarnej, miał też małą kapelę weselną złożoną z muzyków tej orkiestry.
Tadeusz jako mały chłopiec wsłuchiwał się w grę dorosłych i pragnął
zrobić sobie własny instrument – skrzypce, takie jakie widział na odpuście u wędrownego kramarza. Wykorzystał deski ojca stolarza i jego
nieobecność w domu, konstruując swój pierwszy instrument. Zdarzenie
miało konsekwencje w postaci zakupu przez ojca, na dwa tygodnie przed
Wielkanocą, od muzykanta ze wsi prawdziwych skrzypiec. Nauczył się na
nich na życzenie ojca grać ze słuchu melodie pieśni wielkanocnych, które
wykonał zgodnie z miejscową tradycją na Białej Górze w pierwszym dniu
Świąt Wielkiej Nocy.
Pierwszym jego nauczycielem muzyki z nut był legendarny Jan Mazurek
– kapelmistrz carskiej orkiestry dętej. Po wyjeździe Mazurka następnym
nauczycielem był wiejski skrzypek muzykant Jan Marguła. Niedługo
później wybuchła wojna, w czasie której nie rozstawał się ze skrzypcami,
a w 1944 r. założył swój pierwszy zespół – czteroosobową kapelę, która
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Tadeusz Harbuz na czele orkiestry w czasie pochodu, 1 maja 1972 r. Źródło: Zbiory
T. Harbuza

przygrywała mieszkańcom Majdanu, przeważnie w niedzielne popołudnie.
Ta muzyka rozbrzmiewała na całą wieś, przyciągając tak młodych, jak
i starszych. Zaczęły się występy na weselach i zabawach. Po zakończeniu
wojny dowiedział się o 2–3-miesięcznych kursach organizowanych dla
muzyków amatorów przez Ludowy Instytut Muzyczny w Łodzi i w 1949 r.
ukończył III stopień kursu. W roku 1950 wyjechał do pracy do Nowej
Huty, gdzie podjął się prowadzenia orkiestry. Okazało się wtedy, że ma
absolutny słuch muzyczny, doskonałą pamięć muzyczną i dużą swobodę
manualną, przydatną do gry na różnych instrumentach muzycznych.
W latach 1952–1954 odbywał służbę wojskową w Mrągowie, gdzie grał
w Pułkowej Orkiestrze Wojskowej, w której był waltornistą. Ponadto
w zespole jazzowym przy tej orkiestrze grał na kontrabasie. Po odbyciu
służby wojskowej Tadeusz Harbuz zamieszkał w Tomaszowie Lubelskim
i zaczął pracę w organizacji „Służba Polsce”. W tym czasie prowadził kilka
szkolnych zespołów instrumentalnych na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego. Ukończył zaocznie liceum i grał na różnych instrumentach
w Orkiestrze Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie. Po
odbyciu kursu kapelmistrzowskiego w 1965 r. objął na 25 lat prowadzenie
orkiestry dętej. Otrzymał w tym czasie wiele dowodów uznania dla swojej
działalności organizacyjnej. W roku 1969 przyznano mu uprawnienia instruktora kategorii pierwszej w specjalizacji kapelmistrza orkiestr dętych.
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Tadeusz Harbuz z zespołem weselnym gra na tubie w 1987 r. Źródło: Zbiory T. Harbuza

Harbuz tworzył własne utwory bazujące na miejscowym folklorze.
Najbardziej znane z nich to: Hejnał Tomaszowski – napisany na 1000-lecie
Polski, walce Biała Góra, Grażyna, marsze żałobne m.in. Na wieki, Titanic.
Zbierał też melodie z Majdanu Górnego i okolic, zapisując ich słowa i transkrypcje nutowe. Prowadzona przez niego orkiestra dęta dawała przeciętnie
50 występów rocznie. Zorganizował i prowadził orkiestry dęte w Budach,
Tarnawatce, Źwiartowie, Wożuczynie-Cukrowni, Ulhówku, Machnowie
Nowym i Narolu. W szkołach tworzył dziecięce zespoły mandolinowe,
ze skrzypcami, gitarami, akordeonami i bandżolami. W roku 1968 założył
własną kapelę tzw. stylizowaną, czyli grającą repertuar ludowy z nut, która
wzięła udział w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym. Grał w niej na kontrabasie, na skrzypcach grał Aleksander Kowal,
na akordeonie Mieczysław Kowal, a Józef Herda na bębnie. Później skład
zespołu wzbogaciły instrumenty dęte, na których grali muzycy z Majdanu
Górnego, członkowie dużej orkiestry dętej OSP Tomaszów Lubelski. Tadeusz
Harbuz grał praktycznie na każdym instrumencie dętym, najczęściej na
puzonie, trąbce, saksofonie, tubie, waltorni, barytonie. Sięgał też po akordeon, a w zależności od zapotrzebowania i składu zespołu grał także na
kontrabasie (kapela Kimaka z Woli Gródeckiej), na skrzypcach (Kapela
Bednarzy). Z Tadeuszem Harbuzem grali znani w regionie tomaszowskim
muzycy: Stanisław Kowal – skrzypce, klarnet i akordeon, Aleksander
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Kowal – skrzypce, Stanisław Harbuz – trąbka, Mieczysław Kogut – sax
alt, Stanisław Borowiec – sax tenor, Mieczysław Kowal – akordeon, Józef
Kowal – akordeon, Józef Mandziuk – klarnet, trąbka, bracia Józef i Michał
Czabanowie – trąbki, Antoni Cioch – dżaz, Marian Fus – klarnet, saksofon.
Po przejściu na emeryturę w 1990 r. nadal prowadził kameralne dęte
zespoły muzyczne, grał też z Kapelą Bednarzy na skrzypcach.
Zespoły Tadeusza Harbuza zrealizowały wiele nagrań radiowych,
obecnie trudno dostępnych, znajdujących się przeważnie w archiwach
radiowych, telewizyjnych i prywatnych zbiorach. Informacje o Tadeuszu
Harbuzie, zdjęcia jego i prowadzonych przez niego orkiestr dętych, zespołów weselnych oraz grających z nim muzykantów, a także wspomnienia
tomaszowskiego kapelmistrza znalazły się w książkach Sprzedana muzyka
i Jadąc przez Roztocze autorstwa Andrzeja Bieńkowskiego – malarza, etnografa i pisarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, laureata
nagrody Oskara Kolberga. Na płycie CD dołączonej do książki Jadąc przez
Roztocze znalazły się m.in.: suwak Graj na cały smyczek w wykonaniu kapeli
dętej T. Harbuza oraz polka Fest w wykonaniu kapeli weselnej z Majdanu
Górnego w składzie: Tadeusz Harbuz – puzon wentylowy, Marian Kowal –
akordeon, Antoni Cioch – perkusja, Mieczysław Kogut – saksofon, Stanisław
Borowiec – saksofon tenorowy.
Wychował dwóch synów i córkę, którzy również grali na różnych
instrumentach w jego orkiestrze i innych zespołach. Za swoją pracę i popularyzację muzyki otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi i odznakę
„Zasłużony Działacz Kultury”. Tadeusz Harbuz zmarł 30 listopada 2020 r.,
wkrótce po śmierci żony. Został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Tomaszowie Lubelskim.
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Jarosław Joniec
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

HISTORYK Z TOMASZOWA.
GRZEGORZ JONIEC 1971–2015

Grzegorz Joniec – historyk i socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Lublinie. W kręgu Jego
zainteresowań naukowych znajdowały
się: historia Żydów w dwudziestoleciu
międzywojennym, elity i legitymizacja władzy, problematyka informacji
i propagandy oraz komunistyczne
organy bezpieczeństwa publicznego.
Grzegorz Joniec urodził się 10 lutego 1971 r. w Tomaszowie Lubelskim.
W dzieciństwie mieszkał z rodzicami i dziadkami we wsi Przeorsk.
Grzegorz Joniec, 1994 r., Lublin
Po ukończeniu edukacji w Szkole
Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął naukę w klasie
humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego.
Był wyróżniającym się uczniem na każdym etapie edukacji. Maturę zdał
w 1990 r. i rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku historia.
W roku akademickim 1993/1994 został wpisany na Wydziale Filozofii
i Socjologii UMCS na drugi rok studiów (trzeci semestr) na kierunku
socjologia. Po zaliczeniu różnic programowych kontynuował studia
socjologiczne do końca czwartego semestru. Wówczas podjął decyzję
o przerwaniu studiów i wyjeździe do Wielkiej Brytanii. Na historii decyzją
dziekana otrzymał urlop na rok akademicki 1994/1995. Wyjechał wówczas
do Londynu, gdzie łączył naukę języka angielskiego z pracą zarobkową
umożliwiającą utrzymanie.
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Dyplom magistra historii ze specjalnością archiwistyka uzyskał
19 kwietnia 1996 r. na podstawie pracy magisterskiej „Adam Kersten –
historyk na tropach prawdy”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab.
Jana Pomorskiego. W październiku 1996 r. rozpoczął czteroletnie studia
doktoranckie w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym UMCS.
Studia na socjologii ukończył w roku akademickim 1998/1999.
3 marca 2000 r. przedstawił pracę magisterską „Elity lokalne w strukturze
władzy samorządowej na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego w latach
1918–1939”, ocenioną jako bardzo dobrą z wyróżnieniem. Jej promotorem
był prof. dr hab. Józef Styk.
W październiku 2000 r. Grzegorz Joniec ukończył studia doktoranckie.
Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie
dysertacji „Społeczność żydowska w powiecie tomaszowskim w latach
1918–1939”. Stosowną uchwałę podjęła Rada Wydziału Humanistycznego
UMCS w Lublinie 24 października 2001 r. Promotorem w przewodzie
doktorskim był prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, natomiast recenzentami prof. dr hab. Regina Renz oraz prof. dr hab. Emil Horoch. Badania
nad historią Żydów uważał za wyjątkowo złożone i trudne zagadnienie,
często z powodu rozproszenia i selektywnie zachowanych źródeł, a także
ze względu na niedostateczne rozumienie kultury żydowskiej i nieznajomość języka jidysz. Sam korzystał z tłumaczeń znanego w Lublinie Adama
Altmana. Doktoratu nigdy nie wydał drukiem, gdyż uważał tę pracę za
niedoskonałą. Na podstawie badań przeprowadzonych do pracy doktorskiej
opublikował jednak kilka artykułów dotyczących Żydów w Tomaszowie
Lubelskim w okresie międzywojennym. W materiałach z sesji naukowej
zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku ukazał się artykuł Polskie
i żydowskie elity w strukturze władzy społeczności lokalnej Tomaszowa Lubelskiego
w latach 1918–1939. Próba opisu problematyki badawczej (1999). Dwa teksty
opublikował w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym” (2003): Biblioteki
żydowskie w powiecie tomaszowskim w latach 1918–1939 i Szkolnictwo żydowskie
w powiecie tomaszowskim w latach 1918–1939 oraz w „Radzyńskim Roczniku
Humanistycznym” (2007) – Syjoniści w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim.
Zawodowo przez 13 lat był związany z Instytutem Pamięci Narodowej
– Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Lublinie. Od roku 2000 pracował w Oddziałowym Archiwum IPN
w Lublinie w Referacie Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów,
od 2006 r. na stanowisku starszego kustosza archiwalnego.
W lutym 2005 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
został powołany do międzyinstytucjonalnego zespołu specjalistów szacujących straty poniesione w wyniku drugiej wojny światowej na Lubelszczyźnie. W zespole kierowanym przez dr Janinę Kiełboń – wicedyrektora
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Państwowego Muzeum na Majdanku, przeprowadził inwentaryzację strat
wojennych na podstawie kwerend w zasobie archiwalnym IPN.
Grzegorz Joniec brał udział w wielu konferencjach i sesjach naukowych, na których wygłaszał referaty z zakresu swoich zainteresowań, m.in.
z historii myśli socjologicznej: „Inteligencja a powstanie nowoczesnego
narodu w socjologii Józefa Chałasińskiego” (sesja naukowa w Toruniu),
z badań nad legitymizacją władzy i propagandą: „Krajowa Rada Narodowa
1944–1947” (konferencja w Radomiu), „Stanisława Ossowskiego Na tle
wydarzeń kieleckich jako ostrzeżenie przed nacjonalistyczną legitymizacją
systemu politycznego w komunistycznej Polsce” (sesja w Zielonej Górze),
„Propaganda komunistyczna przed referendum i wyborami do Sejmu
Ustawodawczego na Lubelszczyźnie 1946–1947. Kampanie propagandowe
w »Sztandarze Ludu«” (sesja w Radzyniu Podlaskim). Brał również udział
w sesjach naukowych z serii „Dzieje Biurokracji”, których pokłosiem był
między innymi tekst z historii jego rodzinnego miasta: „Relacje patron–
klient w strukturze władzy lokalnej na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego
1918–1939” (Lublin–Siedlce).
14 listopada 2010 r., w dawnej siedzibie aresztu Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim, w tzw. Smoczej
Jamie, miała miejsce inauguracja działalności Izby Pamięci. Miejsce przybliża
historię komunistycznego terroru, sylwetki funkcjonariuszy aparatu represji
z lat 1944–1956, ich ofiar oraz przeciwników z oddziałów AK/DSZ/WiN.
Izba Pamięci Terroru Komunistycznego powstała dzięki inicjatywie burmistrza Tomaszowa Lubelskiego i finansowemu wsparciu Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. Jej uroczystego otwarcia dokonali Genowefa
Tokarska – ówczesna wojewoda lubelski, Ryszard Sobczuk – ówczesny
burmistrz Tomaszowa Lubelskiego oraz Jacek Welter – ówczesny dyrektor
lubelskiego oddziału IPN. Odbyła się również sesja naukowa z udziałem
autorów książki Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956 – dr. Grzegorzem Jońcem,
dr. Jackiem Romankiem i Danielem Piekarusiem. Wystawę stałą, którą
można zwiedzać w Izbie Pamięci przy ul. Lwowskiej 64 w Tomaszowie
Lubelskim, opracowali merytorycznie i plastycznie pracownicy lubelskiego
IPN-u, w tym Grzegorz Joniec.
Do najważniejszych prac Grzegorza Jońca z tego okresu należy seria
książek o Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego przygotowanych wspólnie z kolegami z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Jako
pierwsza ukazała się publikacja Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Krasnymstawie w latach 1944–1956 pod redakcją Jacka Romanka (Lublin
2008), następnie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie
Lubelskim w latach 1944–1956 pod redakcją Grzegorza Jońca (Lublin 2009) oraz
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Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944–1956
(Lublin 2011) pod redakcją Jacka Romanka.
W roku 2015 nakładem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie ukazała
się książka Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Krasnymstawie w latach 1944–1956. Słownik biograficzny, pod redakcją
R. Domoszyńskiego, G. Jońca, D. Piekarusia i J. Romanka. Publikacja została
opatrzona dedykacją: „Pamięci Przyjaciela Grzegorza Jońca – pomysłodawcy
i współtwórcy niniejszej książki”. Grzegorz Joniec zmarł śmiercią tragiczną
w lipcu 2015 r. Niech spoczywa w pokoju!
DOROBEK NAUKOWY GRZEGORZA JOŃCA
I. DRUKI ZWARTE
1. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956,
red. G. Joniec, Lublin 2009, ss. 299.
2. Wybory do Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 stycznia 1947 roku w województwie lubelskim
w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (wybór źródeł), red. G. Joniec, D. Piekaruś,
J. Romanek, wybór i opracowanie: G. Joniec, D. Piekaruś, A. Piekarz, J. Romanek, G. Stuczyński,
Lublin 2012, ss. 512.
3. Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach
1944–1956. Słownik biograficzny, red. R. Domoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Lublin
2015, ss. 368.
II. ARTYKUŁY
1. Obóz piłsudczykowski w powiecie tomaszowskim w latach 1928–1935, „Res Historica” 1999,
z. 8, s. 49–70.
2. Polskie i żydowskie elity w strukturze władzy społeczności lokalnej Tomaszowa Lubelskiego w latach 1918–1939. Próba opisu problematyki badawczej, [w:] Granice i pogranicza. Historia codzienności
i doświadczeń, t. II, red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski, Białystok 1999, s. 94–102.
3. Biblioteki żydowskie w powiecie tomaszowskim w latach 1918–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2003, nr 3–4, s. 127–130.
4. Szkolnictwo żydowskie w powiecie tomaszowskim w latach 1918–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2003, nr 3–4, s. 117–125.
5. Publicystyka i transformacje ideowe Józefa Łobodowskiego w okresie 1931–1935, „Wschodni
Rocznik Humanistyczny” 2004, t. I, s. 203–213.
6. Krajowa Rada Narodowa 1944–1947, [w:] Między Konstytucją Nihil Novi a ustawodawstwem
nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm Polski w XVI–XX wieku: materiały ogólnopolskiej konferencji
naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12–13 października 2005 roku, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2005.
7. Obraz NSZZ „Solidarność” w prasie partyjnej KW PZPR w Lublinie. Kreowanie wizerunku
wroga, [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 latach od wprowadzenia
stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006, s. 27–37.
8. Propaganda komunistyczna przed referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego na Lubelszczyźnie 1946–1947. Kampanie propagandowe w „Sztandarze Ludu”, [w:] Wobec komunizmu. Materiały
z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu w latach 1918–1989”. Radzyń
Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006, s. 209–225.

374

Rocznik Tomaszowski 10

Historyk z Tomaszowa. Grzegorz Joniec 1971–2015

9. Antypolskie kampanie prasowe w sowieckiej prasie polskojęzycznej w latach 1939–1941,
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2007, t. IV, s. 287–303.
10. Syjoniści w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”
2007, t. 5, s. 60–84.
11. Działalność Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Krasnymstawie w latach
1944–1947, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956,
red. J. Romanek, Lublin 2008, s. 174–188.
12. Konflikt w środowisku krasnostawskich komunistów w latach 1944–45, [w:] Powiatowy Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2008,
s. 79–91.
13. Ludzie krasnostawskiej bezpieki. Portret zbiorowy, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2008, s. 33–49.
14. Relacje patron–klient w strukturze władzy lokalnej na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego
1918–1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. I, red. A. Górak, I. Łuć, D. Magier,
Lublin–Siedlce 2008, s. 467–489.
15. Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w latach 1918–1939. Zarys problematyki badawczej,
„Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 6, s. 140–165.
16. Ludzie tomaszowskiej bezpieki. Portret zbiorowy, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 51–63.
17. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1945.
Powstanie, obsada personalna, struktura organizacyjna oraz główne kierunki działań operacyjnych, [w:]
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, red.
G. Joniec, Lublin 2009, s. 13–32.
18. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Lublinie w latach 1945–1947. Struktura organizacyjna i obsada personalna, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. A. Górak,
D. Magier, Lublin–Siedlce 2009, s. 279–292.
19. Powstanie oraz działalność mobilizacyjna Resortu Informacji i Propagandy w okresie PKWN.
Zarys problematyki badawczej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. III, cz. 2, red. A. Górak,
K. Latawiec, D. Magier, Lublin–Siedlce 2010, s. 587–601.
20. Ludzie kraśnickiej bezpieki. Portret zbiorowy, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 27–34.
21. Struktura organizacyjna centrali Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1945–1947,
[w:] Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin–Siedlce 2011,
s. 763–781.
III. POLEMIKI, RECENZJE, OMÓWIENIA, INFORMATORY, NOTY
1. Zbigniew Zaporowski, Między Sejmem a wiecem. Działalność Komunistycznej Frakcji Poselskiej
w latach 1921–1935, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, ss. 188, „Przegląd Sejmowy”, R. VII, 1999,
nr 2 (31), s. 117–119.
2. Joanna Janicka, Żydzi Zamojszczyzny 1864–1915, Norbertinum, Lublin 2007, ss. 360, „Wschodni
Rocznik Humanistyczny” 2007, t. IV, s. 457–463.
3. Lech Zdybel, Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, ss. 602, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2007, t. IV,
s. 484–489.
4. Lubelska wojna o Millenium. Dariusz Libionka, Lubelszczyzna, [w:] Milenium czy Tysiąclecie,
red. B. Noszczak, Warszawa 2006, s. 150–172, „Terra Incognita. Almanach polemiczno-recenzyjny
poświęcony historiografii XX wieku w Lubelskiem za 2006 rok” 2007, nr 1, s. 82–85.
5. Sowieckie jus prima noctis na Kresach Wschodnich. Mariusz Nowak, Antyziemiańskie elementy
w radzieckiej propagandzie jako przejaw manipulacji postawami społeczno-politycznymi polskiej społeczności kresowej w okresie kampanii wrześniowej oraz w pierwszych tygodniach po podboju (IX–XI
1939 r.). Próba zarysowania problemu, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. III (2006), s. 297–312,

375

J. Joniec

Rocznik Tomaszowski 10

„Terra Incognita. Almanach polemiczno-recenzyjny poświęcony historiografii XX wieku w Lubelskiem za 2006 rok” 2007, nr 1, s. 64–69.
6. G. Joniec, J. Romanek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, [w:] Informator
o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, Warszawa
2009, s. 751–781.
IV. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE, BIOGRAMY
1. Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2007, t. 5, s. 255–268.
2. Edwarda Olszewskiego wspomnienia z okresu powstania Milicji Obywatelskiej w Rudniku,
[w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red.
J. Romanek, Lublin 2008, s. 255–260.
3. Pismo Gustawa Króla „Cygana” do sekretarza obwodowego komitetu P.P.R. w Lublinie
z 10 lutego 1945 r., [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach
1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2008, s. 190–193.
4. Raport do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z dnia 11 października 1950 roku przeciwko funkcjonariuszom PUBP w Krasnymstawie, [w:] Powiatowy Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2008,
s. 210–215.
5. Raport do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z dnia
22 kwietnia 1952 roku przeciwko funkcjonariuszom PUBP w Krasnymstawie, [w:] Powiatowy Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2008,
s. 216–222.
6. Akt oskarżenia przeciwko Krzaczkowskiemu Ireneuszowi, Ulanowskiemu Romanowi oraz
Słobodzie Leonowi z dnia 31 lipca 1946 roku, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 195–199.
7. Czesław Cygler, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 251–252.
8. Henryk Słomka, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 271–272.
9. Hipolit Wojtas, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 275–276.
10. Mikołaj Głowacki, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 255–256.
11. Piotr Deryło, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 253–254.
12. Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 31 stycznia 1951 roku przeciwko funkcjonariuszom
PUBP w Tomaszowie Lubelskim podejrzanym o zabójstwo Wacka Michała buchaltera tegoż urzędu,
[w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956,
red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 213–222.
13. Raport do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie ppłk. Jastrzębskiego w sprawie chorążego Tereszczuka Józefa starszego referenta referatu III Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 22 grudnia 1949 r., [w:] Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, red. G. Joniec,
Lublin 2009, s. 205–212.
14. Stefan Maćko, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 263.
15. Stefan Pietruszyński, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie
Lubelskim w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 267–268.
16. Walerian Ochal, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 265–266.

376

Rocznik Tomaszowski 10

Historyk z Tomaszowa. Grzegorz Joniec 1971–2015

17. Akt oskarżenia z dnia 22 listopada 1946 r. przeciwko Zdzisławowi Grzelakowi byłemu kierownikowi PUBP w Kraśniku, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach
1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 189–194.
18. Raport do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dochodzenia przeciwko kpt. Kaliszczukowi
Włodzimierzowi, por. Ostaszewskiemu Arseniuszowi, plut. Wasilewskiemu Henrykowi, plut. Goleniowi
Henrykowi i kpr. Legięzie Stanisławowi z 8 września 1950 r., [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Kraśniku w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 198–207.
19. Zdzisław Grzelak, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach
1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 224.
20. Włodzimierz Kaliszczuk, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku
w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 226–227.
21. Arseni Ostaszewski, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach
1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 234.
22. Józef Pilipczuk, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach
1944–1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, s. 236–237.

377

Zmarł mgr Stanisław Franciszek Gajerski...

Rocznik Tomaszowski 10

Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

ZMARŁ MGR STANISŁAW FRANCISZEK GAJERSKI,
ZNANY I CENIONY HISTORYK I REGIONALISTA
Z CIESZANOWA
6 czerwca 2021 r. zmarł Stanisław
Franciszek Gajerski, który z nieodległego Cieszanowa z uwagą, sympatią, ale
i obiektywizmem historyka regionalisty śledził działania Tomaszowskiego
Towarzystwa Regionalnego im. dra
Janusza Petera, a w szczególności kolejne tomy „Rocznika Tomaszowskiego”.
Stanisław Franciszek Gajerski urodził
się 1 listopada 1932 r. w Cieszanowie.
Był synem Józefa i Franciszki z d. Derlat.
Ukończył studia w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie. Przez wiele
lat pracował jako nauczyciel historii
w Szkole Podstawowej w Cieszanowie.
Należał do czołowych popularyzatorów
dziejów powiatu lubaczowskiego. Był
założycielem (w 1977) i długoletnim
prezesem koła Polskiego Towarzystwa
Historycznego (PTH) w Cieszanowie.
W latach 1988–1996 pełnił funkcję prezesa oddziału PTH w Przemyślu. Był
członkiem honorowym PTH (od 2003), członkiem Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1972–1974, 1979–1990, 1996–1999). Z jego
inicjatywy w Cieszanowie w 1986 r. wzniesiono pomnik poświęcony wybitnej
historyk doc. dr Łucji Charewiczowej, a w 1990 r., w 50. rocznicę zbrodni
katyńskiej – Krzyż Katyński. Był autorem ponad 150 publikacji naukowych
i popularnonaukowych (opracowań, artykułów, recenzji, polemik)1.
1
https://elubaczow.com/2021/06/09/zmarl-stanislaw-franciszek-gajerski-znany-historykz-cieszanowa/ [dostęp: 6 VI 2021].
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Jako zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji „Rocznika
Tomaszowskiego” bardzo liczyłem się z opinią i uwagami Pana Stanisława
F. Gajerskiego na temat zawartości kolejnych tomów czasopisma tomaszowskich regionalistów. Spośród licznych listów, a korespondowaliśmy od
wielu lat, przytaczam dotyczący m.in. tomu 9 „Rocznika Tomaszowskiego”:
„Cieszanów, niedziela 18 października 2020 r.,
godz. 23.00, 8 stopni C. Spokojnie, nie pada!
Wielce Szanowny Panie Magistrze,
Serdecznie dziękuję za najnowszy „Rocznik Tomaszowski”; bardzo
istotną kwestię wydobyto i pokazano na okładce, a wiec budowę drogi na
ul. Piekarskiej w Tomaszowie Lubelskim. Podniesiony przez Beatę GałanSmól temat produkcji cegły klinkierowej i budowy dróg z takowej cegły
godny szczególniejszej uwagi!
Po pobieżnym przekartkowaniu jego zawartości, a doręczył mi go
pan mgr Tomasz Róg w piątek, mogę ogólnie stwierdzić, iż godny jest
on szczególniejszej uwagi. Gratuluje wydania tak okazałej pozycji! Uwagę
moją przykuły różne pozycje, poczynając od wydarzeń »w mieście w roku
2019«, bo ja tak po żydowsku zaczynam zawsze od końca, a to chyba
stąd, iż jestem też sprawny lewą stroną. Zestawienie tych danych robi
Pan znakomicie. Przykuło moją uwagę zdjęcie zamieszczone na s. 385,
a to stąd, iż prof. Andrzej Janeczek jest już chyba ostatnim w Instytucie
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, który jeszcze będzie mnie
pamiętał, bo w odległych czasach bywałem tam od czasu do czasu, a na
łamach redagowanego tam »Kwartalnika Historii Kultury Materialnej«
ukazywały się na bieżąco m.in. me omówienia najnowszych publikacji
tyczących problematyki poruszanej na łamach tegoż czasopisma.
Mój Boże, jak ten czas szybko zleciał!…
Przykuł mą uwagę artykuł tyczący grzebania poległych w 1939 r.
(s. 173–186), a to m.in. i stąd, iż z tego zakresu mam pewne rozeznanie, gdy
chodzi o nasz tu teren. Autor wymienił m.in. cmentarze w Cieszanowie,
Bełżcu i w Płazowie, ale chyba Autor nie był świadom faktu, iż te miejscowości przed wojną nie wchodziły w skład pow. tomaszowskiego. Na
pewno sprawą godną szczególniejszej uwagi było zwiezienie poległych do
Cieszanowa i pochowania ich na miejscowym cmentarzu.
»Recenzje«, z wyjątkiem publikacji ks. bp. Jana Śrutwy, ale to z osobliwego powodu, pozostałe przeczytałem i na ich temat mam swe zdanie!
Druga część wspomnień człowieka »poczciwego« przykuła szczególniejszą uwagę. Ciekawe dane podała Gabriela Ozimek, a uwagę przykuło
nazwisko Autorki, bo osoby noszące takowe nazwisko znam z Dzikowa
Starego, no a Dewków leży w pobliżu tej wsi. Zainteresowały mnie dane
przytoczone przez Roberta Czyża (s. 221–249), a więc ukazał Autor, jak
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starał się dr Janusz Peter uściślać różnorakie dane i na jakie napotykał
trudności. To nie to co dziś robią różne osoby imające się prac badawczych z zakresu historii! Są tam na s. 240 dane tyczące ppor. Władysława
Tabaczuka ps. Szurma, o którym w poprzednim liście panu pisałem.
Sylwetka godna szczególniejszej uwagi, a wypadł spoza szerszych badań,
bo związany był z naszym tu już terenem. Jest o nim jeszcze na s. 242!
Sporo tam danych godnych uwagi. Sporo osób tam wymienionych miałem
sposobność osobiście poznać, ale nikt nigdy nie wspomniał o żydowskim
oddziale. O obozie żydowskim w Puszczy Solskiej słyszałem. Na s. 226
w przyp. 18 bliższe dane na temat ks. dr. Edwarda Kołszuta. Był on
i w Cieszanowie na zebraniu ludzi związanych z konspiracją AK-owską.
O innych kwestiach trudno mi tu już pisać odręcznie.
Jeszcze raz gratuluję i życzę wszelakiej pomyślności w dalszej pracy
nad następnym tomem »Rocznika Tomaszowskiego«!
Brak czasu, aby na bieżąco »przetrawić« codzienną prasę, a poza tym
stale, w miarę możności staram się śledzić bieżące wydawnictwa. Ostatnio
ukazała się pozycja Henryka Wolańczyka z Narola, której zawartość po
części już »przetrawiłem«, ale to tylko dzięki temu, że podnoszone tam
sprawy nie są mi obce, a jak mają pozycję tę zgłębić ludzie młodzi, to
trudno mi sobie to wyobrazić.
Nastały ciężkie czasy! Okropnie ciężkie i jak to będzie zimę tę przetrwać
to istotny problem nie tylko mój. Na nasz już teren ta chińska zaraza już się
zakotwiczyła. List ten do Pana piszę, ale kiedy go odniosę na pocztę, trudno
mi powiedzieć. W tym tygodniu będę się starał wysłać napisane już listy.
Pogoda też nie najlepsza i to też na swój sposób odczuwam. Teraz znów
tam za oknem szumi. Może będzie lało?… W kraju sytuacja nie najlepsza.
W Brukseli nas i Węgrów biją, ale dzięki Bogu mamy jeszcze na poziomie
ludzi, którzy bronią nas, ale to, co zrobiono tą ustawą w sprawie zwierząt,
to skandal, że tak się dali »wrobić«! Wieś PiS stracił, a jak będą wyglądały
najbliższe wybory, to już dziś można się spodziewać. Nie szukam danych
daleko, a na tutejszym terenie widzę to »gołym okiem«, bo ludzi znam.
Szkoda! Wielka szkoda, a do tego jeszcze te problemy związane ze służbą
zdrowia, szkolnictwem, handlem, a nie mówiąc już o propagandzie oraz
obcych wywiadach. Bombową jest sprawa mec. Romana Giertycha!
Kończę! Ściskam Panu mocno dłoń i życzę dużo, dużo zdrowia. Nalewkę
bursztynową jeszcze raz Panu zalecam używać, bo godna uwagi. Polecam
też czosnek, cebulę, imbir. Pandemii nie lekceważyć. Ściskam mocno dłoń
Stanisław Fr. Gajerski”
O tym, jak ważną postacią był Zmarły dla środowiska Cieszanowa,
świadczą wystąpienia podczas mszy pogrzebowej: ks. bpa Mariana Buczka,
burmistrza Cieszanowa Zdzisława Zadwornego, regionalisty Tomasza Roga
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oraz wpis pracowników Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie: „Pan
Franciszek był człowiekiem z autorytetem, o niezwykłej klasie, z bogactwem
naukowych dokonań i społecznej aktywności nie tylko wśród cieszanowian.
Był też Osobą o niezwykłej wrażliwości, szarmanckiej klasie, dla każdego miał dobrą radę, wieści z bieżącej prasy i cukierek – te drobne gesty
rozchmurzały najbardziej pochmurny dzień. Załodze Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie będzie brakowało stukania laską od progu drzwi
i ciepłych słów z lwowskim akcentem. Zapamiętamy Go snującego opowieści o mieszkańcach Cieszanowa i okolic, a przede wszystkim czytającego
codzienną prasę na »ławeczce Pana Magistra« w Cieszanowskim parku.
Świeć Panie nad Jego duszą. Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie składają wyrazy współczucia dla Najbliższych”2.
Podczas uroczystości pogrzebowych ks. biskup Marian Buczek, jego
uczeń, wyśpiewał zmarłemu nad mogiłą tradycyjną pieśń żałobną Salve
Regina po łacinie. Tak się umówili, że któryś z nich jako pierwszy powróci
do tej zapominanej tradycji na pogrzebach.
Stanisław Franciszek Gajerski pozostanie w pamięci tomaszowskich
regionalistów na zawsze.

2

2021].

https://www.facebook.com/ckis.cieszanow/posts/1458358037845150 [dostęp: 12 VII
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Mariusz Koper, Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym
pogranicza polsko-ukraińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ss. 413
Problematyka toponomastyczna to
bodaj najważniejszy wątek badań regionalnych i językowych prowadzonych
przez Mariusza Kopra, konsekwentnie
przez niego rozwijanych w ramach
sprawdzonej w postępowaniu analitycznym metodologii badawczej i uzupełnianych w zakresie źródłowo-materiałowym. Dowodzi tego najnowsza i,
co należy od razu powiedzieć, bardzo
wartościowa pod względem naukowym
i potrzebna (bo uzupełniająca stan badań) publikacja książkowa tego Autora,
w której przedmiot rozważań stanowią
toponimy występujące na pograniczu
polsko-wschodniosłowiańskim (w tym
wypadku: ukraińskim), dokładniej: na
obszarze dzisiejszego powiatu tomaszowskiego w województwie lubelskim.
Tytuł książki jako element otwierający tekst wydaje się dobrze sformułowany, nie tylko informuje, ale też przyciąga uwagę czytelnika. Jednak
po lekturze nasuwa pewne wątpliwości. Chodzi o ujęcie, w którym powiat
tomaszowski występuje „w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego”. Niesie ono ze sobą sugestię wprowadzenia do narracji
ustaleń wykraczających poza właściwy obszar badań, tymczasem, jak pisze
Autor, poniekąd projektując przyszły stan rzeczy: „Siatka punktów onimicznych powiatu może być zestawiana i porównywana z wynikami innych
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opracowań mapy toponimicznej pogranicza polsko-ukraińskiego” (s. 14).
Zawartości pracy bardziej odpowiada natomiast sformułowanie „pejzaż
toponimiczny”, odnoszone do powiatu tomaszowskiego (zob. np. s. 13).
Materiał będący przedmiotem opisu stanowi w opracowaniu współczesne nazewnictwo geograficzne powiatu Tomaszów Lubelski, zróżnicowane
ze względu na funkcje obiektowe: odnoszące się do miejsc zamieszkanych
(miasta, wsie, osady, kolonie i przysiółki oraz części miast i wsi) i niezamieszkanych, znajdujących się w terenie (pola, łąki, lasy, pastwiska,
uroczyska itd.), poza tym i w związku z tym różniące się też na poziomie
cech motywacyjnych i ukształtowania językowego (np. określone typy
znaczeniowej motywacji nazwotwórczej i wzorce strukturalne). Poza zasięgiem pracy znalazły się nazwy wodne. Należy przy tej okazji zauważyć,
że choć mają one odrębny charakter w stosunku do innych składowych
toponimicznych, określony przez właściwości nazywanych obiektów, to
przecież w pewnych wypadkach w ramach danego układu geograficznego wykazują związek z nominacją obiektów osadniczych i terenowych.
Z rozważań wyłączone zostały również współczesne nazwy ulic, placów
itp. w przestrzeni miejskiej i wiejskiej jako typy nazewnicze mające własną
specyfikę i wymagające odrębnego podejścia badawczego.
Cel pracy został jasno określony w części wstępnej: jest nim opis
i charakterystyka wskazanych toponimów pod względem genetyczno-znaczeniowym i strukturalnym, który od strony ogólnych założeń teoretyczno-metodologicznych nawiązuje do utrwalonego w opracowaniach
toponomastycznych modelu postępowania badawczego, realizowanego też
z naukowym powodzeniem w środowisku lubelskim. Ten sprawdzony
sposób podejścia do nazw miejscowych i terenowych objętych zasięgiem
badań jest dopasowany do charakteru analizowanego materiału nazewniczego. Jest to materiał udokumentowany w źródłach rękopiśmiennych,
drukowanych i opublikowanych w internecie, pozyskany też w przypadku
form anojkonimicznych w drodze eksploracji terenowej prowadzonej przez
autora książki. Analizowane pod kątem genezy oraz właściwości semantyczno-formalnych (i przy uwzględnieniu czynników pozajęzykowych),
nazwy są traktowane jako elementy wyznaczonego terytorialnie zbioru
tworzącego niepowtarzalną siatkę obiektowo-nazewniczą (nawiasem mówiąc, metafora „siatki”, odnoszona do punktów nazewniczych i nasuwająca
myśl o graficznej reprezentacji współrzędnych kartograficznych, jest chętnie
i dość często stosowana przez Autora w narracji).
Szczególną wartość poznawczą ma opis semantyczny nazw (ze względu
na wiedzę o przeszłości, niekiedy odległej, w pierwszej kolejności nazw
obiektów osadniczych), wychodzący od ich podstaw leksykalnych: „Wiele
z nich kryje w sobie dane o fizjografii terenu, stosunkach społecznych
i narodowościowych, pewnych faktach historycznych oraz o działalno-
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ści człowieka”. Na tej zasadzie analiza znaczeniowa, która „ma przede
wszystkim charakter badania językowego”, wykazuje też „przydatność
dla dyscyplin pozajęzykowych – archeologii, historii, historii osadnictwa,
geografii, kartografii czy badań etnograficznych” (s. 27). Jak zauważa dalej Autor, istotne wydaje się tu powiązanie dociekań toponomastycznych
z ustaleniami historyczno-osadniczymi. Z kolei opis strukturalny nazw
wskazuje na określony sposób językowego wyrażenia oraz formowania
treści nazewniczej i łączy je z właściwościami leksykalno-morfologicznymi języka ogólnonarodowego lub z cechami gwarowymi (o tym niżej)
mieszanymi na terenie etnicznie i językowo niejednorodnym (pogranicze
polsko-ukraińskie).
Tym, co stanowi niewątpliwą wartość opracowania Mariusza Kopra,
jest jego monograficzny charakter, dający możliwość zebrania i omówienia
różnych dostępnych informacji związanych z interesującymi badacza zagadnieniami, wynikającymi z dotychczasowych analiz toponomastycznych,
ale też otwarty na jego własne naukowe ustalenia. Nazwy miejscowości
z powiatu tomaszowskiego były już wcześniej brane pod uwagę w pracach
toponomastycznych, są one też odnotowane w wydanych do tej pory tomach
słownika nazw miejscowych Polski. Jednak zdaniem lubelskiego onomasty „[w] dotychczas zgromadzonym materiale nie brakuje […] propozycji
dyskusyjnych zarówno w zakresie odnotowanej dokumentacji źródłowej,
jak i samej analizy toponimów. Stwarza to dodatkową możliwość do
zaproponowania nieuwzględnionych dotychczas interpretacji toponimów
w oparciu o nowy materiał historyczny oraz eksplorację terenową” (s. 33).
Można tu dodać, że wspomniane propozycje interpretacyjne są elementem
autorskiego komentarza do poszczególnych nazw, dowodzącego kompetencji i rozległej wiedzy.
Najważniejszą merytorycznie część monografii stanowi słownik nazw
geograficznych, zawierający alfabetyczny wykaz ojkonimów (nazwy obiektów
osadniczych i – oddzielnie – ich części, s. 47–175) i anojkonimów (nazwy
terenowe, stanowiące w dużej mierze nowy i nieomawiany we wcześniejszych publikacjach materiał, s. 175–295). Został on skonstruowany w sposób
czytelny, a informacje zamieszczone w hasłach nie budzą w większości
wypadków zastrzeżeń. Po wyrazie (wyrażeniu) hasłowym, którym jest
określona nazwa, pojawia się informacja o typie obiektu (np. miasto, wieś,
kolonia, łąka, pole, wzniesienie) i jego przynależności do terytorialnej jednostki administracyjnej (jednej z 13 gmin powiatu tomaszowskiego). Nazwy
terenowe (tam, gdzie było to uzasadnione) zostały opatrzone dodatkowo
informacją o lokalizacji obiektu w stosunku do najbliższej miejscowości.
W dalszej kolejności podawane są historyczne zapisy źródłowe, odnotowane
w sekwencji zależnej od metryki nazw i od ich typu (w przeciwieństwie do
nazw miejscowych współczesne nazewnictwo terenowe ma na ogół krótką
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dokumentację, choć zdarzają się wyjątki). Z perspektywy postępowania
badawczego szczególnie ważna jest druga część artykułu hasłowego (tzw.
lekcja), wprowadzająca komentarz etymologiczny do toponimów oraz ich
kwalifikację znaczeniową i strukturalną. Została ona dobrze przygotowana,
przy tym w opisie słownikowym niektórych nazw Autor zdecydował się
poprzedzić informacje o nazwie informacjami historyczno-osadniczymi,
dotyczącymi nazywanego obiektu. Jest to pewne zaburzenie ustalonej
i obowiązującej w większości przypadków konwencji opisu toponimów,
które może być uzasadnione w sytuacji, kiedy dane historyczne w istotny sposób uzupełniają ustalenia wynikające z analizy językowej nazw.
Taki sposób budowania artykułu hasłowego nie znajduje, jak się wydaje,
wystarczającego uzasadnienia w odniesieniu do hasła B e ł ż e c, w którym
objaśnienie językowe poprzedza informacja zaczerpnięta z pracy Andrzeja
Janeczka: „W 1607 r. król Zygmunt III Waza wydał zezwolenie na lokację
miasta Bełżec in loco silvestri – de nova et cruda radice, z prawem odbywania
dwóch targów i dwóch jarmarków” (s. 47). Wzmianka o lokacji miasta
pojawia się w podanym wcześniej zapisie źródłowym: Locatio oppidi Belzec
1607 MKor (źródłem jest Metryka Koronna), nie ma więc potrzeby, by ją
powtarzać. Natomiast ważnym uzupełnieniem lekcji jest weryfikacja danych
dokumentacyjno-źródłowych, uwzględnianych w związku z nazwą miejscową Bełżec (w słowniku Nazwy miejscowe Polski). Informacje historyczne,
tworzące rozbudowany odcinek lekcji, zdominowały ustalenia z poziomu
językowego w haśle T o m a s z ó w L u b e l s k i (por. s. 107–108), ale
istotnie przybliżają one i tłumaczą genezę nazwy.
Lektura słownika nazw geograficznych daje mało okazji do uwag
redakcyjnych i tym bardziej merytorycznych, ponieważ został on jako
całość przygotowany w sposób naukowo rzetelny, stanowiący potwierdzenie wnikliwości i dociekliwości badawczej oraz erudycji autora książki.
Prezentacja materiału uwzględnia podłoże językowe polskie i ukraińskie,
co się tłumaczy językowo mieszanym charakterem etnicznym powiatu
tomaszowskiego. Jeden przykład wśród nazw terenowych zwrócił moją
uwagę ze względu na to, że wymaga korekty, mianowicie Horobkie (s. 206).
Nazwa jest objaśniana jako fizjograficzna od ukr. horobok, pol. pagórek.
W rzeczywistości polskiemu wyrazowi pagórek odpowiada ukraińskie pahorb, pahorbok, też horb, horbok, bez pełnogłosu –oro–. Ten można natomiast
odnaleźć w podobnie brzmiącym ukraińskim wyrazie horobec', po polsku
wróbel. Dyskutowany przykład jest wymieniony w kolejnej części książki,
przy omawianiu stosunków językowo-etnicznych. Odnajdujemy go wśród
toponimów o cechach ukraińskich reprezentujących poziom leksykalny
(s. 338), z mylnie wskazaną formą motywującą.
Odchodząc od konkretnych nazw i przyjmując szerszą perspektywę
oglądu materiału, można odnieść się jeszcze do mało widocznych ele-

386

Recenzje

Rocznik Tomaszowski 10

mentów analizy i interpretacji przedstawionego w książce toponomastykonu. Eksploracja terenowa wspomagająca objaśnianie nazw miejscowych
i przede wszystkim towarzysząca badaniu mikrotoponimii powinna też
odzwierciedlać stan gwarowy, o czym jest mowa już w części wstępnej
pracy (por. s. 27). W analizach nazw terenowych daje jednak o sobie znać
pewne oderwanie od kwestii dialektologicznych, w przypadku których
trzeba byłoby zastosować w szerszym zakresie nie tylko polonistyczny, ale
slawistyczny punkt widzenia, mając na względzie zjawiska i cechy gwarowe polskie i ukraińskie na badanym terenie. Brak odwołań do istniejących
na ten temat opracowań, np. do książki Feliksa Czyżewskiego i Stefana
Warchoła (Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny,
Lublin 1998), do prac Haliny Pelcowej (nie ma ich w bibliografii).
Materiał przedstawiony w formie słownika nazw geograficznych został
wszechstronnie omówiony w oddzielnej części książki. Mamy tu zestawienie ilościowe badanych nazw, które tworzą korpus materiałowy liczący
715 ojkonimów i 1135 anojkonimów, i przede wszystkim rozbudowaną
i wykonaną z dużą dbałością o każdy językowy szczegół ich charakterystykę znaczeniową oraz formalną, ujęcie statystyczne wraz z zestawieniem
produktywności „najliczniej reprezentowanych typów znaczeniowych
i słowotwórczych” (s. 299). W dalszej kolejności autor omawia stosunki
językowo-etniczne znajdujące odbicie w materiale nazewniczym, rozważa też
zagadnienia związane z gramatyką toponimów, z etymologią ludową (ten
podrozdział czy może po prostu punkt rozważań, bazujący na ustaleniach
zawartych w opublikowanym wcześniej artykule, por. informację podaną
w przypisie na s. 355, jest bardzo rozbudowany, bez szkody dla prowadzonej narracji naukowej można go było skrócić) i z polityką językową.
Jeszcze kilka słów komentarza do klasyfikacji semantycznej i strukturalnej (formalnej) zebranych nazw. Wyraźnie tu widać, że Mariusz Koper
jako doświadczony badacz toponomasta w pełni wykorzystuje możliwości, jakie stwarza przyjęta metodologia badań. Dotyczy to zwłaszcza
charakterystyki genetyczno-znaczeniowej nazw, która jest nadrzędna
w stosunku do rozróżnień formalnych. Te ostatnie wymagają krótkiego
omówienia. Badacz odwołuje się przy tej okazji do morfotaktyki i pisze
o wzorcach morfotaktycznych, dających się ustalić w odniesieniu do
analizowanych nazw (por. s. 300). Przedstawione ujęcie wymaga jednak
pewnych korekt. Np. toponimy Hopkie, Horobkie i Lepkie reprezentują
wzorzec na –kie – sposób oznaczenia wykładnika formalnego budzi tu
wątpliwości, poza tym błędna jest informacja podana w słowniku przy
nazwie Lepkie, od lepki: „z sufiksem –kie” (s. 229). Inny przykład: nazwy
Czworaki i Pierwszaki zostały przypisane do wzorca na –aki, który zgodnie
z podziałem morfotaktycznym powinien być oznaczony –ak-i. Podobnych
przypadków jest więcej, rozumiem, że chodziło o uproszczenie wykładu.
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Jest jeszcze jedna, w moim przekonaniu dość istotna (pod względem metodologicznym) kwestia, która jest związana ze sposobem opisu struktury
badanych toponimów i powinna być w pracy uwzględniona. Chodzi o to,
że przedstawiony opis strukturalny niedostatecznie różnicuje apelatywną
i onimiczną sferę języka. Płynące zeń informacje o budowie językowej
nazw (można je uściślić, sięgając do słownika w książce) nie eksponują
oznaczonych formalnie procesów nazwotwórczych. W związku z tym np.
nie widać różnicy między nazwami Drasiniec, Zwierzyniec i Gościniec, choć
ta pierwsza została najprawdopodobniej utworzona jako toponim w drodze określonych zabiegów formalnych, a pozostałe dwie stanowią rezultat
translokacji wyrazów pospolitych i przypisania im roli nazw własnych
wyróżnionych obiektów toponimicznych.
Walory poznawcze toponomastycznej monografii Mariusza Kopra
są bezsprzeczne, poczynione powyżej uwagi ich nie umniejszają. Jest to
publikacja świadcząca o dużej wiedzy i rzetelnie wykonanej od strony
analityczno-lingwistycznej pracy badawczej, która przyniosła interesujące
i cenne poznawczo rezultaty. Materiał językowy, z którym Autor miał do
czynienia (niejednorodna kategoria form nazewniczych, występujących na
obszarze językowo i etnicznie czy też kulturowo mieszanym), nie jest łatwy
do analizy i interpretacji, wymaga od badacza solidnego przygotowania
merytorycznego i umiejętności, prowadzących do osiągnięcia założonych
celów badawczych. Te cele udało się w omawianej książce osiągnąć.
Przedmiotem zawartych w niej rozważań są geograficzne nazwy własne
jako fakty językowe, ale nie jest to publikacja, która zainteresuje tylko językoznawców i zwłaszcza tych spośród nich, którym bliskie są zagadnienia
onomastyczne. Z pewnością będą ją czytać również historycy i regionaliści, a także wszyscy ci, którym opisywany obszar jest bliski ze względu
na miejsce pochodzenia i zamieszkania. Jest to pozycja wartościowa jako
dzieło naukowe, ale też bardzo dobrze napisana.
Adam Siwiec
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie, red. Zdzisław
Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś, Horyniec-Zdrój–Narol–
Lubaczów–Tomaszów Lubelski 2020, ss. 192
Latem 2020 r. ukazała się książka pt.
Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne
i literackie. Jest to publikacja zbiorowa
pod redakcją Zdzisława Pizuna, Anety
Siemieńskiej oraz Ryszarda Gawrysia.
Całą trójkę redaktorów charakteryzuje
z jednej strony pasja regionalna, połączona z ochroną dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza,
z drugiej zaś gmina Lubycza Królewska,
z której pochodzą wszyscy redaktorzy
recenzowanej publikacji. Zredagowana
przez nich pozycja została wydana pod
auspicjami Stowarzyszenia Pasjonatów
Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et protegit”
w Horyńcu-Zdroju. Jej współwydawcą jest Powiatowe Centrum Kultury
w Lubaczowie. Uroczysta promocja
książki odbyła się 4 lipca 2020 r. w malowniczo położonej scenerii plenerowej
Pałacu Łosiów w Narolu w powiecie lubaczowskim w województwie podkarpackim. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli zarówno redaktorzy
publikacji, autorzy tekstów, wydawcy, władze samorządowe, regionaliści,
sponsorzy, przedstawiciele mass mediów, zaproszeni goście, jak i potencjalni czytelnicy zainteresowani historią tego subregionu.
Wprawdzie tytuł tej wieloautorskiej publikacji nie nawiązuje wprost
do powiatu tomaszowskiego, niemniej jednak tematyka wielu opracowań
zawartych w tym tomie koncentruje się wokół osób, miejscowości oraz
wydarzeń z tego regionu. Za przykład mogą tutaj posłużyć nieistniejące
i obecne miejscowości: Kniazie, Lisy, Lubycza Królewska, Nowosiółki,
Nowosiółki Przednie, Potoki, Siedliska, Sołtysy, jak też osoby związane
z konkretnymi miejscowościami powiatu tomaszowskiego, m.in. Daniel
Pawłowski z Nowosiółek (gmina Telatyn), Mirosław Golasiński z Siedlisk
czy też Karol Jańczuk z Lubyczy Królewskiej (ostatnie dwie miejscowości
położone w gminie Lubycza Królewska). Ogniwem spajającym omawianą
książkę z ziemią tomaszowską jest również jej recenzent wydawniczy, polski
biografista i historyk – dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, który od kilku lat
sprawuje także funkcję redaktora naczelnego „Rocznika Tomaszowskiego”.
Książka Od Zamościa po Lwów ma różnorodny charakter. Już sam bardzo
ogólnie sformułowany tytuł odsyła potencjalnego czytelnika w przestrzeń
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historyczną pogranicza polsko-ukraińskiego, tj. dawnej ziemi bełskiej,
chełmskiej i lwowskiej, współcześnie zaś na obszar południowo-wschodniej
części województwa lubelskiego na terenie Polski oraz obwodu lwowskiego,
położonego obecnie w granicach Ukrainy. Pobieżna lektura spisu treści skłania czytelnika do gruntownej weryfikacji tytułu oraz tego, jaka konkretnie
problematyka jest przedstawiona w tej publikacji. Widać bowiem, iż autorzy
upodobali sobie jedynie pewne punkty geograficzne na tym historycznym
szlaku, wyznaczonym dwoma miastami na mapie osadniczo-nazewniczej –
Zamościem i Lwowem. Najwięcej tekstów poświęcono współczesnej gminie
Lubycza Królewska, zdecydowanie rzadziej goszcząc np. w tytułowym
i wspomnianym już wyżej Zamościu czy Lwowie. Można usprawiedliwić
autorów oraz znaczne dysproporcje tematyczne w ich książce faktem, iż
redaktorzy recenzowanej pozycji wydawniczej pochodzą z gminy lubyckiej
i jako miłośnicy regionu zapewne to ją darzą największym sentymentem.
Niemniej jednak, w opinii piszącego te słowa, tak sformułowany tytuł nie
oddaje w pełni problematyki przedstawionej na kartach książki. Może
nawet potencjalnego odbiorcę zmylić w zakresie przedstawianej w publikacji treści i samego tytułu. Czy nie można było tych kwestii bardziej
sprecyzować oraz sprofilować pod względem geograficzno-kulturowym?
Piszący te słowa nie ma w zasadzie uwag do podtytułu recenzowanej
książki (Szkice historyczne i literackie), gdyż niejednokrotnie faktycznie są
to sensu stricto jedynie tylko – albo aż – szkice, w wielu punktach spełniające kryteria publikacji popularnonaukowej. Jednakże trudno pod kątem
genologicznym umieścić w tym tytule wspomnienia rodzinne osób bądź
też ich potomków, którzy swoje korzenie mają na tym terenie, a zmienne
koleje losów sprawiły, że znaleźli się w różnych zakątkach Polski, a nawet
świata. Poza tym otwarte pozostaje pytanie, czy są to szkice literackie, czy
też bardziej teksty o charakterze rodzinnym, genealogicznym, wspomnieniowym. Na czym miałaby polegać ich literackość i artystyczne walory?
Przynajmniej części z nich.
Sama kompozycja książki wydaje się przemyślana, celowa, spójna
i przejrzysta. Publikację otwiera Kilka słów wstępu autorstwa Zdzisława
Pizuna (s. 7–10). Zdaniem piszącego te słowa nie jest to zbyt fortunny tytuł
w opozycji do powszechnie stosowanych terminów „przedmowa”, „wstęp”
czy „wprowadzenie”1. W dalszej kolejności pomieszczone zostały cztery
publikacje o zróżnicowanej tematyce. Część zatytułowaną Artykuły naukowe
otwiera tekst Kpt. Stanisław Maczek w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r.
autorstwa Ryszarda Gawrysia i Zdzisława Pizuna (s. 11–21). Jako następny
zamieszczony został artykuł Anety Siemieńskiej – Pałac w Lubyczy Królewskiej
1
Czy pod kątem frekwencji w części tej jest faktycznie kilka słów czy jednak kilkadziesiąt, a może kilkaset? Sformułowanie takie jest typowym przykładem dysonansu na linii tytuł
– treść przedstawiona. Z jednej strony może być wynikiem autorskiej skromności, z drugiej
jednak – brakiem precyzji.
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(s. 22–32). Trzeci – Miasto Potok w staropolskim województwie bełskim – jest
autorstwa Zdzisława Pizuna (s. 33–42), wreszcie ostatni, zatytułowany
Jak Jan Parys z Pacanowa do Siedlisk zawędrował, pióra Ryszarda Gawrysia
(s. 43–49). Wnikliwy czytelnik zwróci uwagę, że autorami wszystkich
artykułów są redaktorzy samej książki. To dość specyficzne i rzadkie dla
publikacji wieloautorskich. Ponadto aż trzy teksty, o czym już zresztą była
wyżej mowa, w mniejszym lub większym stopniu dotyczą jednej gminy.
Co ważne jednak, dyskurs tych publikacji autorskich w zdecydowanej
większości został skonstruowany umiejętnie – bez zarzutu.
Druga część wydawnictwa zatytułowana Historie rodzinne i wspomnienia składa się z dziewięciu szkiców. Są to kolejno: Lwów na wygnaniu albo
dźwięki starych skrzypiec. Szkice do historii mojej narolskiej rodziny Janiny
Szarek-Münzberg (s. 51–77), O pewnej rodzinie kniazia lubyckiego Zbigniewa
Jacyny-Onyszkiewicza (s. 78–83), Odwiedziny Elżbiety Isakiewicz (s. 84–85),
Pola skrywające tajemnice z przeszłości Katarzyny Nowosad (s. 86–89), Lubycza
Królewska w latach przedwojennych Josyfa Korolki (s. 90–96), Rodziny Juryniec
i Lis Wiktora Jatkiewicza (s. 97–102), Społeczny awans Galicjanina Jadwigi
Turczyńskiej (s. 103–109), Dworskie opowieści o rodzinie Łosiów z Adamowa
Ewy Lisieckiej (s. 110–113) i Opowieść o Józku Kirszu Zbigniewa Śledzia
(s. 114–120). W cykl opowieści rodzinnych, nierzadko wybiegających poza
tytułowy obszar publikacji, niezbyt dobrze wkomponowuje się skądinąd
ciekawy artykuł Katarzyny Nowosad, który w odróżnieniu od większości
tekstów nie dotyczy rodzin, ale samej miejscowości. Podobny charakter mają wspomnienia Josyfa Korolki (w publikacji na s. 90 w jednym
z przypisów bibliograficznych nazwisko nie zostało odmienione wbrew
znormatywizowanym ustaleniom polskiej gramatyki onomastycznej, tj.
antroponimów z wykładnikiem strukturalnym -ko, por. Tadeusza Kościuszki,
Jerzego Popiełuszki), poświęcone zasadniczo działalności kulturalno-oświatowej, w szczególności zaś funkcjonowaniu ukraińskiej czytelni „Proświta”
w Lubyczy Królewskiej. Nadmienić trzeba, iż nie jest to tekst oryginalny,
ale tłumaczenie pierwowzoru ukraińskiego, wydrukowanego w czasopiśmie „Наш крaй. Любачівщина” z 2005 r. W świadomości regionalnej
oraz wśród czytelników pozycji ukraińskojęzycznych znany jest więc od
kilkunastu lat. Jest to zatem działanie odtwórcze, powielone i wtórne.
Należy jednak założyć, że intencją redaktorów publikacji Od Zamościa po
Lwów było przybliżenie tego szkicu polskim czytelnikom.
W kolejnej części książki znalazły się Opracowania literackie, a wśród
nich Legendarny kącik Pati Maczyńskiej (s. 121–133). Autorka przedstawiła
w nim kolejno zapisane prozą następujące teksty: Baśń o lubyckim gryfie,
Bełżecka klątwa, Narolskie objawienie (dwa ostatnie szkice są literacką wizją lokalnej legendy). W dalszej części swojego zbioru Pati Maczyńska
umieściła utwory poetyckie: Nepomuk z Narola, Piekiełko Tomaszowskie,
Bełżecki krzyż wodowany, Biała willa w Horyńcu-Zdroju oraz Siarczek i błotka.
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W kluczu Opracowań literackich znalazły się również Roztoczańskie refleksje
Karola Jańczuka (s. 134–136), a wśród nich teksty Tam, gdzie milczą już
nawet cienie oraz Stara cerkiew. Ostatnim ogniwem literackich opracowań
są wiersze Janiny Szarek-Münzberg: To tu, Bełżecki horyzont, Elżbiecie
oraz jeden bez przewodniego tytułu. Wszystkie utwory z cyklu Jestem
pochodzą z przygotowywanego do druku tomiku poetyckiego Motyle
i osty (s. 137–140) i, chociaż to subiektywna ocena piszącego tę recenzję,
zasługują na uznanie.
Silva rerum to następny segment publikacji. Jego tytuł odwołuje się do
modnej, bo stosowanej dziś w różnych wydawnictwach łacińskiej frazy,
która dosłownie znaczy tyle, co „las rzeczy”, w praktyce wydawniczej
dotyczy zaś zbioru różnych wiadomości, zagadnień, tematów, autorów
itp. Zamieszczone tutaj zostały teksty Małgorzaty Cichoń – Moja mapa
Roztocza (s. 141–148), Jacka Bazaka – Listopadowy wypad z historią w tle
(s. 149–156) oraz Anny Rychter – Czytelnia Regionalna Książnicy Zamojskiej
w Zamościu (s. 157–162). Można by skonstatować, iż faktycznie są to materiały o różnej tematyce, niemieszczące się pod kątem genologicznym
i tematycznym w innych rozdziałach recenzowanej książki. Należałoby się
jednak zastanowić, czy nie warto byłoby objaśnić niewykwalifikowanemu
czytelnikowi, nieznającemu odpowiedniej terminologii, łacińskiego tytułu
tego rozdziału, względnie zastosować odpowiednik rodzimy, tj. taki, który
byłby zrozumiały dla wszystkich czytelników.
W kolejnej części publikacji zatytułowanej Sylwetki znalazły się następujące szkice: Daniel Pawłowski – sołtys z Nowosiółek autorstwa Zbigniewa
Pizuna (s. 163–165), Mirosław Golasiński – malarz z Siedlisk Ryszarda
Gawrysia (s. 166–167) oraz Alicja Mróz – feeryczny fotograf Pati Maczyńskiej
(s. 168–172). Wszystkie artykuły poświęcone konkretnym bohaterom zostały zapisane w podobnej poetyce, z jednej strony opisującej działalność
jednostek, z drugiej zaś oddającej należny szacunek nie zawsze dobrze
znanym w lokalnych wspólnotach komunikatywnych osobom, których
pasje, zaangażowanie i poświęcenie dla środowiska społecznego wpływają
zarówno na podniesienie walorów małych ojczyzn, jak i kultywowanie
dziedzictwa tego regionu.
W ostatniej części – Omówienia wybranych publikacji – zamieszczone zostały następujące teksty: Podróżnik Elżbiety Isakiewicz, omawiający książkę
Roberta Gmiterka pt. Sen na Kniaziach i inne historie osobiste (s. 173–174),
Tam, gdzie urodził się mój tata i dziadek Teofilii Milej, przybliżający publikację Janiny Swirskiej-Góry pt. Rata. Poszukiwanie historii i teraźniejszość
(s. 175–176) oraz Moja podróż do Zamościa Agnieszki Krizel, omawiający
pozycję wydawniczą Bożeny Gałczyńskiej-Szurek pt. Sekret rodziny von
Graffów (s. 177–178). Nowości na rynku księgarskim, na które złożyły
się książki z 2017 oraz 2019 r. wraz ze skanami ich tytułowych okładek,
zostały nieco scharakteryzowane oraz poddane nierzadko subiektywnej
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ocenie. W opinii autora tej recenzji najciekawszym omówieniem jest praca Elżbiety Isakiewicz. I mimo że piszący te słowa nie do końca zgadza
się z opiniami Autorki, która poddała recenzji konkretną publikację, to
jednak warsztat literacki tej zasłużonej polskiej pisarki należy ocenić bardzo wysoko z realizowaną na płaszczyźnie językowej funkcją estetyczną
(kreatywną) włącznie.
Książkę kończą różnej objętości Noty biograficzne autorów wraz z ich
fotografiami (s. 179–184), streszczenie w języku angielskim – Summary
(s. 185–186), streszczenie w języku ukraińskim – Резюме (s. 187–188) oraz
Indeks osób (s. 189–192). W ostatnim ze streszczeń autor niekonsekwentnie
zapisuje nazwę w języku ukraińskim Tomaszów – raz zgodnie z fonetyką
i grafią ukraińską (Томaшів), zaś innym razem respektuje wymowę polską (Томaшyв). Problem ten dotyczy wielu innych publikacji naukowych
i popularyzatorskich pogranicza polsko-ukraińskiego, w których miejscowości obecnie położone na terenie Polski mają swoje oryginalne ukraińskie
odpowiedniki. Kwestia ta, zasygnalizowana jedynie tutaj, zasługuje na
szersze opracowanie.
Zróżnicowana poetyka gatunkowa tekstów, ich różnorodna tematyka
oraz przynależność do określonej dyscypliny nie ułatwiają recenzji. Z natury
rzeczy do artykułów naukowych poprzeczka winna być ustawiona wyżej,
zaś utwory artystyczne oraz ich ocena niejednokrotnie wypływa z upodobań
oraz subiektywnej wrażliwości. Niemniej jednak i tutaj można odnaleźć
pewne obiektywne kryteria, do których należy zaliczyć sposób operowania
językiem, budowanie narracji, kompozycję szkiców, kształtowanie wyobraźni
poetyckiej, sprawność i poprawność językową, autoteliczność utworów itp.
Z uwagi zatem na bogaty wachlarz zagadnień autor odniesie się tylko do
wybranych kwestii merytorycznych, językowych i redakcyjnych, dokonując
w ostatniej części próby całościowej oceny książki.
W artykule o miasteczku Potok w dawnym województwie bełskim
Zdzisław Pizun formułuje pogląd, iż sprowadzenie społeczności żydowskiej
do miasteczka wiązało się zapewne z powstaniem samej miejscowości oraz
uzyskaniem przez nią statusu miejskiego. Analogicznym przykładem dla
Autora ma być nieodległa Lubycza Królewska, gdzie Żydzi mieli się pojawić, kiedy miejscowość została podniesiona do rangi miasteczka (s. 36).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż początków pojawienia się społeczności żydowskiej w Lubyczy z dużą dozą prawdopodobieństwa można
doszukiwać się znacznie wcześniej, bo już w drugiej połowie XVI w., kiedy
regestry poborowe notują tutaj m.in. jatkę rzeźniczą oraz łaźnię parową.
Innym niejasnym pod względem logiczno-syntaktycznym i mocno dyskusyjnym poglądem w artykule o historii miejscowości Potok (dziś wsi Potoki
w gminie Lubycza Królewska) jest stwierdzenie Autora, że w „początkach
wsi mamy do czynienia z asymilacją dawnego osadnictwa ruskiego oraz
późniejszej wołoskiej migracji, skupionej w nieodległej Lubyczy-Kniazie”
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(s. 35). O ile powszechnie wiadomo, że ludność wołoska (nie migracja
wołoska, jak pisze Z. Pizun – podkreślenie M.K., gdyż migracja sama
w sobie nie może ulegać procesowi, o którym pisze Autor2), napotykając
na rdzenną tkankę ruską, asymilowała się z miejscową ludnością3, o tyle
zaskoczeniem jest stwierdzenie autorskie o asymilacji osadnictwa ruskiego.
Z. Pizun nie pisze jednak, do jakiej grupy miałaby się przystosować ta
rdzenna ludność. Pytanie, jakie należałoby tutaj postawić, wiąże się więc
z jednym ze znaczeń leksemu asymilacja, którego definicja słownikowa
brzmi: „przystosowanie się do życia w obcej grupie przez przejęcie jej
kultury i przyswojenie sobie cech właściwych tej grupie; też: wchłonięcie
obcej grupy”4. Z jaką zatem grupą miałaby się asymilować ludność ruska?
Przez jaką grupę dominującą została wchłonięta? Jakie czynniki miałyby
na to wpłynąć, by najliczniej zamieszkująca wówczas ten obszar ludność
ruska miała podlegać asymilacji? Na podstawie jakich przesłanek można
formułować taką tezę? Co miałoby ją obrazować? Rozsiane cerkwie na tym
terenie, kapliczka we wsi Potoki, która pierwotnie zapewne miała związek
z obrządkiem wschodnim, dane demograficzne, które do czasów drugiej
wojny światowej jednoznacznie pokazują, jaki etnos na tym obszarze był
dominujący? Społeczność ukraińska zamieszkująca ten obszar zachowywała swoją świadomość narodową i odrębność religijną aż do połowy lat
czterdziestych XX w. To wydarzenia wojenne i powojenne sprawiły, że
zmienił się krajobraz etniczno-kulturowy tego terenu. Dosyć lakonicznie,
bo bez podania etnosu, w konwencji nieco poetyckiej i sentymentalnej
pisze o tym Małgorzata Cichoń w Mojej mapie Roztocza. „Na roztoczańskich cmentarzach, tych ginących w leśnych ostępach, tych przytulonych
przy starych cerkwiach […], nieodwracalny niebyt wiosek, miejsc niegdyś
ludnych i tętniących życiem, przeoranych przez historię. Niebyt ludzi, po
których zostały piękne nagrobki […]” (s. 143–144). Ta zakamuflowana,
ezoteryczna nieco forma mówienia i pisania to z jednej strony dominanta
funkcji poetyckiej, z drugiej zaś chyba pewna tendencja i moda, aby nie
pisać wprost o dominującym języku, kulturze i religii dawnej wspólnoty.
Czym tłumaczyć ten trend? Polityczną poprawnością, unikaniem tematów
dla niektórych drażliwych, niechęcią do (auto)przyznania się, jak kształtował się w wielu kwestiach częstokroć zapomniany dzisiaj obraz i życie
2
Migracja jest terminem pochodzącym z łaciny, oznaczającym przemieszczanie się ludzi
w obrębie kontynentów, krajów czy regionów (łac. migratio ‘wędrówka ludów’). Zarówno więc
asymilacja, jak i migracja są pewnymi procesami, na które wpływa szereg różnych czynników. Sformułowanie asymilacja migracji można by tłumaczyć dość kuriozalnym wpływaniem
procesu na proces. Co innego asymilacja ludności, asymilacja migrantów itp. Wówczas mamy
do czynienia ze ściśle określonym procesem wewnątrz jakiejś grupy.
3
Zob. G. J a w o r, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym
średniowieczu, Lublin 2004, s. 167–181.
4
Zob. Asymilacja – Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/asymilacja;
2441680.html [dostęp: 21 IV 2021].
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mieszkańców, po których namacalnym śladem są m.in. cerkwie oraz
cmentarze? A może jakąś formą obsesji czy uprzedzenia do słów Ukraina,
Ukrainiec, ukraiński? Problematyka ta, znajdująca swoje odzwierciedlenie
zarówno na niektórych kartach tego wydawnictwa, jak i w nagranym dwa
lata temu i wyemitowanym przez jedną z telewizji filmie dokumentalnym
o cerkwi w Kniaziach, w którym w rolę narratorów wcieliły się również
m.in. osoby współtworzące publikację Od Zamościa po Lwów, zasługuje na
oddzielne opracowanie5.
Zasadniczo praca zbiorowa napisana jest poprawną polszczyzną.
Specyfiką wydawnictw wieloautorskich jest ich pewne zróżnicowanie językowo-stylistyczne. Na straży wówczas winna stać redakcja całej książki
oraz osoba zajmująca się korektą. W publikacji zdarzają się błędy (różnego
typu) występujące zarówno w tekście głównym, jak i odsyłaczach (przypisach bibliograficznych). Z obowiązku recenzenckiego wymienię jedynie
kilka z nich. W publikacji zauważyć można tendencję kilku autorów do
stosowania sformułowania odnośnie czegoś zamiast odnośnie do czegoś (s. 9,
47). Forma pierwsza, będąca najprawdopodobniej kalką z języka rosyjskiego,
pewnie już na trwałe zadomowiła się w języku mówionym, warto jednak
pamiętać, iż w bardziej konserwatywnym z natury rzeczy tekście pisanym
należałoby jej unikać, względnie zastępować innymi wyrażeniami, np.
w związku z. Dyskusyjny pod względem fleksyjno-składniowym wydaje się
tytuł szkicu Rodziny Juryniec i Lis z Sołtysów. Dlaczego Wiktor Jatkiewicz
nie odmienił nazwisk, tj. nie zapisał Juryńców i Lisów? W przypisie 2 na
s. 137 lepszym terminem od dialektu byłby leksem gwara, który odnosi
się do mowy ludności mniejszego terytorium. Autor niniejszej recenzji
zauważył w kilku miejscach błędne umieszczanie redaktora zbiorowej
publikacji, który figuruje w przypisie bibliograficznym po miejscu i dacie
wydania, podczas gdy powinien znajdować się przed tymi danymi (s. 23),
brak tomu słownika w przypisie bibliograficznym (s. 86), brak kropki po
przypisie bibliograficznym (s. 134), niepoprawne umieszczanie numerów
Mowa o reportażu Anny Kurzępy – Odkryć i poznać Kniazie, wyemitowanym przez TVP
Lublin w magazynie reporterów pt. Zdarzenia (22 VIII 2019, godz. 17:37). Robert Gmiterek,
autor książki Sen na Kniaziach i inne historie osobiste, opowiada w audycji o wszystkich tych,
których już nie ma, po których zostały ruiny, zaś historyk i regionalista Zdzisław Pizun początki
Lubyczy Królewskiej i wsi Kniazie wiąże z osadnictwem mazowieckim i wołoskim. Ludność
ruska została w tej narracji zupełnie zmarginalizowana, a nobilitowani zostali Wołosi oraz ich
potomkowie i spadkobiercy, których dziedzictwem są m.in. okoliczne cerkwie i cmentarze (!).
Co ciekawe, w reportażu ani razu nie pada rzeczownik Ukrainiec czy też przymiotnik ukraiński.
Podsumowanie zaś filmu dokumentalnego jest takie: „Wszystko tutaj wokół jest w tych naszych
czasach bardzo nieczytelne, wszystkie zdarzenia, wszelkie pożogi, wojny i inne okoliczności
przemieszały i wspomnienia, i przemieszały te ziemie razem z cmentarzami, i z cerkwiami,
i z domami. Wszystko jest już ukryte pod całkiem inną rzeczywistością […]. Kiedyś, jeszcze
ponad pół wieku temu, to były najbardziej ludne okolice. Bardzo dużo wsi zniknęło”. Czyż nie
jest to ciekawy materiał dla historyków, historyków osadnictwa, kulturoznawców, socjologów,
językoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych?
5
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stron w bibliografii, najprawdopodobniej skopiowanych z przypisów bibliograficznych (s. 31), niekonsekwencje w redakcji przypisu z pisownią
cyrylicką i polską (39), brak sygnatury w jednym ze źródeł archiwalnych
(41). Potknięć w tekście głównym i odsyłaczach do literatury jest więcej.
Niewątpliwym atutem tej wieloautorskiej książki jest jej staranne wydanie
(twarda, kolorowa okładka, mapa na wyklejkach, szyta oprawa, kredowy
papier oraz rzadki w tego typu publikacjach indeks osobowy). Teksty o tematyce historycznej, współczesnej, szkice literackie, wspomnienia rodzinne
wzbogacają archiwalne i współczesne zdjęcia. Szczególnie docenić należy
bogactwo fotografii historycznych, opracowań kartograficznych, skanów
dokumentów, które lepiej obrazują tematykę przedstawioną na kartach
publikacji. Należy również podkreślić, iż niektóre ze zdjęć mają nie tylko
wymiar dokumentacyjno-źródłowy, ale i artystyczny. Do tych ostatnich
autor niniejszej recenzji zalicza m.in. fotografie Karola Jańczuka (s. 135–136).
Pomimo przedstawionych wyżej uwag subiektywną oceną będzie
docenienie artykułu Ryszarda Gawrysia i Zdzisława Pizuna o kapitanie
Stanisławie Maczku oraz jego walce z bolszewikami w 1920 r., szkiców
Janiny Szarek-Münzberg, ale już opatrzenie pewnymi uwagami rozprawki o pałacu w Lubyczy Królewskiej czy też tekstu o Nowosiółkach
Kardynalskich. Zdaniem piszącego te słowa bardzo wysoką ocenę mają
utwory Elżbiety Isakiewicz. Pomimo pewnych mankamentów należy również docenić debiuty autorskie oraz zgodzić się z autorem przedmowy,
że gdyby ta publikacja nie ukazała się, część osób nie opublikowałaby
swoich artykułów (s. 8).
Podsumowując, w opinii piszącego te słowa, pozycja wydawnicza
Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie zawiera teksty cenne,
dojrzałe pod kątem historycznym, literackim, językowym, z wrażliwością,
wyobraźnią i poetyckim obrazowaniem (np. pozycje Elżbiety Isakiewicz,
Janiny Szarek-Münzberg), ale też i takie, w których łatwo zauważyć niełatwe uroki debiutów. Docenić należy jednak odwagę, przełamanie się tych
autorów oraz chęć podzielenia się z potencjalnym czytelnikiem swoimi
refleksjami na łamach tego wieloautorskiego wydawnictwa. Na tym chyba
też polega urok wielu pozycji regionalnych i popularyzatorskich. Jest to
bowiem typowy kolaż zróżnicowanych tak pod względem tematycznym,
jak i językowo-stylistycznym szkiców napisanych zarówno przez osoby
dysponujące już wprawionym piórem, jak i stawiające swoje pierwsze
kroki na niwie wydawniczej. Należy mieć tylko nadzieję, że kolejna publikacja redaktorów pochodzących z gminy Lubycza Królewska będzie
bardziej „równa” in plus w warstwie merytorycznej, językowej, redakcyjnej
i artystycznej.
Mariusz Koper
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
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Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

„ROCZNIK TOMASZOWSKI”
BIBLIOGRAFIA DZIESIĘCIU NUMERÓW
CZASOPISMA TOMASZOWSKIEGO TOWARZYSTWA
REGIONALNEGO IM. DRA JANUSZA PETERA
[1981] 2013–2021
W numerze pierwszym „Rocznika Tomaszowskiego”, który ukazał się
w roku 1983 za rok 1981, Zygmunt Mańkowski napisał: „Tomaszów Lubelski
i jego region w pełni zasługują na swój naukowy periodyk, posiadają bowiem w swej przeszłości wydarzenia o dużej randze historycznej i ostro
zarysowanej specyfice. Od zarania dziejów aż do doby nam współczesnej
ziemia ta »gęsta jest od historycznej materii«. Położona we wschodniej
części Rzeczypospolitej, była od wieków obszarem, na którym ścierały
się różne kultury, plemiona i narodowości. Tędy przechodziły ważne
szlaki handlowe, tu mieszały się różne wyznania religijne, na teren ten
ze wschodu i zachodu, z południa i północy wdzierały się liczne wojska.
Toczono tu wojny i rebelie – ziemia przesiąknięta krwią żywiła i chroniła.
Historia pozostawiła na ziemi tomaszowskiej liczne ślady, m.in. w postaci wałów obronnych, grodzisk, świątyń, pałaców i dworów, kapliczek
i cmentarzy. Dziś, w dobie gwałtownych przemian, jakie niesie ze sobą
cywilizacja, wszystko to ma swoją wagę i zasługuje na szczególnie troskliwą ochronę.
Oprócz dowodów materialnych pozostały tu również dokumenty
świadczące o barwnej, choć nieraz dramatycznej przeszłości tego regionu.
I one czekają na zainteresowanie zarówno zawodowych historyków, jak
i regionalistów.
Utrwalanie i popularyzowanie przeszłości własnej ziemi rodzinnej to
zadanie trudne i żmudne, lecz jakże chwalebne. Przede wszystkim służy
umacnianiu więzi jej mieszkańców (tych zasiedziałych i przybyszów) ze
środowiskiem, w którym przyszło im żyć, budzi lokalny patriotyzm – ową
siłę napędową do działań wychodzących poza rutynę i zakres zawodowych obowiązków.
W działalności ruchów regionalistycznych historia zawsze zajmuje
ważne, eksponowane miejsce. Ciągłe przypominanie tradycji, przywoływanie na pamięć bohaterów minionych wydarzeń (wzorców osobowych),
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budzenie dumy z faktu zamieszkiwania w regionie, w którym tak wiele
się działo — ma dziś ogromne znaczenie”1.
Jakże aktualny jest przywołany fragment.
Pierwszy numer „Rocznika Tomaszowskiego” poświęcony był 360.
rocznicy lokacji Tomaszowa. Nad jego powstaniem pracował Komitet
Redakcyjny w składzie: Bolesław Fus, Zdzisław Kaźmierczuk, Roman
Mucha, Zdzisław Spaczyński (redaktor naczelny), Ryszard Szczygieł oraz
Antoni Walentyn (sekretarz). Wydawnictwo wzbudziło duże zainteresowanie wśród społeczności miasta i regionu. Niestety z niewiadomych
przyczyn nie podjęto kontynuowania wydawania rocznika. W roku 2012
prezesem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza
Petera został Janusz Brodowski, który za jeden z celów do realizacji postawił wznowienie wydawania „Rocznika Tomaszowskiego”. Swoim pomysłem zainteresował członków zarządu Towarzystwa oraz prof. dr. hab.
Ryszarda Szczygła z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– znawcę historii ziemi tomaszowskiej i jej badacza, redaktora monografii
Tomaszowa Lubelskiego, który zgodził się zostać redaktorem naczelnym.
Na jego wniosek została powołana Rada Redakcyjna rocznika złożona z
przedstawicieli środowisk naukowych Białegostoku, Krakowa, Warszawy,
Lublina i Zamościa. Do jej kompetencji należy ustalanie programu rocznika. Rada jest ponadto gwarantem jego stabilnego i wysokiego poziomu.
W skład Rady Redakcyjnej ówcześnie weszli: prof. dr hab. Andrzej Janeczek,
prof. dr hab. Franciszek Leśniak, prof. dr hab. Jan Lewandowski, prof. dr
hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. dr hab. Marek Mądzik, prof. dr hab. Jacek
Zygmunt Sawicki, prof. dr hab. Marian Surdacki, prof. dr hab. Andrzej
Wrzyszcz, prof. dr hab. Jan Tęgowski, dr Andrzej Kędziora i mgr Andrzej
Urbański. Skład zespołu redakcyjnego przedstawiał się następująco: redaktor
naczelny – prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, zastępca redaktora – Tomasz
Zieliński, sekretarz komitetu – Janusz Brodowski oraz członkowie: Janusz
Frykowski i Wojciech Dziedzic. Od wznowienia do chwili obecnej składem
i łamaniem oraz organizacją druku w lubelskiej drukarni „Tekst” zajmuje
się Mikołaj Malarczyk z wydawnictwa „Morpol” z Lublina, a korektą Teresa
Dunin. Tłumaczenia na język angielski są autorstwa Waldemara Fugasa. Po
rezygnacji prof. dr. hab. Ryszarda Szczygła z funkcji redaktora naczelnego
od 2015 r. pracami nad kolejnymi numerami „Rocznika Tomaszowskiego”
kieruje dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS w Lublinie. Nowy redaktor
naczelny wprowadził zasadę recenzowania artykułów naukowych, co
niewątpliwie wpłynęło na ich wyższą jakość. Od piątego numeru zastępcą
redaktora naczelnego został Janusz Brodowski, z zachowaniem funkcji
sekretarza redakcji. W następnych latach w pracach redakcji uczestniczyli
1

Z. M a ń k o w s k i, Przedmowa, „Rocznik Tomaszowski” 1981, nr 1, s. 7–8.

398

Rocznik Tomaszowski 10

„Rocznik Tomaszowski” bibliografia dziesięciu numerów...

w charakterze redaktorów językowych i tematycznych: Marcin Piotrowski,
Mariusz Skorniewski, Mariusz Koper i Rober Czyż.
„Rocznik Tomaszowski” jest drukowany w nakładzie 400 egzemplarzy,
a jego numery archiwalne są dostępne online na stronie: http://www.ttr-tomaszow.pl/rt_archiwum.html.
Realizacja takiego projektu, jakim jest „Rocznik Tomaszowski”, wymaga
kilku niezbędnych elementów. Zaliczyć do nich należy:
– materiały, tj. artykuły i inne teksty. W imieniu redakcji dziękuję
autorom i zapraszam do dalszej współpracy,
– finanse, które zapewniają: Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Lubelskim, Urząd Gminy Bełżec, Stowarzyszenie Samorządów
Powiatu Tomaszowskiego i Biuro Turystyczne Quand,
– praca redakcji – dziękuję bardzo za współpracę wszystkim byłym
i obecnym członkom zespołu redakcyjnego z prof. Markiem Siomą na czele. To dzięki naszej wspólnej pracy świętujemy wydanie jubileuszowego,
dziesiątego numeru „Rocznika Tomaszowskiego”.
Opublikowaliśmy ponad 200 artykułów, materiałów historycznych
i recenzji. W celu łatwiejszego dotarcia do zamieszczonych w roczniku
materiałów została sporządzona bibliografia zawartości wszystkich dotychczas wydanych drukiem tomów.
BIBLIOGRAFIA ZA LATA [1981] 2013–2021
ARTYKUŁY NAUKOWE
1. Bartko-Malinowska Anna, Kościół pw. Świętego Jana Nepomucena w Suścu – dzieje budowy
i konsekracji świątyni, 2017, t. 6, s. 187–200.
2. Bednarski Mariusz Dariusz, Tomaszowskie w okresie powstania styczniowego, 2013, t. 1 (2),
s. 65–100.
3. Bednarski Mariusz Dariusz, Gminne rady narodowe na terenie powiatu tomaszowskiego
w pierwszych latach po II wojnie światowej, 2014, t. 3, s. 101–115.
4. Bednarski Waldemar Wojciech, Ziemia tomaszowska w powstaniu listopadowym 1830–1831 r.,
1981, nr 1, s. 41–52.
5. Bednarski Waldemar Wojciech, Pierwsze pięciolecie Powiatowego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim (1964–1969), 2014, t. 3, s. 117–141.
6. Bielecki Marek, Status prawny cerkwi należących do greckokatolickiej eparchii przemyskiej
w obecnych granicach powiatu tomaszowskiego, 2016, t. 5, s. 175–200.
7. Bielecki Marek, Zrzeszenia katolickie w Tomaszowie Lubelskim w świetle obowiązujących
regulacji prawnych. Zarys problematyki, 2017, t. 6, s. 219–234.
8. Czyż Robert, Szkolnictwo powszechne w okresie międzywojennym na terenie powiatu tomaszowskiego, 2016, t. 5, s. 201–244.
9. Czyż Robert, Dyrektorzy i profesorowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym, na podstawie wspomnień
i materiałów źródłowych – część 1, 2017, t. 6, s. 111–132.

399

J. Brodowski

Rocznik Tomaszowski 10

10. Czyż Robert, Profesorowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym, na podstawie wspomnień i materiałów
źródłowych – część 2, 2018, t. 7, s. 65–88.
11. Czyż Robert, Profesorowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym na podstawie wspomnień i materiałów
źródłowych. Część 3 – Nauczyciele języka polskiego, 2019, t. 8, s. 147–173.
12. Czyż Robert, Nauczyciele historii a edukacja patriotyczna w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w Drugiej Rzeczypospolitej, 2020,
t. 9, s. 147–171.
13. Czyż Robert, Początki konspiracji w Tomaszowskiem w świetle ustaleń dr. Janusza Petera.
Część druga, 2021, t. 10, s. 201–232.
14. Dubas-Urwanowicz Ewa, Warunki umożliwiające budowę struktur klientalnych w karierze
Jana i Tomasza Zamoyskich. Podobieństwa i różnice, 2021, t. 10, s. 101–125.
15. Dziedzic Wojciech, Postawy patriotyczne społeczeństwa tomaszowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 2013, t. 1 (2), s. 155–166.
16. Dziedzic Wojciech, 50 lat Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, 2013, t. 1 (2),
s. 167–176.
17. Dziedzic Wojciech, Życie kulturalne w Tomaszowie Lubelskim w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, 2014, t. 3, s. 87–99.
18. Dziedzic Wojciech, Wielka Wojna 1914–1918 roku w Tomaszowskiem. Wybrane aspekty
działań militarnych i ich skutków, 2016, t. 5, s. 69–112.
19. Dziedzic Wojciech, Z dziejów tomaszowskich kolei – w 130. rocznicę istnienia, 2017, t. 6,
s. 65–99.
20. Dziedzic Wojciech, Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa na tle działań Armii „Kraków”
i Armii „Lublin” w pierwszej bitwie tomaszowskiej. W 80. rocznicę wojny, 2019, t. 8, s. 191–214.
21. Dziura Joanna, Działalność ochronki i Sejmikowego Domu Sierot w Tomaszowie Lubelskim
w latach 1916–1935, 2020, t. 9, s. 87–113.
22. Fidecka Urszula, Budynek Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, 2018, t. 7,
s. 89–114.
23. Frykowski Janusz, Parafia unicka w Podlodowie w XVII–XVIII wieku, 2013, t. 1 (2), s. 33–43.
24. Frykowski Janusz, Parafia unicka w Korhyniach w XVIII wieku, 2014, t. 3, s. 45–63.
25. Frykowski Janusz, Parafia unicka pw. św. Praksedy Męczenniczki w Hubinku w świetle
XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych, 2015, t. 4, s. 67–85.
26. Fus Bolesław, Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1913–1944, 2013, t. 1 (2), s. 101–131.
27. Fus Bolesław, Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944–1970, 2015, t. 4, s. 147–181.
28. Fus Bolesław, Cukrownia „Wożuczyn” w latach 1971–2010, 2016, t. 5, s. 287–318.
29. Gałan-Smól Beata, Życie społeczno-polityczne wsi i gminy Krynice w dwudziestoleciu międzywojennym, 2019, t. 8, s. 127–145.
30. Gałan-Smól Beata, Z Petersburga do Budów. Przyczynek do nieznanej historii życia inżyniera
Piotra Bellerta, 2020, t. 9, s. 63–85.
31. Gałan-Smól Beata, Dyplomata na prowincji. Augustyn Antoni Deboli – ostatni minister
pełnomocny Stanisława Augusta Poniatowskiego w Petersburgu, 2021, t. 10, s. 177–200.
32. Gmiterek Henryk, W cieniu wielkiego ojca. Sylwetka intelektualna Tomasza Zamoyskiego,
2021, t. 10, s. 35–51.
33. Gmiterek Henryk, Łaszczów rodzinna wojna o Łaszczówkę, 2021, t. 10, s. 165–176.
34. Górak Artur, Rosyjski projekt herbu Tomaszowa Lubelskiego, 2019, t. 8, s. 57–66.
35. Grzesiak Krzysztof ks., Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na terenie gminy Łaszczów (ze
szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego), 2015, t. 4, s. 103–121.
36. Grzesiak Krzysztof ks., Sieć parafialna Kościoła prawosławnego w międzywojennym powiecie
tomaszowskim, 2016, t. 5, s. 137–173.
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37. Grzesiak Krzysztof ks., Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna (1938–1939). Przebieg wydarzeń
na terenie powiatu tomaszowskiego, 2018, t. 7, s. 125–175.
38. Grzesiak Krzysztof ks., Akcja rekoncyliacyjna w okolicach Tomaszowa Lubelskiego – w stulecie
wydarzeń, 2019, t. 8, s. 93–125.
39. Grzesiak Krzysztof ks., Działalność Kościoła narodowego na terenie międzywojennego powiatu
tomaszowskiego, 2020, t. 9, s. 115–145.
40. Gurba Jan, Problematyka „Grodów Czerwieńskich”, 1981, nr 1, s. 11–15.
41. Hanejko Eugeniusz, Powinności dominialne mieszczan miast Ordynacji Zamojskiej w XVII–
XVIII wieku, 2016, t. 5, s. 31–52.
42. Hanejko Eugeniusz, Szpital Polowy 503 w wojnie obronnej 1939 r., 2019, t. 8, s. 175–190.
43. Hanejko Tomasz, Działalność Rady Głównej Opiekuńczej w Tomaszowie Lubelskim w latach
1940–1944, 2017, t. 6, s. 133–154.
44. Jagiełło Zygmunt ks., Obecność cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie
Lubelskim, 2014, t. 3, s. 31–44.
45. Jaworski Wojciech, Legalne organizacje społeczne w powiecie tomaszowskim do 1914 roku,
2015, t. 4, s. 87–102.
46. Joniec Jarosław, Komendanci obozu zagłady w Bełżcu, 2017, t. 6, s. 155–169.
47. Joniec Jarosław, Rudolf Reder – ocalały z obozu zagłady w Bełżcu. Uwagi i postulaty badawcze, 2018, t. 7, s. 177–192.
48. Kłapeć Janusz, Krajobraz po bitwach. Polski Czerwony Krzyż oraz ludność Tomaszowa
Lubelskiego i okolic z pomocą jeńcom i rannym żołnierzom Wojska Polskiego, 2020, t. 9, s. 173–187.
49. Koper Ewa, Społeczność Żydów tomaszowskich w świetle wspomnień mieszkańców Tomaszowa
Lubelskiego, 2016, t. 5, s. 253–267.
50. Koper Ewa, Skutki II wojny światowej w powiecie Tomaszów Lubelski – zarys problematyki,
2017, t. 6, s. 171–186.
51. Koper Ewa, Los ludności na terenie powiatu tomaszowskiego w okresie II wojny światowej –
próba ujęcia zbiorowego w świetle dokumentacji powojennej z lat 1944–1950, 2018, t. 7, s. 193–211.
52. Koper Ewa, Upamiętnienie ofiar II wojny światowej w świetle działań Polskiego Czerwonego
Krzyża na terenie miasta i powiatu Tomaszów Lubelski, 2021, t. 10, s. 233–250.
53. Koper Mariusz, O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija, 2015, t. 4, s. 183–190.
54. Koper Mariusz, Zagadkowe toponimy powiatu tomaszowskiego: Paary, Pucharki, Szkoci Dół
i Ulhówek, 2019, t. 8, s. 215–226.
55. Kukiz Tadeusz, Uhnów – zarys dziejów, 2015, t. 4, s. 123–143.
56. Kupczewska Marta, Między tronem a opozycją, czyli o zawiłościach kariery polityczno-wojskowej Tomasza Zamoyskiego w latach 1618–1628, 2021, t. 10, s. 53–69.
57. Kupisz Dariusz, Tomaszów Lubelski i okolice w dobie wojen połowy XVII wieku, 2017, t. 6,
s. 7–18.
58. Kupisz Dariusz, Działalność wojskowa Tomasza Zamoyskiego w latach 1612–1621, 2021,
t. 10, s. 71–86.
59. Latawiec Krzysztof, Tomaszów Lubelski jako ośrodek władz administracyjnych w latach
1815–1918, 2018, t. 7, s. 7–19.
60. Lewandowski Jan, Powiat tomaszowski w latach I wojny światowej – zarys problematyki
badawczej, 2014, t. 3, s. 73–85.
61. Lewko Mariusz, Sapiehowie z Siedlisk we wspomnieniach Matyldy z Windisch-Graetzów
Sapieżyny – przyczynek do dziejów ziemiaństwa na Roztoczu, 2017, t. 6, s. 43–63.
62. Lewko Mariusz, Rodzina de Mezerów i jej wkład w rozwój polskiego przemysłu ceramicznego
na przykładzie manufaktur w Korcu, Baranówce i Tomaszowie Lubelskim, 2018, t. 7, s. 45–63.
63. Mądzik Marek, O nie zrealizowanych projektach kolei tomaszowskiej, 1981, nr 1, s. 53–58.
64. Napora Monika, Dwutygodnik „Ziemia Tomaszowska” w latach 1922–1927. Analiza prasoznawcza, 2016, t. 5, s. 245–252.
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65. Olejko Andrzej, Udział lotnictwa austro-węgierskiego – K.u.K. Luftschifferabteilung w bitwach pod Kraśnikiem, Komarowem i Lublinem latem 1914 roku w świetle archiwaliów Kriegs Archiv
w Wiedniu, 2013, t. 1 (2), s. 133–154.
66. Partyka Wiesław, Szpitale w Tomaszowie w XVII–XIX wieku, 2013, t. 1 (2), s. 25–32.
67. Piątkowski Leszek, Z dziejów tomaszowskiej Rady Miasta w okresie międzywojennym, 1981,
nr 1, s. 59–64.
68. Piotrowska Patrycja, Piotrowski Marcin, Wołoszyn Marcin, Grochecki Konrad, Skarby
kobiecej biżuterii średniowiecznej z Czermna w powiecie tomaszowskim, 2013, t. 1 (2), s. 9–24.
69. Piotrowski Marcin, Grodzisko w Posadowie i jego kontekst, 2015, t. 4, s. 7–48.
70. Piotrowski Marcin, Piotrowska Patrycja, Typek Barbara, Pasieczny Andrzej, Wiśniewski
Sławomir, Archeologiczno-historyczne badania zespołu zamkowo-pałacowego w Wożuczynie w gminie
Rachanie w roku 2013: poszukiwania reliktów kaplicy zamkowej, 2014, t. 3, s. 7–29.
71. Piotrowski Marcin, O rosnących w ziemi garnkach i drzewach zamieniających się w kamień.
Reinterpretacja dwóch passusów z „Roczników” Jana Długosza, 2016, t. 5, s. 7–30.
72. Pizun Zdzisław, Gawryś Ryszard, Działania wojenne w rejonie Lubyczy Królewskiej w dniach
9–11 września 1914 roku, 2016, t. 5, s. 113–136.
73. Pizun Zdzisław, Gawryś Ryszard, Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska
(1787–1939), 2017, t. 6, s. 19–41.
74. Pizun Zdzisław, Gawryś Ryszard, Fabryki ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach
Tomaszowskich, 2018, t. 7, s. 21–44.
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w mieście w roku 2020
K R O N I K Wydarzenia
A

WYDARZENIA W MIEŚCIE
W ROKU 2020

6 stycznia: W obchodzonym w tym dniu święcie Objawienia Pańskiego,
po mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na ulice
miasta wyruszył tradycyjnie barwny Orszak Trzech Króli.
10 stycznia: W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się finał
konkursu „Bezpieczna Impreza”. Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem
Lubelskim w 1939 r. została wyróżniona tytułem „Bezpieczna Impreza
2019”. Do konkursu nominowane są wydarzenia zgłoszone do Kalendarza
Kultury Województwa Lubelskiego. Z tego grona typowani są kandydaci
do nagrody za wydarzenie, które odznaczało się najwyższym stopniem
bezpieczeństwa.
10 stycznia: W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP im. Tomasza
Zamoyskiego została podsumowana XV edycja Powiatowego Konkursu
Plastycznego zorganizowanego ph. „Najpiękniejsze Szopki i Stroiki
Bożonarodzeniowe 2019”. Na konkurs wpłynęło 147 prac, reprezentowane bogactwo i różnorodność form przedstawionych na ekspozycji szopek
i stroików potwierdziło celowość kontynuowania konkursu w następnych
latach, jako bardzo cennego przedsięwzięcia nie tylko podtrzymującego,
ale i rozwijającego nasze regionalne tradycje ludowe i artystyczne.
11–19 stycznia: W Innsbrucku (Austria) odbyły się Zimowe Igrzyska
Olimpijskie Masters, w których wzięło udział ponad 3000 sportowców.
Nasze miasto udanie reprezentował Ryszard Koprowski, wieloletni pasjonat narciarstwa, który w biegu na 15 km zajął 7. miejsce, na 7,5 km
– 10. miejsce i w biegu sztafetowym 7. miejsce.
12 stycznia: Odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Na ulicach Tomaszowa nie zabrakło kwestujących z puszkami
i czerwonymi serduszkami. Podczas koncertu w Tomaszowskim Domu
Kultury odbyła się licytacja gadżetów na rzecz WOŚP. W sztabie zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego
udało się zebrać rekordową kwotę 62 500,77 zł, rok wcześniej zebrano
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54 tys. zł. W sztabie w Tomaszowskim Domu Kultury zebrano 4789,50 zł
i 22 euro.
31 stycznia: Odbyła się druga edycja obchodów Dnia Pamięci Ofiar
Holocaustu na Lubelszczyźnie. W ramach programu obchodów, odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława
Stawiarskiego, jego uczestnicy złożyli wieńce i zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej tomaszowskich Żydów eksterminowanych w latach
1939–1943 przez niemieckiego okupanta. Następnie w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego referat „Oczami świadków
– wybuch drugiej wojny światowej w pamięci Żydów tomaszowskich”
wygłosiła Ewa Koper z Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.
1 lutego: W hali Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tomaszowie
Lubelskim odbył się IV Turniej Wojewódzkiej Ligi Młodziczek w Piłce
Siatkowej. W turnieju wzięły udział cztery najlepsze drużyny województwa
lubelskiego. Siatkarki TKS „Tomasovia” wywalczyły 2. miejsce.
1 lutego: W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
odbyła się jubileuszowa edycja Amatorskiego Turnieju Szachowego o Puchar
Dyrektora Szkoły. W turnieju wzięło udział 60 zawodników, spośród
których najmłodszy był 5,5-letni Franuś Kowalski, zaś najstarszym graczem okazał się 69-letni Marek Krzaczkowski. W rodzinnych zmaganiach
najlepsza była rodzina Gromków, drugie miejsce zajęła rodzina Borków,
zaś trzecie – Niedorysów.
1–2 lutego: Podczas Mistrzostw Polski Seniorów w narciarskie biegowym Monika Skinder, zawodniczka MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów
Lubelski, zdobyła złoty medal w sprincie techniką dowolną oraz srebrny
medal w biegu na 10 km stylem klasycznym.
2 lutego: W rocznicę powstania styczniowego i przeprowadzenia pacyfikacji Tomaszowa, znanej jako „krwawy dzień w Tomaszowie Ordynackim”,
odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne dla upamiętnienia tych dramatycznych wydarzeń.
7 lutego: W hotelu „Arkadia” odbyła się konferencja przebiegająca
ph. „Euroregion Roztocze – szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu
Tomaszowskiego, miasto Tomaszów Lubelski, powiat Tomaszów Lubelski
oraz Instytut Rozwoju Samorządu Lokalnego Województwa Lubelskiego.
14 lutego: W 78. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię
Krajową delegacje: Zarządu Koła Rejonowego ŚZZ AK w Tomaszowie
Lubelskim z prezes Lucyną Rebizant oraz władze miasta z burmistrzem
miasta Wojciechem Żukowskim złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy obelisku upamiętniającym żołnierzy tomaszowskiego obwodu Armii Krajowej.
18 lutego: „Gramy dla Julka” pod takim hasłem Młodzieżowa Rada
Miasta zorganizowała koncert charytatywny, z którego dochód (4440 zł)
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przekazano na leczenie Julka Karpula. Julek jest 7-letnim chłopcem, który od sześciu lat dzielnie walczy z przewlekłą chorobą. Został u niego
zdiagnozowany bardzo rzadki przypadek mitochondropatii – choroby,
która wywołała ogromne spustoszenie w organizmie, konieczna była m.in.
transplantacja nerki.
20 lutego: Odbyło się uroczyste przekazanie słuchaczom filii Lubelskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim pomieszczeń
w budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowym Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Lwowskiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Wojciech Żukowski i kierownik Tomaszowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Jadwiga Skawińska.
26 lutego: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się Walne
Zebranie członków Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra
Janusza Petera, podczas którego dokonano podsumowania działalności
Towarzystwa w latach 2016–2019, a po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi wybrano nowe władze Stowarzyszenia. W skład
Zarządu TTR na nową kadencję weszli: Anna Pitura – prezes Zarządu,
Jarosław Joniec – wiceprezes, Robert Czyż – członek Zarządu, Katarzyna
Warmińska-Mazurek – sekretarz oraz Piotr Szałapski – skarbnik. Natomiast

Nowe władze Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera.
Od lewej: Piotr Gnap, Marta Sawicka-Łaba, Robert Czyż, Anna Pitura – prezes Zarządu,
Katarzyna Warmińska-Mazurek, Jarosław Joniec, Tomasz Hanejko, Piotr Szałapski.
Fot. Wojciech Dziedzic
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do Komisji Rewizyjnej weszli: Marta Sawicka-Łaba – przewodnicząca,
Tomasz Hanejko i Piotr Gnap – członkowie.
27 lutego: W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP odbył się
uroczysty apel w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego
Komendanta Powiatowego PSP – brygadiera Andrzeja Mańdziuka.
28 lutego: Komendant Główny PSP powierzył pełnienie obowiązków
Komendanta Powiatowego PSP starszemu brygadierowi Mirosławowi
Michońskiemu – dotychczasowemu zastępcy Komendanta Miejskiego PSP
w Zamościu.
4 marca: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta burmistrz miasta Wojciech
Żukowski i Mirosław Fus – przewodniczący Rady Miasta wręczyli uczniom
szkół podstawowych listy gratulacyjne. Okazją do uhonorowania uczniów
było przyznanie im stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce
oraz wysokich osiągnięć we współzawodnictwie sportowym i artystycznym
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020.
8 marca: W sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury odbył się
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w wykonaniu Orkiestry
Dętej OSP i zespołów artystycznych z TDK.
11 marca: Koronawirus dotarł do Tomaszowa. Burmistrz miasta wydał
komunikat: „W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem
i zwiększającą się liczbą zachorowań w kraju informuje się, że szkoły,
przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, instytucje kultury i sportu zawieszają
organizację wszelkich zajęć w terminie do 25 marca 2020 r. Ze względu
na bezpieczeństwo zdrowotne zaleca się unikanie miejsc, gdzie są duże
skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe)”.
2 maja: Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji na placu
przed Urzędem Miasta uroczyście została wciągnięta na maszt flaga Polski.
W tym roku uroczystość z powodu koronawirusa miała skromny przebieg
– bez udziału mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. W uroczystości udział
wzięli burmistrz miasta Wojciech Żukowski, przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus oraz przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2019.
3 maja: Z powodu sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 nie odbyły
się oficjalne uroczystości w związku z przypadającą 229. rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Burmistrz miasta Wojciech Żukowski oraz Mirosław
Fus – przewodniczący Rady Miasta, przy asyście honorowej Strzelców
Jednostki Strzeleckiej 2019 złożyli wieniec na pomniku Konstytucji 3 maja,
upamiętniając tak ważną dla każdego Polaka rocznicę.
20 maja: W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego odbyło się spotkanie założycielskie inaugurujące działalność Euroregionu Roztocze. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele
32 samorządów z terenu Lubelszczyzny i woj. podkarpackiego.
3 czerwca: Otwarty został nowy hotel „Ibis Styles Tomaszów Lubelski”
z 50 pokojami. W II etapie inwestycji planowana jest rozbudowa hotelu
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o część konferencyjno -bankietową. Hotel posiada restaurację o powierzchni
140 m kw., kącik zabaw dla dzieci, rozległy zielony taras z widokiem na
miasto oraz 47 miejsc parkingowych.
15 czerwca: W 76. rocznicę zbrodni dokonanej przez bandę UPA na
Polakach, pasażerach pociągu pod Zatylem, na terenie parafii pw. ZNMP
odsłonięto kolumnę poświęconą pamięci rzezi wołyńskiej z okolicznościowym napisem i postacią Matki-Polki tulącej dziecko.
1 lipca: Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Tomaszowie
Lubelskim z mieszkańcami i samorządowcami. Jego spotkanie związane
było ze wsparciem rządu dla samorządów w ramach tak zwanej Tarczy
Antykryzysowej 4.0. Podczas wizyty premier Morawiecki przekazał lokalnym samorządowcom promesy na kwotę kilku milionów złotych.
17 lipca: Odbyło się uroczyste otwarcie krytej pływalni w Tomaszowie
Lubelskim. W wydarzeniu, na zaproszenie burmistrza miasta Wojciecha
Żukowskiego, wzięli udział: wicepremier Jacek Sasin, marszałek Jarosław
Stawiarski, wicemarszałek Michał Mulawa, wicewojewoda Robert Gmitruczuk,
parlamentarzyści: senator RP Jerzy Chróścikowski, posłowie na Sejm RP
Tomasz Zieliński, Sławomir Zawiślak, Beata Strzałka, starosta tomaszowski
Henryk Karwan, samorządowcy, przedstawiciele Zarządu firmy ERBUD
– wykonawcy basenu.
18 lipca: W Tomaszowie Lubelskim gościła TVP Lublin w ramach cyklicznego programu „Lato z TVP3 Lublin”. W programie znalazły się m.in.
informacje o Euroregionie Roztocze, rekonstrukcjach bitew historycznych,
Festiwalu Poezji Śpiewanej „Stachuriada”, o przysmakach z Roztocza,
a także o nowo powstałej krytej pływalni przy OSIR „Tomasovia”.
29 lipca: W hotelu „Antoni” odbyło się spotkanie dwóch samorządów
z województw lubelskiego i podkarpackiego oraz przedstawicieli władz
z terenu powiatu lubaczowskiego, które miało na celu opracowanie koncepcji
i wdrożenie zasad funkcjonowania marki turystycznej „Roztocze”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek
Michał Mulawa, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl
oraz przedstawiciele Podkarpackiej i Lubelskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej Wioletta Rejman i Paweł Wójcik, a także burmistrz Tomaszowa
Lubelskiego Wojciech Żukowski pełniący funkcję prezesa Euroregionu
Roztocze.
1 sierpnia: W 76. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego odbyły się uroczystości upamiętniające ten największy w okupowanej przez
Niemców Europie zryw podziemia niepodległościowego. O godz. 17.00
w amfiteatrze w parku miejskim, po uroczystym podniesieniu flagi państwowej, mieszkańcy miasta wraz z chórem „Tomaszowiacy” odśpiewali
pieśni powstańcze.
15 sierpnia: Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły
się od uczczenia pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego – patrona SP
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nr 2. Burmistrz Wojciech Żukowski wraz z Dyrekcją Szkoły i młodzieżą
zapalił znicze przed popiersiem Marszałka. Uroczysta msza święta została
odprawiona w kościele pw. ZNMP. Mszę poprzedziła część artystyczna
w wykonaniu uczniów I LO i wystąpienie starosty tomaszowskiego Henryka
Karwana nt. działań wojennych 1920 r. Po mszy odbył się przemarsz ulicami miasta na plac przed starostwem, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową
poświęconą Ojcom Niepodległości.
16 sierpnia: Na boisku I LO odbył się Piknik Kawaleryjski z okazji obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej, podczas którego zrekonstruowano
jedną z potyczek polsko-bolszewickich w wykonaniu: Tomaszowskiego
Szwadronu im. 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, 14. Pułku
Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Ludności Cywilnej z Tomaszowa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia „Moje
Nowosiółki” z Nowosiółek.
23 sierpnia: W Parku Miejskim odbył się Charytatywny Piknik Rodzinny
z Tomaszowską Akademią Sztuk Walki, podczas którego zebrano ponad
10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wózka inwalidzkiego dla Kuby
Ostasza.
28 sierpnia: Ukazał się ostatni numer dwutygodnika samorządowego
„ReWizje Tomaszowskie” w wersji papierowej. Gazeta będzie funkcjonować
jako Internetowy Portal Informacyjny Rewizje Tomaszowskie pod adresem
www.rewizje-tomaszowskie.pl
1 września: W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej o godz. 4.45
władze Tomaszowa Lubelskiego, strzelcy, harcerze ZHR, rekonstruktorzy
z Tomaszowskiego Szwadronu im. 1. Pułku Ułanów KOP oraz Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej oddali hołd ofiarom wojny
i uczcili ich pamięć. Przed pomnikiem Żołnierzom Września 1939 znicze
zapalili: ks. dziekan Grzegorz Chabros, burmistrz Wojciech Żukowski,
przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus oraz radni Monika Pikuła,
Wiesław Buczek, Ryszard Szczepaniuk i Jan Lisikiewicz.
19 września: Integralnym elementem programu obchodów 81. rocznicy
bitew pod Tomaszowem w 1939 r. był IX Półmaraton Pamięci Żołnierzy
Września 1939 r., zorganizowany w bieżącym roku w ramach Korony
Półmaratonów Lubelszczyzny.
20 września: Główny punkt programu obchodów 81. rocznicy bitew
pod Tomaszowem Lubelskim, stoczonych z Niemcami i Armią Czerwoną
we wrześniu 1939 r., stanowiła rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem
w 1939 r., która odbyła się na łąkach stadniny koni „Pod lasem”.
23 września: W Urzędzie Miasta został podpisany aneks do umowy
budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego między firmą Mota Engil
Central Europe SA a GDDKiA na budowę drugiej jezdni obwodnicy.
4 października: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, zor-
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Promocja 9. numeru „Rocznika Tomaszowskiego”. Od lewej: Wojciech Dziedzic, Mariusz Koper, Gabriela Ozimek, Marian Szałapski, ks. Zygmunt Jagiełło, Tomasz Róg,
Mariusz Lewko, Robert Czyż, Beata Gałan-Smól, Joanna Dziura, Janusz Brodowski
– sekretarz redakcji, dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS – redaktor naczelny. Źródło:
archiwum Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

ganizowany dla uczczenia 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego.
4 i 8 października: Odbyły się uroczystości z okazji 399. rocznicy nadania
prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego. Rozpoczęła je 4 października msza św. w intencji mieszkańców miasta w kościele Zwiastowania
NMP. Uroczystości w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego
miały miejsce 8 października 2020 r., a uświetnił je koncert w wykonaniu
wokalistek z Centrum Muzycznego „Tryton”. Zaprezentowane zostały
referaty: „Druki ulotne z Tomaszowa Lubelskiego z lat 1918–1939 znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie”, wygłoszony
przez Mariusza Lewko, oraz „Nauczyciele historii a edukacja patriotyczna
w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Bartosza Głowackiego
w Tomaszowie Lubelskim”, wygłoszony przez Roberta Czyża. Następnie
burmistrz miasta Wojciech Żukowski wręczył Medale za Zasługi dla
Tomaszowa Lubelskiego, które otrzymali: Fundacja Parasol Roztocza oraz
firma B4 Bartecki Spółka Komandytowa. Na zakończenie dr hab. Marek
Sioma, prof. UMCS – redaktor naczelny zaprezentował zebranym najnowszy, 9. numer „Rocznika Tomaszowskiego”.
27 października: Odbyło się spotkanie Fundacji Rozwoju Centrum
Edukacyjno-Kongresowego, w którym udział wzięli Fundatorzy: rektor
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Mirosław Kalinowski,
starosta tomaszowski Henryk Karwan oraz burmistrz Tomaszowa Lubelskiego
Wojciech Żukowski. Podczas spotkania została omówiona dotychczasowa
działalność, jak również plany i perspektywy rozwoju Fundacji angażujące
zasoby Fundatorów oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.
11 listopada: Druga fala koronawirusa spowodowała, że obchody 102.
rocznicy Święta Niepodległości przybrały skromniejszą w porównaniu
z latami ubiegłymi formułę. Obchody rozpoczęły się od zapalenia zniczy
przed Kolumną Niepodległości przez burmistrza Wojciecha Żukowskiego
i przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Fusa. Następnym punktem
uroczystości była msza św. w kościele pw. św. Józefa, odprawiona w intencji
Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. dziekana Grzegorza Chabrosa. Po mszy
przy pamiątkowym postumencie na Siwej Dolinie, gdzie w marcu 1921 r.
Marszałek Józef Piłsudski odznaczył pułki polskiej kawalerii z VI Brygady
Jazdy, złożono kwiaty i wieńce.
30 listopada: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta burmistrz miasta
Wojciech Żukowski, przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryk
Nowosad podziękowali pani Marii Piaseckiej za 30-letnią pracę na rzecz
tomaszowskiej oświaty przedszkolnej i sprawowanie funkcji dyrektora
Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy, życząc zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.
5–6 grudnia: W Tomaszowie gościła ekipa programu „Poszukiwacze
historii”. Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski wraz eksploratorami
z Muzeum Śląskiego Września 1939 roku w Tychach, strzelcami Jednostki
Strzeleckiej 2019 im. gen. Tadeusza Piskora oraz lokalnymi miłośnikami
historii na terenach Nadleśnictwa Tomaszów odkrywali ślady po walkach,
które miały miejsce w tych lasach we wrześniu 1939 r. w trakcie trwania
bitew pod Tomaszowem Lubelskim.
13 grudnia: Uczczono w Tomaszowie Lubelskim 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W godzinach przedpołudniowych przed pomnikiem
„Solidarności” w rynku delegacje uczestniczące w uroczystościach złożyły
wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze. Następnie w kościele
pw. ZNMP w intencji ofiar stanu wojennego odprawiono mszę św.
23 grudnia: Pomimo trwającej pandemii została zachowana tradycja
przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju. Dzięki pomocy służb granicznych w Hrebennem i Rawie Ruskiej na przejściu granicznym burmistrz
miasta Wojciech Żukowski, przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus,
wicestarosta tomaszowski Jarosław Korzeń oraz hm. Anna Rojek przekazali Betlejemskie Światło Pokoju przedstawicielom władz Rawy Ruskiej
z Ukrainy.
Opracował Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
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