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WSTĘP
Zebrane w poniższej monografii wieloautorskiej rozważania koncentrują się
wokół historycznych i współczesnych aspektów pracy organicznej. Są one efektem
współpracy OTN z polskimi ośrodkami akademickimi. Otwierającą cezurą czasową są lata upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy pojawiały się pojedyncze działania mające pewne podobieństwo do niektórych aspektów pracy organicznej. Natomiast cezurą zamykającą jest współczesność. Odnosząca się do działań XIX-wiecznych organiczników współczesność społeczeństwa ponowoczesnego
oraz jego osiągnięcia traktowane są jako swoista wartość dodana w procesie produkcji i usług, ochrony szeroko pojętych dóbr kultury, egzogenicznego i endogenicznego postępu technicznego, społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju kultury wysokiej i masowej.
Zasięg terytorialny objęty badaniami jest bardzo szeroki. Najogólniej rzecz
biorąc, są to tereny zamieszkiwane przez Polaków w danej epoce historycznej:
w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej będą to Kresy Wschodnie, w czasach
zaborów obszary, gdzie broniono polskości poprzez działalność gospodarczą i kulturową. Szczególnie uwzględniona została Kurpiowszczyzna, jako mała ojczyzna,
subkultura, o odrębności i wyrazistości kulturowej. Historycznie jej społeczność
przywiązana jest do tradycji walki o niepodległość. Po III rozbiorze, gdy niepodległe państwo polskie znika z mapy Europy, znalazła się w państwie pruskim, by
następnie po okresie napoleońskim znaleźć się na terenach zaboru rosyjskiego. Ta
specyficzna kraina leży na obrzeżu Mazowsza, a więc niejako na pograniczu,
w sąsiedztwie z ziemiami, które w procesie historycznym miały różnych gospodarzy i dlatego wydawały różne efekty gospodarcze, społeczne, kulturowe czy świadomościowe. To kraina uboga w zasoby naturalne. Dominują gleby bielicowe V
i VI klasy bonitacyjnej. W powszechnym odczuciu Kurpiowszczyzna utożsamiana
jest z lasami, traktowanymi jako jedno z bogactw powiatu. Drugim bogactwem
były pokłady torfu. Na niektórych terenach w drobnych ilościach występował
bursztyn, niewielkie ilości wapnia, gliny do wyrobu cegły, gliny garncarskie, glinka biała oraz rozrzucone po powiecie pokłady żwiru1. Reszta okolicy wśród swoich
piasków nie ma ani trochę gliny, ani jednego kamienia i w oba te materiały po1

J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2000.
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trzebne do budowy zaopatruje się z owych czterech wiosek, zmuszona będąc sprowadzać je o cztery i pięć mil drogi 2.
W trakcie zaborów Kurpiowszczyzna była terenem znacznych ruchów migracyjnych. Prócz migracji odbywających się wewnątrz zaboru rosyjskiego część ludności wyjeżdżała zarobkowo do niedalekich Prus oraz emigrowała do USA. Przyczyny emigracji/migracji były wielorakie: z jednej strony związane to było ze
zmieniającymi się warunkami prawnymi (np. ze zniesieniem przez zaborców prawa bartnego), masowymi wycinkami lasów oraz zmianą struktury przychodów
regionu, która prowadziła do innego zapotrzebowania na poszczególne zawody,
z drugiej zaś – osady kurpiowskie były nierzadko przeludnione, coraz większa
część mieszkańców regionu próbowała żyć z rolnictwa, które nie było zbyt opłacalne na tych terenach.
Jak z powyższego wynika, najpoważniejszym bogactwem w takich niesprzyjających warunkach miała być praca mieszkańców tych ziem. Pracowitość ludności
Kurpiowszczyzny stanowiła sposób na wyrównanie deficytów wynikających
z niesprzyjających warunków naturalnych regionu. Wykształcił się więc szacunek
do pracy, gdyż tylko dzięki niej można było przetrwać na tych ubogich terenach.
Pojęcie pracy organicznej stanowi cechę charakterystyczną zaboru pruskiego,
w szczególności Wielkopolski, na terenie której ukształtowało się i przybrało najbardziej rozwiniętą postać – będącą swoistym ideowym manifestem narodu polskiego walczącego o utrzymanie swojej kultury – i mimo że możemy dostrzegać
poszczególne działania zbliżone do organicznikowskich już wcześniej, to najpełniejszą formę przybrały one w Wielkopolsce. Program pracy organicznej wytworzony został przez funkcjonujących w polskim środowisku narodowym przedstawicieli różnych grup społecznych, spośród których można w szczególności wyróżnić członków inteligencji, szlachty i duchowieństwa. Grupy te mimo naturalnych
podziałów stanowych potrafiły przeprowadzić swoistą analizę SWOT 3 sytuacji
strategicznej Polaków po utracie niepodległości, a następnie skonsolidować swoje
oczekiwania, działania i przekonać do nich społeczeństwo. Wydawać by się mogło,
że największym sukcesem organiczników jest właśnie stworzenie opartego na swoistych zasadach obywatelskości narodu, którego poszczególne organy (używając
porównania organicznikowskiego) współdziałały i dostrzegały potrzebę wzajemnego dbania o swoje interesy.
2

A. Chętnik, Warunki gospodarczo-kulturalne na pograniczu kurpiowsko-mazurskim.
Rozwój stosunków osiedleńczych, leśnych, rolnych itp. opartych na przykładach i cyfrach
z uwagami o tym, jak podnieść stan gospodarczy i kulturalny ludu puszczańskiego nad
Narwią. Łomża 1927, s.68.
3
Heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa stanowi
akronim od słów określających cztery podstawowe elementy analizy (Strengths – silne
strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia).
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Elity tworzone przez przedstawicieli inteligencji, szlachty, arystokracji i duchowieństwa potrafiły skonsolidować swoje oczekiwania, wypracować w toku
dyskusji program ideowy oraz zacząć go skutecznie realizować. Program ten oparty był na kilku głównych zasadach, wśród których wymienić można przede
wszystkim: edukację, oświatę, pracę stanowiącą powód do dumy i będącą metodą
podniesienia poziomu gospodarczego oraz legalizm rozumiany jako umiejętność
poruszania się w określonym rygorze prawnym w sposób umożliwiający realizację
założonych celów. Twórcy programu pracy organicznej zakładali dążenie do unowocześnienia społecznego, gospodarczego i przemysłowego. Osiągnięcie powyższych celów wymagało solidaryzmu społecznego wszystkich grup. Aby poznać się,
zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania, a także zmaksymalizować siłę społeczną
i gospodarczą, starano stowarzyszać się w organizacjach branżowych, gospodarczych oraz społeczno-kulturalnych. Ruch stowarzyszeniowy i sposób uczestnictwa
jego członków w życiu społeczności lokalnych dzisiaj uznany zostałby za charakterystyczny dla społeczeństwa obywatelskiego. Program organiczników charakteryzował znaczny realizm polityczny i ekonomiczny.
Z Wielkopolski prąd ten rozszerzał swój zakres na inne zabory i – co należy
wyraźnie podkreślić – nie osiągnął na ich terenie formy identycznej. Wiązało się to
z cechami charakterystycznymi, specyfiką, pozostałych zaborów, w których żyli
Polacy. Na terenach tych zaborów formy i metody pracy organicznej ewoluowały,
zmieniając się i dostosowując do aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych,
społecznych oraz prawnych istniejących w poszczególnych miejscach.
W dotychczasowych badaniach pracy organicznej najwięcej uwagi poświęcono zaborowi pruskiemu. Można zauważyć, że w polskiej historiografii wiele prac
i artykułów opisujących to pojęcie i wiążący się z nim program ideowy dotyczy
w zasadzie Wielkopolski, a nie uwzględnia szczegółów recepcji i funkcjonowania
owego programu organiczników na pozostałych terenach dawnego państwa polskiego. Również pogłębionej analizy wymaga określenie, w jakim stopniu wartości
organicznikowskie wpłynęły na ukształtowanie pamięci kulturowej na obszarze
Kurpiowszczyzny.
Badania nad pamięcią kulturową rozwijają się przede wszystkim w obrębie
nauk humanistycznych i społecznych. Ważnym elementem pamięci kulturowej –
nazwanej przez Jana Assmanna „ponadindywidualną pamięcią ludzką” 4 – jest założenie, że istnieje związek między pamięcią a tożsamością grupową. Pamięć kulturowa definiuje w znacznym stopniu obraz przeszłości rekonstruowany na potrzeby danego momentu, w którym się do przeszłości odwołujemy. Grupy społeczne,
rekonstruując wydarzenia przeszłe, tworzą obrazy niekoniecznie identyczne. Jed4

J. Assmann, Pamięć Kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, s. 35.
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nostki i grupy, odwołując się do tych samych faktów, odtwarzają je, używając wiedzy zgodnej z narracją ukształtowaną przez zbiorowość, w której funkcjonują.
Z tych powodów nie dziwi istnienie różnych wersji tych samych zdarzeń. Jedna i ta
sama cecha może stanowić wartość negatywną lub pozytywną. Odmienna może
być więc refleksja nad konkretnymi faktami, a te same zdarzenia mogą wywoływać
niekoniecznie zbieżne reakcje emocjonalno-etyczne.
Na terenie Wielkopolski program pracy organicznej spowodował wykształcenie swoistego etosu pracy i gospodarności wśród społeczeństwa, który stał się częścią tożsamości grupowej mieszkańców Wielkopolski. Polacy mieszkający w innych zaborach zauważali różnice w tożsamości między sobą a Wielkopolanami,
nierzadko krytykując pewne ich cechy. W poczytnym „Brzasku” można było
w 1914 roku wyczytać opinię o mieszkańcach Wielkopolski, zarzucającą im przecenianie znaczenia rozwoju ekonomicznego dla całokształtu życia narodowego
oraz w specjalnym kulcie drobnej, codziennej pracy 5. Nawet typowo organicznikowskie dążenie do solidarnej współpracy i kompromisu wszystkich grup społecznych autor krytykował jako cechę, która: łatwo powoduje bezmyślność polityczną,
osłabia samodzielność duchową i rozwój przewodnich, nienaruszalnych zasad
narodowych oraz doprowadza do zbyt daleko idących i dlatego często szkodliwych
kompromisów 6. Prócz krytyki dostrzegano i pozytywne cechy: Brak dyscypliny
i odpowiedzialności, przy braku zmysłu organizacyjnego uważałem za nasze główne wady narodowe. Polskie beztroskie „jakoś to będzie” było zatrważające, specjalnie w Warszawie. Tu, w Poznaniu nie odnotowałem tego. Wręcz odwrotnie,
podobał mi się rygor, terminowość załatwiania spraw, przestrzeganie punktualności panujące w administracji miejskiej 7.
Koncepcja pracy organicznej i poszczególne działania wchodzące w jej skład
emanowały z Wielkopolski, ale pojawiały się także na innych terenach zamieszkałych przez Polaków. Z dzisiejszej perspektywy badawczej nierzadko trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dane działanie organicznikowskie na określonym terenie
powstało na skutek wpływów zewnętrznych, czy wykształciło się samorzutnie pod
wpływem lokalnej koncepcji ideowej. Dlatego w niniejszej monografii znalazły się
także artykuły dotyczące Podola i dawnych ziem kresowych I Rzeczypospolitej,
Mazur, a także współczesnych, np. Pomorza Zachodniego.
Zasadne wydaje się więc określenie, jakie cechy wywodzące się z koncepcji
pracy organicznej stanowią część tożsamości mieszkańców Kurpiowszczyzny. Aby
5

Z.K., Kilka uwag na tle artykułów Studnickiego o „Psychice Poznańskiego”, „Brzask”
1914, nr. 1, s. 13.
6
Tamże s. 15.
7
W. Czarnecki, To był też mój Poznań, Wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925–
1929, Poznań 1987, s. 23.
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stało się to możliwe, należy przedstawić działania, program, wykształcone praktyki
i uwarunkowania organicznikowskie na tym terenie. Żywimy nadzieję, że niniejsza
praca zachęci do dalszych badań i kolejnych opracowań monograficznych.
Janusz Gołota
Marek Przybylski

Część I

Ziemie

Marek Przybylski
Fundacja Zakłady Kórnickie

WIELKOPOLSKIE DROGI PRAC ORGANICZNYCH
Pojęcie pracy organicznej jest z dzisiejszej perspektywy trudno definiowalne.
Trudności te wynikają z różnorodności i mnogości działań podejmowanych w XIX
wieku oraz faktu, że wytworzona na terenach zaboru pruskiego spójna koncepcja
ideowa promieniowała na ziemie pozostałych zaborów, gdzie ulegała przekształceniom wynikającym z adaptowania jej założeń do warunków tam panujących 1.
Zważywszy na ogrom działań przedsięwziętych w ramach tego programu ideowego, zasadnym wydaje się mówić o pracach organicznych, podkreślając w ten sposób ich szerokie spektrum. Zostały one zapoczątkowane i rozwinęły się najpełniej
na terenach dawnych ziem polskich zaboru pruskiego w latach 20. XIX wieku 2.
Stanowiły swoiste drogi wiodące do celu, jakim było utrzymanie polskości i szeroko pojęte wzmocnienie narodu polskiego w dobie zaborów. Daleko za horyzontem
znajdował się jednak cel ostateczny – niepodległość.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dokonano co najmniej kilku prób definicji tegoż terminu. Ryszard Kowalczyk za pracę organiczną na terenach Wielkopolski uznaje prąd przeciwny idei walki zbrojnej, zmierzający do podniesienia
poziomu oświaty, kultury oraz ekonomii. Prąd ten – według badacza – miał stanowić jeden ze sposobów obrony przed działalnością germanizacyjną 3. Tomasz
Kizwalter i Jerzy Skowronek definiują go równie szeroko jako każdą propozycję
działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa
i narodu polskiego w warunkach braku własnej państwowości (lub jej ostatecznego
1

Stefan Kieniewicz podaje: Na zjeździe historyków polskich w Krakowie w 1958 roku doszło do interesującej dyskusji nad problemem pracy organicznej. Próbowano m.in. ustalić,
na czym właściwie ta praca polegała, skąd i kiedy się wzięła, w czyim interesie była uprawiana, jakie przyniosła konkretne rezultaty! Zgodzono się też, że istnieje potrzeba dalszego
prowadzenia syntetycznych studiów nad ważniejszymi poczynaniami 'organicznymi' XIX
wieku. S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964, s. 10.
2
Witold Jakubczyk sytuuje pierwszą inicjatywę organicznikowską na rok 1828 r. – przyjęcie statutu Towarzystwa Przyjaciół Rolnictwa, Przemysłu i Oświaty; zob. W. Jakóbczyk,
Przetrwać nad Wartą 1815–1914, Warszawa 1989, s. 2–3.
3
R. Kowalczyk, Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan, Poznań 2018, s. 123–
125.
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zagrożenia). Przy czym działania te – jak podkreślali – muszą być własnymi, oddolnymi inicjatywami społeczeństwa (a raczej jego najbardziej świadomej cząstki) 4. Praca w takim ujęciu stanowiła przeciwieństwo działań zbrojnych, nie posiadając przy tym jednego jasno określonego programu. Autorzy, kładąc nacisk na
oddolność poczynań, nie zwrócili uwagi na to, że niektóre postulaty i działania
organiczników mogły być – i były – zbieżne z działaniami i celami modernizującego się (i wyrastającego na mocarstwo) państwa pruskiego. Oddolny ruch zakładania stowarzyszeń mających na celu rozwój gospodarczy i współpracę środowisk
lokalnych wspierany był bowiem także przez państwo pruskie dążące do zdobycia
przewagi gospodarczej oraz starające się zintegrować ludność narodowości niemieckiej wokół państwa Hohenzollernów. Nierzadko stworzone przez niemieckie
władze możliwości i zachęty wykorzystali skutecznie Polacy.
Elżbieta Magiera, rozpatrując dzieje spółdzielczości na ziemiach zaboru pruskiego, zauważa, że na jej rozwój wśród społeczności polskiej (charakterystyczny
dla wielkopolskiej pracy organicznej) miało wpływ także oddziaływanie wzorów
spółdzielczości niemieckiej. Autorka podkreśla znaczenie inspiracji działaniami
niemieckiego spółdzielcy Hermana Schulzego (1818–1888) z Delitzsch. Polacy,
korzystając ze wzorów niemieckich stowarzyszeń spółdzielczych, dostosowali je
do warunków rodzimych 5.
Zbliżone ujęcie pracy organicznej podaje także Marek Rezler, który – definiując to pojęcie – określił, iż ruch organicznikowski był samorzutny, oddolny, a jedną z jego głównych cech było dążenie modernizacyjne. Badacz podkreśla bezprogramowość tegoż prądu, zaznaczając jednakże, iż działania te nie stały w opozycji
do walki zbrojnej, lecz ją dopuszczały w określonych moralnie okolicznościach 6.
Krytyczną ocenę ustaleń Tomasza Kizwaltera i Jerzego Skowronka oraz Marka Rezlera przeprowadziły poznańskie badaczki Alina Hinc i Małgorzata Praczyk,
podnosząc niepełne rozeznanie swoistego kanonu lektur związanych z tą tematyką.
Autorki zaliczają do niego prace autorstwa wybitnych historyków: Witolda Jakóbczyka, Lecha Trzeciakowskiego, Witolda Molika i Przemysława Matusika 7, podkreślając: Wydaje się, że wszystkie powyższe niespójności i niejasności w prezentacji omawianego tematu dowodzą niepogłębionego przez wielu badaczy rozpoznania okoliczności wykrystalizowania się myśli organicznikowskiej w danym zaborze
4

Droga do niepodległości czy program defensywny? Praca organiczna – programy i motywy, wybór, wstęp i przyp. T. Kizwalter i J. Skowronek, Warszawa 1988, s. 7.
5
E. Magiera, Zarys rozwoju ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich pod zaborem pruskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku oraz jego edukacyjny charakter, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, nr 19, s. 185.
6
M. Rezler, Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości, Poznań
2013, s. 69–70.
7
Przedmiotowe prace umieszczone zostały w bibliografii.
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wraz z jej faktyczną wymową i znaczeniem 8. Alina Hinc i Małgorzata Praczyk (za
czołowymi badaczami skupionymi w poznańskiej szkole historiograficznej) określają program zwolenników myślenia organicznikowskiego w sposób następujący:
• Była to praca prowadząca do oswobodzenia materialnego i polepszenia
bytu ekonomicznego. Stanowiła ona zwornik społeczny nieodłącznie powiązany z pracą dla dobra ogółu.
• Oświata będąca drogą wyzwalającą ze zniewolenia duchowego. Droga ta
łączyła się z uświadomieniem najniższych warstw społecznych w duchu
narodowym i społecznym. Z punktu widzenia narodowego droga ta była
szczególnie ważna, gdyż prowadziła do budowy organicznej jedności narodowej.
• Droga unowocześnienia rozumiana jako dążenie do rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez wykształcenie klasy średniej oraz inteligencji.
• Solidaryzm społeczny umożliwiający współdziałanie poszczególnych
członków organizmu.
Wskazane płaszczyzny miały być budowane przez tworzenie się różnych towarzystw, organizacji, w ramach których organicznicy mieli przejawiać swą aktywność 9.
Przedstawiony wywód – określający genezę idei organicznikowskich oraz ich
rozwój oraz zastosowanie w praktyce – jest spójny i rzetelny, wymaga jednakże
w kilku kwestiach rozwinięcia oraz doprecyzowania.
Zdaje się, że wśród wymienionych obszarów działań zabrakło zaznaczenia
ostatnich dwóch dróg – realizmu politycznego i ekonomicznego oraz legalizmu
prawnego. Drogi te dość powszechnie przyjęte i zaakceptowane w pewnym stopniu odróżniają działania Wielkopolan od działań podejmowanych w innych zaborach. Działania organicznikowskie oparte były o realizm polityczny, rzetelnie mierzący zamiar podług sił. Z przeciwnościami stwarzanymi przez państwo pruskie
(dążące do asymilacji Polaków) starano się walczyć przede wszystkim na drodze
prawa, wykorzystując możliwości, jakie stwarzał system prawa pruskiego. Adam
Jerzy Czartoryski w 1861 roku podkreślał : Od lat wielu dzielnica ta naszej Ojczyzny przodkuje innym na drodze legalnego dochodzenia praw swoich i rozważnego

8

A. Hinc, M. Praczyk, Praca organiczna teoria i praktyki, [w:] Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, red. M. Praczyk, Poznań 2017, s. 18.
9
Tamże, s. 24-26.
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a niezłomnego walczenia z ciemięzkim [sic!] żywiołem 10. Realizm polityczny
i prawny stanowi nieodłączną część programu pracy organicznej 11.
Charakterystyka zaboru pruskiego oraz społeczeństwa zamieszkującego te tereny spowodowała również widoczne powiązanie niektórych elementów dróg pracy organicznej z religijnością. Wielu z działaczy społecznych było duchownymi
dominującego na terenach Wielkopolski wyznania katolickiego. Częstokroć ceremonie i rytuały religijne włączane były w określone działania organicznikowskie,
stając się ich częścią. Można więc użyć metafory, że liczne drogi organicznikowskie były co najmniej poświęcone, a w ich budowie aktywny udział brały osoby
duchowne, nierzadko nawet kładąc kamienie węgielne.
Należy mieć na uwadze, że praktyka pracy organicznej ewoluowała (element
ciągłych zmian dostosowujących działania do określonych sytuacji społecznopolityczno-gospodarczych podnosi Marek Rezler). Dla Herberta Spencera – jednego z czołowych przedstawicieli europejskiego organicyzmu, w którego nurt zdaje się wpisywać część postulatów polskich organiczników – ewolucja społeczeństwa stanowiła naturalny proces. Dla dziewiętnastowiecznych organiczników idea
zmiany, adaptacji była czymś naturalnym, jeśli ta zmiana mieściła się w zakreślonych powyżej założeniach i stanowiła proces kontrolowany i zaplanowany. O ile
więc wielkopolscy organicznicy akceptowali ewolucję, o tyle sprzeciwiali się
zmianom rewolucyjnym 12. August Cieszkowski, jeden z twórców programu organicznikowskiego, wielokrotnie przestrzegał przed zrywami rewolucyjnymi jako
godzącymi w ład moralny i porządek społeczny. Postęp nie miał być zerwaniem
z tradycją, ale budowaniem w oparciu o nią nowoczesnego narodu. Dostrzegając
ryzyko zmian gwałtownych, pisał: W tem właśnie mylicie się okropnie, iż sądzicie,
jakoby Rewolucja mogła być kiedykolwiek przyczyną postępu, gdy tymczasem one
niczem innem być nie mogą, jedno jego skutkiem fatalnym, wywołanym przez tych,
którzy prawego postępu dobrowolniej uznać, lub przyznać nie chcieli. Są one jawnym występem na świat społeczny tego właśnie, co się we wnętrzu ducha już było
spełniło, co się właśnie w organizmie zdrowo rozwijało, a co owszem Rewolucja
10

Mowa Xiecia A. Czartoryskiego miana na posiedzeniu Towarzystwa LiterackoHistorycznego w Paryżu dnia 3 maja 1861 roku, Paryż 1861, s. 9.
11
Zabór pruski charakteryzował się szczególnie sprawnie funkcjonującym wymiarem
sprawiedliwości, opartym na sporej niezależności od władz lokalnych oraz państwowych.
Możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw powodowała, iż działania władz lokalnych w większości przypadków mieściły się w ramach norm prawnych. W pozostałych
zaborach sytuacja ta nie wyglądała w tym zakresie tak korzystnie dla Polaków.
12
Osobną kwestią pozostają tu przekonania K. Liebelta, który w określonych warunkach
akceptował rewolucję jako narzędzie zmiany – zob. A. Wojtkowski, Pod rządami pruskiemi do r. 1848 [w:] Wielkopolska w przeszłości, Poznań 1926, s. 182–183. Jednakże po
klęsce Wiosny Ludów można zauważyć pewne odejście od tego typu pogladów.
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wszelka, choćby przymusem wywołała, mniej lub więcej na dezorganizację naraża 13.
Program pracy organicznej nie został przyjęty od razu jako zgodna deklaracja.
Powstał on w wyniku wielu dyskusji i ścierania się – nierzadko sprzecznych –
oczekiwań i założeń. Śledząc powstanie założeń edukacyjno-oświatowych pracy
organicznej, można zauważyć rozbieżności pojawiające się przy definiowaniu tego,
jakie elementy (swoiste drogowe kamienie milowe) ma zawierać droga oświaty.
August Cieszkowski postulował odejście od literatury romantycznej w stronę bardziej naukową. Bronisław Trentowski był przekonany o niezmiernej wadze historii
narodowej, co skutkowało koniecznością nauki narodowej filozofii i teologii 14.
Wiedza o historii narodu stawała się według niego nawet swoistym wyznacznikiem
polskości – Kto z nas nie zna historii polskiej, nie jest Polakiem15. Mimo tego zachęcał do jak najszerszego korzystania z wiedzy edukacyjnej zachodu Europy.
Według Karola Marcinkowskiego oświata miała wyzwolić człowieka, gdyż dopiero wolny człowiek mógł zostać wyzwolonym Polakiem. Karol Libelt, dostrzegając
podnoszoną przez poprzedników potrzebę unowocześnienia edukacyjnego w celu
dogonienia poziomu państw zachodniej Europy, opowiadał się przeciw bezkrytycznemu przyjmowaniu wzorców zachodnich, kładąc nacisk na narodowe wychowanie. Protestował przeciw wysyłaniu dzieci na naukę na zachód oraz sprzeciwiał się zdecydowanie popularnemu w bogatszych sferach sprowadzaniu zachodnich guwernerów i guwernantek: Biada pokoleniu które nauki pierwsze nie od rodaka zaczyna 16. W trakcie dyskusji podkreślano wiodącą rolę w systemie edukacji
elementarnej nauczyciela oraz kapłana nadzorującego szkołę. Mimo tych różnic
widoczne są podstawowe zręby programu drogi oświatowej pracy organicznej.
Uszczegółowienia wymaga również przeciwstawienie ideowości pracy organicznej walce zbrojnej. Idea wzmocnienia narodowego na ziemiach polskich zaboru pruskiego opierała się na dwóch podstawowych filarach, którymi były legalne
działania organicznikowskie oraz działalność parlamentarna posłów reprezentujących polskich obywateli Królestwa Pruskiego. Znacznie słabszy, ale także istniejący, był filar niepodległościowy, zakładający działalność zbrojną. Zauważa to Wisława Knapkowska, pisząc: [...] trzy linje, które falują wraz ze zmieniającymi się
wokół nich wypadkami. Zależnie od koniunktur zewnętrznych i wewnętrznych siła
13

A. Cieszkowski, Ojcze nasz, Poznań 1922–1923, t. 2., s. 182.
Autor opublikował pracę Wiara słowiańska, czyli etyka piastująca wszechświat, w której
wyraził przekonanie, że bogowie słowiańscy są postacią tego samego Boga, którego czczą
chrześcijanie.
15
cyt. za: P. Matusik, Idea pracy organicznej w Poznańskiem w dobie Karola Marcinkowskiego, [w:] Kronika Miasta Poznania, 1996, nr 3, s. 74.
16
Cyt. za: tamże, s. 76.
14
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natężenia działań tych potęguje się, to słabnie17. Ostatecznie filar ten został w wieku XIX zmarginalizowany, aby w pełni ujawnić się dopiero w roku 1918 18. Mimo
marginalizacji tej drogi należy pamiętać o licznym udziale Wielkopolan w powstaniu poznańskim w 1848 roku oraz w niedotyczącym zaboru pruskiego powstaniu
styczniowym w 1863 roku. W 1848 r. w składzie oddziałów powstańczych znajdowała się duża liczba ochotniczo zgłaszających się chłopów i przedstawicieli
ubogiej ludności miejskiej 19. Warto pamiętać o rozwijających się prężnie w drugiej
połowie XIX wieku bractwach kurkowych doskonalących mieszkańców w umiejętnościach strzeleckich, bractwach, które na ziemiach zaboru pruskiego rozwijały
się tak samo prężnie jak podobne stowarzyszenia niemieckie 20. Teza Marka Rezlera o akceptowaniu i dopuszczalności przez Wielkopolan walki zbrojnej w pewnych
określonych przypadkach wydaje się więc słuszna, o ile zastrzeżemy, że nie wiąże
się ona bezpośrednio z ideą pracy organicznej, stanowiąc jedynie odrębną,
w znacznym stopniu niezależną, samodzielną, pełną niebezpieczeństw i zagrożeń,
równoległą do drogi organicznikowskiej ścieżkę aktywności społeczeństwa polskiego. Ścieżkę pełną dziur i chaszczy, wiodącą przez meandry licznych rozlewisk
tworzonych przez zaborców. Ścieżkę, na którą niekiedy, w określonych okolicznościach, zbaczano z drogi pracy organicznej.
Badacze doszukujący się korzeni pracy organicznej we wcześniejszych działaniach – np. Tomasz Kizwalter i Jerzy Skowronek – uznają, że działania Komisji
Edukacji Narodowej (KEN) mieściły się w ramach nurtu pracy organicznej, co
krytykują Alina Hinz i Małgorzata Praczyk. Część działań tej instytucji zgodna
była z niektórymi założeniami organicznikowskimi (droga oświaty), jednakże
zbieżność ta nie wyczerpuje głównych założeń nurtu. Poza tym Komisja Edukacji
Narodowej stanowiła organ centralnej władzy oświatowej, a program jej nauki
oparty był na innych założeniach działań pronarodowych niż program organiczni17

W. Knapkowska, Rządy pruskie po 1848, [w:] Wielkopolska w przeszłości, Poznań 1926,
s. 219.
18
Zob. np. J. Karwat, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887–1919, Poznań 2002.
19
L. Trzeciakowski, Wpływ zaboru pruskiego na świadomość społeczeństwa polskiego,
[w:] Dzieje najnowsze, 1977, nr 4, s. 121.
20
Można zauważyć, że w niektórych bractwach kurkowych początkowo znaczna ilość
członków była narodowości niemieckiej, a po pewnym czasie przewagę wśród braci kurkowych osiągnęli Polacy. Bractwo kurkowe we Wrześni powstało w 1854 roku i rok później liczyło 67 braci, z czego 37 to Niemcy a 30 to Polacy. W 1871 roku wśród 54 braci
kurkowych było 45 Polaków. Dane za: Rafał Szamburski, Historia wrzesińskich obiektów
sportowo rekreacyjnych do 2008 r. Wrzesińskie kluby, organizacje, towarzystwa sportowe,
http://wosr.wrzesnia.pl/images/stories/historia/kurkowe.pdf, [dostęp 24.08.2020]. To właśnie przykład skutecznego wykorzystania możliwości stworzonych przez państwo pruskie
i de facto przejęcia stowarzyszenia.
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kowski. Członkowie KEN zupełnie inaczej niż organicznicy definiowali pojęcie
edukacji patriotycznej. Wielu działaczom Komisji Edukacji Narodowej nie można
zarzucić braku chęci edukacji obywatelskiej i patriotycznej. Jednak – jak w swojej
zdecydowanej ocenie podkreśla Czesław Majorek – Na plon tego posiewu przyszło
jednak poczekać; już po upadku państwa dało się bowiem poznać wykwit skutków
patriotycznego wychowania młodzieży w szkołach Komisji. Był to wykwit bohaterstwa, dosłownej, atawistycznej miłości ojczyzny, tęsknoty za nią, kołatania u drzwi
obcych o jej wskrzeszenie. Ale zarazem była to orgia kwietyzmu pozbawionych
rozumu waśni, braku wyobraźni, i odpowiedzialności za skutki podejmowanych
czynów zbrojnych, ignorowania potencji wroga, naiwnego wyczekiwania na pomoc
nielojalnych stronników, czy też świadomego skazywania się na śmierć czy też wygnanie 21. Widoczna jest znacząca różnica niepozwalająca utożsamiać tych efektów
z działaniami, o których pisze chociażby orędownik pracy organicznej Józef Ignacy Kraszewski: Rewolucje 1794–1830–1863 aż nadto dowiodły tej prawdy [o braku wystarczającej siły w organizmie narodowym], wyniszczały one nas coraz bardziej. Droga do odzyskania bytu przez nie wskazana, okazała się nie tylko niemożliwą ale zgubną 22. Również jeden czołowych organiczników Karol Marcinkowski
podkreślał: Zaniechajmy liczyć na oręż, na zbrojne powstania, na pomoc obcych
mocarstw i ludów; a natomiast liczmy na siebie samych, kształćmy się na wszystkich polach, pracujmy nie tylko w zawodach naukowych, ale także w handlu, przemyśle, rękodzielnictwie, stwórzmy stan średni, usiłujmy podnieść się moralnie
i ekonomicznie, a wtenczas z nami liczyć się będą 23.
Należy mieć na uwadze, że działania zbliżone do poszczególnych praktyk
pracy organicznej można dostrzec na przestrzeni wielu wieków. Nie każde jednak
– związane z np. edukacją i dążeniem do rozwoju społeczeństwa – będzie tożsame
z działaniami organicznikowskimi. Trzeba jednakże pamiętać, że programowo
ramy pracy organicznej nie były sztywne. W ocenie tego, czy konkretne działanie
mieści się w danej konwencji, nie można stosować binarnego sposobu analizy –
dlatego budowa Teatru Polskiego, mimo że nie odbywała się na „zasadzie towarzystwa” 24, jest przykładem pracy organicznej. Teatr został wzniesiony dzięki funduszom zebranym społecznie przez założoną w tym celu spółkę akcyjną, o czym
21

Cz. Majorek, Przesłanie Komisji Edukacji Narodowej dla współczesności [w:] red.
K. Dormus, B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, Ryszarda Ślęczki, Komisja Edukacji Narodowej kontekst historyczno-pedagogiczny, Kraków 2014, s. 21–22.
22
J. I. Kraszewski, Program polski. 1872. Myśli o zadaniu narodowem, Poznań 1872, s. 10.
23
Cyt za: R. Kowalczyk, Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan, Poznań 2018,
s. 129–130.
24
A. Hinc, M. Praczyk definiują (i słusznie), iż wiele działań w omawianym okresie istniało na pograniczu „pracy organicznej” oraz uznają, że budowa Teatru Polskiego była takim
działaniem, zob.: A. Hinc, M. Praczyk, Praca …, s. 35.
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świadczy napis na jego froncie: Naród sobie. Samo zastosowanie innej formy
prawnej przedsięwzięcia nie może wykluczyć go z głównego nurtu pracy organicznej 25. Było to działanie mieszczące się w drodze oświatowej, powiązane z drogą
unowocześnienia społeczeństwa, a repertuar teatru był uznawany powszechnie za
dostosowany do potrzeb mieszczan. Co ważniejsze, uczestnictwo w wystawianych
tam przedstawieniach teatralnych stało się swoistym obowiązkiem narodowym,
o czym pisze Wincenty Rapacki: Chodzą do teatru, bo im tak każe obowiązek
i w imię tego obowiązku domagają się by im grano ramoty, byle upstrzone frazesami 26.
Idea pracy organicznej charakteryzowała się zwartym i wyraźnym, choć dość
ogólnie nakreślonym, programem. Program ten wykształcił się w Wielkopolsce,
choć zbliżone idee pojawiały się i w pozostałych zaborach, i na emigracji. Przyczyniły się do tego dwa podstawowe czynniki zewnętrzne. Pierwszy z nich wynikał
z charakteru systemu prawnego państwa pruskiego, które przez długi czas starało
się respektować zasadę równości obywateli wobec prawa. Drugi był efektem poziomu gospodarczego Prus 27, a następnie Cesarstwa Niemieckiego 28, które poprzez
swój intensywny rozwój wymusiło na mieszkańcach Wielkopolski konieczność
szybkiej modernizacji gospodarczej 29. Czynniki te natrafiły na trwającą wśród elit
polskich dyskusję o przyszłości narodu. Te elity, tworzone przez przedstawicieli
inteligencji, szlachty i duchowieństwa, potrafiły skonsolidować swoje oczekiwania,
wypracować program oraz zacząć go skutecznie realizować. Program ten oparty
był na kilku głównych zasadach, wśród których wymienić można przede wszystkim: oświatę, pracę, unowocześnienie, solidaryzm, stowarzyszanie się oraz realizm
polityczny i ekonomiczny.
Podejmowane w praktyce prace organiczne były nacechowane dużą dozą kreatywności oraz dostosowywania się do ówczesnych możliwości ekonomicznych,
społecznych lub systemowo-prawnych. Skutkiem tychże działań było ukształtowanie etosu regionalnego Wielkopolan 30. Wśród polskiej ludności Wielkopolski
25

Jeden ze sztandarowych projektów rozpoczynających okres organicznikowski to Bazar
Poznański, który także był spółką akcyjną (właściwa nazwa to Spółka Akcyjna Bazar).
26
A. Przybyszewska, Teatr Polski w Poznaniu za dyrekcji Edmunda Rygiera (1896–1908),
praca doktorska, http://hdl.handle.net/10593/6001, [dostęp 23.08.2020] s. 13.
27
Kwestią niezwykle ważną była tu reforma uwłaszczeniowa chłopów z 1823 roku.
28
Wydaje się, że jedną z przyczyn mogły być także warunki gospodarcze Wielkopolski,
wyróżniające te tereny także w okresie przedzaborowym.
29
P. Matusik, Idea pracy organicznej w Wielkopolsce, [w:] R. Dyliński, Idea pracy organicznej w ustanowieniu i działalności Fundacji Zakłady Kórnickie, Kórnik 2010, s. 25–26.
30
Zob: Droga do niepodległości czy program defensywny? Praca organiczna – programy
i motywy, wybór, wstęp i przyp. T. Kizwalter i J. Skowronek, Warszawa 1988; lub Etos
Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z połowy XIX i XX wieku,
wybór i oprac. W. Molik przy współudziale A. Baszko, Poznań 2005.
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w ciągu 123 lat zaborów powstała specyficzna regionalna forma kultury polskiej,
której ważną częścią była tradycja pracy organicznej.
Można zaryzykować tezę, że prace organiczne stały się częścią tożsamości regionalnej Wielkopolan. Było to szczególnie widoczne w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, kiedy to mieszkańcy terenów należących do innych zaborów
natychmiast wychwytywali ową pracowitość i gospodarność, będące pokłosiem
idei pracy organicznej. Andrzej Chwalba dostrzega te różnice: Mieszkańcy zaborów i regionów różnili się ze względu na posiadany kapitał społeczny, wielkość
pracy obywatelskiej, stopień organizacji społecznej i aktywności kulturalnej.
W poszczególnych zaborach i regionach ceniono i szanowano inne wartości 31.
W dalszej części, wymieniając cechy charakteryzujące mieszkańców zaboru pruskiego, autor stwierdza: Polacy z zaboru pruskiego, będący pod wpływem kultury
zachodniej i niemieckiej, cenili wartości mieszczańskie i obywatelskie. Tamtejsze
polskie społeczeństwo było wewnętrznie solidarne i wykształcone, mobilne, stosunkowo zamożne i zdyscyplinowane, cechujące się wysokim poziomem wzajemnego
zaufania, kapitałem społecznym, duchem społecznikowskim, aczkolwiek było skoncentrowane głównie na problemach codzienności. […] Interes wspólnoty więcej
znaczył niż jednostki. Ceniono zachowania racjonalne, przewidywalne. Szanowano
prawo, a za cenne i przydatne wartości uważano sumienność, solidność, punktualność w życiu i w interesach. Sporadycznie zdarzały się przypadki przekupstwa
urzędników. Uczciwość była podstawą relacji społecznych 32. Analizując powyższe
cechy charakteru regionalnego opisane przez krakowskiego historyka, zauważyć
można, że są one w znacznym stopniu zbieżne z cechami, które wykształcone zostały w ramach programu ideowego pracy organicznej 33.
Wiele różnic istniejących między narodami wynika z odmienności w historii
i kulturze istniejących jeszcze przed okresem uprzemysłowienia, a także z odmiennych modeli modernizacji 34. W przypadku Wielkopolan mamy do czynienia nie
z odmiennością narodu 35, lecz mieszkańców regionu, jakim była prowincja po-

31

A. Chwalba, 1919 pierwszy rok wolności, Wołowiec 2019, s. 36.
Tamże, s. 37.
33
Dalszych analiz wymaga określenie, w jakim stopniu owe cechy osobowościowe i kulturowe, postrzegane jako typowe dla członków danego narodu (w tym przypadku grupy zamieszkującej określony region), przypisywane – z racji wspólnego dziedzictwa kulturowego – wszystkim jego przedstawicielom, wykształciły się w zjednoczonym narodzie polskim.
34
A. D. Smith, Etniczne źródła narodów, Kraków 2009, s. 300.
35
Dążenie do propagowania wspólnych cech kultury narodu polskiego niezależnie od zaboru i aktualnych warunków funkcjonowania w danym zaborze było jednym ze znaczących
dokonań oświaty pracy organicznej.
32
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znańska 36. W czasie zaborów, szczególnie w drugiej połowie XIX wieku, zachodziły właśnie najszybsze procesy modernizacyjne i industrializacyjne37. Wytworzone wówczas różnice między poszczególnymi dzielnicami zaborczymi istnieją do
dziś, choć nie są już tak widoczne. Praca organiczna i działania zbliżone do niej
(nie tylko w wielkopolskim ujęciu, ale także w sposobie, w jaki funkcjonowała w
innych zaborach) miały wpływ na wykształcenie się świadomości i tożsamości
narodowej we wszystkich klasach społecznych, ale także we wszystkich zaborach.
Marek Jakubowski sądzi, że August Cieszkowski, jeden z czołowych fundatorów
idei pracy organicznej, był teoretycznym liderem polskiej filozofii narodowej […]
[wpływającym na] nowoczesną świadomość narodową Polaków w stopniu niemal
równym wielkiej literaturze romantycznej 38. Również Lech Trzeciakowski zauważa, że wydarzenia mające miejsce w zaborze pruskim oddziaływały na świadomość
narodową nie tylko jego mieszkańców, lecz także pozostałych zaborów: Prawo
obywatelstwa zdobył sobie stereotyp człowieka wykształconego, inspirującego
działania na polu gospodarczym i oświatowym. Jego pierwowzorem był Karol
Marcinkowski 39.
To, w jakim stopniu etos ten funkcjonuje do dziś i na ile program organicznikowski jest nadal żywy w społeczeństwie Wielkopolski, wymaga odrębnych badań. Różnice zauważyć można, analizując na przykład wyniki przeprowadzonych
w 2016 roku ogólnopolskich badań. Na pytanie dotyczące czynników, które zdecydowały o tym, że Polsce udało się odzyskać niepodległość po zakończeniu I wojny
światowej, zaledwie 6,3 % respondentów wskazało jako odpowiedź Działalność
gospodarcza Polaków, aktywność polskich przedsiębiorstw pod zaborami. Autorzy
zauważają, że ta odpowiedź była najrzadziej wybierana ze wszystkich. Wyjątkiem
byli respondenci pochodzący z Poznania, którzy nie tylko podkreślali silną tradycję aktywności gospodarczej w Wielkopolsce, ale wyrażali jednocześnie pogląd, że
małe zrozumienie znaczenia gospodarki dla siły i międzynarodowej pozycji narodu
można uznać za słabość polskiego myślenia o życiu zbiorowym40. Wskazanie na tę
rozbieżność pokazuje, że przynajmniej niektóre założenia programowe dziewiętna36

Jan Baudouin de Courtenay uznał, że owo rozwarstwienie narodowe jest już zaawansowane, pisząc o rodakach: rozpadli się na trzy narody z rozmaitymi cechami narodowymi,
z rozmaitą tresurą polityczną i społeczną, a nawet rozmaitym pojmowaniem zadań narodowych – cyt za: A. Chwalba, 1919 …, s. 36.
37
Należy pamiętać, że pewne cechy regionalne dostrzec można już w okresie I Rzeczypospolitej.
38
M. N. Jakubowski, Ciągłość historii i historia ciągłości. Polska filozofia dziejów, Toruń
2004, s. 171.
39
L. Trzeciakowski, Wpływ …, s. 127.
40
P. T. Kwiatkowski, Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej, Warszawa
2018, s. 186.
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stowiecznych organiczników wciąż funkcjonują w kulturze i tradycji wielkopolskiej 41.
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Jerzy Kijowski
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce

PRACA ORGANICZNA NA KURPIOWSZCZYŹNIE

Na wstępie określmy obszar i cezurę czasową. Teren to Zielona Puszcza Kurpiowska, ograniczona jednak tylko do gmin powiatu ostrołęckiego, z pominięciem
sąsiednich – głównie z powiatu przasnyskiego i kolneńskiego. Będą to więc ówczesne gminy Myszyniec, Wach, Dylewo i Nasiadki 1, liczące w 1866 r. 79 wsi
i około 772 km². Do 1869 r. Myszyniec posiadał prawa miejskie, które zostały mu
odebrane na podstawie ukazu carskiego z 1 czerwca 1869 r. o przemianowaniu
osiadłości nie mających charakteru miejskiego w guberniach Królestwa Polskiego.
Z kolei cezura czasowa obejmuje okres od 1864 do 1914 r., czyli od upadku powstania styczniowego do wybuchu I wojny światowej 2.
Poruszane zagadnienia dotyczą głównie gospodarki, w tym zajęć ludności
(rolnictwo, rzemiosło, rękodzielnictwo), emigracji zarobkowej i przemytu. Z problematyki społecznej szczególnie wyeksponowane będzie szkolnictwo.
Z fizjograficznego punktu widzenia tereny te stanowią równinę będącą kiedyś
przedpolem moreny czołowej lodowca, na którym jego wody osadziły piaski i żwiry, tworząc tzw. zandry. Na przestrzeni wieków uformowały się tu wydmy piaszczyste, jeziora i bagna. Z biegiem czasu porośnięte zostały drzewami, tworząc obszar dużego kompleksu leśnego (Zagajnica, Puszcza Kurpiowska lub Puszcza Zielona). Tereny te poprzecinane były krętymi i szerokimi rozlewiskami rzek i strumieni 3 stanowiącymi prawe dopływy Narwi (Pisa, Szkwa, Rozoga, Omulew
i Orzyc).
Na początek odnieśmy się do demografii. Ze względu na trudne warunki terenowe stałe osadnictwo na Kurpiowszczyźnie nastąpiło dość późno, bo dopiero
1

Podział na gminy, w miejsce dotychczasowych parafii, wprowadzony został w 1864 r.
Początkowo na tym terenie było miasto Myszyniec i trzy gminy wiejskie (Stary Myszyniec,
Wach i Nasiadki). W 1866 r. utworzono gminę Dylewo, a w 1869 r. zlikwidowano miasto
Myszyniec, zaś gminę Stary Myszyniec przeniesiono do Myszyńca.
2
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, Warszawa 1870, t. 70, s. 81
3
F. Piaścik, Osadnictwo w Puszczy Kurpiowskiej, Warszawa 1939, s. 17.
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w drugiej połowie XVII wieku. Związane to było przede wszystkim z eksploatacją
dóbr leśnych. Bogactwami naturalnymi były: bursztyn, ruda żelaza (limonit), biała
glinka, wapień, margiel i torf. Pierwotnie do głównych zajęć, nielicznych zresztą,
osadników należało bartnictwo, rudnictwo, myślistwo i rybołówstwo.
W 1890 r. w czterech kurpiowskich gminach powiatu ostrołęckiego zamieszkiwało 29 697 osób. Gęstość zaludnienia była dość niska (około 36 osób na 1 km²)
i znacznie odbiegała zarówno od przeciętnej w Królestwie Polskim (65 osób na
1 km²), jak i w guberni łomżyńskiej (58 osób na 1 km²) 4. Liczba ludności i związana z tym gęstość zaludnienia ulegały sukcesywnemu wzrostowi, ale jeszcze szybciej wzrastała liczba ludności w całej guberni łomżyńskiej i Królestwie Polskim.
W 1909 r. teren ten zamieszkiwało ogółem 37 669 osób. Nastąpił więc wzrost
o 6 972 osoby, tj. ponad 22%, co dawało 43 osoby na km². W guberni łomżyńskiej
gęstość zaludnienia wzrosła do 43 osób, a w Królestwie Polskim do 94 osób na
km² 5.
Pod względem narodowościowym region zamieszkiwała głównie ludność
polska (95,2%), a reszta to była ludność żydowska, przy czym Żydzi zamieszkiwali
przede wszystkim w gminie Myszyniec – 21%, (z tego w samej osadzie 58,9%)
i w gminie Dylewo (2%). Nie było natomiast w ogóle Żydów w gminie Nasiadki
i Wach.
Należy podkreślić specyfikę omawianego terenu wynikającą z różnic fizjograficznych, która z kolei miała wpływ na odmienność rozwoju gospodarczego. Jak
stwierdził wybitny badacz Kurpiowszczyzny Adam Chętnik: […] z powodu odrębnych warunków i sytuacji prawno-społecznej, wytworzyły się różnice w obyczajach,
stroju, pożywieniu. Gdy we wsiach poza Puszczą zachodziły szybciej zmiany, na
wsiach puszczańskich tradycja utrwaliła wiele zjawisk kulturowych. Wiek XIX,
mimo przemian społecznych i gospodarczych, różnice te jeszcze pogłębił 6.
Wspomniane wyżej przemiany gospodarcze to przede wszystkim odejście
Kurpiów od tzw. przemysłów leśnych (bartnictwo, myślistwo i rudnictwo) i przestawienie się na rolnictwo7. Pszczelnictwo, kwitnące niegdyś – pisał Adam Chętnik
– jest dziś zupełnie zaniedbane, zerżnięte barcie „kłody” stoją setkami po ogro4

Dane z 1890 r.
Trudy Warszawskiego Statystycznego Komitetu, tom III, Warszawa 1890, s. 28–55, tom
XXIX, Warszawa 1912, s. 26–50.
6
A. Chętnik, Strój kurpiowski Puszczy Zielonej, Warszawa wyd. 2, 1963 r.
7
Rudnictwo upadło, nie wytrzymując konkurencji z hutnictwem opartym na węglu
kamiennym, zaś bartnictwo i myślistwo w wyniku decyzji władz zaborczych (w 1816 r.
zakazano posiadania broni palnej, natomiast od początku zaborów rząd pruski, a potem
rosyjski, utrudniał Kurpiom uprawianie bartnictwa, zaś w latach 1839–1840 wszystkie
barcie zostały wycięte).
5
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dach, ale przeważnie puste. Z braku kniei i zwierzyny upadło również myślistwo,
a rybołówstwo również chyli się ku upadkowi 8.
Ocena rozwoju gospodarczego Kurpiowszczyzny w końcu XIX wieku zdaniem większości badaczy była negatywna. Ogólny poziom uprzemysłowienia północnej części powiatu ostrołęckiego – według Krzysztofa Groniowskiego – był
bardzo słaby. Zacofanie ekonomiczne, duża liczba ludności, emigracja 9. Wtórował
mu redaktor „Zorzy” Maksymilian Malinowski, podkreślając istnienie dużych terenów ziemi jałowej, uprawę sochą i słabe nawożenie. Powodowało to osiąganie
bardzo niskich plonów, kilkakrotnie mniejszych niż w innych regionach. Na Kurpiach na początku XX wieku zbierano 3–4 ziarna z jednego wysianego, podczas
gdy gdzie indziej do 20.
Bardzo specyficzna była struktura użytkowania ziemi. Duży obszar zajmowały łąki i pastwiska oraz lasy i nieużytki, a stosunkowo niewielki ziemie orne. Odsetek zalesienia wynosił ponad 33%, podobnie było również z łąkami i pastwiskami,
a ziemie orne stanowiły jedynie 22,6%. Najliczniejsze były gospodarstwa średnie
(od 5 do 15 ha), stanowiły blisko połowę wszystkich. Dochodowość gospodarstw
chłopskich była niska, co wynikało ze znacznego zacofania rolnictwa. Główne
przyczyny tego stanu rzeczy to słaba jakość gleb (zdecydowana większość należała
do klasy V i VI), szachownica gruntów, brak tradycji w uprawie roli, używanie
prymitywnych narzędzi (sochy, sierpy) i brak należytego nawożenia. W strukturze
upraw dominowało żyto i ziemniaki, przy czym plony były bardzo niskie, bowiem
dla zbóż wynosiły 6–8 q z 1 ha, a dla ziemniaków 70–80 q 10. W 1897 r. na Kurpiach utrzymywało się z rolnictwa prawie trzy czwarte ogólnej liczby mieszkańców, podczas gdy w całej guberni łomżyńskiej ten odsetek wynosił 64,9% 11. Warto
przy tym nadmienić, że nie było tu folwarków, poza dylewskim liczącym około 65
hektarów (pod koniec XIX wieku). 12 Dlatego też przy dokonywaniu reformy czynszowej w połowie XVIII wieku dwie wsie leżące w pobliżu folwarku (tj. Obierwię
i Łodziska) pozostawiono w stanie zaciężnym (tzn. pańszczyźnianym), inne zaś
były zwolnione z tego obowiązku i pańszczyznę zamieniono na czynsz 13.
Dążenie do podniesienia poziomu gospodarki rolnej wiązało się z koniecznością przejścia z trójpolówki na płodozmian. Sukcesywnie likwidowano ugory. Co8

A. Chętnik, Puszcza Kurpiowska, Kraków 1913, reprint Ostrołęka 2004, s. 118.
K. Groniowski, Przemiany gospodarczo-społeczne na Kurpiach na przełomie XIX i XX
wieku, „Przegląd Historyczny”, tom 54, 1963, z. 1, s. 40.
10
Statistika Rosijskoj Imperii, t. 35, 36, 51, 53, 54, 57, 59 i 60.
11
Z. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu, Warszawa 1974, s. 77.
12
L. Krzywicki, Kurpie, Ostrołęka 2007 (wydanie przygotowano w oparciu o tekst zawarty
[w:] L. Krzywicki, Dzieła, tom 6, PWN, Warszawa 1962), s.15.
13
Tamże, s. 124–125.
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raz ważniejsze miejsce wśród upraw zajmowały ziemniaki. Nadal używano prymitywnych narzędzi. Najczęściej były to sochy zamiast pługów i sierpy zamiast kos.
Siłę pociągową do końca XIX wieku stanowiły woły, później wyparte przez konie.
Znaczne przeszkody to szachownica gruntów – stopniowo likwidowana, poczynając od 1910 r. 14 – oraz wylewy rzek, szczególnie Omulwi i Rozogi. W związku
z dużym areałem łąk i pastwisk powinna dobrze rozwijać się hodowla, zarówno
koni, jak też bydła, nierogacizny i owiec, niestety możliwości te nie były w pełni
wykorzystywane. Z drobiu hodowano kury i gęsi, rzadziej kaczki i inne ptactwo
domowe.
Wielu Kurpiów zajmowało się wydobywaniem i obróbką bursztynu. Minerał
ten znajdował się w dolnych warstwach ziemi tzw. trzeciorzędowych na różnej głębokości do metra i głębiej. Zwykle zajmowano się kopaniem na miejscach niskich,
podmokłych łąkach w suche lata, nad rzekami lub bagnami torfowymi. Praktyczni
„bursztyniarze” obierali na oko teren bursztynowy, poczem kopali wąski, dość
głęboki dołek (robili „próbę”) i po gatunku ziemi, rozpostartej na dłoni, orzekali,
czy ziemia jest „bursztynowa” czy nie. Jeżeli tak, to zabierali się do kopania, ryjąc
po kolei cały teren. Znajdowano kawałki drobne, które sprzedawano na wagę, oraz
grubsze, wagi do pół funta a niekiedy więcej. Przemysł ten z czasem przeszedł
w ręce żydowskie, którzy wyzyskiwali bursztyniarzy, a sami robili niezłe interesy 15.
Warsztaty obróbki bursztynu były w Ostrołęce, Myszyńcu i okolicznych wsiach.
Ostrołęcka bursztyniarnia w okresie od powstania styczniowego do wybuchu
I wojny światowej należała do jednego z największych zakładów przemysłowych
w mieście. Swoje produkty – słynące z jakości i atrakcyjności – sprzedawała na
rynkach francuskich, rosyjskich, niemieckich i włoskich. Potwierdzić to mogą notatki zamieszczone w „Tygodniku Ilustrowanym” informujące o prezentacji ostrołęckich wyrobów w 1876 r. na Wystawie Powszechnej w Filadelfii (Stany Zjednoczone) 16 i w „Tygodniku Powszechnym” o Wystawie Powszechnej w Paryżu
w 1878 r.: Jedynie bracia Berszteinowie z Ostrołęki, wytrwali zbieracze bursztynów, przysłali tu swoje renomowane kolczyki, brosze, grabki, cygarniczki, których
produkcją trudnią się śladem ojców. „Cacka” te zostały przez cudzoziemców rozchwytane 17.
Nieznaczny postęp w rolnictwie na Kurpiach nastąpił na początku XX wieku.
Sukcesywnie, chociaż powoli, wprowadzane były nowe metody gospodarowania,
14

Do wybuchu I wojny światowej komasację całkowitą przeprowadzono jedynie w gminie
Dylewo. W Myszyńcu na 17 wsi dokonano w 13, w Nasiadkach na 13 w 11 i w Wachu na
22 wsie w 12.
15
A. Chętnik, Kurpie, Kraków 1924, s. 30–31.
16
„Tygodnik Ilustrowany” 1876, nr 43, s. 262.
17
Wystawa Powszechna w Paryżu, „Tygodnik Powszechny” 1878, nr 47.
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zaczęto stosować ulepszone narzędzia, podnosił się poziom hodowli bydła. Powstały organizacje mające za zadanie propagowanie postępu i podnoszenie kultury
rolnej. Utworzone zostało Centralne Towarzystwo Rolnicze, a wkrótce Ostrołęckie Towarzystwo Rolnicze. Powstawały też Kółka Rolnicze (w kurpiowskiej części
powiatu ostrołęckiego było ich 10). W Dylewie w 1899 r. założono Spółkę Rolniczą, trzy lata później w Myszyńcu powołano Ochotniczą Straż Pożarną, a kolejne
pięć lat później Myszynieckie Towarzystwo Spożywców.
Pewna poprawa w rolnictwie nastąpiła po przeprowadzeniu uwłaszczenia
chłopów. Miało to miejsce dopiero w 1891 r., a więc 27 lat po przeprowadzeniu tej
reformy na terenie całego Królestwa. Był to ukaz z 14 (26) czerwca 1891 r.
O urządzeniu gruntów włościan – Kurpiów osiadłych w powiecie ostrołęckim w
guberni łomżyńskiej. Na jego mocy Kurpie stali się właścicielami ziemi, którą
użytkowali, na zasadzie płacenia czynszu. Z kolei bezrolni otrzymali na własność
małe działki, tzw. nadziały, od 3 do 8 morgów, w zależności od jakości gleby, położenia wsi i liczebności rodziny. Powstało w ten sposób około 1 000 nowych gospodarstw18.
Do czasu wybuchu wojny na terenie Kurpiowszczyzny działało 10 kółek rolniczych. Ich znaczenie było nie do przecenienia. Były to placówki, w których rolnicy z jednej czy kilku sąsiednich wsi dobrowolnie zrzeszeni pracowali na zasadzie
samopomocy gospodarczej. Ich główne zadanie to podnoszenie gospodarki poprzez szerzenie oświaty rolniczej i kultury. Z trzech najlepiej działających (Kadzidło, Dylewo, Myszyniec) na szczególne wyróżnienie zasłużyło Kółko Rolnicze im.
Stanisława Staszica w Dylewie. Wyłamało się ono z wpływów Towarzystwa Rolniczego, zapoczątkowując samodzielny ruch gospodarczy zgodnie z hasłem „Sami
sobie”. Była w tym duża zasługa światłego mieszkańca Dylewa, aktywnego działacza ruchu ludowego Piotra Kaczyńskiego 19. Organizowano kursy hodowlanorolnicze oraz pokazy zwierząt gospodarczych, np. w 1912 r. pokaz bydła w Kadzidle. Oprócz Kółek Rolniczych tworzone były różnego rodzaju stowarzyszenia spożywców i ich sklepy oraz mleczarnie i maślarnie. Na przykład w latach 1912–1913
powstały cztery mleczarnie (Dylewo Stare, Dylewo Nowe, Olszewka i Czarnotrzew), a tylko w jednym 1914 r. powstało 5 maślarni (Dylewo Kadzidło, Golanka,
Olszewka, Brzozówka i Czarnotrzew). Powstanie mleczarni i maślarni ułatwiło
mieszkańcom tych terenów produkcję masła, śmietany i sera, a następnie ich
sprzedaż w Myszyńcu, Ostrołęce czy też w Warszawie.

18

Z. Niedziałkowska, Kurpie. Bory ostrołęckie, Warszawa 1988, s. 93.
Piotr Kaczyński (1867–1928), członek i działacz Polskiego Związku Ludowego, potem
„Zarania”, następnie Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, założyciel kółka
rolniczego w Dylewie.
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Wymiana towarowa (głównie sprzedaż produktów rolnych i zakup przemysłowych) dokonywała się przede wszystkim na targach i jarmarkach. Targi odbywały się w Myszyńcu w każdy piątek, natomiast jarmarki osiem razy w roku. Sieć
sklepów była bardzo skromna i w zasadzie istniała tylko w Myszyńcu. W Roczniku
Adresowym Królestwa Polskiego z 1902 r. wymienione są trzy myszynieckie sklepy, wszystkie należące do Żydów – „manufaktura” (Judka Węgrowicz) i „żelazo”
(Icek Ławski oraz Bursztyn Wolf) 20. Prowadzona była także sprzedaż obwoźna
i obnośna.
Pozytywnym zjawiskiem występującym na początku XX wieku na wsi kurpiowskiej był znaczny postęp wiedzy rolniczej. Wpływ na to miała młodzież, która
kończyła szkoły rolnicze (np. chłopcy w Pszczelinie, dziewczęta w Mirosławicach)
i powracała do swoich gospodarstw. Tu wprowadzała nowe metody gospodarowania bazując na uzyskanej wiedzy, dzieliła się nią z sąsiadami i uczestniczyła
w działalności społecznej.
W następstwie działalności gospodarczo-społecznej nastąpił znaczny wzrost
aktywności politycznej, szczególnie zauważalny w okresie rewolucji 1905–1907 r.
Dotyczyła ona przede wszystkim bojkotu szkół rosyjskich, żądań wprowadzenia
języka polskiego do urzędów oraz swobód demokratycznych. Odbywały się demonstracje i manifestacje, np. w 1905 r. 26 stycznia w Dylewie, 4 kwietnia w Nasiadkach, 13 listopada w Kadzidle, a 16 grudnia w Myszyńcu. Wielu mieszkańców
Kurpi należało do różnorodnych organizacji niepodległościowych. Kolportowano
polskie czasopisma takie jak: „Polak” i „Przedświt” (pismo PPS). W Kadzidle
i Dylewie działały koła Polskiego Związku Ludowego. Ważną rolę w kolportowaniu prasy polskiej odegrał pracujący i zamieszkały wówczas w Myszyńcu dr Józef
Psarski. Dużą zasługą Psarskiego – czytamy w jego biografii – było zorganizowanie transportów nielegalnej prasy przez zieloną granicę. Wymagało to wielu wysiłków. Droga z Olsztyna przez Myszyniec do Ostrołęki, zorganizowana przez Psarskiego, obsługiwana przez Kurpiów, działała bardzo sprawnie. Kurpie mieli również swoje zasługi w organizacji drogi w lasach janowskich w Lubelskiem 21.
Ponieważ znaczna liczba gospodarstw nie była samowystarczalna, więc ich
budżety musiały być uzupełniane dodatkowymi dochodami. Uzyskiwane one były
przede wszystkim z rzemiosła i rękodzielnictwa, w tym głównie tkactwa lnianego,
bawełnianego i wełnianego oraz płóciennictwa. Dużym ośrodkiem tkactwa wełnianego był Myszyniec, gdzie pod koniec XIX w. było około 200 tkaczy. Poza Myszyńcem tkactwo rozwijało się w takich miejscowościach jak: Wach, Dylewo, Nasiadki, Wolkowe, Sul, Kadzidło, Tatary, Szafarnia, Jeglijowiec i Szafarczyska.
20

Rocznik Adresowy Królestwa Polskiego, 1902, Warszawa 1902, s. 135–138.
Za: B. Kalinowska, Doktor Józef Psarski jako działacz narodowy i społeczny (do 1918
roku), [w:] Doktor Józef Psarski (1868–1953), Ostrołęka 2004, s. 20.
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Zmniejszenie liczby tkaczy nastąpiło w wyniku emigracji w latach 1900–1914. Tak
np. w samym tylko ośrodku myszynieckim liczba ich spadła do 50–60. Dotyczyło
to tzw. tkactwa „zawodowego” wykonywanego przez mężczyzn, natomiast nadal
jeszcze – przez cały czas, łącznie z okresem II Rzeczypospolitej – rozwijało się
tkactwo domowe dostarczające produkty na własne potrzeby. Drugą, ważną dziedziną domowego tkactwa było sukiennictwo. Kobiety wyrabiały płótno i wełniane
kilimy, z tym że coraz bardziej dawało się odczuć konkurencję wyrobów fabrycznych.
Do przemysłu drzewnego można było zaliczyć wyrąb lasów i spławianie
drewna na tratwach Narwią oraz jej dopływami, jak też budowę domów mieszkalnych i budynków gospodarczych. W wielu miejscowościach wyrabiano plecionki,
koszyki (wiklinowe i z korzeni) oraz miotły, grabie i biczyska. W sezonie powszechny był zbiór jagód i grzybów, które wykorzystywane były przede wszystkim do własnego spożycia i w niewielkim stopniu na sprzedaż głównie na targach
i jarmarkach. Również, w zasadzie tylko na domowy użytek, wyrabiane było piwo
z jagód jałowcowych, tzw. piwo kozicowe 22.
Innym szeroko rozpowszechnionym przemysłem domowym na Kurpiach był
wyrób narzędzi i przedmiotów codziennego użytku z drewna. Były to miski, koryta, beczki, wiadra, sochy, brony, łyżki i fajki. Głównym centrum ich produkcji na
Kurpiowszczyźnie były Nasiadki 23. W celu wsparcia przemysłu ludowego sekcja
ds. przemysłu włościańskiego Warszawskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu
i Handlu, utworzona w 1884 roku, przysłała do wsi Wolkowe koło Myszyńca instruktora tkackiego, który propagował ulepszone metody produkcji 24. Inną ważną
formą uzupełniania budżetów rodzinnych Kurpiów był przemyt z Prus Wschodnich
zarówno produktów spożywczych, jak i przemysłowych. Kolejne zajęcia to furmaństwo, prace leśne i rybołówstwo, które od końca XIX wieku aż do wybuchu II
wojny światowej było trzecim, po rolnictwie i hodowli, zajęciem ludności.
Mieszkańcy Kurpiowszczyzny prowadzili szeroki handel z Prusami oraz Warszawą i pobliskimi miastami. Puszczę przecinały dwa trakty: z Warszawy przez
Pułtusk i Ostrołękę oraz z Prus przez Szczytno do Myszyńca, a stamtąd do Nowogrodu i Ostrołęki. Jak pisał w swej niewielkiej, ale interesującej monografii pt.
Kurpie „najważniejszy Kurp” a nasz patron Adam Chętnik: Z Prus przyjeżdżali
Jak tłumaczył Adam Chętnik (Kurpie, Kraków 1924, s. 33): Piwo zwane jest kozicowym,
ponieważ z prętów jałowcowych wyrabiane są biczyska, czyli po kurpiowski „kozice”.
23
W. Paprocka, Warunki rozwoju wiejskich ośrodków handlowych na terenie północnowschodniego Mazowsza (na przykładzie Myszyńca), [w:] Etnografia Polski 1966, t. 10,
s. 196-207.
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E. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozwoju kapitalizmu,Warszawa 1974, s. 112–131.
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kupcy niemieccy, zabierając z puszczy skóry, miód, wosk, bursztyn, wełnę, płótno
itp. w zamian za strzelby, proch i narzędzia rzemieślnicze. Do miast dostarczali
Kurpie zwierzynę, jagody, ryby, drzazgi, zioła. Fury suszonych grzybów i innych
płodów i wyrobów wozili Kurpie do Warszawy furmankami, bo kolei jeszcze nie
było. Podróż taka trwała kilka dni, połączona była nieraz z niebezpieczeństwami,
toteż Kurpie zbierali się po kilka furmanek, a na plecy brali strzelby 25.
Zdecydowanie najważniejszą miejscowością w Puszczy Zielonej był Myszyniec. Do 1869 r. miał prawa miejskie, potem był tzw. osadą. Na początku lat 60.
było w Myszyńcu 126 domów, w tym 5 murowanych, i 1788 mieszkańców;
w 1914 r. liczba budynków wynosiła 188. W Myszyńcu znajdowały się kościół 26,
synagoga i cerkiew prawosławna wzniesiona w latach 1908–1910 oraz szkoła.
Poza Myszyńcem na terenie Puszczy Zielonej kościoły były w Kadzidle, Czarni
i Dąbrówce. W Kadzidle kościół został wybudowany w 1740 r. ze środków starosty Jana Małachowskiego, kolejna świątynia wzniesiona została w 1783 r. staraniem syna starosty Antoniego Małachowskiego i następna, istniejąca do dzisiejszego dnia, w 1866 r. O ile dwa pierwsze kościoły były drewniane, to nowy jest murowany i stanowi przykład neobarokowej architektury sakralnej. Kościół w Dąbrówce poświęcony w 1893 r. został przeniesiony z Kadzidła. W Czarni od 1832 r.
istniała kaplica, a nowy, murowany kościół powstał w 1906 r 27.
W Myszyńcu funkcjonował także, jedyny na Kurpiach, urząd pocztowotelegraficzny. Kolejny utworzony został w 1901 r w Kadzidle.
Życie Kurpiów było dość ciężkie, dodatkowo utrudniane przez różne klęski
nawiedzające Kurpie. Pierwsze z nich miały miejsce pod koniec lat 40. i na początku lat 50. XIX wieku. Były to ulewne deszcze i wielkie upały, powodujące
niskie zbiory, zmniejszenie inwentarza i ogólną nędzę mieszkańców. Trudności
Kurpiów pogłębiły się na początku lat 80. W 1880 r. miała miejsce długotrwała
susza, a następnie pożary i burze gradowe, które niemal całkowicie zniszczyły
kilkaset gospodarstw rolnych. Pozbawionych środków do życia zostało około 600
gospodarstw, co zmusiło ich właścicieli do żebraniny. Ponieważ władze zarówno
powiatowe, jak i gubernialne nie wykazały specjalnego zainteresowania ciężką
sytuacją Kurpiów, do udzielenia im pomocy wezwali hr. Ludwik Krasiński z Krasnosielca i Opinogóry oraz Stanisław Skarżyński, właściciel dóbr nad Bugiem.
W „Kurierze Codziennym” pojawiła się informacja Skarżyńskiego o nieszczę25

A. Chętnik, Kurpie, Kraków 1924, s. 52.
Była to drewniana świątynia z XVIII wieku, kilkakrotnie remontowana. Ponieważ okazała się za mała dla licznej parafii liczącej do 2 tysięcy wiernych, w 1905 r. rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła, która zakończona została dopiero w 1921 r.
27
Informacje o kościołach na Kurpiach na podstawie publikacji ks. Witolda Jemielitego,
Parafie Puszczy Kurpiowskiej, Łomża 1975.
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ściach, jakie spadły na Kurpiów, i stwierdzenie, że bez pomocy zorganizowanej na
większą skalę obejść się nie może 28. Utworzony został Warszawski Komitet
Wsparcia, do akcji włączyły się liczne pisma, rozpoczęto zbiórkę pieniędzy i darów w naturze. Pierwszym ofiarodawcą był Ludwik Krasiński, który przekazał na
pomoc mieszkańcom Kurpi 1 000 rubli.
Paradoksalnie to właśnie owe nieszczęścia Kurpiów przyczyniły się do spopularyzowania ich historii, kultury i codziennego życia. Była to duża zasługa znanego
wówczas, pochodzącego z Ostrołęki, pisarza Wiktora Czajewskiego, który zamieścił wiele artykułów o Kurpiowszczyźnie, pisząc m.in.: I jeżeli czytelniku chcesz
sobie odtworzyć dawną Polska przeszłość, to jedź na „puszczę”. Tam przyjmą cię
po polsku, gościnnie i chętnie, jak niegdyś Piast przyjmował. Usłużne, skrzętne
i piękne gosposie podadzą ci szeroką, dębową ławę, a zwinni kurpikowie, o długiej,
ściągłej twarzy, którą zdobi pociągły, prosty nos i jasne oczy, dobędą z barci wysokich miodu, zrobionego przez dzikie pszczoły z kwiatu sośnicy lub lepkiej topolowej
żywicy – tego miodu, co nim traktował Piast starych sarmatów, swoich gości przybyłych na wiec pod Gopło. Idźże więc tam, czytelniku, wytchnąć i spożywać miód
pod szumiącymi niegdyś borami dawnej Polski 29.
Chcąc pomóc ubogiej ludności kurpiowskiej, hrabia Ludwik Krasiński założył
w Kadzidle „fabrykę” guzików, czyli warsztaty guzikarskie, w których zatrudnieni
byli miejscowi mieszkańcy. Guziki wyrabiane były z masy perłowej, rogu i kości.
Warsztaty te w liczbie kilkuset istniały ponad dziesięć lat 30.
Na przełomie XIX i XX wieku mieszkańcy wsi kurpiowskich byli w zasadzie
samowystarczalni. Posiadając duże uzdolnienia rękodzielnicze i nie mając czym
płacić fachowcom, większość prac wykonywali we własnym zakresie i na potrzeby
sąsiadów. Dotyczyło to prac budowlanych, ciesielskich, bednarskich czy też stolarskich. Niektórzy wynajmowali się do zwózki drewna z lasu nad rzeki do spływu.
Wożono także drewno do stacji kolejowej na podkłady oraz kamień polny na budowę dróg. Sporo osób zostało zatrudnionych przy inwestycjach realizowanych
pod koniec XIX i na początku XX wieku w Ostrołęce. Były to dwie cerkwie, więzienie, forty ziemne (zwane dziś popularnie, aczkolwiek nieściśle, „fortami Bema”), koszary dla wojska carskiego w Ostrołęce–Wojciechowicach oraz linie kolejowe. Te ostatnie połączyły Ostrołękę, a dokładnie biorąc Kaczyny w gminie Rzekuń (około 5 km od miasta, dziś dzielnica Ostrołęki), z Małkinią i Łapami (1893 r.)
oraz Tłuszczem i Warszawą (1897 r.). Należy przy tym stwierdzić, że fakt dotarcia
do Ostrołęki linii kolejowej miał niewielki wpływ na życie mieszkańców Kurpiowszczyzny.
28
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Jako swoistą, ale prawdziwą, ciekawostkę należy przywołać tzw. „wyrzeczyska”. W 1857 r. Kurpie zebrani z okazji misji w kościele kadzidlańskim złożyli
przyrzeczenie zaprzestania picia wódki i tego przyrzeczenia dotrzymywali przez
prawie 60 lat, do wybuchu I wojny światowej. Pili jedynie piwo, z tym że nie tylko
swojego wyrobu (tj. jałowcowe), ale głównie kupowane w sklepach (tzw. „bawarskie”), które – jak podaje Adam Chętnik – „gniewało” w głowach 31.
Ważnym problemem zarówno gospodarczym, jak i społecznym była emigracja. Miała ona głównie – ale nie tylko – podłoże ekonomiczne wynikające z postępującej proletaryzacji wsi kurpiowskiej. Jedną z przyczyn emigracji młodych mężczyzn była także ucieczka przed długoletnią służbą wojskową, która w Rosji carskiej w pewnym okresie trwała aż do 25 lat. Emigracja rozpoczęła się na początku
lat 90. XIX w. i trwała do wybuchu I wojny światowej. Kierunki emigracji to przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Europa Zachodnia. Szacunkowo emigracja obejmowała około 15–20% ludności, np. w 1914 r. z 12 tysięcy
mieszkańców gminy Wach na emigracji przebywały około 2 tysiące, z osady Myszyniec z 4 000 wyemigrowało 400 osób, a z gminy Nasiadki liczącej 7 630 osób
na emigracji znalazło się 1 567. Oprócz emigracji zamiejscowej duże rozmiary
przyjęła także emigracja sezonowa, przede wszystkim wychodźstwo zarobkowe do
Prus na tzw. saksy. W 1900 roku z gmin kurpiowskich powiatu ostrołęckiego
w wychodźstwie do Prus uczestniczyły 2 693 osoby, w 1914 r. było to już 3 500
osób pracujących na podstawie przepustek sezonowych. To właśnie emigracja
zarobkowa, zarówno ta „za morze”, jak i „na Saksy”, powodowała, że Kurpiowszczyzna mimo swego zacofania była stosunkowo zamożna, z tym że dotyczyło to lat
nieco późniejszych, czyli końca wieku XIX i początków wieku XX.
Szeroko rozpowszechniony był także przemyt. Trudnili się nim mieszkańcy
przygranicznych miejscowości, głównie z gminy Myszyniec i Wach. Istniały zorganizowane grupy przemytnicze kierowane przez przewodnika, który organizował
bezpieczne przejście przez granicę i zapewniał sprzedaż szmuglowanego towaru
oraz wyszukiwał melinę u Mazurów w celu składowania towaru. Sprzedażą towarów przemycanych z Prus zajmowali się Żydzi, którzy mieli swe składy w Myszyńcu, Nowogrodzie, Ostrołęce i Łomży. Przewodnicy posiadali kontakty z rosyjskimi i niemieckimi strażnikami. Rosyjscy strażnicy „przymykali oko” na przemyt
towarów do Niemiec, natomiast gorliwie wyłapywali niemieckie towary, oczywiście niemieccy strażnicy czynili odwrotnie.
Najbardziej poszukiwanymi towarami w Prusach były konie, świnie, mięso,
jajka, zboże i gęsi, a z towarów użytkowych – sanie i bryki wykonywane przez
kurpiowskich majstrów. Z Niemiec na Kurpie przywożono alkohol, lekarstwa, broń
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palną, proch, jedwab, zapalniczki oraz rodzynki i inne towary kolonialne. Szczególnie ważne miejsce w przemycie zajmowała sacharyna służąca do słodzenia kawy palonej z jęczmienia lub żołędzi. Przemyt towarów, odgrywający znaczną rolę
w gospodarce nadgranicznych miejscowości, nasilił się w okresie międzywojennym.
Znaczne dochody Myszyniec czerpał z dzierżaw tzw. jarmarkowego i brukowego. O ile w latach 40. i 50. wynosiły one około 60–70 rubli rocznie, to już
w latach 60. wzrosły do około 150 rubli, na co wpływ miało przede wszystkim
częściowe zmniejszenie opłat celnych. Formalnie w Myszyńcu miało się odbywać
8 jarmarków rocznie, a faktycznie było ich 12, o czym można się było dowiedzieć
ze skargi złożonej do władz przez myszynieckiego Żyda: Podług danych przywilejów i późniejszych postanowień miasto Myszyniec ma sobie rocznie nadanemi jarmarków óśm, tymczasem burmistrz tutejszy Rogaliński (...) zmówiwszy się z Żydem
dzierżawcą, dochody jarmarkowego i brukowego od lat przeszło 3-ch dla własnego
zysku, a z pogwałceniem prawa ustanowili przez obwieszczenie publiczne nad powyższe óśm jarmarków jeszcze 4 czyli razem 12 do roku, a że każdy jarmark
w mieście tutejszym przynosi dzierżawy dochodu około rubli srebrnych 150 zatem
cztery nie prawnie zaprowadzone czynią temuż Żydowi rubli srebrnych 600 rocznego dochodu ze szkodą rządu i mieszkańców tak miejscowych jak i obocznych32.
Jak wynika z powyższego dokumentu, Myszyniec stanowił w tym czasie ważny
ośrodek handlowy dla samej miejscowości i okolicznych wsi.
Bardzo niski był poziom oświaty. Wpływ na to miała mała ilość szkół na tym
terenie. W czterech gminach kurpiowskich było ich zaledwie pięć: w Wachu, Nasiadkach, Kadzidle, Obierwi i Myszyńcu. Liczba uczniów na 1000 mieszkańców
wynosiła od 2,4 w gminie Wach, do 14,6 w gminie Dylewo, podczas gdy przykładowo w gminie Troszyn w południowej części powiatu ostrołęckiego było to 23
uczniów. W gminie Nasiadki (dziś Lelis) na 5 863 mieszkańców i 23 wioski było
jedynie 25 uczniów, czyli statystycznie biorąc, jeden uczeń przypadał na jedną
wioskę 33. Przyczynami tego stanu rzeczy były niski stan materialny ogółu ludności
tego terenu, słaba gęstość zaludnienia, brak wewnętrznej potrzeby kształcenia
dzieci oraz bierny opór przeciwko szkole rosyjskiej. Językiem wykładowym był
język rosyjski, a program nauczania obejmował religię (po polsku), czytanie i pisanie po rosyjsku, czytanie książek drukowanych i pisanie w języku polskim, kaligrafię, podstawy arytmetyki oraz różne wiadomości praktyczne. Szkoły utrzymywane
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były przede wszystkim ze składek miejscowej ludności, ponieważ udział skarbu
państwa w finansowaniu szkół ludowych sięgał zaledwie kilkunastu procent 34.
Od 1907 r. wolno było uruchamiać szkoły prywatne. Wymagane przy tym były zgoda kuratora okręgu naukowego oraz spełnienie wielu innych warunków (zatwierdzenie personelu nauczycielskiego, programu nauczania, zapewnienie odpowiedniego lokalu), które trudno było zrealizować we wsiach kurpiowskich, toteż
takich szkół na omawianych terenie w ogóle nie było35. Natomiast poza szkołami
rządowymi elementarne szkolnictwo na Kurpiach realizowane było poprzez tajne
nauczania domowe. Istniało ono w wielu miejscowościach, a celem jego było nauczanie czytania, pisania i podstaw liczenia. Wynagrodzenie za naukę regulowali
z nauczającym rodzice w formie pieniężnej lub naturalnej (mleko, kartofle, mięso,
jajka itp.). Jak stwierdził znawca problemów oświaty na Kurpiowszczyźnie Henryk Maćkowiak: Dzięki ruchowi tajnego nauczania, który powstawał samorzutnie
prawie w każdej wsi kurpiowskiej na przełomie XIX i XX wieku, umiejących czytać
i pisać było niepomiernie więcej niż absolwentów elementarnych szkół rosyjskich 36.
Wychodząc nieco poza przyjętą cezurę czasową, należy stwierdzić, że I wojna
światowa spowodowała dalsze ogromne straty na Kurpiach. Już w 1914 r. – jak
donosiło czasopismo „Mazur” – Dnia 9 grudnia spaliła się cała wieś Pełty licząca
150 zagród i z górą tysiąc mieszkańców, dnia 13 grudnia wieś Grądzkie. We wsi
Dąbrowy spalono 80 zagród, wsie: Wolkowe, Cyk, Stary Myszyniec zgorzały częściowo, w osadzie Myszyniec z 356 domów spłonęło 254. Pozostały gruzy i zgliszcza 37. Kolejne zniszczenia powodowały najpierw wojska rosyjskie, potem wojska
niemieckie i wreszcie niemieccy okupanci. Wycinano drzewa, puszczę gnębiły
pożary, cofający się Rosjanie zostawiali wrogom pustki i zgliszcza, a Niemcy po
zajęciu tych terenów rekwirowali wszystko, co pozostało. Pod koniec wojny tereny
kurpiowskie zostały tak wyeksploatowane, że zaczęło brakować zbóż i ziemniaków
na reprodukcję oraz siły pociągowej i sprzętu do uprawy. Niejako symboliczną
„rekompensatą” było pobudowanie drogi kołowej Ostrołęka–Myszyniec, wraz
z odgałęzieniem do Zbójnej i Nowogrodu, oraz kolejki wąskotorowej na tej samej
trasie i kolei do Szczytna, które to przedsięwzięcia służyć miały przede wszystkim
ułatwieniu wywozu towarów z Kurpi do Prus Wschodnich.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż niewątpliwie praca organiczna na Kurpiowszczyźnie miała miejsce. Potwierdzają to przedstawione powyżej działania,
które można z powodzeniem uznać za jej przejawy, oczywiście znacznie skrom34
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niejsze niż w innych częściach ziem polskich; szczególnie jeśli zestawimy je
z działaniami Polaków w Wielkopolsce. Najbardziej widoczna była w gospodarce,
ale również w obszarze szeroko rozumianej działalności społecznej.
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PROMOCJA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA
NA ŁAMACH „Kalendarza Królewsko-Pruskiego
Ewangelickiego” NA TERENIE MAZUR
W XIX WIEKU

Historia zmian społeczno-gospodarczych obejmuje tendencję rozwojową danego kraju, regionu czy jednostki terytorialnej. Odnosi się zarówno do kwestii
związanych np. z produkcją czy konsumpcją, jak i dotyczących m.in. z poglądów,
wzorców zachowań, hierarchii stosunków społecznych.
Wg Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, rozwój społeczny jest procesem zwielokrotniania możliwości wyborów, przed jakimi staje każdy człowiek, osiąganym przez umożliwianie skutecznego działania oraz efektywnego wypełniania obowiązków. Na wszystkich poziomach tego rozwoju
najistotniejszą rolę pełnić mają trzy czynniki: zapewnienie warunków
umożliwiających długie i zdrowe życie, pełny dostęp do informacji oraz dostęp do środków pozwalających na zapewnienie przyzwoitego standardu
życia 1.
Na podstawie – przede wszystkim – druków „Kalendarza KrólewskoPruskiego Ewangelickiego” Marcina Gerssa w artykule zostanie przybliżony
wpływ wymienionej publikacji na rozwój gospodarczy na terenie Mazur w XIX
wieku. Publicysta w swoich pismach skupiał się przede wszystkim na problemach
regionalnych mieszkańców Prus Wschodnich, ale także opisywał dokonania nauki
i gospodarki wielu narodów. Cyklicznie ujawniał nowości z wielu dziedzin, m.in.
polonistyki, historii, archeologii, astronomii, biologii, fizyki czy ekonomii. Odkrywał dla mieszkańców Mazur odmienny świat, wyjaśniał tajemnice, przybliżał odpowiedzi na pytania, zasypywał człowieka ciekawostkami i zarażał pasjami.
U. Ziemiańczyk, Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, Polska Akademia Nauk, Nr 14. 2010,
s. 33.
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Bazę źródłową stanowi „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” Marcina
Gerssa, natomiast za uzupełnienie posłużyły jego opracowania, m.in. Grzegorza
Jasińskiego, Zbigniewa Chojnowskiego, Erwina Kruka i Edwarda Martuszewskiego. Do przybliżenia dziejów Prus Wschodnich w XIX wieku zostały wykorzystane
prace m.in. Stanisława Salmanowicza, Maxa Toeppena, Andrzeja Wakara i Christophera Clarka.
Ze względu na to, że każda epoka wyznacza własne kryteria zachowań ludzkich, na wstępie pracy przybliżono podłoże historyczne, w jakim Marcin Gerss żył
i działał. Następnie opisano biografię autora, uwzględniając rozwój jego talentu
pisarskiego oraz kształtowanie się poglądów na sprawy codzienne. Kolejny temat
został poświęcony jego publikacji – „Kalendarzowi Królewsko-Pruskiemu Ewangelickiemu”. Dzieło to przede wszystkim edukowało i kształtowało światopogląd
mieszkańców Mazur, dlatego zwrócono uwagę również na społeczeństwo mazurskie, które było głównym odbiorcą poglądów i działalności redaktora. Następnie
ukazano wpływ publikacji Marcina Gerssa na rozwój gospodarki Mazur. Rozpowszechnienie wiedzy o wynalazkach technicznych, zjawiskach fizycznych czy
nowych metodach rolniczych ukierunkowywało i wskazywało mieszkańcom Mazur nowe możliwości gospodarcze.
Obraz epoki
Już na początku XIX wieku do popularnych nazw (m. in. Prusy, pruska Polska) dołączył nowy termin – Mazury. Zdaniem historyków słowo ‘Mazur’ powstało od wyrazu „Mazowsze” i określa osobę pochodzącą z Mazowsza. Mieszkańcy
południowych Prus Wschodnich to byli potomkowie polskich osadników (przeważnie chłopów, ale także szlachty), którzy w kilku falach osadnictwa zasiedlili
południową i częściowo wschodnią część Prus Książęcych od XII w. i którzy ulegli
wymieszaniu z pozostałościami ludności pruskiej oraz kolonistami z Rzeszy Niemieckiej i innych państw Europy Zachodniej 2. Z czasem słów ‘Polak’ i ‘Mazur’
używano wymiennie. Podłożem takiego połączenia było wspólne terytorium oraz
polski język codziennego użytkowania.
Prowincja o nazwie Prusy Wschodnie, którą zamieszkiwali Mazurzy, powstała
w 1772 roku z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych bez Kwidzynia.
Odtąd jako nazwy urzędowe uznano: Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie.
Początkowe lata wieku XIX przyniosły mieszkańcom Mazur klęskę i ogromne
straty zarówno ekonomiczne, gospodarcze, jak i społeczne. Długotrwałe wojny
napoleońskie rozgrywane na terenach Prus Wschodnich wyniszczyły mazurską
ludność. W latach 1806 i 1807 wkroczyła na te tereny armia francuska, ścigając
2
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wojska pruskie i rosyjskie. Szczegółowych informacji na temat przebiegu walk
dostarczyły m.in. zapiski w kronikach miejskich i kościelnych. Kompromisem
między carem Aleksandrem a Napoleonem było zawarcie traktatu pokojowego
w Tylży 9 lipca 1807 roku 3. Był on niekorzystny dla strony pruskiej: Królestwo
Pruskie z 346 908 km² straciło ponad połowę i liczyło odtąd tylko 158 009 km² 4.
Ponadto zredukowano wojsko oraz zażądano kontrybucji wojennej.
Lata 1807–1813 to głównie okres działalności nadreńskiego arystokraty Heinricha Friedricha Karla vom und zum Steina 5 oraz ministra Karla Augusta von Hardenberga 6. Prusy w tym okresie były krajem feudalnym. Zamierzano to zmienić, co
potwierdzają przeprowadzone reformy. Już edykt październikowy z dnia 9 października 1807 roku oficjalnie znosił poddaństwo chłopów. Kolejna ustawa z dnia
11 marca 1812 roku dawała równe prawa obywatelskie Żydom. Przeprowadzono
reformy wojska i oświaty. Opracowano także pod kierunkiem Steina nową organizację administracji pruskiej (którą ze zmianami wprowadzono w życie decyzjami
z 16 i 26 XII 1808 r.) 7. Przeprowadzona reforma rolna Steina i Hardenberga okazała się niekorzystna dla mieszkańców Mazur. Zyski czerpali z niej jedynie Niemcy.
Ze względu na kłopoty finansowe wielu chłopów nie było w stanie spłacić ziemi.
W efekcie nabytą ziemię zwracali.
Należy zaznaczyć, że rolnictwo odgrywało kluczową rolę w gospodarce. Początkowo wynikało to z opóźnienia przewrotu technicznego w Prusach, natomiast
w łonie zjednoczonych Niemiec rolnictwo, a szczególnie duże gospodarstwa junkierskie nastawione na produkcję roślinną, otrzymywały solidne wsparcie w wyniku prowadzenia polityki protekcjonistycznej w odniesieniu do wielu artykułów rolnych, w tym zbóż 8. Interesy klasy junkierskiej były wspierane przez rząd pruski.
Zakładano, że tereny wschodnie spełniać będą rolę zaplecza surowcowego i miejsca produkcji w ramach podziału pracy w zjednoczonym cesarstwie 9.

M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006, s. 143.
S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004, s. 237.
5
Heinrich Friedrich Karl vom Stein urodził się 26 października 1757 r. , a zmarł 29 czerwca 1831roku. Był wybitnym pruskim politykiem oraz od 3 października 1807r. do 24 listopada 1808 r. szefem ministrów. Jako jeden z inicjatorów reform zdołał odbudować
i wzmocnić Prusy.
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Karl August baron von Hardenberg urodził się w 1750 r., a zmarł w 1855 roku. Był reformatorem i politykiem działającym w Prusach. Za swoje zasługi w 1785r. został kawalerem Orderu Orła Białego oraz Orderu Świętego Stanisława.
7
S. Salmonowicz, Prusy…, s. 241.
8
J. Myszczyszyn, Protekcjonizm agrarny, a rozwój przemysłu w Królestwie Prus w drugiej
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Społeczno-Gospodarczej”, t. XI, 2013, s. 42–43.
9
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3
4

44 Celina Bielińska
Na terenach Mazur rozpoczęto reformę rolnictwa polegającą na odwadnianiu
mokradeł oraz wykorzystaniu siły nurtu wód płynących, np. rzek. Najważniejszym
projektem były melioracje kruklińskie między 1841 a 1851 rokiem 10. Zapoczątkowało to rozwój żeglugi pasażerskiej i turystyki na tym obszarze. Małe miasteczka
zaczęły przekształcać się w ośrodki lokalnego przemysłu i handlu.
Najważniejszym jednak projektem było powstanie sieci kolei żelaznej 11. Nowa, szybka, łącząca wschodniopruskie miasteczka, tańsza od poprzednich i regularnie działająca komunikacja umożliwiła bezproblemowe migracje ludności
i przewozy towarów. Bezpośrednim atutem budowy kolei było zatrudnienie wielu
mieszkańców Prus Wschodnich. Wypada wspomnieć, iż pobudowano również
wiele dróg lądowych. Najistotniejsze projekty dotyczyły przedłużenia drogi do
Warszawy, trasy z Biskupca do Szczytna oraz z Bartoszyc do Giżycka, a w późniejszym okresie do Ełku. Wpłynęło to na rozwój gospodarczy, jak i przyśpieszenie przemian społecznych.
Jednym z kluczowych momentów było rozpowszechnienie na tereny Prus kulturkampfu. Już w latach 60. nastąpił rozwój nacjonalizmu niemieckiego. Ważnym
elementem było powstanie Związku Północnoniemieckiego 12. Niemcy rozpoczęli
wykorzenianie polskości oraz wprowadzanie germanizacji Prus Wschodnich. Natomiast antykatolicka kampania Bismarcka 13 okazała się nieskuteczna i ani nie
wykorzeniła religii, ani nie podzieliła ludności.
Niestety Mazury nawiedzały również kataklizmy, które prowadziły do dużych
strat i upadku życia intelektualnego. Najgłośniejsze i najtragiczniejsze w skutkach
były nieurodzaj oraz epidemia w 1867 roku 14. Klęska zakończyła się dopiero na
wiosnę 1868 roku, zbierając żniwo w postaci wielu ofiar choroby, pozostawiając
zaniedbane i wynędzniałe wsie i miasta.
Po niepowodzeniach początku XIX wieku ludność żyjąca na terenie Prus
Wschodnich zaczęła szukać swej tożsamości narodowej w drugiej połowie tego
wieku. Rozwój gospodarczy i społeczny wpłynął na obronę pierwotnych wartości,
do których należy prawo do ziemi, języka, kultury i wiary. Rozpoczęły się protesty
10

M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn
1998, s. 380–381.
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S. Salmonowicz, Prusy..., s. 329–330.
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przeciwko naciskom władz i stosowanym represjom. Ponadto pojawiły się nowe
gazety, kalendarze w języku polskim, a przede wszystkim silni działacze regionalni
oraz polityczni.
Biografia Marcina Gerssa
Marcin Gerss urodził się 23 października 1808 roku w Kowalkach należących
do powiatu gołdapskiego. Pochodził z ubogiej, chłopskiej rodziny. Po ukończeniu
nauki w Kamionce, dzięki zaangażowaniu w edukację proboszcza parafii Grabowo
ks. Michała Sterna, rozpoczął dalsze kształcenie w seminarium nauczycielskim
w Karalene. Podczas siedmioipółletniego pobytu nauczył się perfekcyjnie języka
niemieckiego, co było źródłem jego późniejszej kariery nauczycielskiej. Po opuszczeniu seminarium w 1828 roku otrzymał posadę nauczyciela języka polskiego
szkole miejskiej w Mikołajkach (w tym okresie wydał Pieśni na 3 i 4 głosy dla
szkół niemieckich przetłumaczone). Po usunięciu tego przedmiotu ze szkół miejskich na terenie Mazur Marcin Gerss rozpoczął naukę w Szestnie. Po dwóch latach
pracy, w 1837 roku został nominowany na stanowisko rektora, czyli kierownika
szkoły parafialnej w Sterławkach Wielkich. Kiedy w 1851 roku za niemoralność
i z przyczyn politycznych pozbawiono go dotychczasowej pracy, przeprowadził
się do Giżycka, gdzie poświęcił się handlowi nieruchomościami.
Marcin Gerss większość życia spędził w Giżycku. Dzięki swojej czynnej działalności zyskał szacunek i pozycję. Został przewodniczącym rady miasta, a w późniejszym okresie ubiegał się o stanowisko posła w parlamencie.
Do końca życia Marcin Gerss był wierny swoim poglądom i pozostawał
twórczym pisarzem, wydając jeszcze w 1895 roku rocznik pt. Mitteilungen der
literarischen Gesellschaft Masovia. W „Kalendarzu Królewsko- Pruskim Ewangelickim” sam o sobie pisał: M. Gerss redaktor Gazety Leckiej Członek Towarzystwa
Starożytności się badającego i Borussią zwanego w Królewcu i Towarzystwa badającego się Dziejów Wschodnich i Zachodnich Prus i Członek Towarzystwa Rolniczego na Litwie i w Mazurach 15.
Marcin Gerss przez wszystkie lata bycia utalentowanym pedagogiem wypracował własne zasady nauczania. Opierały się one na połączeniu nauki języka niemieckiego ze śpiewem czy religią, co miało sprzyjać zapamiętaniu materiału. Marcin Gerss był zwolennikiem wprowadzenia języka niemieckiego na obszar całych
Mazur ze względu na większe możliwości oraz rozwój kulturalny. Zdawał sobie
sprawę, iż język polski jest znany, dlatego skupił się na nauce drugiego ważnego
na tym obszarze. Dowodem dobrych zamiarów a nie chęci wykorzenienia polskości są jego publikacje oraz apele w obronie narodowościowej. Na oskarżenia
15

Marcin Gerss, „Kalendarz Królewsko- Pruski Ewangelicki” 1888, s. 57.
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o antypolskość reagował natychmiastowym oporem, o czym świadczy „List Giersza do Dobrowolskiego” 16 z 17 marca 1882 r., w którym pisze:
Ja nie byłem nigdy nieprzyjacielem Polaków. Czasu wojny r. 1831 mieszkałem w mieście Mikołajkach. Tam zbierali do mnie Polacy tam przebywający. Tedym powiesiwszy dużą mapę na ścianie tłumaczyłem im z gazet
niemieckich o ruchach wojsk tak polskich jak i rosyjskich, jak i o wszystkich zdarzeniach w Polsce. I w Polsce często bywałem i u różnych majętkarzów przez krótszy albo dłuższy czas. Gdyż macierzysta mowa moja jest
mazursko-polska, to kocham mowę i literaturę polską bardzo, a i z tej przyczyny nie jestem nieprzyjacielem polskiego narodu 17.
O dobrych zamiarach świadczyły również wypowiedzi z „Gazety Leckiej”:
Lec, 13. kwiet. Pewien tutejszy pan niemiecki, ani słowa po polsku nie
umiejący, wyrzucał redaktorowi tej gazety, że pisaniem polskich ksiąg i gazet przewinił, iż 50 lat później lud mazurski będzie zniemczony. Na to odpowiedział mu redaktor: Panie! Sądzisz nierozważnie i sądzisz o tem,
o czem – jak widać – żadnej nie masz wiadomości. Czy to ludu polskiego
w mowie jego oświecać nie wolno? Jakie więc jest twoje oświecenie? Pożal
się Boże, że przez parę wieków grzeszono, zaniedbywając wcale lud mazurski. Bo mało co w języku jego pisano. Czy ma lud mazurski, po niemiecku
nie umiejący, wcale być opuszczony? W Biblii napisano, obyśmy świeczki
pod korzec nie stawiali, ale abyśmy ją tam postawili, gdzie świeci, i abyśmy talentu od Boga nam danego na korzyść ludzi używali, a w ziemię go
nie zakopali. [...] Kiedy mi talent nauczania ludu mazurskiego jest powierzony, to chcę i muszę onego używać na korzyść ludu. I nie przestanę tak
postępować, aż mi się na zawsze zamkną oczy, choćby przeciwnicy, kto wie
jak mocno, za to się na mnie gniewali. Nauczać i oświecić lud w mowie jego jest podług woli ojca niebieskiego 18.
Marcin Gerss ciągle potwierdzał, iż jest Mazurem – ani nie Polakiem, ani nie
Niemcem. Dlatego też nigdy nie był wrogiem narodu polskiego czy niemieckiego.
Poprzez wspólną historię chciał zjednoczyć Niemców z Polakami, katolików
z protestantami – dla dobra wszystkich mieszkańców Mazur. Był ewangelikiem
i stał w opozycji do tych działaczy kościelnych, którzy obstawali przy tradycyjnym
liberalizmie językowym, lub którzy chcieli ten liberalizm wykorzystać do kształtoJ. Dobrzański (1820–1886), publicysta i redaktor różnych pism polskich.
W. Chojnacki, Sprawy Mazur i Warmii w korespondencji Wojciecha Kętrzyńskiego,
Wrocław 1952, s. 158.
18
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wania polskiej świadomości narodowej 19. Przez to stał się osobą kontrowersyjną
w społeczeństwie. Ludzie nie rozumieli, że pisząc dzieła w języku polskim, nie
uważa się za Polaka, tylko za Mazura. Zasady, którymi się kierował, często były
mylnie odbierane 20.
Począwszy od pisania lub tłumaczenia wierszy oraz pieśni na język polski,
poprzez wydawanie od 1859 roku „Kalendarza Królewsko-Prusko Ewangelickiego” Marcin Gerss zawsze sprzyjał rozwojowi oraz zachowaniu języka polskiego
w pamięci Mazurów. Wybitny działacz z czasem zdobył nie tylko przychylność,
ale również zaufanie czytelników. Poprzez nieustanne nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami Mazur namawiał do publikowania własnej twórczości oraz wzbogacania jego pisma o różne cenne rady, wnioski i odkrycia.
„Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki”
„Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” Marcina Gerssa publikowany był
od 1860 do 1896 roku, czyli systematycznie przez 36 lat. W najlepszym sezonie
ukazywał się w nakładzie 11 500 egzemplarzy. Zważywszy, że jedną publikację
mogło przeczytać 10 osób, można przypuszczać, iż zyskał on ok. 300 tysięcy czytelników.
„Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” był przepełniony tekstami krajoznawczymi, gospodarczymi, historyczno-politycznymi oraz informacjami o odkryciach technicznych. Tematyka, w jakiej poruszał się Marcin Gerss, była różnorodna, począwszy od problematyki obyczajowej po religię, rolnictwo, medycynę
i technikę. Zwracał uwagę na każdy zaskakujący epizod życia człowieka i świata.
Nie pomijał także zjawisk astrologicznych i astronomicznych. Niejednokrotnie
opisywał ruchy ciał niebieskich, m. in. spadające gwiazdy czy charakterystykę
księżyca. Każdy z 36 „Kalendarzy Królewsko-Pruskich Ewangelickich” tłumaczył
najbardziej skomplikowane i niewiarygodne zjawiska na świecie i w przyrodzie.
Wszechstronnością potrafił zainspirować ludność mazurską i zachęcić do kształcenia oraz nauki. Poprzez dostarczaną wiedzę pomagał w rozwiązywaniu kłopotów
i zachęcał do szukania innych, lepszych dróg.
„Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” to obok „Gazety Leckiej” kolejny
dowód wielkiego talentu pisarskiego i redaktorskiego Marcina Gerssa. Sam w liście do Żółkiewskiego pisał o swoim dziele: Przed Kalendarzem moim było kilka
innych kalendarzy. Ale Mazurzy ich porządnie nie zrozumieli. A kiedy ja po-
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E. Martuszewski, Die polnische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako
źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach, Olsztyn 2001,
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czął[em] mój kalendarz wydawać, to wszystkie kalendarze pomarły na suchoty 21.
Marcin Gerss potrafił skutecznie trafić w gust czytelników i zainteresować każdą
dziedziną życia.
Promowanie rozwoju rolnictwa poprzez publikacje w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim”
Flora i fauna odgrywają ważną rolę w życiu człowieka, dlatego też znalazły
się na jednym z czołowych miejsc publikowanego „Kalendarza Królewsko-Prusko
Ewangelickiego”. Materiały te głównie znajdowały się w działach: Cokolwiek
z historii o naturze 22, Cokolwiek z geografii, czyli opisanie świata 23 oraz w Opowieściach 24.
Marcin Gerss nie tylko poszerzał wiedzę i rozwijał zainteresowania, ale poprzez swoje artykuły uświadamiał bezpośredni wpływ ludzkiego działania na gospodarkę i życie codzienne. Rocznik ten był również przestrogą przed haniebnymi
czynami, a także radą na dobrą i rozwojową współpracę z matką naturą.
W rozdziale O obronie ptaków śpiewających przy temacie O szkodliwości
wielu stworzeń, do owadu należących” 25 Marcin Gerss zwracał uwagę gospodarzom na zależności w faunie i florze. Wstyd […], że tak we świecie się dzieje, na
własną szkodę człowieka. Ludzie często narzekają na liche czasy i na nieurodzaj
i na to, jak wiele szkody robactwo robi, ale nie pamiętają na to, że tępiąc ptaszki,
zabierając im jajka i młode ich, pozwalają owadowi się rozmnażać i wysypują tym
sposobem owoc i zboże niby na drogę 26.
Marcin Gerss widział proste rozwiązanie tego problemu: przede wszystkim
należało chronić wszystkie ptaki śpiewające. Trzeba ostre wydać rozkazy domownikom swoim, a urzędy wiejskie wszystkim mieszkańcom wsiów i na to baczność
dać, aby ani dziatki, ani dorośli ludzie, gniazd ptasich nie zniszczyli i nie zabierali,
z nich ani jajek, ani młodych piskląt, nie wybierali, ani ptaków sidłami, ani innymi
sposobami nie chwytali 27. Należało również zadbać o rozmnażanie ptaków, ponieważ ich liczba się zmniejsza, a niektóre gatunki są zagrożone lub już wyginęły.
Drzewa owocowe należało sadzić w okolicach rzek i lasów. Ponadto można stawiać skrzyneczki dla ptaków (karmniki), które są bezpiecznym schronieniem dla
ptactwa.
Władysław Chojnacki, Sprawy Mazur i Warmii w korespondencji Wojciecha Kętrzyńskiego, Wrocław 1952, s. 175.
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Marcin Gerss wspominał przylot szarańczy lecącej do zachodnich Prus. Spustoszyła ona zasiewy, trawy i drzewa, pozostawiając gospodarstwa bez środków
do życia. Redaktor wskazywał, że to właśnie ptaki są ochroną i przyjaciółmi
w walce ze szkodnikami. Udokumentował listę pożytecznych gatunków, a wśród
nich m. in. słowika, skowronka, czyżyka, bogumiła, szczygła, ziębę, czerwonoogonka, krzyżonosa, gila, kosa, sikorkę, czubatkę i jaskółkę 28. Ptaki te były pożyteczne, ponieważ żywiły się zarówno owadami, jak i gąsienicami, a także niszczyły
jajeczka szkodników.
Autor podał dokładne dane i analizy ww. sytuacji: Sikora modra, samiec
i samica zje na rok przynajmniej 12 milionów robactwa owadu. […] A gdyż sikora
modra, co roku dwa razy ma po 12 do 16 młodych, to spożyją ich młode, licho
rachując, 24 milionów 29. Złotnik siedzi co wiosna, dwa razy na jajkach i wysiedzi
każdym razem 8 do 10 młodych. Dobadano się, że złotnik, samiec i samicach godzina, 36 razy, a przez dzień 576 razy żeru młodym swoim do gniazda przynoszą.
Z tąd można poznać, jak wiele owadu szkodliwego familia jego przez rok strawi 30.
Marcin Gerss był rozczarowany zachowaniem dorosłych, a jednocześnie zaznaczał, że ludzie z jednej strony narzekają na straty, a z drugiej sami sobie szkodzą: Gdyż ptaki śpiewające ludziom, a osobliwie tym, co sieją i sadzą, tak bardzo
wielki sprawują pożytek i są wielkimi ich przyjaciółmi, to miałby je lud we wielkiej
mieć powadze. I miałby się o to starać, aby żadnego nie zabijano i żadnemu z tych
śpiewaków krzywdy żadnej nie czyniono, gdyż śpiewaniem swoim nas rozweselają 31.
Marcin Gerss bardzo często zaznaczał wady i zalety, a także udzielał przestróg. W dziale O rzeczach gospodarskich wierszem O przedawaniu siana i przestroga 32 radził:
Który siano swe przedaje
Temu bydło wnet ustaje
Mało siana, mało bydła
Ogolony i bez mydła 33.
Marcin Gerss przypominał, że dzięki roślinom powstają leki, papier do pisania, drewno na opał a nawet paliwo. Mają one zastosowanie w kosmetologii
i ziołolecznictwie. Rośliny warunkują zjawiska klimatyczne oraz zmniejszają zanieczyszczenie powietrza.
28
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„Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” Marcina Gerssa obejmował całokształt wiedzy o świecie roślin i zwierząt oraz o zachodzących między nimi zjawiskach. To fundamentalne składniki życia człowieka na Ziemi i dlatego warto poznawać ich mechanizm i charakterystykę, ale przede wszystkim uszanować.
Rozwój gospodarczy poprzez upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych
osiągnięć technicznych w drukach „Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego”
Nieustannie rozwijająca się nauka o przyrodzie prowadziła do rozwoju techniki. Niejednokrotnie zmiany te wpływały na rewolucyjne przełomy cywilizacji
i wyznaczały terminy kolejnych epok.
Wiek XIX, zwłaszcza druga jego połowa, to epoka wielkich triumfów techniki. Przyniósł przede wszystkim wiele sukcesów ludzkości poprzez opanowanie
i wykorzystanie otaczającego świata. W tych latach dzięki efektywnemu wykorzystaniu elektroniki w przemyśle rozwijała się produkcja masowa.
Jeszcze na początku XIX wieku nie wierzono w moc elektryczną. Dzięki badaniom już kilka lat później ukazano światu osiągnięcia fizyki, które raz na zawsze
zmieniły codzienne życie człowieka.
Dużo artykułów w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim” poświęcono sile elektrycznej: jej powstawaniu, zasięgowi, skutkom oraz możliwościom
jej wytwarzania. Informacje na ten temat przekazuje w cyklu artykułów w dziale
Cokolwiek z fizyki czyli nauki o naturze i jej własnościach34 pod tytułem O elektryczności czyli mocy błyskawicznej 35. Marcin Gerss w wielu tekstach opisał pierwsze maszyny 36, przedstawiał ich budowę, zastosowanie oraz zasady, których trzeba
przestrzegać, korzystając z nich. W celu podejmowania wyzwań przez mieszkańców Mazur i tworzenia niektórych projektów przekazywał instrukcje wzbogacone
precyzyjnym rysunkiem.
Na początku wypada wspomnieć, że redaktor informował o materiałach,
które są dobrymi i złymi przewodnikami prądu. Nieprzewodniki to przede wszystkim szkło, porcelana, jedwab, bursztyn, żywica oraz suche powietrze 37. Natomiast
bardzo dobrze przewodzą metale, woda, wilgotne powietrze, ciało człowieka
i zwierzęcia oraz rośliny 38. Marcin Gerss poprzez kalendarze przekazywał również
cenne rady, jak zgromadzić duże ilości prądu w jednym miejscu. Zawarto je
w artykule z 1879 roku: Jeśliby ktokolwiek żądał, aby bardzo wiele elektryczności
34

M. Gerss, Cokolwiek z fizyki czyli nauki o naturze i jej własnościach, KKPE 1885, s. 95.
Tamże.
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Tamże.
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na jednym miejscu nagromadzono, i żeby tylko w jednej została rzeczy, tedy musi
oną rzecz przewodzącą otoczyć nieprzewodnikami 39.
W XIX wieku nastąpił rozwój wozów i okrętów parowych. Marcin Gerss zaznaczał, że w samym Giżycku znajdowało się 5 bat parowych oraz 2 młyny parowe. Zainteresowano się także przemieszczeniem drogą lotniczą. Powstałe balony
wykorzystywano nie tylko jako przenośniki osób, ale również jako okręty powietrzne, m.in. próby sprzętu w Berlinie.
Zaczęto wykorzystywać elektroniczność w rolnictwie i ogrodnictwie. Powstałe udoskonalenia służyły do szybszego wzrostu i dojrzewania roślin.
Posługiwano się tą metodą również przy leczeniu ludzi, m.in. Jednej sławnej
kobiecie z Leca wygojono elektrycznością w klinice w Królewcu straszny skurcz
w głowie na zawsze 40. Marcin Gerss przy tym wspominał o pierwszych badaniach,
jakie przeprowadzał na żabach profesor anatomii Alojzy Galwani. Odkrycia dokonał w 1737 roku w Bonanii we Włoszech. Przebieg pracy opisuje artykuł z kalendarza z 1884 roku: Tedy rozbierając Galwani ciało żaby zielonej w tejże samej
izbie, w której razem elektryzowano, pomiarkował Galwani, że kiedy iskra elektryczna do noża jego skoczyła, którą nogi żabie rozbierał, nogi nieżywej żaby drgać
i ruszać się poczęły, skoro nóż jego nerwu uda żabiego się dotknął. I poznał stąd,
że elektryczność ma wpływ na nerwy muskuły ciała człowieczego i zwierzęcego41.
O tym, jak groźna może być elektryczność dla człowieka, przypominała kolejna
wypowiedź Marcina Gerssa: Kiedy do człowieka elektryzowanego przybliży łyżkę
z elektryzowanym i zagrzanym spirytusem winnym, tedy wyskoczy z człowieka wielka iskierka w spirytusie i zapali go 42. Udowodniono, że elektryczność mogła być
zarówno pożyteczna, jak i szkodliwa. We właściwych proporcjach użyta przynosiła
poprawę stanu zdrowia, a nawet pozwalała całkowicie pozbyć się dolegliwości
i choroby. Natomiast wykorzystanie elektryczności w połączeniu i innymi substancjami dobrze przewodzącymi prąd mogło być katastrofalne w skutkach.
Kolejnym wielkim odkryciem XIX w. był fonograf. Pierwsze urządzenie, które jednocześnie utrwalało i odtwarzało dźwięk, powstało z rąk Thomasa Alvy Edisona w 1877 roku. Edison pokazał światu swój wynalazek 29 listopada 1877 roku,
a opatentował go dopiero 19 lutego 1878. Początkowo fonograf potrafił wydobyć
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M. Gerss, Cokolwiek z fizyki czyli nauki o naturze i jej własnościach. O elektryczności
czyli mocy błyskawicznej, KKPE 1884, s. 92.
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z siebie jedynie „u…u…”, ale już niedługo, na publicznym pokazie odtworzył
interpretację Mery miała małego baranka 43.
O fonografie już w 1882 roku redaktor pisze: To jeszcze dziwniejszy wynalazek. Kiedy ktokolwiek na odległość mniej, albo więcej mil z czytelnikiem chce gadać to musi ten, do którego gadają, ucho do telefona przyłożyć; ale fotofon pisze
nie tylko na drugim końcu, to, co na pierwszym gadają, ale na drugim końcu pisze
słowa, gadają potem głośno, że ucha przyłożyć nie trzeba 44.
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i wzbudzających podziw wynalazków był telefon, czyli – jak podał Marcin Gerss – Słowo telegraf znaczy dalekopisarz, a słowo telefon znaczy dalekogadacz 45. Powstanie tego urządzenia to historia
wielu nieporozumień. Pomimo iż za wynalazcę telefonu w 1876 roku uznano
Alexandra Grahama Bella, można wskazać innych badaczy, którzy w tym samym
czasie wykonali identyczny projekt (np. Elisha Gray 46 wniosek patentowy przekazał kilka godzin później). Redaktor już w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim” z 1886 zaznaczył, że w całym cesarstwie niemieckim postawiono sieci
telefoniczne, dzięki którym można rozmawiać na odległość ponad 7 mil.
Kolejny wynalazek XIX wieku wskazany przez redaktora to telegraf. Pierwszy telegraf elektryczny został opatentowany przez angielskich uczonych – Charlesa Wheatstone’a i Williama Fothergilla Cooke’a – w 1837 roku 47. W tym samym
okresie powstał również telegraf amerykańskiego naukowca Samuela F.B. Morse’a. Urządzenie to było oparte na alfabecie wyznaczanym przez system kropek
i kresek.
Marcin Gerss opisuje również proces upowszechniania oświetlenia elektrycznego. Już w roczniku z 1881 roku pisze: Oto wynaleziono, że elektrycznością lepiej
i taniej oświecać można niż świecą48. Podkreślał, że lampy elektryczne wytwarzają
silniejsze światło, obejmujące większy obszar. Już dwa lata później redaktor
wspominał o szybkim rozwoju i powszechnym zastosowaniu tego wynalazku, albowiem elektrycznie oświecało się nie tylko mieszkania czy budynki użytku publicznego (np. szpitale, sądy, urzędy), ale również zakłady, rynki i ulice (m.in. do
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oświetlenia zakładu w Paryżu używa się 120 lamp i 120 świec elektrycznych) 49.
Ponadto jest rzeczą przydatną i wykorzystywaną podczas wojen dla oświetlenia
twierdz oraz obozów wrogów (np. w walkach między krajami północnymi a południowymi w Stanach Zjednoczonych w latach 1861–1865). O wyższości oświetlenia elektrycznego nad pozostałymi rodzajami oświetleniami zadecydowało powstanie żarówki. Po raz pierwszy zapaliła się 21 października 1879 roku 50 w laboratorium Thomasa Edisona. Mimo wcześniejszych prób stworzenia takiego urządzenia przez innych badaczy dopiero jemu udało się osiągnąć ten cel.
Marcin Gerss już w rocznikach z 1877, 1878 i 1879 roku opisał elektryczność
powiązaną z prochem, ale dopiero w kalendarzu z 1881 roku umieścił szczegółowy
opis tego wynalazku. Przedstawił budowę i funkcje moździerza elektrycznego jako
armaty używanej podczas wojen: Z moździerza rzucają na wojnie bomby prochem,
jak kule z armat na nieprzyjaciela. Moździerz nie ma kołów, lecz leży na podstawach 51.
Marcin Gerss o tych, którzy nie wierzyli w naukę albo rozgłaszali fałszerstwa
na jej temat, pisał: Ci co tak gadają, nie wyrozumieli wyroku tego. Wiele jest bowiem takich, co czytają, ale tego, co czytali, nie rozumieją. A to się tacy, którzy
tylko o cielesne się starają rzeczy, a ne duchowne nic nie dbają i nie usiłują się,
aby duch ich był oświecony. Oni są tylko ludźmi cielesnymi, a nie duchownymi 52.
Redaktor bardzo cenił naukę i dokonania badaczy, dlatego w każdym kalendarzu
poświęcał im artykuł. Starał się szczegółowo i precyzyjnie opisać czytelnikowi
każdy nowy wynalazek. Wraz z rozwojem techniki poprawiał i uzupełniał wiadomości na ich temat.
Rozwój gospodarczy a astronomia i zabobony
Marcin Gerss także i w tym przypadku zwracał uwagę na poglądy dotyczące
astronomii i astrologii. Wierzono, że ukazanie się na niebie komety było np. rózgą, na karę ludzką od boga przysłaną; że w ogonie jej są miecze, szable i lance; że
komety są znakiem gniewu Bożego i znakiem prorokującym wielkie nieszczęście,
wojny, mór, powodzie, suszę wielką, nieurodzaj i wiele innych przygód 53. Z tego
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względu zaczęły powstawać różne modlitwy i pieśni proszące o wybaczenie i łaskę. Potwierdzały to słowa pieśni:
Oddal od nas miotłę, Panie!
I srogie twoje karanie,
które grzechami naszymi
Zadłużyliśmy wielkimi! 54
Redaktor jednak ostrzegał przed naiwnością i wzywał do kierowania się
zdrowym rozsądkiem. Wszystkie osoby lękające się zaskakujących zjawisk odsyłał
do nauk Boga, pisząc: Niebo jest wielką księgą rozprawiającą o wszechmocności
Bożej i o łasce jego. I stoi w niej o wielu środkach przeciw zabobonom, czyli przeciw fałszywej wierze i przeciw grzechom napisano. A gwiazdy są złotem w tej księdze. I ziemia nasza jest gwiazdą między gwiazdami 55.
Odnosząc się do ludowych przesądów, Marcin Gerss przypominał zachowane
popularne poglądy na temat zaćmienia. Niejedni wierzyli, że znaki te miały duży
wpływ na szczęście, powodzenie i sukces lub wręcz przeciwnie – na pecha i porażkę. Takim zjawiskom księżyca przypisywało się wielką moc, m.in. miały wpływ na
urodzaj oraz zjawiska atmosferyczne. Redaktor kalendarza udzielał rad i tłumaczył
niektóre przesądy. Ostrzegał ludzi przed wiarą w te zabobony, gdyż są od strony
naukowej bezpodstawne. Od wieków społeczeństwo niewiadome i tajemnicze zjawiska tłumaczyło siłami nadprzyrodzonymi.
Marcin Gerss był nie tylko wybitnym pisarzem i redaktorem, ale również
działaczem mającym wpływ na rozwój gospodarki organicznej wśród ludności
mazurskiej. Świat codzienności to również system gospodarczy, który ulega nieustannie nowym mechanizmom, ewolucjom i rewolucjom. Poprzez swoje publikacje
nauczał, co wpłynęło pozytywnie nie tylko na rozwój edukacji, ale przede wszystkim na gospodarkę na ziemiach Mazur. Marcin Gerss za pośrednictwem „Kalendarzy Królewsko-Prusko Ewangelickich” przypominał o dorobku wielu uczonych,
poszerzał wiedzę w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim uświadamiał wagę
wielu zjawisk i odkryć gospodarczych. Przekazywane materiały uświadamiały
ludziom ich możliwości i wskazywały błędne przekonania, którymi czasem kierowali się w codziennym życiu. Potwierdza to pomnik w Kowalkach poświęcony
Mracinowi Gerrsowi, na którym widnieje napis: Ojciec mazurskiej literatury ludowej, miłośnik języka polskiego, pisarz mazurski, a ponadto poeta, tłumacz poezji
polskiej i niemieckiej, nauczyciel, wszechstronny regionalista56.
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DZIAŁALNOŚĆ ZIEMIAŃSTWA
Z KRESÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNICH
NA RZECZ POPRAWY BYTU WŁOŚCIAN
W DOBIE REWOLUCJI 1905–1907
NA ŁAMACH CZASOPISMA „KRAJ”
Czasopismo „Kraj” ukazywało się nieprzerwanie w latach 1882–1909. Wydawano je z tygodniową częstotliwością. Wyjątek stanowił rok 1908, gdy zostało
przekształcone w dziennik zatytułowany „Kraj Codzienny”. W latach 1882–1906
ukazywał się pod redakcją Erazma Piltza, a po jego rezygnacji obowiązki redaktora
naczelnego przejął Bohdan Kutyłowski.
Periodyk reprezentował program polityki ugodowej, lojalistycznej i konserwatywnej. Skierowany był do ziemiaństwa 1. Ponadto ziemiaństwo z Kresów Południowo-Wschodnich finansowało jego wydawanie 2.
Rozpędzenie pokojowej demonstracji w Petersburgu 9/22 stycznia 1905 roku
doprowadziło do wybuchu rewolucji, która ogarnęła swoim zasięgiem Rosję carską
oraz wszystkie jej prowincje. Rewolucja trwała do 3/16 czerwca 1907 roku, do
rozwiązania II Dumy Państwowej.
Jednym z aspektów rewolucji 1905–1907 był konflikt pomiędzy włościanami
oraz ziemiaństwem o serwituty 3 i szachownice 4. Poza nim dochodziło do strajków
włościan, którzy protestowali przeciwko niewielkiemu wynagrodzeniu oraz dłu1

Z. Kmiecik, „Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Piltza, Warszawa 1969, s. 40–155.
Autor niniejszego tekstu w swojej niepublikowanej rozprawie doktorskiej oraz szeregu
artykułów opisał funkcjonowanie „Kraju”. Szerzej zob. M. Grabski, Ziemie Zabrane widziane z Petersburga i Warszawy. Problematyka kresowa na łamach petersburskiego „Kraju” i warszawskiego „Słowa” w dobie rewolucji 1904–1907. Studium porównawcze, praca
doktorska obroniona 27 września 2019 roku, napisana pod kierunkiem dra hab. Z. Anculewicza, prof. UWM, s. 24–36. W niej autor zamieścił również szczegółową bibliografię.
2
D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie
1793–1914, przełożył K. Rutkowski, Lublin 2016, s. 489.
3
Flis, Z nad Niemna, 28 maja, „Kraj” nr 22, 28 (15) czerwca 1906, s. 15; M. Grabski, dz.
cyt., s. 370–371. Szerzej o serwitutach w okresie przed wybuchem rewolucji 1905–1907,
zob. M. Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–1881).
Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2018, s. 334–344.
4
Flis, Z nad Niemna..., s. 15.
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giemu czasowi pracy 5. Zaburzenia te miały miejsce również na Kresach PółnocnoWschodnich 6.
Na łamach „Kraju” wykazano, że ziemiaństwo podejmowało szereg inicjatyw
na rzecz poprawy bytu włościan. Działalność tę należy podzielić na pracę u podstaw, czyli skupiającą się na edukacji włościan, oraz pracę organiczną, która dotyczyła szerszego aspektu rozwoju gospodarczego poprzez wskazywanie kierunków
modernizacji uprawy roli. Działania te się łączyły, co było widoczne przy analizie
poszczególnych artykułów prasowych. Badania uwypukliły zarówno obraz działalności na rzecz poprawy bytu włościan, jak i ich nieznajomość najnowszych metod
uprawy roli.
***
Praca organiczna 7. W artykule „Kraju” zamieszczono informację dotyczącą
plonów w poszczególnych guberniach. Najmniejszy urodzaj, trzeci raz z rzędu,
odnotowano w guberni witebskiej. Redaktor periodyku postawił tezę, że najskuteczniejszym sposobem na poprawę sytuacji byłoby podźwignięcie rolnictwa włościańskiego. Zwiększenie świadomości rolnej dodatkowo mogłoby uśmierzyć zaburzenia agrarne. W tym samym tekście napisano o włościaninie A. Daukszy, który pod opieką Ministerstwa Rolnictwa przekształcił własny grunt w pole doświadczalne. Otrzymał on ze strony ministerstwa nawozy mineralne oraz dofinansowanie
na prowadzenie doświadczeń. Ministerstwo Rolnictwa udzieliło również wsparcia
poniemuńskiej szkole gospodarstwa domowego i rolnego 8. Ten obszerny tekst
opisywał zarówno pracę organiczną prowadzoną przez uświadomionego włościanina, jak i jedną z przyczyn zaburzeń na wsiach. Dodatkowo wykazano działalność
ministerstwa nastawioną na pomoc w poprawie stanu rolnictwa. Praca organiczna
w tym przypadku miała na celu zwiększenie plonów na Kresach PółnocnoWschodnich poprzez eksperymentalną działalność, ale również wsparcie Ministerstwa, które dodatkowo chciało uśmierzyć strajki agrarne. Wyjaśniono również, że
zaburzenia na wsiach miały swoje podłoże m.in. w nieurodzaju.
Kontynuując relacjonowanie sytuacji w guberni witebskiej, napisano, że w celu przeciwdziałania nieurodzajowi rozdawano włościanom nasiona i zboża. Wy5

M. Grabski, Ziemie Zabrane..., s. 264–265.
Kresami Północno-Wschodnimi określa się sześć guberni: wileńską, kowieńską, grodzieńską, mińską, mohylewską i witebską.
7
Szerzej na temat pracy organicznej zob.: S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów.
O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964, s. 8–9; Droga do niepodległości czy program defensywny. Praca organiczna - programy i motywy, wyboru dokonali oraz wstępem
i przypisami opatrzyli T. Kizwalter, J. Skowronek, Warszawa 1988, s. 7–55.
8
Flis, Z nad Niemna 6 (19) marca, „Kraj” nr 10, 24 (11) marca 1905, s. 28.
6
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słannik Ministerstwa Rolnictwa o nazwisku Kowalewskij stwierdził, że przyczyny
nieurodzaju należało szukać […] nie w braku ziemi, lecz ciemnocie oraz nienormalnym stosunku do właścicieli większych posiadłości 9. Tekst ten ponownie omawiał problem nieurodzaju oraz sposób jego zapobiegania, którym było rozdawanie
nasion i zbóż. Takie rozwiązanie nie sprzyjało rozwojowi pracy organicznej, gdyż
nie uczono włościan nowych metod uprawy roli, lecz wyłącznie wskazywano znane im rozwiązania. Jednocześnie zwrócono uwagę, że włościanie nie traktowali
„normalnie” właścicieli ziemskich, co można było interpretować w ten sposób, że
wszelkie strajki, wystąpienia, etc. były „nienormalne” i powinny wygasnąć. Wysłannik ministerstwa również nie do końca rozumiał znaczenie poprawy bytu włościan. Najbardziej potrzebowali oni wiedzy, w jaki sposób zmodernizować swoje
uprawy.
W istotnym artykule zamieszczono opis sytuacji włościan oraz problemy,
z którymi ci musieli mierzyć się od lat 60. XIX wieku:
Czterdzieści trzy lata minęły od czasu uwłaszczenia włościan w naszym kraju. W przeciągu tego czasu nie nauczono chłopa ani lepszej
uprawy roli, ani przemysłu domowego, ani mu nie ułatwiono nabywania
i parcelowania ziemi, mogącej stworzyć nowe warsztaty pracy. Dziś
chłop nie umiejąc wydobyć z ziemi, przy pomocy wyższej kultury, trzech
snopów, zamiast jednego, spogląda z uczuciem krzywdy na swój jałowy
zagon, na dużą gromadę rodziny głodnej i marzy o gruncie dworskim.
W gub. kowieńskiej dzieje się nieco lepiej: przemysł domowy rozwinął się
tam w licznych kierunkach i obecnie włościanin tameczny coraz więcej
ma środków bronienia się przed niedostatkiem. Niektóre gałęzie przemysłu domowego tak dalece wyspecjalizowały się, że stały się już nie dorywczym zajęciem w wolnej chwili, lecz środkiem utrzymania10.
Cytat ten wyraźnie pokazuje sytuację włościan z guberni wileńskiej. Z tekstu
wynikało, że nie stosowali oni nowoczesnych rozwiązań gospodarczych, takich jak
trójpolówka, ale również nie prowadzili handlu domowego. Jednocześnie zaznaczono, że włościanie mieli utrudnioną możliwość nabywania gruntów rolnych.
Świadczyło to o tym, że włościanie nie zostali wyedukowani w prowadzeniu działalności gospodarczej w tak wysokim stopniu, by mogli bez obaw wyżywić swoją
9

X [Kazimierz Bartoszewicz], Pow. dźwiński, w lipcu, „Kraj” nr 28, 28 (15) lipca 1905,
s. 22.
10
F, Wilno, w sierpniu, „Kraj” nr 32, 25 (12) sierpnia 1905, s. 21. Wśród ziemiaństwa stosowanie trójpolówki i nowoczesnych metod uprawy roli zanotowano już w latach 80. i 90.
XIX w. Szerzej zob. R. Jurkowski, Modernizacje rolnicze w majątkach ziemiańskich
w guberniach białoruskich w końcu XIX wieku i na początku XX wieku, „Studia z Historii
Społeczno-Gospodarczej”, t. VII, 2010, s. 89.
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rodzinę. Włościanie z guberni wileńskiej nie prowadzili handlu domowego,
w przeciwieństwie do włościan z guberni kowieńskiej, przez co nie mieli dodatkowych przychodów. Cytat ten unaoczniał czytelnikowi braki w znajomości pracy
organicznej u włościan z guberni wileńskiej. Zabrakło jednak informacji na temat
podejmowanych przez ziemiaństwo działań na rzecz edukowania włościan, zarówno w kwestii nauczania ich nowoczesnych metod uprawy roli, jak i prowadzenia
handlu domowego.
W artykule z 1907 roku napisano, że Stowarzyszenie Techników Wileńskich
zaobserwowało, że w kołach społecznych szybko wygasał zapał do wspierania
włościan w prowadzeniu przemysłu domowego. Wyjątek stanowił Józef Montwiłł,
który nakłaniał włościan do tej formy działalności. Jednocześnie zwrócono uwagę,
że rząd nie wspierał przemysłu domowego w guberni wileńskiej, a robił to na terenie „Rosji” 11. Informacja o przemyśle domowym mogła stanowić jedną z gałęzi
pracy organicznej, gdyż przemysł również stanowił przykład gospodarki. Wzmianka o przemyśle domowym i niechęci do niego wśród kół społecznych była ważna,
a z dalszej części tekstu wyłaniała się przyczyna tej wrogości. Mianowicie uważano, że włościanie powinni skupić się wyłącznie na pracy na roli. Nie zostało napisane, że – poza nieurodzajem – również wielodzietność utrudniała przeżycie całej
rodzinie. Było to powierzchowne spojrzenie na poważną kwestię. Należało również pamiętać, że uprawa roli nie przynosiła włościaninowi, który nie znał nowoczesnych metod uprawy roli, wystarczającej ilości plonów i potrzebował on dodatkowego sposobu pozyskania środków do życia.
Przykładem pracy organicznej było wystąpienie Cybulskiego, członka Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego 12, proponującego rozszerzenie działalności Towarzystwa, które z instytucji słowa, powinno stać się instytucją czynu 13. Miało to się
objawiać poprzez zrzeszenie rolników, włościan, szlachty, właścicieli większej
posiadłości, ale również Polaków i Litwinów, a za cel powinno się przyjąć podniesienie poziomu rolnictwa oraz przeciwdziałanie radykalizmowi, który utrudniał

11

M. Grabski, Ziemie Zabrane… s. 267; Flis, Z nad Niemna, 27 marca (9 kwietnia), „Kraj”
nr 8, 12 kwietnia (30 marca) 1907, s. 13.
12
Szerzej na temat Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego zob.: H. Ilgiewicz, Udział ziemian w wileńskich towarzystwach rolniczych i technicznych na początku XX wieku, „Studia
z Historii Społeczno-Gospodarczej” t. VII, 2010, s. 187–201. Z kolei Jarosław Kita zaznaczył, że Towarzystwa Rolnicze skupiały się na rozwoju oświaty, wiedzy rolniczej, propagowaniu spółdzielczości. Szerzej zob. J. Kita, Ziemiaństwo polskie a modernizacja polskiej
gospodarki rolnej do 1914 r. (zarys problematyki), „Zeszyty Wiejskie” 2016, z. 22, s. 442.
Pierwsze posiedzenie Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego miało miejsce 20 listopada/
2 grudnia 1899 r. Szerzej zob. R. Jurkowski, Ziemiaństwo polskie Kresów PółnocnoWschodnich 1864–1904: działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa, 2001, s. 327.
13
Przygodny, Wiec wileński, „Kraj” nr 38, 5 października (22 września) 1906, s. 6.
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kwestię agrarną. Problemem był fakt, iż upadł wniosek zmniejszenia opłaty wpisowej i składki rocznej dla włościan. Jednocześnie, jako przykład pracy organicznej, wskazał organizację kółek włościańskich14. Projekt ustawy utworzenia kółek
włościańskich przedstawiło również Witebskie Towarzystwo Rolnicze, a ustawa
była podobna do przedłożonej przez Wileńskie Towarzystwo Rolnicze 15. Propozycja Cybulskiego i działalność Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego na rzecz włączenia w jego struktury włościan oraz dążenia do uruchomienia kółek włościańskich miały na celu wprowadzenie sposobów modernizacji gospodarstw przez włościan, zrzeszenie ich we wspólnotę oraz nauczenie ich kooperacji z ziemiaństwem.
Najważniejsze dla pracy organicznej było jednak nauczenie nowoczesnych metod
uprawy roli oraz stosowania nowoczesnych narzędzi rolniczych.
Kwestią problematyczną pozostawał fakt, że administracja niechętnie „spoglądała” na kółka rolnicze i zaangażowanie włościan w ich działalność. Zdarzało
się, że nie wyrażała zgody na ich powstawanie i podawała „dziwne racje”, chociaż
zdawano sobie sprawę, że działalność w nich umożliwiała włościanom nabycie
wiedzy rolniczej 16. Tekst ten miał negatywny wydźwięk. Napisano w nim, że włościanie rozwijali swoją wiedzę, dzięki czemu rewolucyjna zawierucha na wsiach
hamowała, lecz zarazem zauważono, że administracja nie była im przychylna. Niestety, zabrakło wyjaśnienia, co było tego przyczyną. Edukacja włościan oraz
uśmierzenie rewolucji powinny stanowić priorytety administracji, której rewolucja,
zarówno w miastach, jak i na wsiach, również utrudniała funkcjonowanie.
Praca u podstaw 17. Przykładem pracy u podstaw było wydawanie gazet
i książek dla włościan. Działające w miastach herbaciarnie okazały się dla nich
mniej interesujące i w 1904 roku odnotowano u nich deficyt 18. Artykuł ten był
interesujący, lecz niestety zabrakło w nim wielu istotnych informacji. Nie napisano, kto i gdzie wydawał prasę i książki dla włościan oraz jakie zawierały one treści.
Nie wymieniono również tytułów wydawanych publikacji. Mogły opisywać za14

Tamże, s. 6. W tekście napisano, że zebrano przeszło 1000 rb. na koszty sprowadzenia
z zza granicy organizatora znającego sprawę kółek włościańskich.
15
J.S. [Józef Tokarzewicz], Litwa i Ruś. Przegląd, „Kraj” nr 40, 19 (6) października 1906,
s. 13. W 1907 r. inicjatywę utworzenia kółek rolniczych przedłożyli członkowie Mińskiego
Towarzystwa Rolniczego, zob. Tenże, Litwa i Ruś. Przegląd, „Kraj” nr 7, 5 kwietnia (23
marca) 1907, s. 13.
16
Flis, Z nad Niemna, 18 lutego, „Kraj” nr 3, 8 marca (23 lutego) 1907, s. 12.
17
Melchior Wańkowicz napisał, że jego ojciec oddał się pracy społecznej, a jako działania
wymienił: założenie szpitala oftalmicznego w Mińsku; kształcenie ludzi ze swojego majątku oraz pomoc przy zakładaniu Mińskiego Towarzystwa Rolniczego. Umożliwienie kształcenia się osób z jego majątku stanowiło doskonały przykład pracy u podstaw. Szerzej zob.
M. Wańkowicz, Czerwień i amarant. Szczenięce lata. Opierzona rewolucja, Kraków 1974,
s. 81–82.
18
Flis, Z nad Niemna, 26 czerwca s. s., „Kraj” nr 26, 14 (1) lipca 1905, s. 22.
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równo kwestie polityczne, jak i gospodarcze, dzięki czemu ziemiaństwo edukowałoby włościan w kwestiach działalności gospodarczej oraz przekazywałoby sposoby modernizacji gospodarstw i uprawy roli.
Na łamach czasopisma zamieszczono telegram informujący o petycji Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego, w której jego członkowie domagali się m.in.
zniesienia sporów czynszowniczych oraz odrębności włościan 19. W telegramie nie
opisano wprost pracy u podstaw ani organicznej, a także wykazano działalność
ziemiaństwa na rzecz poprawy bytu włościan. Ziemiaństwo w ten sposób chciało
uregulować chociażby kwestie sądu włościańskiego oraz zrównanie praw wszystkich narodowości i stanów.
Podczas posiedzenia komitetu ziemskiego w Dźwińsku został przedstawiony
projekt szkoły rolniczej niższego typu autorstwa Bolesława Tomaszewicza.
W programie szkoły miała być gruntowna nauka prawidłowej uprawy ziemi, chowu inwentarza oraz przygotowania nawozu, co powinni umieć zarówno włościanie, jak i właściciele ziemscy, którzy zaniedbywali te istotne dla rozwoju rolnictwa
kwestie 20. Projekt otwarcia nowej szkoły rolniczej wykazywał, że uznano to za
konieczność. Zasady jej działalności rozwijały najważniejsze kwestie, potrzebne do
prawidłowego rozwoju gospodarstwa. Program kursu świadczył o tym, że zajęcia
miały być prowadzone przez dłuższy czas, dzięki czemu uczniowie zdobyliby odpowiednie wykształcenie.
Publicysta jako kolejną przyczynę ubóstwa włościan wskazał rozdrabnianie
gospodarstw za pomocą działów rodzinnych, co było spowodowane niezrozumieniem podstaw prawa. Stwierdzono, że po usamowolnieniu włościanin nie rozwijał
się ani w oświacie, ani materialnie, ani w ocenie swojego stanowiska.
W tym samym artykule napisano o podaniu włościan litewskich z guberni wileńskiej z gmin bubewskiej, podowgowskiej i wilkijskiej do kuratora wileńskiego
okręgu naukowego z prośbą o możliwość nauczania w języku litewskim 21. Ten
obszerny tekst składał się z dwóch części: pierwsza przedstawiała przyczyny ubóstwa włościan i braków w wykształceniu, w drugiej napisano o włościanach, którzy
domagali się nauczania swoich dzieci w języku litewskim. Jest to doskonały przykład pracy u podstaw poprzez dążenia włościan do nauczania w języku narodowym, a nie obowiązkowym rosyjskim.
19

Kraj Zachodni, „Kraj” nr 27, 21 (8) lipca 1905, s. 19.
X [Kazimierz Bartoszewicz], Pow. dźwiński, w lipcu, „Kraj” nr 28, 28 (15) lipca 1905,
s. 22. Program tej szkoły zakładał, że każdy uczeń miał pracować jako prosty parobek, a po
zakończeniu mógł pracować u siebie lub zostać starostą. Kurs miał trwać dwa lata, a dla
chętnych, którzy chcieli nauczyć się obsługi trudniejszych narzędzi, dodatkowy rok.
21
Flis, Z nad Niemna, 20 sierpnia (2 września), „Kraj” nr 34, 8 września (26 sierpnia)
1905, s. 24–25.
20
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Informację dotyczącą zarówno pracy u podstaw, jak i jej ograniczania, można
było znaleźć w artykule, w którym napisano, że „biurokracja nasza” zamykała
wszystkie prywatne szkółki ludowe, które były zakładane po wydaniu Manifestu
Październikowego. Zaznaczono przy tym, że oczekiwano na reakcję „administracji” wobec tych działań 22. W późniejszym tekście powołano się na artykuł Lwa
Kazem-Beka, który został zamieszczony w „Wileńskim Dniewniku”. Autor usprawiedliwiał represję administracyjną, a jako powód zamykania szkół wskazał system rusyfikowania ludności przez szkoły – dopiero reforma oświaty mogła zmienić
ten stan rzeczy 23. Tekst ten był ważny, lecz nie wyjaśniono w nim najważniejszej
kwestii, mianowicie co oznaczał zwrot „biurokracja nasza”, a także nie sprecyzowano, jak rozumiano pojęcie „administracja”. Dzięki Manifestowi Październikowemu prywatne szkółki ludowe mogły legalnie działać zarówno na Kresach Północno-Wschodnich, jak i na Kresach Południowo-Wschodnich 24. Jednak ziemiaństwo prowadziło również tajne nauczanie, o czym w legalnie wydawanym czasopiśmie nie można było napisać 25. Żałować należy, że w tekście nie napisano, czego
nauczano oraz kto prowadził zajęcia. Z kolei artykuł nawiązujący do publikacji
z „Wileńskiego Dniewnika” był interesujący, lecz nadal brakowało informacji
o programie nauczania oraz prowadzących zajęcia i nie można zweryfikować, czy
zaprzestanie rusyfikowania dzieci było wyłączną przyczyną likwidowania szkółek
ludowych. W „Kraju” napisano, że administracja je zamykała, gdyż […] dopatrzyła się w nich dążności separatystycznych, wyrażających się w upośledzaniu języka
państwowego 26.
Dopiero w trzecim artykule informującym o prywatnych szkołach ludowych
wymieniono ich cele. Miała być to szkoła niosąca oświatę, świadomość stosunków
społecznych i wiedzę rolniczą (…) 27. Zastrzeżono jednak, że „nasza administracja”
popierała wyłącznie szkoły cerkiewno-parafialne, a na szkoły prywatne nakładano
grzywny i konfiskowano podręczniki 28. Wymienione działania szkół ludowych
Tenże, Z nad Niemna, w styczniu, „Kraj” nr 5, 16 (3) lutego 1906, s. 15.
J.S. [Józef Tokarzewicz], Litwa i Ruś. Przegląd, „Kraj” nr 8, 9 marca (24 lutego) 1906,
s. 18.
24
Szerzej na temat działalności szkół ludowych, lecz na Kresach Południowo-Wschodnich
zob. L. Zasztowt, Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w latach 1905–1914, „Rozprawy
z dziejów Oświaty” nr 33, 1990, s. 102.
25
Szerzej o tajnym nauczaniu zob. L. Życka, M. Łęcka, Działalność popowstaniowa Polaków na ziemi mińskiej, Warszawa 1939, s. 37–92.
26
J.S. [Józef Tokarzewicz], Litwa i Ruś. Przegląd, „Kraj” nr 8, 9 marca (24 lutego) 1906,
s. 18.
27
W dalszej części tekstu zaznaczono, że dzięki edukacji włościan w szkołach ludowych
zatargi włościańsko-ziemiańskie by wyhamowały. Szerzej zob. Flis, Z nad Niemna, 22
maja, nr 21, 21 (8) czerwca 1906, s. 15.
28
Tamże, s. 15.
22
23
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mogły, jak napisał autor artykułu, uśmierzyć spory ziemiańsko-włościańskie. Przekazywanie wiedzy rolniczej z kolei stanowiło połączenie pracy organicznej
i u podstaw, a włościanie dzięki temu mogli nie tylko rozwijać się, ale również
rozumieć, że zamiast dopuszczać się strajków, lepiej było kooperować z ziemiaństwem, co przynosiło zysk obu stronom.
Kontynuowano kwestię edukowania włościan przez ziemiaństwo. Poza otwieraniem i działalnością szkół ludowych, jak zaznaczono, ziemiaństwo miało obowiązek popierania dążeń poszczególnych narodowości do posługiwania się językami narodowymi. Odnosiło się to do języka białoruskiego oraz ukraińskiego na
Kresach Południowo-Wschodnich. Z Litwinami natomiast ziemiaństwo parło do
porozumienia oraz zbliżenia kulturowego. Zastrzeżono przy tym, że w miejscach,
gdzie przeważał żywioł polski, ziemianie popierali naukę języka polskiego 29. Nauczanie i popieranie aspiracji narodowościowych było wyraźnym przykładem pracy
u podstaw ziemiaństwa. Natomiast zgoda pomiędzy Polakami i Litwinami umożliwiłaby tym drugim jeszcze bardziej rozwinąć swoją kulturę. Było to o tyle zasadne,
że według autora artykułu kultura litewska była bliższa polskiej niż rosyjskiej.
Oznaczałoby to, że porozumienie i ewentualna współpraca w przyszłości skutkowałyby polepszeniem kultury Litwinów i, być może, współpracą na tle gospodarczym oraz oświatowym.
***
Praca organiczna oraz praca u podstaw wzajemnie się uzupełniały i, omawiając poprawę bytu włościan z Kresów Północno-Wschodnich, wymienione formy
działalności należało rozpatrywać wspólnie. Zaangażowanie włościan w działalność gospodarczą wymagało jednoczesnego ich edukowania w kwestii unowocześnienia metod uprawy roli. Łącznie dokonano analizy 17 artykułów, z czego 8 dotyczyło pracy organicznej a 9 pracy u podstaw. Najwięcej artykułów napisał autor
posługujący się pseudonimem Flis, bo aż 7, Józef Tokarzewicz napisał 4 teksty i po
jednym nadesłali Czesław Jankowski, Kazimierz Bartoszewicz, F i Szt. Jeden tekst
były anonimowy.
Okres rewolucji 1905–1907 był wyjątkowym okresem dla mieszkańców Kresów Północno-Wschodnich. Panująca zawierucha oraz napięcia na wsiach utrudniały działalność ziemiaństwa na rzecz rozwoju włościan. Ponadto, z treści analizowanych artykułów wynikało, że włościanie nie byli dostatecznie zaznajomieni
z najnowocześniejszymi nowinkami rolniczymi, co skutkowało niewielkimi plonami, a wręcz nieurodzajem.
29

Szt, Litwa i Ruś. Przegląd, „Kraj” nr 35, 27 (14) września 1906, s. 14.
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Redakcja „Kraju” zamieszczała informacje o działalności ziemiaństwa, ale
również Ministerstwa Rolnictwa, na rzecz poprawy sytuacji włościan. Mimo że
rewolucyjna zawierucha utrudniała ziemiaństwu działalność na polu pracy organicznej i u podstaw, widoczne było, że ziemiaństwo dążyło do poprawy bytu włościan i nawiązania kooperacji z nimi.
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WSPÓŁCZESNA PRASA O TADEUSZU CZACKIM
I JEGO DZIAŁALNOŚCI ORGANICZNEJ
Biogram encyklopedyczny Tadeusza Czackiego (1765–1813) jest bogaty, wypełniony stanowiskami i dokonaniami: działacz oświatowy, czynny pedagog, praktyk i teoretyk gospodarczy, historyk, ekonomista, bibliofil, numizmatyk, członek
Komisji Edukacji Narodowej, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk, aktywny członek Komisji Kruszcowej i Skarbowej, twórca Biblioteki Poryckiej,
główny twórca Liceum Krzemienieckiego, ostatni starosta niegrodowy nowogrodzki, wizytator szkół guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, autor licznych
prac z zakresu historii, statystyki – ponad 100 różnorodnych opracowań, ekspertyz.
Ogromne dokonania w ciągu 48 lat życia.
Celem artykułu jest przedstawienie wizerunku Czackiego w prasie polskiej,
w tygodnikach, oraz prezentacja jego wieloaspektowej działalności w polskich
czasopismach naukowych.
Zostało wybranych 27 artykułów o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym,
w tym 12 z czasopism naukowych. Są to teksty z przełomu XX i XXI w. (III Rzeczypospolita). W niniejszym artykule przyjęto strukturę problemową. Dla przejrzystości zostały uproszczone przypisy – by uniknąć zbędnych powtórzeń, zastosowano indeks górny w odniesieniu do podstawowych pozycji w bibliografii.
W omawianym czasie sylwetkę T. Czackiego, czyli biograficzne artykuły
o charakterze ogólnym, trzykrotnie prezentowała „Rzeczpospolita” 1. Ponadto szeroki biogram opublikowała „Gazeta Wyborcza” 2 oraz – w patetycznym tonie –
„Nasz Dziennik” 3 – w tym wypadku w oparciu o charakterystykę opracowaną
przez Piotra Chmielowskiego w książce Tadeusz Czacki, jego życie i działalność
gospodarcza 4. Wieloaspektowy, bogaty szkic biograficzny autorstwa Stanisława
1

K. Pol, Leksykon prawników polskich – Tadeusz Czacki, „Rzeczpospolita” 17 XI 1999, nr
268, s. 4 /dalej[Rz]/; „Rzeczpospolita”, Tadeusz Czacki, hrabia pasjonat 29 VII
2010[dalej[Rz]2010]; „Rzeczpospolita”, Oksford nad Ikwą. 31 III 2011 /dalej[Rz]2011/.
2
„Gazeta Wyborcza” Trójmiasto (Gdańsk), Joanna Meller-Dudecka, 26.02.2004, nr 48
/dalej[GW]/.
3
P. Czartoryski-Sziler, W cyklu Wielcy zapomniani: Tadeusz Czacki, założyciel Liceum
Krzemienieckiego, „Nasz Dziennik” 199, 26–27 sierpnia 2006/dalej[ND/.
4
P. Chmielowski, Tadeusz Czacki, jego życie i działalność wychowawcza, Petersburg 1998.
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Milewskiego ukazał się w „Problemach Alkoholizmu” jako instruktażowodydaktyczna wkładka dla nauczycieli 5. Treści dotyczące Czackiego znalazły się
w „Polityce”. Nie powidło się poszukiwanie informacji o Tadeuszu Czackim
w tabloidach. Ciekawsze informacje zostały przytoczone z portali internetowych.
Natomiast kwestie branżowe zostały zaczerpnięte z czasopism naukowych. Artykuły te miały aspekt informacyjny i oceniający. Tak też będą prezentowane w niniejszej analizie – jako rejestr faktów, ale też ich ocena, zarówno ówczesna, jak
i współczesna. Niniejsze odniesienia nie dotyczą opracowań książkowych, które
szeroko zajmują się podmiotową postacią.
Współtwórca „Wołyńskich Aten”
Nie ma biogramu prasowego czy encyklopedycznego bez przytoczenia udziału Czackiego w powołaniu słynnej uczelni wołyńskiej – Gimnazjum Wołyńskiego
w Krzemieńcu (od 1819 r. Liceum Krzemienieckie 6 – dzieła jego życia [GW]. Z analizowanych materiałów do niniejszego artykułu wykorzystane zostały tylko te dotyczące bezpośrednio T. Czackiego, natomiast pominięto te, które odnosiły się do
merytorycznej działalności rzeczonej placówki naukowej.
Jako człowiek, któremu na sercu leżało usuwanie niedostatków w wychowaniu młodzieży, gdy tylko nadarzyła się okazja, podjął energiczne starania, by zmienić ten stan rzeczy w pożądanym dla siebie kierunku[PA]. Z Krzemieńca, niewielkiej
mieściny gubernialnej uczynił miasto szkołę – „Ateny Wołyńskie” – w jego mniemaniu zalążek uniwersytetu, placówkę, której życie umysłowe i kulturalne promieniowało na całą Polskę pod zaborami i Europę[PA]. Wyszli zeń absolwenci, którzy
przynieśli chlubę naszej kulturze: Juliusz Słowacki, Józef Korzeniowski, Antoni
Malczewski, Karol Sienkiewicz, Stefan Witwicki, Walerian Wróblewski, Karol
Podczaszyński, Aleksander Przeździecki. Wprost nie chce się wierzyć, że tego
wszystkiego dokonał człowiek żyjący 48 lat. Ten genialny samouk, mąż stanu, orS. Milewski, Tadeusza Czackiego "sposobienie do życia": u źródeł nowoczesnego wychowania, „Problemy Alkoholizmu” 1997, nr 6, Wkładka dla nauczycieli, wychowanków
i młodzieży szkolnej, Wychowanie w trzeźwości, s. I–II.
6
Gimnazjum powstało w 1805 roku z inicjatywy Hugona Kołłątaja i Tadeusza Czackiego.
Działalność szkoły przypadła na niespełna trzydziestoletni okres autonomii szkolnictwa
polskiego na Wołyniu i Litwie. Program nauczania opierał się na doświadczeniach Komisji
Edukacji Narodowej. Do 1831 roku placówka pełniła funkcję ważnego ośrodka edukacji
i kultury polskiej na Kresach, czym zasłużyła sobie na określenie „Ateny Wołyńskie”,
R. Madej-Janiszek, Ateny Wołyńskie − między historią i współczesnością. Obchody 250.
rocznicy urodzin Tadeusza Czackiego i 210. rocznicy założenia Gimnazjum Wołyńskiego
w Krzemieńcu na Ukrainie, „Niepodległość i Pamięć” 2016, nr 1 (53), s. 335; Ateny Wołyńskie – między historią a współczesnością, pod red. A. Szmyta i H. Stroińskiego, Olsztyn–
Krzemieniec 2015, A. Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie
oświaty wileńskiego okręgu naukowego w latach 1805–1833, Olsztyn 2009.
5
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ganizator handlu i przemysłu, historyk i znawca prawa, wreszcie organizator
i reformator szkolnictwa[Rz].
W celu uruchomienia w Krzemieńcu placówki naukowej uzyskał poparcie duchowieństwa na czele z biskupem łuckim Kasprem Cieciszowskim[ND]. Odbywał
wyjazdy po „Kraju”, sprowadzał do Krzemieńca grono profesorskie[PA] [ND]. Ze
wszystkich stron ciągnęły ku Krzemieńcowi wozy z pakami ksiąg7– sprowadził między innymi zbiory Stanisława Augusta z biblioteki królewskiej Zamku Królewskiego
w Warszawie [Rz]. Doprowadził do założenia ogrodu botanicznego – chluby gimnazjum[ND]. Na akademię nie szczędził własnego majątku[Rz2011]. Pełnego bogatego
programu Czacki nie zdołał zrealizować, ale gimnazjum krzemienieckie stało się
oczkiem w głowie [GW].
Wiele przykładów wskazuje na jego troskę o poziom nauczania. Dowodem
wagi, jaką przywiązywał Czacki do znajomości prawa przez uczniów Gimnazjum
Krzemienieckiego, było bezpośrednie egzaminowanie z przedmiotów prawnych
[Rz]
. Nadał im szczególną rolę zarówno w Krzemieńcu, jak i we wszystkich gimnazjach w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, jako przedmiotowi obowiązkowemu 8.
O uznaniu dla kreatywnych działań Czackiego świadczą ówczesne komplementy. Za przykład niech posłużą dwa adresy do Czackiego. Pierwszy od Piotra
hrabiego Zawadowskiego (ministra oświecenia publicznego): Któryż geniusz znakomitszy być może nad ten, co przynosi oświecenie współczesnym i następnym pokoleniom współobywateli swoich. Usiłowania j.w. pana nacechowane być mają
pamięcią i powszechną wdzięcznością[ND]. Drugi od kuratora wydziału wileńskiego
zwiedzającego w 1809 roku gimnazjum: Nigdy zamiary nie mogły być piękniejsze
i zbawienniejsze, nigdy też pomyślniejszym nie mogły być uwieńczone skutkiem.
Mało jest przykładów, ażeby szkoła jaka w tak krótkim przeciągu czasu mogła się
podnieść do tak wysokiego stopnia, jak gimnazjum krzemienieckie. Gimnazjum to,
które w największej części winno swój wzrost i świetność j.w. panu dobrodziejowi
zawdzięczać, czyni zaletę naszemu wydziałowi i służyć może za wzór dla innych[ND].
Natomiast Nowosilcow przeklinał jego pamięć i mawiał, że Czacki o sto lat oddalił
Rosję od celu (na podstawie: M. Rolle, Ateny Wołyńskie, Lwów 1923)[GW].
Zachwyt został przeniesiony do analizowanej współczesnej nam prasy. To
szczególne przywiązanie i dozgonną wdzięczność sprawił autentyczny „duch zakładu” wniesiony przez Czackiego razem z jego niespotykaną siłą wewnętrzną,
pomysłowością godną naśladownictwa i uporem w pożytecznym dzianiu. Sprawiła
7

Autor artykułu przytoczył cytat z relacji Wojciecha Grochowskiego zamieszczonej
w „Tygodniku Ilustrowanym”.
8
Słownik Prawników Polskich, Tadeusz Czacki 1765–1813, „Prawo i Życie”, 1999, nr 5,
s. 26 /dalej [PiŻ]/.
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to zapewne niepospolita aura, klimat, czy może atmosfera szkoły [...]. Podjął się
tytanicznej pracy […]. Chwała mu za wielkie dzieło [GW].
Szkoła Czackiego była ewenementem, tak jak jedynym w swoim rodzaju był jej
założyciel, ale i szkoła i jej inicjator nie mieliby szans zaistnieć, gdyby nie znalazł
się trzeci element: fenomenalna społeczność i wprost idealny moment historyczny.
Chylę głowę przed tą inicjatywą, bo dzięki energii jednostek udało się zachować
tożsamość narodową.[ND]
Na zakończenie opinia Aleksandra Kamińskiego: Wkład Krzemieńca jest
wielki, nie tylko w skali lokalnej, lecz w ogóle w polską kulturę pedagogiczną.
Uważa się Gimnazjum Wołyńskie za jedną z najlepszych i najbardziej nowoczesnych pod względem pedagogicznym szkół średnich ówczesnej Europy; stanowiło
ono ważny ośrodek życia umysłowego na naszych ziemiach[PA].
Szkoła-fenomen zamknęła swą działalność po niespełna 30 latach, po wybuchu powstania listopadowego, w 1830 roku. Tyle jednak w tym krótkim czasie
aktywności zrealizować zdołano, że stawiać ją można za rzadki w naszych dziejach
wzór skutecznego działania i rozsądku zwyciężonych[GW]. Ponowne otwarcie nastąpiło w 1920 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego[ND]. Szkoła istniała do 1939 roku,
gdy po 17 września Krzemieniec znalazł się na terenie Związku Radzieckiego.
Do tradycji tej szkoły próbowano nawiązać po II wojnie światowej na Mazurach. O podejmowanych próbach informowała lokalna prasa. Szczytno „nowym
Krzemieńcem” – „Kurek Mazurski”, „Tygodnik Szczytno” 9. Roman Chromiński,
nauczyciel krzemieniecki – początkowo w Kętrzynie, a później w Szczytnie – próbował z innymi byłymi nauczycielami Liceum Krzemienieckiego odrodzić ideę
„Aten Wołyńskich”. Inicjatywa zakończyła się niepowodzeniem, podobnie jak
druga w 1956 roku. Współcześnie tradycje Liceum i Gimnazjum kultywuje Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu.
W 2015 roku obchodzono tam dwie ważne rocznice związane z historią Polski
i Krzemieńca. 28 sierpnia minęło 250 lat od urodzenia Tadeusza Czackiego, a 19
grudnia 210 lat od założenia Gimnazjum Wołyńskiego 10. 15 października 2015
roku, dzień po obchodzonym w Polsce Dniu Edukacji Narodowej, na dziedzińcu
uczelni w uroczyście został odsłonięty pomnik ku czci założyciela.
Nauczyciel, organizator sytemu oświaty, wizytator
Często w polskich mediach – najszerzej w „Problemach Alkoholizmu” – przytaczany jest memoriał O stanie generalnym oświecenia guberni wołyńskiej, będący
wynikiem inspekcji urzędniczej po 1795 roku, której dokonał jako wizytator trzech
9

https://plus.nto.pl/moje-kresy-liceum-krzemienieckie/ar/11586034; https:/
/kurekmazurski.pl /szczytno -nowym-krzemiencem-2018041858947/; dostęp 30 VI 2020
10
R. Madej-Janiszek, Ateny Wołyńskie − między historią i współczesnością, s. 6.
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guberni: wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej [PA]11 [ND]. Wnioski dotyczyły opisu
stanu wizytowanych ziem – dostrzegał ich upadek, a jako sposób naprawy sytuacji
wskazywał zastosowanie nauki szkolnej do praktyki życia, uczynienie z niej środka
do przysposobienia krajowi użytecznych w każdym fachu ludzi [ND].
Snuł też refleksję, tudzież dawał wskazania do dalszej pracy: Zmiana praw,
żal nad utratą ojczyzny, niepewność w nadziei i bojaźni – wszystko to razem uczyniło przerwę w doskonaleniu młodzieży [...] Nie chcę i nie mogę taić, że wielka
część młodzieży bez celu ani do publicznego, ani do prywatnego życia jest sposobną, smutna tylko o jej dalszym losie wypada wieszczba [PA].
Także poza „Wołyńskimi Atenami” Czacki prowadził działalność popularyzującą i organizacyjną w zakresie oświaty. Do Sejmu skierował wniosek w sprawie
wysłania za granicę młodzieży polskiej i doskonalenia w nauce górniczej. Wiedział
bowiem, że przyszłość kraju zależy od jego ekonomicznego rozwoju, ale i od odpowiedniego wykształcenia nowych pokoleń Polaków[ND]. Podjął się organizowania szkól średnich w pięciu powiatach. Program szkół starał się dostosować do
życia praktycznego, nawet księży i zakonników zachęcał do sztuki ogrodniczej
i rolniczej, do mechaniki praktycznej, gdyby nawet można, i do sztuki ratowania
w chorobach. Zamiar mój jest zaprowadzić wszystkie potrzebne nauki po gimnazjum do tych trzech guberni jako to języki, literaturę, historię i geografię, prawo,
matematykę, fizykę, mechanikę praktyczną, historię naturalną, botanikę, ogrodnictwo, rolnictwo, chemię, chirurgię, sztukę położniczą, konowalstwo[PA]. „Urządził”
szkołę geometrów i mechaników praktycznych, szkołę ogrodnictwa i seminarium
dla kształcenia nauczycieli parafialnych[ND]. Użyteczność nauki szkolnej uczynił
mottem organizacji edukacji – ten motyw jest eksponowany we współczesnych
artykułach.
Drogę do niepodległości dostrzegał w rozwoju oświaty wszystkich stanów,
w zrównaniu w prawach odrębnych warstw, w zrozumieniu przez nie obowiązków,
by wszystkich warstw niższych wydobyć żywioły i zużytkować dla dobra kraju[ND]12[.
Dlatego niezwykle ważne było wychowanie przyszłych pokoleń Polaków, jednostek aktywnych, bo tylko człowiek ciemny, przeszłości swojego kraju nie znający,
nie umiejący sobie wzbudzać w duszy poczucia godności narodowej, może bezwol11

O stanie generalnym oświecenia Gubernii wołyńskiej i o środkach urządzenia i upowszechnienia nauk uczynione i doniesione przez tajnego konsyliarza i wizytatora Tadeusza
Czackiego, [w]: X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim
wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej; przedsięwzięta w celu urządzenia Instytutów Naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego
w trzech rzeczonych guberniach, t. 2, wyd. F. Kojsiewicz, Kraków 1844, s. 254–31, za:
R. Bednarz-Grzybek, Sylwetki pedagogów, „Nauczyciel i Szkoła”, (2015) NR 2, s. 390.
12
R. Bednarz-Grzybek, Tadeusz Czacki (1765–1813) jako wychowawca młodzieży, [w:]
„Nauczyciel i Szkoła”, Katowice, 2015, nr 2, s. 387–412.
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nie poddawać kark pod jarzmo niewolnicze[ND]. Szkoła miała być wolna od pedagogicznej rutyny, z aktywnymi uczniami o rozbudzonych zainteresowaniami.
Czacki otaczał dzieci ojcowską troskliwością, ale i przestrzegał surowego i ścisłego nadzoru nad ich zachowaniem[ND]. Wychowanie to dzieło miłości[GW]. Wykładami z prawa popularyzował znajomość tegoż regulatora życia społecznego wśród
uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców Wołynia [Rz].
Jako jeden z pierwszych zabiegł o reformę wykształcenia kobiet, by podnosiła się ich rola w społeczeństwie – uważał je za bardzo sposobne do zawodu nauczycielskiego[PA]. Oprócz tych ustanowień pragnę założyć przy każdym gimnazjum
ucziliszcze dla guwernantek, gdzie ubogie panienki mogłyby się doskonalić na dobre mistrzynie obywatelskich córek[PA].
Prawo i sądownictwo
Problemy prawne ogólnoinformacyjne najwyraziściej zostały ujęte w tygodniku „Prawo i Życie” 13. Natomiast najczęściej pojawiająca się w wielu publikacjach
informacja dotyczyła wydania dzieła O litewskich i polskich prawach (1800–1801),
dzięki któremu zyskał rozgłos w świecie[ND], a przez prawników traktowany był
jako prekursor badań historyczno-prawnych z aktualną wartością dzieła[PA].
Oswald Balzer rok ukazania się tego dzieła uznał za datę narodzin prawa polskiego. Aczkolwiek – jak to w nauce bywa – pojawiła się i surowa opinia wydana
przez Michała Bobrzyńskiego: Czacki zgromadził niezmiernie bogaty materiał,
zamiast jednak ogłaszać go i opracować krytycznie, rzucił się od razu do tego, aby
go z pomocą wypisków wyczerpnąć i bez poprzednich prac wstępnych konstruktywnie zbudować. Było to przedsięwzięcie zbyt śmiałe [Rz].
Znajomość prawa wpłynęła też na karierę zawodową Czackiego. Król Stanisław August Poniatowski zainteresowany zbiorem Volumina legum, dowiedziawszy się o wielkiej znajomości prawa przez 19-letniego wówczas Tadeusza, powołał
go w 1784 roku na praktykanta w sądach nadwornych królewskich.
Czacki zainicjował wśród ówczesnych historyków dyskusję nad genezą praw
polskich i słowiańskich wywodzących się z prawodawstwa normańskiego lub
rzymskiego W tych kategoriach należy widzieć też rozważania o Żydach 14, którzy
pojawili się opracowaniach naukowych Czackiego w ramach wielkiego tematu
badawczego o obecności ius Romanum w prawodawstwie polskim. Zasługą Czackiego jest zainteresowanie się prawem przez takie tuzy, jak: J.W. Bandtke, R. Hu13

Słownik Prawników Polskich, Tadeusz Czacki 1765–1813, „Prawo i Życie”, 1999, nr 5,
s. 26, dalej: [PiŻ].
14
I. Jakubowski, Tadeusza Czackiego „Rozprawach o Żydach”, a prawo rzymskie, „Studia
Prawno-Ekonomiczne”, T. 2005, LXXII, s. 9–20.
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be, J. Lelewel. W.A.M. Maciejowski 15. Poglądy Kołłątaja i jego stan wiedzy były
bardziej wyraziste, co wynika z jego gruntowego wykształcenia prawniczego, zaś
Czacki prawo poznawał w trybie samokształcenia, poprzez liczne lektury uznanych
dzieł prawniczych, a w przypadku prawa rzymskiego – poprzez lekturę jego źródeł 16. W celu poszerzenia wiedzy prawniczej zgłębił Metrykę Koronną. Ogrom
teoretycznych prac Czackiego w dziedzinie prawa nie znalazł odzwierciedlenia
w prasie.
Ojciec sądowej statystyki – takie miano trzeba przyznać wybitnemu uczonemu
doby oświecenia i przełomu wieków XVIII i XIX[PiŻ]. Przyjmuje się, że dopiero
w 1825 roku sporządzona została w Paryżu pierwsza statystyka dotycząca świata
przestępczego, ale za prekursora uznać można Czackiego, który jako pierwszy
uważał zbieranie i porównywanie rejestrów spraw kryminalnych za najlepszy sposób badania „odmiany obyczajów”[PiŻ]. Udowadniał także, że – mimo postępów
oświaty – przestępczość utrzymuje się na tym samym poziomie, a przesuwa się
tylko punkt ciężkości przestępstw. Swoją refleksją wyprzedził belgijskiego astronoma, matematyka, statystyka, meteorologa, socjologa, kryminologa Lamberta
Adolphe’a Jacquesa Quételeta. Autor artykułu w „Prawie i Życiu” osąd Czackiego
uznał za rewolucyjny wobec sformalizowanej pruskiej ordynacji kryminalnej[PiŻ].
Pozostałe działania naukowe i organizacyjne
W niezwykle trudnym dla naszego życia naukowego okresie porozbiorowym
energia, ruchowość, wielostronne zainteresowania, duża wiedza i pasja badawcza,
a przy tym pozycja majątkowa i społeczna wysunęły go na czoło ówczesnego polskiego życia umysłowego[PiŻ]17 Czacki stał się inicjatorem zorganizowania w 1800
roku Towarzystwa Przyjaciół Nauk[PiŻ] wspólnie z Janem Albertandim, Stanisławem Sołtykiem, Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim[ND]. Współcześni traktowali go jako kontynuatora badań i syntez dziejów ojczystych prowadzonych przez
Adama Naruszewicza[PA]. Badania historyczne koncentrowały się wokół genezy
prawnego położenia, instytucji i reguł wewnętrznego funkcjonowania danej zbiorowości. Dzielił się spostrzeżeniami z Kołłątajem, ponadto z Ignacym Potockim,
Janem Śniadeckim, Stanisławem Staszicem, Samuelem Bogumiłem Lindem, Aleksandrem Chodkiewiczem, Adamem Naruszewiczem.

15

Tamże s. 19.
I. Jakubowski, Rozważania o prawie i jego nauczaniu w korespondencji Hugona Kołłątaja z Tadeuszem Czackim, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, T. 2015, XLVI, s. 81.
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Na podstawie przytoczonego wątku z Historii Nauki Polskiej wydanej przez Ossolineum.
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Wskazany został jako ojciec dla etnografów i folklorystów, jako że jeszcze
przed Oskarem Kolbergiem postulował przydatność badania „obyczajów pospólstwa” dla celów poznawczo-kulturowych [PA].
I jeszcze jedno wspomnienie w prasie i literaturze: Namiętnie (jak wszystko,
co robił) zbierał książki. Zgromadzone w 1795 roku w rodzinnym Porycku zbiory
liczyły ponad 1550 rękopisów, 8500 woluminów polskich, 4 tys. dzieł obcych i 20
tys. broszur[Rz.2010]. Pasjonował się numizmatyką.
Natomiast najmniej uwagi prasa poświęciła opracowaniom naukowym
T. Czackiego, co poniekąd jest zrozumiałe. Analizy dzieł nie są atrakcyjne dla
czytelnika prasy codziennej. A prac Czackiego było ponadto 100 – opracowań,
analiz, raportów, listów. Natomiast stały się one przedmiotem ocen naukowców.
Reformacja
Czacki ocenił reformację jako przełom intelektualny, który dokonał się
w świadomości i mentalności poszczególnych stanów społecznych 18, czyli przedstawił konsekwencje reformacji w wymiarze społeczno-politycznym. Opisał przechodzenie możnowładców ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej na konfesje protestanckie. Jako szlachcic /hrabia/ inkryminował swoim braciom wykorzystanie
reformacji do partykularnych celów, osiąganie dla siebie korzyści oraz przywilejów. Sporo uwagi w swoich pismach Czacki poświęcił sytuacji prawnej mniejszości wyznaniowych. Z uznaniem wypowiadał się o „niezłomnej” postawie Zygmunta Augusta, który gdy w Europie w imię religii zapalono stosy [...] był królem różnowierzących, […] nie ulegał kurii rzymskiej, podkreślając swoją niezależność
względem władzy duchownej. Wszak nie chciał naruszenia równowagi wyznaniowej, stąd pozornie niekonsekwentna polityka w kwestiach religijnych, co nie oznaczało obojętności religijnej 19. W dzisiejszych ocenach postawa Czackiego odczytywana jest jako współbrzmiąca z oświeceniowymi przekonaniami, dostrzegającymi w Kościele doniosłą instytucję powołaną do krzewienia moralności, ale podlegającą kontroli panującego 20.
W sprawach jednostkowych Czacki ocenił, że gdańszczanie, dążąc do większej samodzielności i niezależności, wykorzystali spory oraz polemiki religijne,
aby zbuntować się przeciw Zygmuntowi Staremu.

18

A. Łysiak, Reformacja i kontrreformacja w ocenach i opiniach przedstawicieli polskiej
myśli nowożytnej (Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Jana Śniadeckiego, Stanisława
Kostki Potockiego, Tadeusza Czackiego), „Przegląd Zachodniopomorski”, tom XVII
(XLVI) rok 2002 Zeszyt I, s. 155.
19
Tamże.
20
A. Łysiak, Reformacja i kontrreformacja, s. 18.
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Karaimi 21
Dzięki dwunastostronicowej pracy Tadeusza Czackiego Rozprawa o Karaitach, wydanej w Wilnie w 1807 roku, autorowi przyznano miano „ojca” polskiego
karaimoznawstwa. Zdołał on zgromadzić i wykorzystać niemal całą dostępną literaturę dotyczącą tej wspólnoty, zebrał bogate informacje, czerpiąc je bezpośrednio
od nich samych dzięki życzliwym relacjom z wspólnotą łucką.
Karaimów poznał podczas objazdu południowych prowincji w 1787 roku, zamierzając uwolnić ich od pogłównego[Rz.2010]. Pomimo że pozycja Czackiego
w kręgach politycznej i naukowej elity Rosji w latach 1807–1810 była stosunkowo
silna, jego starania na rzecz Karaimów polskich zakończyły się niepowodzeniem.
Poprawa ich egzystencji nastąpiła dopiero na mocy ukazu cara Mikołaja I z 14
czerwca 1828 r., który zrównał ich w prawach z Karaimami Krymu i Besarabii.
M. Pawelec nie wykluczył, że rozprawy Czackiego poświęcone Żydom i Karaimom odegrały, choć z opóźnieniem, inspirującą rolę w kształtowaniu rosyjskiego
ustawodawstwa pierwszej połowy XIX wieku odnoszącego się do tych dwóch grup
narodowościowych.
Kwestie polityczne
Różnie współczesne media zaprezentowały aktywność polityczną Czackiego.
K. Pol w „Rzeczpospolitej” przedstawia Czackiego jako dystansującego się od
sejmowych prac konstytucyjnych oraz od Stronnictwa Patriotycznego. Został on
ukazany jako legalista z przekonania, który nie popierał sposobu uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale i krytykującego osłabienie władzy królewskiej. K. Pol przytoczył wątpliwość: „coś miało być na rzeczy” w Insurekcji Kościuszkowskiej, skoro
targowiczanie oskarżyli [Czackiego] przed sądem rosyjskim o sprawowanie urzędu
podskarbiego i jakobiństwo [Rz]..
Inaczej kwestie polityczne przedstawił „Nasz Dziennik”. Gazeta wskazała na
zaprzysiężenie wierności Konstytucji 3 maja oraz wystąpienie z Komisji Skarbowej po zwycięstwie Targowicy. Okropny rozkaz wykonywania przysięgi na to,
czego cnotliwa dusza się wzdryga, nie dozwoli mi być dłużej urzędnikiem publicznym i prywatnym zostałem jej członkiem. Ukonkretnione zostały ustalenia „Rzeczpospolitej”, że za sprawowanie urzędu podskarbiego w czasie powstania kościuszkowskiego Czacki został pozbawiony części dóbr ziemskich[ND]. Właśnie praca
jako członka Komisji Skarbowej Koronnej 1786–1792, przytaczana była w prezentacji aktywności politycznej [ND] [Rz.2010]
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M. Pawelec, Tadeusza Czackiego spotkania z Karaimami, „Almanach Karaimski" 2017,
t. 6, s. 135–162.

78 Janusz Gołota
W działaniu gospodarczym
Dzięki jego wiedzy przyrodniczej powołano Komisję Kruszcową (1782) jako
pierwszą w Polsce państwową służbę geologiczno-górniczą. Z powodu fiskalizmu
pruskiego i austriackiego wyruszył na poszukiwanie źródeł soli – i kruszców –
czym wyprzedził Stanisława Staszica. Wizytował wszystkie miejscowości, w których mogły znaleźć się złoża soli[ND].
W 1787 objechał komory celne, by przekonać się o ich stanie i o pracy urzędników; jeśli natknął się na nadużycia, karał[ND]. Rok później przedstawił Sejmowi
projekt ulepszenia porządku w kasie generalnej [Rz], pisał traktaty handlowe[Rz.2010].
Spowodował wydanie mapy hydrograficznej Polski i Litwy z naniesionym
biegiem 4819 wielkich i małych rzek, w tym Dniestru[ND],[Rz.2010]. Opracował uwagi
o handlu polskim, wskazywał na potrzebę nawiązania kontaktów z Anglią i wzmożenie handlu zagranicznego, proponując powołanie polskich przedstawicieli handlowych w krajach partnerskich gospodarczo[ND].
W 1803 roku wspólnie ze Stanisławem Sołtykiem, Józefem Drzewieckim
i Michałem Waleckim powołał Towarzystwo Handlowe, które doprowadziło
9 lipca 1803 roku do odpłynięcia okrętu handlowego noszącego imię … „Tadeusz
Czacki” [ND].
Sensacyjnie…. Najbardziej – po „Wołyńskich Atenach” – upowszechniona
wiadomość
Niemalże zaskakująco w prasie centralnej, regionalnej i czasopismach naukowych prezentują się działania związane z otwieraniem grobów królewskich w Katedrze na Wawelu. Miało to miejsce na marginesie misji z 1791 roku, wyznaczonej
Czackiemu przez Komisję Skarbu Koronnego, w ramach której udał się do województwa krakowskiego celem wizytacji kopalń, lustracji biskupstwa krakowskiego
przejmowanego przez skarb państwa i oceny stanu wawelskiego zamku. Lustrator
przybył do Krakowa 25 marca, a już 10 dni później przygotował raport z konkluzją, że Kraków nosi w sobie cechę nieszczęść krajowych.
Poza sprawami lustracyjnymi Czacki z własnej inicjatywy uzyskał pozwolenie
na otwarcie i lustrowanie grobów królewskich w katedrze. Otworzył sarkofagi
Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Anny Austriaczki, Konstancji Austriaczki,
Władysława IV i Marii Ludwiki. Ambroży Grabowski – polski historyk, księgarz,
kolekcjoner i archeolog – oskarżył „uczonego” Czackiego o świętokradztwo. Natomiast wysłannik KSK zamierzał stworzyć z pamiątek muzeum. Ostatecznie całą
kolekcję z dokładnym inwentarzem przekazał Izabeli Czartoryskiej. Czacki otwierał też inne groby, np. z sarkofagu Jana Kochanowskiego zabrał czaszkę, która też
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trafiła do Izabeli Czartoryskiej 22. Szczegóły w lokalnym wydaniu „Gazety pl.”:
szczątki Jana Kochanowskiego spoczywały w spokoju do 1791 r., gdy do krypty
zszedł Tadeusz Czacki. Bez świadków otworzył trumnę, która miała, jak twierdził,
cynową tabliczkę identyfikującą poetę, i zabrał czaszkę. W owym czasie takie postępowanie uznawano za powszechne i zgodne z tradycją chrześcijańską. T. Czacki
znany był z kolekcjonowania czerepów; ten należący do Kochanowskiego ulokował w swoim zbiorze w Porycku na Wołyniu, aby po pięciu latach sprezentować go
księżnej Izabeli Czartoryskiej. Czaszka najpierw została złożona w Puławach,
a następnie wraz z resztą zbiorów księżnej wywieziona do hotelu Lambert w Paryżu. Gdy kolekcję można było bezpiecznie przywieźć do kraju, trafiła do Muzeum
Czartoryskich w Krakowie 23.
Czacki kwerendował też inne groby, wydobywając prawą kość udową Czarnieckiego (Czarnica pow. Chęciński), część czaszki Chrobrego w Poznaniu, czy
szczątki Mikołaja Kopernika we Fromborku 24. Dzięki lustracji Skarbca Koronnego
wiele pamiątek zostało uratowanych przed rabacją dokonaną przez Prusaków
w 1795 roku. Te działania i szczegółowe spisy zostały opisane w miesięczniku
„Kraków” pod znamiennym tytułem Profan czy strażnik narodowych relikwii? 25.
Z rzeczonego artykułu emanuje wielka troska Czackiego o zachowanie relikwii
narodowych. Za przykład niech posłużą szczegółowe inwentarze, np.: złoty łańcuch z kamiennym krzyżem oprawnym w złoto, zawierający 16 pereł i 4 rubiny,
złoty sygnet z diamentem, pierścienie26 i kilkadziesiąt innych precjozów. Ta tytaniczna praca jest zbyt mało znana; powodowała różne odczucia, a doprowadziła do
uratowania wielu pamiątek narodowych.
Natomiast duże zainteresowanie wzbudziła historia mieczy grunwaldzkich.
Przechwycił je Tadeusz Czacki, który następnie przekazał je do kolekcji Czartoryskich w Puławach. Tam spokojnie leżały do klęski powstania listopadowego i następującej po niej likwidacji muzeum Izabeli Czartoryskiej. Później oba grun22

Przeprowadzone w 2010 roku analizy antropologiczne i komputerowa rekonstrukcja
twarzy wykazały, że czaszka Kochanowskiego jest czaszką kobiety, prawdopodobnie żony:
Sensacyjne odkrycie w Krakowie, to nie jest czaszka Jana Kochanowskiego.
Onet.pl, 2010-11-03 00:44. s. 1. [dostęp 2010-11-03].
23
Kochanowski była kobietą. Skąd taki pomysł? |Źródło: Gazeta.pl – wydanie lokalne
Radom, 29 kwietnia 2019 https://www-1emis-1com100010fsced4a.han.uwm.edu.pl/php/search/doc?pc , dostęp 23 IX 2019.
24
Właściwy pogrzeb M. Kopernika odbył się w 2010 roku,
https://wiadomosci.wp.pl/drugi-pogrzeb- mikolaja-kopernika-6036293368292481a. dostęp
23 IX 2019.
25
Profan czy strażnik narodowych relikwii? Tadeusz Czacki w Krakowie, „Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 9/47 (2008), s. 44–45.
26
Tamże.
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waldzkie miecze zostały ukryte na plebanii we Włostowicach. Przetrwały tam do
1853 roku, kiedy podczas rutynowej rewizji zarekwirował je patrol rosyjskich żandarmów, uznając za niebezpieczną i nielegalnie przechowywaną – choć z pewnością cokolwiek staroświecką – broń. Zostały przewiezione do Zamościa, a tam
zaginęły 27. Ten wątek znalazł się też „Polityce”: Jednak Prusacy nie wszystko zrabowali – wśród pozostawionych przez nich przedmiotów były oba miecze grunwaldzkie. Za zgodą cesarza Franciszka II Habsburga udało się je pozyskać Tadeuszowi Czackiemu, który z kolei przekazał je do puławskich zbiorów Izabeli Czartoryskiej. Tam trafiły do zbioru „Szkatuły królewskiej” w świątyni Sybilli 28. „Dziennik Polski” zamieścił refleksję Czackiego z 1791 roku na temat pogrzebu Jana
Długosza: Ten wielki człowiek nie ma nawet trumny, ale kości Jego w miejscu własnej bogatej fundacji w garnku glinianym złożone 29. Działalność Czackiego w tej
dziedzinie usprawiedliwiała „Rzeczpospolita”: Tradycja otwierania i porządkowania monarszych grobów sięga końca wieku XVIII. W kwietniu 1791 r. młody starosta nowogródzki Tadeusz Czacki, upoważniony przez kapitułę krakowską i króla
Stanisława – w czas huraganów nad Rzeczpospolitą – otwierał groby, mając prawo decydowania, jakie „klejnoty pogrobne" wyjąć, a co pozostawić30.
Teatr 31
Natomiast niespodzianie Czacki – człowiek oświecenia i krzemieniecka wyrocznia – wyraźnie dystansował się od programu teatralnego Stanisława Augusta
i sceny narodowej. Co prawda nie przesądzał wprost, czy komedie mogą przyczynić się do poprawy obyczajów i „osłabienia przesądów”, ale teoretyzował, że komedie stały się środkiem skażenia obyczajów. Uważał, że oglądanie przez uczniów
przedstawienia może zakłócać integralności wychowania, wszak suponował, że
teatr poprzez grę aktorów mniej atrakcyjnie pokazywał cnotę niż postępek. Cnota
i moralność jest na scenie zimna, mało ponętna, natomiast występek jest zabawny
i pociągający szczególnie dla niedoświadczonego umysłu 32. Przypuszczalnie Czacki zakazał udziału w życiu teatralnym. Interdykt obowiązywał tylko miesiąc, po27

Korona królów. Co się stało z Koroną Chrobrego i klejnotami polskich królów?, „Głos
Szczeciński” 24 I 2018.
28
Grunwald: Zaginione nagie miecze, „Polityka”, 14 VII 2010.
29
„Dziennik Polski”, 24 maja 2014 r.
30
Międzynarodowa sława "klątwy Jagiellończyka”, „Rzeczpospolita” 5 X 2018.
31
J. Komorowski, Ile szkód przynieść może zawodowy polski teatr. Tadeusz Czacki
i /Liceum/ Gimnazjum Wołyńskie w kręgu spraw teatralnych, „Pamiętnik Teatralny” 2015,
T.64, nr 3–4, 297–312.
32
Swoim przekonaniem nawiązywał do J. J. Rousseau, dla którego teatr był niemoralnym,
zgubnym oszustwem, szkodliwym pedagogicznie.
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nieważ wspólnota szkolna złagodziła regulamin w sprawie zezwoleń dla uczniów
na pójście do teatru, na co Czacki się zgodził. Ostateczne słowo należało do Czackiego, ponieważ wypędzono „bezwstydne frymarczące panienki”. Paradoksalnie
więc Krzemieniec dał zaczątek teatrowi, ale w końcu artystów przepędzono z miasta.
Anegdota
Na koniec anegdota, przytoczona przez Sabinę z Gostkowskich Grzegorzewską w jej pamiętnikach (wydanych w Warszawie w 1889 r.), a przypomniana przez
Romana Kaletę w 1974 r. Otóż Czacki miał podjąć u siebie w Warszawie króla
Stanisława Augusta. Gdy był zaczytany w księgach, według swojego zwyczaju
wyciągnięty na podłodze, twarzą w dół, otrzymał wiadomość, że król się zbliża.
Gospodarz zerwał się w wielkim pośpiechu, zrzucając wygodne, lecz niepasujące
na tę okazję odzienie, przyczesał naprędce rozczochrane włosy, porwał leżącą na
stole wstęgę z Orderem Orła Białego, którą zawiesił sobie przez prawe ramię
i czym prędzej pospieszył na przyjęcie monarchy. Wystawmy sobie zdumienie
obecnych – gdy ujrzeli gospodarza całego w bieli, to jest w koszuli, w sukiennych
białych indyspensablach, ze wstęgą orderową na wierzchu. Król, który znał roztargnienie Czackiego i nieraz się z niego uśmiał, widząc go w tym stroju, wstrzymał
duszący go śmiech i ściskając go za rękę: – Jak się miewasz, mój starosto? – rzekł.
– Ale cóż u kata! Dziwnie mi jakoś wyglądasz w tym niezwyczajnym stroju 33.
Życiorys i ogólne cechy charakteru:
W przeglądanych artykułach ukazany jest „znakomity ród Czackich” pochodzący z prominentnej szlachty sprawującej urzędy, ze wskazaniem na ojca Tadeusza – Szczęsnego Feliksa Czackiego, który „widząc niezwykłą bystrość umysłu”
dalej kształcił dzieci[Rz]. W odniesieniu do Tadeusza eksponowano samokształcenie: sam wyedukował się na niezwyklej miary uczonego[PiŻ], by nie stać się typem
„bałaguły”, wyróżniało go unikanie „próżniactwa”, „studiowanie dziejów naszej
ojczyzny”, celował nadzwyczaj żywą pamięcią i miał wielką chęć do czytania, poszerzał wiedzę w kontekście pracy w Komisji Kruszcowej. Czacki to niezwykłej
miary uczony, który do osiągnięć doszedł na własną rękę[PA]. W mrocznych czasach naszego narodu, w latach upadku wielkiej Rzeczypospolitej, należał do tej
grupy ludzi, którzy nie stracili wiary w dalszą żywotność narodu, lecz całe swoje
życie przeznaczyli na podniesienie kraju z upadku. W pamięci wielu pokoleń Polaków pozostał jako niestrudzony działacz gospodarczy i oświatowy, który miał na
http://wilanow-palac.pl/roztargnienie_tadeusza_czackiego.html, Pasaż wiedzy, Wilanów,
dostęp 20 VI 2020.
33
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uwadze dobro nie swoje, lecz ogółu, przyjęty patriotyzm. On jednak nie upadał na
duchu, lecz pracował wciąż niezmordowanie dla dobra swojej ojczyzny...[ND] Nie
pytaj, co kraj może zrobić dla Ciebie, lecz co Ty możesz zrobić dla kraju[GW].
W kontekście wprowadzania w życie jego reform warto dodać, że zawsze wykazywał się niezwykłą troską o wychowanie i wykształcenie dzieci. Pieniądze,
które dostawał od rodziców na drobne przyjemności, odkładał przez lata, nie trwoniąc ani grosza. Uzbieraną w wieku 12 lat sumę przeznaczył na założenie wiejskiej
szkółki dla dzieci niezamożnych mieszkańców Porycka[ND].
Był obdarzony znakomitą wymową, którą umiał wykorzystać: wymową swą
poruszał, rozczulał, połyskujący ogień i wskroś przeszywał i przerażał. Trzeba go
było widzieć i słyszeć[Rz]..
Najczęściej powtarzane słowa w biografii to „prekursor”, „ojciec” różnych
polskich aspektów życia: prawodawstwa, sądowej statystyki, etnografów i folklorystów.
Śmierć
Podążając na spotkanie z księciem Czartoryskim w Dubnie, zmarł tam 8 lutego 1813 roku trapiony gorączką nerwową i udręczeniem serca. Na urnie zamieszczono napis : „Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje”.
Podsumowanie
Czacki mimo swoich dokonań jest zbyt rzadkim gościem na łamach prasy.
W najpoczytniejszych dziennikach udało się odnaleźć tylko kilka artykułów. Odmiennie jest w opracowaniach naukowych, gdzie życie Czackiego zostało wieloaspektowo opisane, podobnie jak i jego działalność edukacyjna, organizacyjna, naukowa. Potomni dostrzegali jego prekursorstwo w „pracy organicznej”, charakterystycznej dopiero dla pozytywizmu[PA]. To Czacki upowszechniał oświatę, organizował życie gospodarcze, zakładał instytucje naukowe i gospodarcze tuż po upadku Rzeczypospolitej. Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że Tadeusz Czacki w polskiej przestrzeni medialnej występuje przede wszystkim jako twórca krzemienieckiego Gimnazjum i Liceum – „Wołyńskich Aten” [PA]. W niniejszym przyczynku
tylko niewielka część tych treści została przytoczona. Drugi prasowy emblemat
Czackiego nawiązywał do teorii i praktyki prawa – ojciec polskiej nauki o prawie.
Oczywiście wskazywano też na inne aspekty działalności. Wdzięczni jemu są
prawnicy, etnografowie, kobiety za zabieganie o poprawę ich pozycji w społeczeństwie, historycy[PiŻ]. To genialny samouk, mąż stanu, organizator handlu i przemysłu, historyk i znawca prawa, wreszcie organizator i reformator szkolnictwa. Jego
aktywność obejmowała ziemie trzech zaborów. Wprost nie chce się wierzyć, że
tego wszystkiego dokonał człowiek żyjący 48 lat. Czacki incydentalnie występuje
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w podręcznikach zarówno dla szkoły podstawowej, jak i średniej, co potwierdzają
czynni nauczyciele.
Z treści analizowanych współczesnych artykułów prasowych wynika, że Tadeusz Czacki jest znakomitym wzorcem osobowościowym w czasach oczekiwania
pracowitości, kreatywności, wykształcenia, pracy dla kraju.
Najwyraźniejszym nośnikiem imienia Czackiego i jego świadomości wśród
Polaków jest XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Stosunkowo nieliczne są ulice Czackiego w Polsce, m.in. w Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Bydgoszczy, ale i w mniejszych miejscowościach, np. Ludwinowie, Suchej Beskidzkiej, Jaśle.
Odczuwalna jest nieobecność opisywanej postaci w przestrzeni medialnej, dotychczas zdominowanej przez H. Kołłątaja, S. Staszica. A jest to postać godna
upowszechnienia. Przypomnienie o niej to również cel niniejszego artykułu.
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„SŁODKI PRZEDSIĘBIORCA”.
RZECZ O EMERYKU MAŃKOWSKIM (1826–1918)
I JEGO WKŁADZIE W ROZWÓJ CUKROWNICTWA
NA PODOLU
Idea pracy organicznej zrodziła się w warunkach niewoli narodowej pod zaborami. Szczególnie trudne okazały się losy Polaków w Imperium Rosyjskim. Po
klęsce dwóch powstań narodowych w XIX w. carat konsekwentnie realizował antypolską politykę, mającą na celu marginalizowanie czy wręcz zniszczenie pozycji
społecznej Polaków, ich wynarodowienie. Szczególnie intensywne antypolskie
przedsięwzięcia były realizowane na Prawobrzeżnej Ukrainie, gdzie Polacy historycznie posiadali znaczące wpływy na życie gospodarcze, kulturalne i cywilizacyjne. Tutaj faktycznie miała miejsce, jak słusznie zauważył znany francuski badacz
Daniel Beauvois, główna „bitwa” i rywalizacja pomiędzy caratem a Polakami.
Jeżeli ci pierwsi, mając w swoich rękach władzę, konsekwentnie dążyli do umocnienia i całkowitego opanowania regionu, to Polakom zależało na zachowaniu
swoich pozycji, minimalizacji strat i uszczerbku.
Przed społecznością polską stały pytania: Jak żyć? Jak przetrwać? Jak zachować swoją pozycję? Idea pracy organicznej w tych historycznych warunkach okazała się jak najbardziej na czasie. Pozwoliła ona Polakom i w warunkach Prawobrzeża stawiać czoła wyzwaniom, rozwijać swoją tożsamość narodową i nie obniżać pozycji społecznej. Patrząc z perspektywy historycznej, należy zaznaczyć, że
wśród przyczyn „sukcesów” Polaków należy wymienić ich „pierwotne pozycje
startowe” (stan posiadania, dotychczasowy dorobek cywilizacyjny) i rosyjskie
społeczno-gospodarcze warunki drugiej połowy XIX i początku wieku XX. Co do
tych ostatnich, to chodziło o zniesienie poddaństwa w Rosji w 1861 roku i przeprowadzenie innych reform w następnych latach, których konsekwencją były –
mimo wszystko – rozwój stosunków kapitalistyczno-wolnorynkowych oraz przyspieszenie procesów modernistycznych całokształtu życia państwowego.
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W takich warunkach historycznych, rzecz jasna, ważne dla osiągnięcia sukcesu były i osobiste cechy charakteru człowieka. Nasz bohater – Emeryk Mańkowski
(1826–1918) – jak można sądzić na podstawie historii jego życia, niewątpliwie
miał potrzebne cechy.
Rodzina Mańkowskich herbu Jastrzębiec była dosyć rozgałęziona. Posiadała
na Prawobrzeżu, przeważnie na południowym Podolu, własności ziemskie. Emeryk
Mańkowski urodził się w Borówce – rodzinnym majątku. Należy zaznaczyć, że
Mańkowscy nie należeli do tzn. „magnatów kresowych”. Nasz bohater władał 20,6
tys. ha ziemi oraz 3 875 „duszami rodzaju męskiego” (do zniesienia poddaństwa).
Co ciekawe, w rankingu plasowało go to odpowiednio na 102. i 66. miejscu pośród
właścicieli ziemskich Podola. Więc mamy podstawy zaliczać E. Mańkowskiego do
kategorii ziemian o stopniu zamożności nieco powyżej średniej. Prawda, należało
brać pod uwagę i jakość posiadanej ziemi, bowiem chodziło o południe Podola,
gdzie warunki klimatyczne i gleba były bardzo sprzyjające dla prowadzenia rolnictwa. Reszta zależała od „czynnika ludzkiego” – osobowości gospodarza posiadanego majątku.
Start życiowy E. Mańkowskiego zaczął się bardzo źle – w wieku dwóch lat
dotknęła go śmierć ojca. Matka powtórnie wyszła za mąż, ale on jako młody człowiek – mimo dobrych relacji z ojczymem – musiał dawać sobie radę sam. Wstąpił
do Uniwersytetu Kijowskiego. W stosunkowo młodym wieku, mając zaledwie 20
lat, ożenił się, ale niebawem żona umarła. Po niełatwych komplikacjach kanonicznych (musiał uzyskać akceptację Watykanu) ożenił się z siostrą pierwszej żony
Teklą Lipkowską. Przez całe długie życie pozostawała ona jego wiernym przyjacielem, była cudowną matką dla dzieci i babcią dla wnuków.
Emeryk Mańkowski energicznie wziął się za gospodarowanie w rodzinnej Borówce. Przy tym cechują go niezwykła racjonalność i nowatorstwo, a także oszczędność w wydatkach. Kontynuował „biznes” swoich poprzedników – zdobywa
kontrakty dostaw dla armii, przez port w Odessie handluje z zagranicą zbożem
wysokiej jakości. Bardzo szybko sąsiedzi i znajomi zaczęli używać wobec niego
określeń „przedsiębiorczy”, „pracowity”, „ma głowę do interesów”. Ale nie brakowało i innych – „dorobkiewicz”, „geszefciarz”, „spekulant”.
W krótkim czasie gospodarstwo borowieckie stało się wzorowe i przynosiło
dochody swoim właścicielom. To pozwoliło przebudować pałac za pomocą włoskich budowlańców, rozbudować młyny wodne, założyć gorzelnie, rozpocząć wydobywanie kamienia wapiennego i wytwarzać gips-saletyn. Stawiano na innowację
w każdej dziedzinie – eksperymentowano w głębokości orki, stosowano nawozy
sztuczne, wprowadzano nowości dla rozrodu zwierząt. W 1906 r. obora zarodowa
była uznana za najlepszą na Podolu. Właściciel sprowadził rasowe bydło i owce
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merynosy. U Branickich w Białej Cerkwi kupił rasowe konie. Na polach zasiewano
egipską pszenicę i węgierski owies. Z czasem zwiększono hodowlę buraków cukrowych. Właściciel przestrzegał siewozmianów. Trzech swoich synów wysłał na
studia agronomiczne.
Po zniesieniu poddaństwa w Rosji palącym problemem wsi staje się brak siły
roboczej i jej koszty. Rozwiązania szukano we wprowadzaniu maszyn rolniczych,
kupowanych i dostarczanych z zagranicy. Tak robił i E. Mańkowski. Jednak szybko zorientował się, że były one nie tylko bardzo drogie, ale i nie zawsze sprawdzały się w miejscowej praktyce. Trzydziestoparoletni ziemianin wystąpił z projektem
założenia własnej fabryki maszyn rolniczych w Borówce. W tym celu założył – ze
St. Potockim, J. Szulatyckim i W. Mańkowskim – spółkę akcyjną. Po zgromadzeniu odpowiednich środków pieniężnych, a do spółki zapraszano na zasadzie udziałowców i innych ludzi, największym problemem było znalezienie odpowiednich
specjalistów, których nie było na miejscu czy w okolicy. Ślusarzy, mechaników,
metalowców, kowali, tokarzy sprowadzano z Warszawy, Poznania, Galicji, a nawet
i z Europy Zachodniej. Kiedy ruszyła odlewnia, produkowano kosy, motyki, sierpy, sieczkarnie i wiele innych maszyn i narzędzi. W połowie lat 60. XIX w. Fabryka Maszyn, Narzędzi i Sprzętów Rolniczych w Borówce upadła. Carskie władze
oskarżały właścicieli o produkowanie broni dla polskich powstańców 1863 r. Zaważyły i inne przyczyny – Borówka mimo wszystko znajdowała się na peryferiach,
w oderwaniu od centrów przemysłowych, dlatego brakowało wykwalifikowanych
fachowców, technologii.
Niepowodzenie z fabryką nie ostudziło entuzjazmu Mańkowskiego. Od 1867 r.
rozpoczyna się jego „cukrowa przygoda”. Z udziałem belgijskiego partnera w Borówce zbudowano nowoczesną jak na te czasy cukrownię. Jej kapitał zakładowy
w 1907 r. wynosił 175 tys. rubli. Sprzyjająca – w Rosji i na świecie – koniunktura
na cukier motywowała E. Mańkowskiego do nabycia od francuskich właścicieli
cukrowni w Krasiłowie, dla swojego syna. Jednak, co ciekawe, po jego śmierci to
ojciec – w wieku 83 lat – sam poprowadził sprawy cukrowni, która była wówczas
jedną z najnowocześniejszych na Prawobrzeżu. Oprócz tego E. Mańkowski przez
spółkę akcyjną kierował jeszcze jedną cukrownią, w Bierszadzie, a w jego posiadaniu były akcje i innych cukrowni.
Mańkowski chętnie angażował się w działalność Towarzystw Rolniczych,
odwiedzał znane Kontrakty Kijowskie, gdzie spotykał się z ludźmi interesów całego Imperium Rosyjskiego. Zasiadał również w Kijowskim Syndykacie Cukrowym,
Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń. Znany myśliciel i zarazem ziemianin
Tadeusz Bobrowski w swoim pamiętniku na temat E. Mańkowskiego zanotował,
że ten był „bardziej zainteresowany pracą niż rublami”. Miał śmiałe pomysły i je
realizował, np. w cukrowni w Borówce zainicjował założenie filtru dla stoków
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wody, a prawdziwą sensacją było zbudowanie kolei wąskotorowej do podjazdów
do cukrowni.
Emeryk Mańkowski był człowiekiem wierzącym. Ufundował kościół w Czerniowcach na Podolu. Dbał o mieszkańców Borówki i opiekował się nimi. Dla robotników wybudował klub Resursę, gdzie prowadzono działalność kulturalnooświatową (np. występowali tu aktorzy z Kijowa, Warszawy czy Krakowa).
W 1908 r. tutaj powstało Rzymskokatolickie Towarzystwo Dobroczynności.
* * *
Emeryk Mańkowski zmarł w 1918 r. w wieku 92 lat. Nie sądzone mu było zobaczyć gehennę i pożogę dorobku jego życia podczas pogromów i zamętu na Ukrainie w latach 1917–1919. Podobny los spotkał setki innych polskich ziemian, inteligencję. W gruzy legły wzorowe gospodarstwa, piękne pałace, dzieła sztuki i kultury. Nowi gospodarze, ci, którzy przyszli, nie przynieśli tym ziemiom spokoju
i dobrobytu. W latach Wielkiego Głodu 1932–1933 w Borówce i okolicznych
wsiach umarło ok. 300 osób, w tym i dzieci.
Dzisiaj w niepodległej Ukrainie podejmuje się wysiłek gospodarczego ożywienia wsi i miast. Bez wątpienia warto przy tej okazji zastanowić się nad zjawiskiem i fenomenem pracy organicznej, która dała niemało pożytku mieszkańcom
tej ziemi.
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Tadeusz Olszewski

JÓZEF PSARSKI PROMOTOREM
PRACY ORGANICZNEJ W OSTROŁĘCE
Wstęp
Pojęcie pracy organicznej niewątpliwie kojarzy się z kierunkiem w literaturze
i sztuce, jakim był pozytywizm. Był to potężny ruch – prąd kulturowy – rozwijający się w drugiej połowie XIX w. we Francji, Anglii i innych krajach. Łączył spopularyzowane wyniki przemyśleń teoretycznych filozofów, socjologów, przyrodoznawców, ekonomistów i historyków kultury. Początek, nazwę i pierwsze zasady
naukowego myślenia (obserwacja, eksperyment, metoda porównawcza i historyczna) dał mu August Comte (1798–1857), filozof francuski i socjolog, autor Wykładu
filozofii pozytywnej. Ale znacznie większy wpływ na ukształtowanie się tego prądu
mieli popularyzatorzy poglądów Comte’a, którzy rozwinęli jego metody i zastosowali je w badaniach dotyczących społeczeństwa, kultury, dziejów ludzkich, zasad
postępowania człowieka. Do najwybitniejszych przedstawicieli pozytywizmu zachodniego możemy zaliczyć: Johna Stuarta Milla (1806–1873), Herberta Spencera
(1820–1903), Henryka Tomasza Buckle’a (1821–1862) i Hipolita Taine’a (1828–
1893) 1.
Pozytywizm, dotarłszy do Polski, stał się „ruchem po części tylko naukowym,
a więcej literackim, politycznym, społecznym”. Wydaje się jednak, że sama idea
pracy organicznej nie była nowa. Podjął ją już Stanisław Staszic w roku 1805, gdy
próbował stworzyć program rozwoju społeczeństwa silnego gospodarczo i twórczego kulturalnie. W tym samym duchu działali założyciele Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, Tadeusz Czacki w Krzemieńcu, bracia Śniadeccy w Wilnie – wszyscy oni wyprzedzili niejako późniejszą erę pozytywizmu 2.
Idea pracy organicznej po powstaniu styczniowym głoszona była najczęściej
przez ludzi, którzy w nim walczyli. W ich świadomości dokonała się istotna zmiana. Młodzi ludzie doszli do wniosku, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się kraj
po upadku powstania, należy sięgnąć po inne hasła niż wezwanie do zbrojnego
protestu. Zaczęli więc poszukiwać środków, jakich używać trzeba, ażeby w walce
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Wielka Encyklopedia Powszechna PWN Warszawa 2001.
Literatura polska w okresie pozytywizmu. Warszawa 1976.
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o byt nie zginąć, lecz owszem, przekazać potomkom dziedzictwo ze znacznym dorobkiem 3.
Niestety pokolenie urodzone w okresie popowstaniowym, które wchodziło
w okres najbardziej twórczy na przełomie XIX i XX wieku, w większości nie zgadzało się z ideami pozytywistycznymi, uważając je za nierealne i przestarzałe,
niewnoszące nic do możliwości odzyskania niepodległości. Część młodych ludzi
wykształconych w zawodach medycznych, prawniczych czy technicznych trafiała
na prowincję, najczęściej przyciągana przez związki rodzinne lub z konkretną misją realizacji głoszonych idei 4.
Wydaje się, że takie przyczyny przywiodły też Józefa Psarskiego na Kurpiowszczyznę, gdzie osiadł na stałe, gdzie znalazł swoje miejsce i mógł realizować
swoje życiowe posłannictwo. Ten najbiedniejszy i najbardziej zaniedbany gospodarczo i społecznie region Polski zyskał w Jego osobie orędownika rozwoju gospodarczego, zdrowotnego i oświatowego. Działalność Doktora w tych dziedzinach
przyniosła podniesienie wiedzy sanitarno-higienicznej wśród młodzieży i dorosłych, spowodowała wzrost świadomości narodowej i patriotycznej oraz przyczyniła się do wzrostu poziomu edukacji mieszkańców poprzez jego współudział w organizacji oświaty i wychowania na Kurpiach.
Rys z dziejów Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej Polskiej Macierzy Szkolnej
w Ostrołęce
Według materiałów zebranych i opracowanych przez dr Barbarę Kalinowską
Józef Psarski urodził się 19 marca 1868 roku w majątku Grabowa pod Opocznem,
w dawnej Guberni Piotrkowskiej. Majątek ten za udział w powstaniu styczniowym
został skonfiskowany, lecz dzięki staraniom rodziny został ponownie przez nią
wykupiony. Z tego wynika, że idee patriotyczne nie były obce rodzinie Psarskich.
Jako piąte z dwanaściorga dzieci Andrzeja Psarskiego młody Józef rozpoczyna
naukę w piotrkowskim gimnazjum, a następnie podejmuje studia medyczne na
wydziale lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie wiąże się z ruchem narodowym, którego idee zostaną mu bliskie do końca życia. Dyplom lekarski uzyskał 31 października 1896 r. na Uniwersytecie w Kazaniu, gdzie został zesłany za swoją działalność niepodległościową. Po powrocie z zesłania do Warszawy na przełomie roku 1896 i 1897 Psarski przeniósł się do Myszyńca, podejmując
pracę jako lekarz i nie zaprzestając działalności patriotycznej. Po kilkunastu miesiącach przybył do Ostrołęki, gdzie rozpoczął pracę w środowisku kolejarskim,
3
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które pozostanie mu bliskie przez długie lata. Nie zaniedbywał także tajnej działalności politycznej i społecznej 5.
Wybuch I wojny światowej spowodował ponowny wyjazd rodziny Psarskich
na tereny rosyjskie. Po powrocie do Ostrołęki w roku 1918 Józef Psarski włączył
się w nurt wydarzeń politycznych i społecznych. Wykonując swój zawód, znajdował czas na pracę na rzecz społeczności lokalnej i czynił starania dla polepszenia
bytu ludności Kurpiowszczyzny.
Mając takie cele, w październiku 1921 roku powołał do życia szkołę zawodową, w której rozpoczęła naukę 40-osobowa grupa młodzieży. Przez kolejne lata
związał się z nią tak bardzo, że poświęcił jej nie tylko wszystkie swoje oszczędności, ale i samego siebie 6.
Warto zwrócić uwagę na sytuację, jaka panowała w ówczesnej Polsce i w samej Ostrołęce, by mieć świadomość, w jakich warunkach pracował Józef Psarski
i w jakich powstawała nasza szkoła. Polska to dźwigający się ze zniszczeń po
I wojnie światowej kraj, z młodą, dopiero co rodzącą się państwowością, kraj, który odradzał się dzięki niepowtarzalnemu zaangażowaniu obywateli wszystkich
narodowości. Ostrołęka zaś była w tym czasie kilkunastotysięcznym, dwuwyznaniowym miastem (ludność żydowska stanowiła około 30% mieszkańców), w którym – oprócz szkół powszechnych – istniało gimnazjum męskie (od 1914 r.), kilka
zakładów rzemieślniczych, kilka sklepików i – największe bogactwo tego miasta –
oddalona o pięć kilometrów stacja kolejowa. W takich warunkach rodzi się myśl,
idea powołania do życia średniej szkoły technicznej, która da możliwość zdobycia
zawodu przede wszystkim ubogim dzieciom chłopskim. Dzięki niej dostaną szansę
lepszego życia, poznają inny świat, a jeżeli wrócą do rodzinnych domów, staną się
motorem zmian.
Naszkicowanie historii szkoły jest rzeczą niezwykle trudną. Tym trudniejszą,
że każde pokolenie wniosło swój wkład w kształtowanie obrazu placówki, która na
stałe wpisała się w pejzaż tego miasta i bez której trudno sobie wyobrazić dynamiczny rozwój Ostrołęki. To Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa, nazywana potocznie „metalówką” od nauczanych tu kierunków, kształciła fachowców na potrzeby młodego, rozwijającego się po długim okresie rozbiorów polskiego przemysłu maszynowego i zbrojeniowego. Wiemy, że na każdego absolwenta czekała
oferta zatrudnienia w zakładach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ci, którzy
nie chcieli rozstawać się z rodzinnym miastem, znajdywali zatrudnienie w zakładach rzemieślniczych, na kolei żelaznej bądź podejmowali własną działalność go5
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spodarczą. Jakość kształcenia w powiązaniu z wychowaniem patriotycznym i kulturalnym spowodowała, że absolwenci charakteryzowali się nie tylko wysokimi
kwalifikacjami, ale również bliskie im były wartości humanistyczne. 7
Największe straty szkoła poniosła po wybuchu II wojny światowej. Niemcy
zorganizowali tu filię zakładów ZEISSA, w której produkowano przyrządy optyczne dla łodzi podwodnych. Wycofując się przed nacierającym frontem, wywieźli
wszystkie maszyny, a budynki szkolne ucierpiały, dzieląc los bombardowanej
Ostrołęki – miasta, w którym front zatrzymał się na dłużej. Zaraz po wyzwoleniu
doktor Psarski z grupą najbliższych przedwojennych współpracowników reaktywował szkołę, która na nowo stała się centrum edukacyjnym i kulturalnym w mieście. Pierwszy po wojnie nabór do dwóch oddziałów obejmował 112 uczniów.
W 1949 roku szkoła została upaństwowiona i powstało nowe Państwowe Liceum
I-go stopnia. Kształciło ono w kierunkach ślusarz mechanik i ślusarz maszynowy.
Jednak ówczesna władza podjęła skuteczne próby wyrzucenia doktora z „metalówki”. Po 1949 roku zabroniono założycielowi wchodzić do szkoły, do której już
nigdy nie wrócił. Zmarł 6 października 1953 roku wśród najwierniejszych przyjaciół 8.
Współczesność i dziedzictwo Józefa Psarskiego – od tradycji do nowoczesności
Dziś Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 jest placówką oświatowo-wychowawczą wyróżniającą się w środowisku lokalnym. Szkoła na stałe wpisała się w pejzaż
Ostrołęki. Na przestrzeni lat kształciła kadry w zawodach metalowych, elektrycznych, elektronicznych, a nawet specjalistów dla potrzeb kolejnictwa i telekomunikacji. Nadal rozwija kierunki kształcenia, uwzględniając potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy 9. Młodzież realizuje w niej szereg projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym podnosi kwalifikacje zawodowe,
doskonali umiejętności językowe i przedsiębiorczość. Są to m.in.: „Skuteczność na
rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość”, „Praktyki
i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy”, „Szkoła z przyszłością”, „Akademia Umysłów Ścisłych –
Szukając Einsteina”, „Staże zagraniczne dla młodzieży w ramach programu Erasmus+ w Portugalii”. Ponadto szkoła zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju i Europy. Służą temu wyjazdy uczniów na praktyki i staże
zagraniczne (Turyngia), wycieczki na międzynarodowe targi do Lipska i Berlina,
7
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zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań i organizacji szkolnych (koło
recytatorskie, fotograficzne, informatyczne, historyczno-rekonstrukcyjne „Czwartacy”, Klub Europejski, Spółdzielnia Uczniowska „Metalówka” i Uczniowski Klub
Sportowy „Elektryczniak”). Dzięki tym przedsięwzięciom uczniowie sięgają po
laury w konkursach przedmiotowych i w sporcie. Sukcesami szkoły są tytuły laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej; tytuły finalistów olimpiad przedmiotowych; zdobycie
Mistrzostwa Polski SZS w siatkówce chłopców; tytuł Halowego Mistrza Polski
w skoku w dal i w skoku wzwyż (a także na otwartym stadionie); wielokrotne zdobycie Pucharu Prezydenta Miasta w różnych dyscyplinach sportowych. Corocznie
najlepszy uczeń szkoły otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wielu
maturzystów otrzymało nagrodę w konkursie stypendialnym „Orły Ostrołęki”,
Stypendium Energa 2013 dla uczniów o profilach kształcenia: technik elektryk,
technik elektronik, technik energetyk, technik mechatronik oraz stypendium Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce. Absolwenci studiują na wyższych uczelniach oraz piastują odpowiedzialne funkcje na różnych płaszczyznach życia społecznego 10.
Szkoła prowadzi także szeroko zakrojoną działalność publiczną, podkreślając
na każdym kroku związek z „małą ojczyzną”, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z naszym miastem i regionem, jak również podejmuje inicjatywy
promujące tradycje, kulturę i piękno Kurpiowszczyzny. Ma to znaczący wpływ na
uspołecznienie społeczności szkolnej i jej integrację ze środowiskiem lokalnym.
Od 9 lat jest organizowany w szkole Dzień Regionalny „W darze małej ojczyźnie”.
Od wielu lat szerzymy ideę Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji i rozwoju honorowego krwiodawstwa, zdobywając wysokie miejsca w konkursie „Młoda Krew Ratuje Życie” (w roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła zajęła I miejsce za oddanie największej ilości krwi na terenie Mazowsza). Szkolna
grupa rekonstrukcyjno-historyczna „Czwartacy” uświetnia miejskie obchody świąt
narodowych oraz uczestniczy w rekonstrukcjach bitew, ukazując wyjątkową rolę
Kurpiowszczyzny w historii narodu. Młodzież promuje wyznawane przez Patrona
idee społecznikowskie poprzez działalność szkolnego wolontariatu, któremu przyświeca hasło „Spadkobiercy doktora Józefa Psarskiego – otwarte serca, pomocne
dłonie”. W ramach współpracy międzynarodowej od 2008 r. szkoła realizuje program edukacyjny „Dialog”, poprzedzony seminarium „Szumi pamięci wiatr”.
W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 na wspólnych warsztatach trzykrotnie gościła
młodzież izraelska z Ejlatu.

10
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Rada Miasta Ostrołęki wyróżniła Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Odznaką za
Zasługi dla Ostrołęki, a Marszałek Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na
rzecz województwa mazowieckiego.
Poszanowanie dziedzictwa – wykonanie „Testamentu Doktora” odpowiedzią
na współczesne wyzwania
Realizując „Testament Doktora”, szkoła w swych działaniach otwiera się na
nowe możliwości, które otworzyło – i pomaga w realizowaniu – wstąpienie Polski
w 2004 r. do Unii Europejskiej. Wielkim dobrodziejstwem a jednocześnie ogromną
szansą dla młodych ludzi z Kurpiowszczyzny jest możliwość kontaktu z rówieśnikami z innych krajów europejskich, porównanie wiedzy i umiejętności, dostęp do
nowych technologii, a także edukacja międzykulturowa. Posłannictwo to realizujemy poprzez:
I. Projekty :
1. „Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ nr 1 na
lokalnym i regionalnym rynku pracy”; okres realizacji 2013–2015 r.
2. „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
ZSZ nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy”, realizacja 01.09.2013
r. – 31.08.2015 r.; 1.09.2014 r. – 31.08.2015 r.
3. „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”; 12 uczniów uczestniczyło
w 60 godzinach zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki i chemii.
4. „Szkoła z przyszłością”; w dodatkowych zajęciach z fizyki uczestniczyły dwie
grupy uczniów: 12 z klas drugich i 17 maturzystów.
5. 2015 r./ maj, Grecja: „Młody, prężny Europejczyk mechanik” – Erasmus Plus –
mobilność w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe.
6. 2015 r. /maj, Grecja: „Lepszy start w życie zawodowe – staż zagraniczny”
(technik logistyk, technik informatyk).
7. 2015 r./ marzec–maj, Portugalia: „Lepszy start w życie zawodowe – staż zagraniczny” (technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych).
8. 2015 r./ grudzień, Niemcy (Erfurt) – technik pojazdów samochodowych, technik elektronik.
9. 2016 r./ kwiecień, Grecja: „Informatyk programista, czyli profesjonalny start
na europejskim rynku pracy”.
10. 2016 r./ październik, Grecja: „Staż zagraniczny szansą dla przyszłych specjalistów w zawodzie mechanik” (technik mechanik; maj – technik mechatronik,
czerwiec – technik elektryk, technik pojazdów samochodowych).
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11. 2016 r./ listopad, Grecja: „Praktyki zawodowe – klucz do polskiego i europejskiego rynku pracy” (technik elektronik, technik informatyk).
12. 2017 r./ listopad: „Mój staż – moja kariera BIS” – staż zawodowy w Grecji
zrealizowany w ramach Programu Erasmus + (technik elektronik, technik
elektryk).
13. 2017 r./luty–marzec, Portugalia: „Kompetencje zawodowe z fotowoltaiki to
wyższe szanse elektryków na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery zawodowej” POWER (technik elektryk).
14. 2016/2017 „Bank Ambitnej Młodzieży” – realizacja zadania „Energia? Naturalnie”.
15. 2016/2017 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pod hasłem „Używaj –
Odkrywaj – Naucz się – Efektywne Wykorzystanie Mediów w Czasach Przepełnienia Cyfrowego”, kwiecień (Samorząd Szkolny).
16. 2018 r. „Erasmus + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe
i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce” realizowany w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego (POWER) 11.
II. Nawiązanie współpracy:
1. Ze szkołą w Pińsku – przygotowanie i realizacja projektu „Ostrołęckie Spotkania Kulturalno-Patriotyczne – Kurpie i Polesie. Polska Szkoła Językowa w Pińsku”, czerwiec 2017 r.
2. Z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku, Ukraina czerwiec 2018 r.
3. Z Biurem Obsługi Service Büro Erfurt – wizyty studyjne dla stażystów, rekrutacja absolwentów szkoły na niemiecki rynek pracy oraz uczniów na miesięczne
praktyki zawodowe do zakładów pracy w Turyngii, maj 2018 r. 12
III. Podnoszenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej:
1. „YOUTHPASS – warsztaty językowe – tworzenie projektów unijnych” maj
2017 r., Zakopane, w ramach Erasmus +.
2. „Doskonalenie kadry ZSZ Nr 1 w Ostrołęce w obszarze kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych”, w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków POWER, maj
2018 r., Grecja nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, Malta – nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 2011–2018
Kwerenda dokumentacji szkolnej – ogólnodostępnej oraz księgowej – będącej w posiadaniu szkoły.

11
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IV. Innowacje pedagogiczne:
1. „Elektryczność po niemiecku” (kontynuacja).
2. „Programowanie jest dla wszystkich” – innowacja skierowana do uczniów
pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej 13.
V. Stypendyści :
1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2. Stypendium Stowarzyszenia Pomocy Szkole
3. Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych: 5 uczniów 2016/2017,
4 uczniów 2017/2018 14.
VI. Olimpiady i konkursy:
1. VI Mazowiecki Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej –
Warszawa, II miejsce, 3 finalistów, 1 laureat;
2. XL Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie – etap centralny, VII miejsce drużynowo, (15. miejsce w kraju);
3. Konkurs o indeks Politechniki Warszawskiej „Zaplanuj swoją przestrzeń” –
Warszawa, 3 finalistów;
4. Ogólnopolski konkurs „Liga Młodych Logistyków”, Katowice, 3. miejsce;
5. Konkurs Wiedzy Logistycznej, Dąbrowa Górnicza, 45. miejsce;
6. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna, Gdańsk, finalista;
7. Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny, VI miejsce drużynowo, IV indywidualnie;
8. Sztafetowe Biegi Przełajowe Województwa Mazowieckiego, IV miejsce;
9. Mazowiecki Konkurs „Młodzież promuje bezpieczeństwo”, I, II i IV miejsce;
10. Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej IT, II i III miejsce;
11. Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny - Warszawa – II miejsce drużynowo i II
miejsce indywidualnie;
12. XV edycja Olimpiady Techniki Samochodowej w Warszawie, 3 uczniów
w półfinale(2015 r.);
13. Rejonowy turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”, 147 uczniów, I miejsce (65,92 l
krwi);
14. XXII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych „Młoda
Krew Ratuje Życie” 227 uczniów, III miejsce w województwie mazowieckim
(100,145 l krwi);

13
14

Arkusze Organizacyjne Szkoły z lat 2003–2019.
Kronika szkoły.
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15. XXV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
etap rejonowy, I miejsce;
16. XXIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych „Młoda
Krew Ratuje Życie”, 198 uczniów, I miejsce w powiecie ostrołęckim (87,81 l
krwi);
17. XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
etap rejonowy, III miejsce 15.
VII. Wycieczki edukacyjne:
1. Międzynarodowe targi branżowe,Warszawa, Poznań;
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa oraz Wydział Nauk Technicznych;
3. Naukowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku;
4. wyjścia przedmiotowe do lokalnych zakładów i firm 16.
Ważnym obszarem działalności szkoły jest współpraca ze stroną niemiecką,
grecką, portugalską, a szczególnie z białoruską i ukraińską Polonią i z polskimi
szkołami w Pińsku i Berdiańsku w 2016 roku. Owocem tej współpracy była wizyta
45 uczniów Polskiej Szkoły Językowej z Pińska na Białorusi w czerwcu 2017 r.
Jeden z absolwentów tej szkoły od września 2017 roku podjął naukę w klasie I
technikum mechatronicznego. Kolejni absolwenci tejże szkoły podjęli naukę
w Ostrołęce od września 2018 r. W czerwcu tego roku przyjechali, na zaproszenie
Prezydenta Miasta, uczniowie z Polskiej Szkoły Językowej w Berdiańsku na Ukrainie. Szkoła nawiązała także kontakty z Biurem Obsługi Service Büro Erfurt
w Niemczech, której efektem były wizyty studyjne dla stażystów, rekrutacja absolwentów szkoły na niemiecki rynek pracy oraz uczniów na miesięczne praktyki
zawodowe do zakładów pracy w Turyngii. 17
Spuścizna Józefa Psarskiego we współczesnej szkole
Dla społeczności Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce postać doktora jest wyjątkowa, to człowiek-epoka. Swoje zdolności organizacyjne, a przede
wszystkim umiejętność zjednywania sobie ludzi wykorzystał do zdobywania środków na szerzenie oświaty zdrowotnej i kształcenie młodych ludzi. Zapewne osąd
ten nie jest obiektywny, bo mają na niego wpływ opowieści najbliższych i znajo-

Wykaz laureatów konkursów i olimpiad ogłaszany przez organizatorów.
Kwerenda zapisów w dziennikach lekcyjnych.
17
Kwerenda projektów Erasmus+ i Power+. Materiały Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych.
15
16
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mych, którzy o doktorze Psarskim wypowiadali się zawsze z największym szacunkiem i wdzięcznością.
Chciałbym też przez to powiedzieć, że powstanie i historia szkoły to: idea,
ciąg zdarzeń i okoliczności, systematyczna i przemyślana praca wywodząca się
z polskiego pozytywizmu, idei tak bliskiej doktorowi, bo chociaż odcinał się od
niej, kierując się ku ruchowi narodowemu, to całe jego życie w końcu i tak stało się
jej odzwierciedleniem. To przyjaźnie, które nawiązały się na gruncie czynienia
dobra wobec najsłabszych. To wreszcie ludzie, którzy rozumieli potrzebę takich
działań oraz niepowtarzalny duch patriotyzmu okresu II Rzeczypospolitej, którego
wcześniej ani później nie udało się wytworzyć, a do którego nawiązywał ruch Solidarności roku 1980. Dziedzictwo Doktora zawiera się w codziennej pracy szkoły,
a społeczność szkolna swoją placówkę widzi jako:
I.
Szkołę, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze
osobistej nauczycieli, uczniów, rodziców, na wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
II. Szkołę, w której uczy się młodzież miłości do „dużej” i „małej” Ojczyzny,
szacunku do narodu polskiego, jego tradycji i kultury.
III. Szkołę, w której pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów.
IV.
Szkołę, w której uczeń szanuje rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom.
V.
Szkołę, w której nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni,
cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców.
VI.
Szkołę, w której nauczyciele mają zabezpieczone warunki do podnoszenia
kwalifikacji i rozwoju osobistego.
W pracy wychowawczej naszym uczniom chcemy zaszczepić przekonanie, że
są wartości, które mimo upływu lat nie zdewaluowały się i to one zdecydowały, że
postać Doktora jest wielka i ważna, a my jesteśmy dumni, że jest on naszym Patronem. Ta prawda jest szczególnie ważna w naszych czasach, w których tak często
słyszymy o „kryzysie autorytetów”.
Kierując się dobrem młodzieży, w szkole stwarzamy warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego. W ramach działalności pozalekcyjnej pracujemy
z uczniami uzdolnionymi, jak i z uczniami mającymi kłopoty w nauce, poprzez
organizację zajęć wyrównawczych i innych form pomocy doraźnej oraz zapewnienie pomocy i opieki psychologiczno-pedagogicznej. Zapewniamy również różnorodne formy pomocy materialnej. Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju zdolności
oraz zainteresowań uczniów, organizując koła zainteresowań oraz różne konkursy
międzyszkolne: poetycki „To lubię”, matematyczny „Pomyśl, jak można rozwiązać
inaczej”, matematyczno-przyrodniczy „Symbioza”, języków obcych „Konkurs
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wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych”, sportowe „Metalówka CUP”,
„Turniej koszykówki im. Henryka Brzostka”, „Szkoła moich marzeń” – dla
uczniów szkół ostrołęckich i powiatu. Ze szczególną troską szkoła zajmuje się
wychowaniem patriotycznym, poprzez które kształtuje postawy, uczy tolerancji
i szacunku dla drugiego człowieka 18.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ze swą prawie 100-letnią tradycją wpisał się
na trwałe na karty historii Ostrołęki, a nawet i Polski, bo to jedna z najstarszych
szkół zawodowych w naszym kraju. Zmieniając przez ten czas swe oficjalne nazwy
– od Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej do Zespołu Szkół Zawodowych – służyła temu miastu, kształcąc wysoko kwalifikowane kadry dla gospodarki narodowej.
Należy chylić czoło przed Doktorem oraz całymi pokoleniami wychowawców, nauczycieli i pracowników, z niezwykłą czcią pamiętając o tych, którzy już
odeszli.
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Małgorzata Parzych
ADAM CHĘTNIK – PREKURSOR PRACY ORGANICZNEJ
NA KURPIOWSZCZYŹNIE
O Adamie Chętniku, jednym z najwybitniejszych regionalistów polskich, napisano już wiele prac i artykułów, podkreślając jego wielkie zasługi dla utrwalenia
dziedzictwa kulturowego Kurpiów. W niniejszym artykule postaram się spojrzeć
na twórcę Muzeum Wsi Kurpiowskiej w Nowogrodzie z perspektywy dziewiętnastowiecznych haseł pracy organicznej i pracy u podstaw.
Każdy, kto chociaż trochę poznał działalność i dokonania Adama Chętnika, na
pytanie, czy można o nim mówić jako o kimś, kto wcielał w życie hasła pracy organicznej i pracy u podstaw, w pierwszym odruchu odpowie, że tak. Gdybyśmy
jednak chcieli dokładnie dowiedzieć się, w czym przejawiał się ów „pozytywistyczny” duch w całokształcie działań podejmowanych przez Adama Chętnika,
mielibyśmy niejaką trudność. Wynika ona przede wszystkim z definiowania, czym
jest praca organiczna i praca u podstaw.
Idea pracy organicznej narodziła się w latach 20. i 30. XIX wieku na terenie
zaboru pruskiego, gdy w wyniku działań władz zaborczych – mających na celu
wzmocnienie żywiołu niemieckiego a ograniczenie możliwości rozwojowych Polaków – najbardziej postępowe elity dostrzegły potrzebę przygotowania społeczeństwa polskiego do przeciwstawienia się polityce pruskiej. Teoretyczną wykładnię
idei pracy organicznej odnaleźć można w filozoficznych pismach dwóch myślicieli
– Augusta Cieszkowskiego i Karola Libelta. Porównywali oni ciało ludzkie, złożone z wielu członków, do bytów zbiorowych, takich m.in. jak społeczeństwo:
Bo też do organizmu społeczeństwa równie jak do organizmu ciała naszego
dadzą się zastosować pełne głębokości słowa św. Pawła do Koryntów: „Acz
wiele jest członków, ale jedno ciało. Nie może też rzec oko ręce: Nie potrzebuję cię. Albo też głowa nogom: Nie potrzebuję was. […] Bóg tak wspólnie
umiarkował ciało[…], aby nie było rozerwania w ciele, lecz żeby jedne
członki o drugie wzajemnie staranie miały”1.
W rozumieniu autora poszczególne członki ciała to oczywiście warstwy społeczeństwa, których harmonijny rozwój i współdziałanie gwarantują ojczyźnie
rozwój i dobrobyt.

1

Cyt. za A. Hinc, M. Praczyk, Praca organiczna teoria i praktyki, s. 23.
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Według twórców idei pracy organicznej wcielanie jej założeń w życie miało
odbywać się przez konkretne działania propagujące określone wartości. Przede
wszystkim bardzo wysoko ceniono pracę, która była warunkiem polepszenia bytu
materialnego, co w konsekwencji prowadzi do większej wolności i niezależności –
zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Często praca była też propagowana z ideą
poświęcenia i działania dla dobra ogółu.
Duże znaczenie przypisywano również oświacie. Dzięki wykształceniu poszczególni ludzie – a w konsekwencji cały społeczny organizm – oswobadzali się
ze zniewolenia duchowego. Podniesienie poziomu wykształcenia gwarantowało
większe uświadomienie wszystkich warstw społecznych zarówno pod względem
narodowym, jak i ogólnospołecznym. Oświata służyła w ten sposób budowaniu
organicznej jedności narodowej 2.
W opinii organiczników równie istotną sprawą było uczynienie społeczeństwa
polskiego bardziej nowoczesnym. Chodziło tutaj o stworzenie warunków ekonomicznych i oświatowych do wykształcenia się klasy średniej i inteligencji. W ten
sposób polskie społeczeństwo odeszłoby od anachronicznej struktury rodem
z XVIII wieku.
Według rozumienia organiczników społeczeństwo to związek rządzonych
i rządzących, w którym różne warstwy społeczne współdziałają ze sobą dla dobra
ogółu, czyli można tu mówić o solidaryzmie społecznym. To kolejna wartość wysoko ceniona w programie pracy organicznej.
Jeszcze jednym ważnym wyznacznikiem programu pracy organicznej, o którym piszą badacze, było inicjowanie powstawania różnego rodzaju towarzystw 3.
Grupowanie się ludzi w stowarzyszenia – zdaniem organiczników – wzbogaca
naród gospodarczo, a przede wszystkim buduje więzi społeczne nowego typu –
oparte nie na zależności, ale współodpowiedzialności i wspólnym celu.
W szczególnych warunkach, w jakich znajdowała się Polska w XIX wieku –
czyli braku państwowości – praca organiczna stała się tak naprawdę formą działalności społecznej pozwalającą utrzymać tkankę narodową. I nie chodzi tu o stereotypowe przeciwstawienie idei walki zbrojnej idei pracy organicznej i pracy u podstaw, ale o właściwe zrozumienie, czym było wcielanie w życie organicznikow2

Warto tutaj przypomnieć zaangażowanie Karola Libelta w tworzenie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego, którego celem było
wsparcie kształcenia ubogiej młodzieży z terenu zaboru pruskiego. W Statucie tej organizacji czytamy: wydobyć z mas ludu zdatną młodzież, a wykrywszy jej talenta, obrócić ją na
pożytek kraju, dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształcenia, jest celem zawiązującego
się towarzystwa. Cyt. za R. Kozłowski, Idea „pracy organicznej” w poglądach Karola
Libelta, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1982, nr 3, s. 94.
3
Libelt już w 1840 roku opublikował rozprawę Towarzystwa i towarzyskość, por. tamże,
s. 89–90.
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skich haseł. Można śmiało stwierdzić, że dzięki pracy organiczników odbudowa
Polski po 1918 roku była po prostu możliwa.
Dorota Plucińska w artykule Adam Chętnik, Józef Psarski – dwie wizje formowania tożsamości narodowej i lokalnej na Kurpiach 4 pisała:
Natomiast kontekst pozytywistyczny, traktowany obiegowo w podobnie
uproszczony sposób jako formę zaangażowania w pracę organiczną i u podstaw, można rzeczywiście dostrzec w początkowej fazie działalności Adam
Chętnika. Jednak postawa pozytywistyczna to nie tylko kult pracy, ale również pewien paradygmat myślowy: przekonanie, że działania na rzecz społeczeństwa przyniosą zamierzony skutek, praca jest wartością społeczną,
a rozwój ekonomiczny wykładnią postępu intelektualnego społeczeństwa. To
pozytywistyczne tło (organicystyczne) dla działalności autora „Chaty kurpiowskiej” wydaje się zbyt ograniczające, Chętnik bowiem pracował najpierw z myślą o krzewieniu oświaty i kultury na wsi, a następnie pragnął budować tożsamość Kurpiów poprzez samopoznanie, służące w konsekwencji
afirmatywnej znajomości własnej kultury i tradycji 5.
Można się oczywiście z autorką zgodzić. Nie da się życiowych dokonań Adama Chętnika zamknąć w haśle pracy organicznej, ani też uznać, że urodzony
w roku 1885 działacz inspirował się tylko i jedynie hasłami filozofów pozytywistycznych. Dorota Plucińska pisze, że zgoła inne prądy myślowe determinowały
działalność twórcy Skansenu w Nowogrodzie 6, wskazując na programy ugrupowań
politycznych końca XIX wieku: narodowego, chrześcijańskiego i ludowego.
Stwierdza też, że hasła pracy organicznej i pracy u podstaw kształtowały przede
wszystkim postawę młodego Chętnika 7, i podkreśla, że był on w pełni świadomym
i światłym obywatelem, który mógł kształtować innych, wpływać na lokalną społeczność 8. Wypada zgodzić się z Dorotą Plucińską, że wpisywanie bogatego dorobku życia Adama Chętnika w ramy haseł pracy organicznej nie odda rzeczywistej wartości i złożoności jego dokonać, ale wydaje się zasadnym poszukać wpływów owych idei na postawę i wybory najsłynniejszego badacza Kurpiowszczyzny.
Niemożliwe jest bowiem, by się z owymi prądami myślowymi nie zetknął.

D. Plucińska, Adam Chętnik, Józef Psarski – dwie wizje formowania tożsamości narodowej i lokalnej na Kurpiach, [w:] „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, 2015, nr 2, s. 9–27.
5
Tamże, s. 13–14.
6
Por. tamże s. 15.
7
Tamże, s. 15.
8
Tamże, s. 12.
4
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Stefan Kieniewicz pisał, że problem pracy organicznej pojawił się przed społeczeństwem polskim, zanim jeszcze nadano mu tę nazwę 9, ponieważ po utracie
niepodległości wielu światłych Polaków wszelkimi sposobami starało się ochronić
dorobek kulturalny ojczyzny i podtrzymywać narodową tożsamość. Zgadzam się
z Romanem Kozłowskim, że w Polsce ruch organiczny trudno zamknąć tylko
w hasłach właściwych dla reszty Europy – działalności mającej na celu rozwój
gospodarczo-oświatowy społeczeństwa, bo działaniom tym nadawano sens dodatkowy – wzmocnienie polskiego społeczeństwa tak, by ziściły się marzenia o wolnej ojczyźnie.
W rodzinie Chętników tradycje narodowe i patriotyczne były bardzo żywe
i pielęgnowane. Dziadek Adama – Ludwik Fliszkowski – walczył w powstaniu
styczniowym 10, a ojciec – Wincenty Chętnik – zamieszkał w Nowogrodzie, bowiem opuścił swoją rodzinną wieś Mątwicę, nie mogąc pogodzić się z faktem, że
została ona oddana rosyjskiemu generałowi Szachowskiemu za zasługi w tłumieniu
powstania styczniowego w Królestwie Polskim 11. Pan Wincenty wyjeżdżał zarobkowo do Anglii, prenumerował polskie czasopisma: „Gazetę Świąteczną”, „Zorzę”
oraz pismo codzienne „Polak – Katolik” 12. Adam Chętnik miał więc w ojcu przykład zaangażowania społecznego i patriotycznego. To bez wątpienia pan Wincenty
najbardziej wpłynął na życiową postawę przyszłego etnografa. I słusznie zauważa
doktor Plucińska, że Chętnik, jako w pełni świadomy i światły obywatel, mógł
kształtować innych w swoim środowisku 13. Właśnie owa świadomość potrzeby
działalności społecznej, kształtowania społeczności – można powiedzieć budowania organizmu społecznego – w wymiarze lokalnym – to bez wątpienia idee i wartości, w których można się dopatrzyć ech haseł pracy organicznej i pracy u podstaw, znanych mu na pewno z rodzinnych przekazów, a przede wszystkim ze wzorów działania. To Wincenty Chętnik organizował pierwsze polskie stowarzyszenia
w Nowogrodzie (Ochotniczą Straż Pożarną) i działał w ruchu spółdzielczym 14.
Należy w tym miejscu wspomnieć o założonej przez niego cegielni. Zakład ten stał
się źródłem utrzymania dla niektórych ludzi miejscowych. Na przekór wielowiekowej tradycji chłopskiej, by ziemi dokupować – nie zawahał się trochę ziemi
sprzedać, by zainwestować w cegielnię. Można powiedzieć: nie sentymenty, ale

S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa
1964, s. 11.
10
M. Pokropek, Adam Chętnik badacz Kurpiowszczyzny. Życie i twórczość publicystycznonaukowa oraz działalność muzealna i oświatowa, Ostrołęka 1992, s. 11.
11
Tamże, s. 9.
12
Tamże, s. 10.
13
D. Plucińska, Adam Chętnik… s.12.
14
M. Pokropek, Adam Chętnik… s. 10.
9
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rozwój ekonomiczny stawiał na pierwszym miejscu. Taki wzór działania obserwował przyszły autor Krótkiego przewodnika po Kurpiach.
Adam Chętnik przez całe swoje życie tym wyznaczonym przez przodków śladem podążał. Bardzo wierzył w siłę różnego rodzaju towarzystw. Dostrzegał ich
wielką wartość w kształtowaniu i kształceniu przede wszystkim młodego pokolenia, stąd jego zaangażowanie w promowanie drużyn strzeleckich i harcerstwa 15.
Z dumą pisał w zakończeniu swoich wspomnień Jak się lud budził…, że w Nowogrodzie utrwalił się ruch oświatowy i kulturalny, a na potwierdzenie swoich słów
wymienił następujące placówki i instytucje: sklepy i spółki spożywcze, straż ogniową, Macierz Szkolną z biblioteką 16 i czytelnią, kasę pożyczkowooszczędnościową, Dom Ludowy, piekarnię spółdzielczą i spółkę handlu zbożem 17.
Dążność do organizowania ludzi wokół ważnych idei – tak podkreślana i ceniona przez organiczników – była również charakterystycznym rysem działalności
Adama Chętnika. Działał w Towarzystwie Macierzy Szkolnej i Towarzystwie
Oświaty Ludowej, był bardzo aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 18. W czasie kursów pedagogicznych poznał dobrze Kazimierza Kulwiecia – prezesa PTK – od którego przejął program krajoznawstwa polskiego
i czynnie wcielał go w życie. Głównym założeniem owego programu było kształcenie młodzieży w zakresie geografii, przyrody, historii i kultury swojego regionu,
następnie ziemi ojczystej i narodu.
Działalność Adama Chetnika w Towarzystwie Krajoznawczym zaznaczyła
się co najmniej w trzech dziedzinach: organizowanie kół krajoznawczych
młodzieżowych, szkolnych, wiejskich (regionalnych) i żywe w nich uczestniczenie poprzez urządzanie wycieczek, organizowanie muzeów regionalnych
i publicystyki krajoznawczej. Były to działania ściśle ze sobą powiązane
o wspólnej idei lepszego poznawania swojego regionu i kraju 19.
Por. M. Pokropek, Adam Chętnik i jego zasługi dla regionu kurpiowskiego [w:] „Rocznik
Białostocki” nr 6, 1966 r., s.13.
16
Tutaj warto dodać, że pierwszą samodzielną akcją Adama Chętnika, wówczas osiemnastoletniego, było założenie z własnych oszczędności i składek młodzieży pierwszej polskiej
biblioteki w Nowogrodzie. Por. Pokropek M., Adam Chętnik i jego zasługi…, s. 12.
17
Chętnik A., Jak się lud budził. Przyczynek do dziejów naszej oświaty narodowej. Wspomnienia z lat 1904–1906, Warszawa 1919, s. 49.
18
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK), stowarzyszenie osób zainteresowanych krajoznawstwem, zał. W 1906 r. w Warszawie; organizowało wycieczki i odczyty,
zajmowało się ochroną przyrody i zabytków, budowało i prowadziło schroniska i muzea
regionalne; wydawało m.in. mies. „Ziemia” (od 1910) oraz młodzież. pismo „Orli Lot” (od
1920); do wybitnych działaczy PTK należeli: A. Janowski, K. Kulwieć, M. Wisznicki;
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polskie-Towarzystwo-Krajoznawcze;3959969.html,
[dostęp 2.09.2020 r.]
19
M. Pokropek, Adam Chętnik. Badacz Kurpiowszczyzny, s. 17.
15
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Adam Chętnik podkreślał wagę wzbudzania patriotyzmu wśród młodych ludzi, najpierw tego lokalnego, by zrozumieli, iż ich region jest częścią większej
całości – Ojczyzny, o którą należy się troszczyć 20. W tych przekonaniach widoczna
jest organiczna myśl, że społeczeństwo jest żywym organizmem. Stworzą i rozwiną go ci, którzy poczują się częścią owej większej całości. Kiedy poznaje się działania Adama Chętnika, to od razu uderza jego zapał do pobudzania innych do działania, do organizowania się, by we wspólnocie pracować na rzecz dobra wspólnego. W jednym z numerów „Gościa Puszczańskiego” tak zachęcał do wstępowania
w szeregi Towarzystwa Krajoznawczego:
Zapisujcie się na członków Towarzystwa Krajoznawczego w Nowogrodzie.
Odział ten, zwany odziałem Kurpiowskim, zatwierdzony jest przez rząd
z prawem działalności na całym terenie Puszczy. Odział urządza oraz urządzać będzie odczyty i pogadanki z obrazami latarni projekcyjnej, wycieczki
i badania krajoznawcze, pokazy, zdjęcia fotograficzne z okolic puszczańskich
itd. (…) Wszyscy światli obywatele i przyjaciele Puszczy, wszyscy inteligentniejsi mieszkańcy rozumiejący doniosłość pracy krajoznawczej powinni zapisać się na członków Oddziału 21 .
Tego, jak wielką rolę przypisywał Adam Chętnik działaniom zespołowym,
dowodzi powołanie przez niego jesienią 1919 roku Związku Puszczańskiego. Wierzył, że dzięki temu stowarzyszeniu podźwignie się Kurpiowszczyzna. W „Gościu
Puszczańskim” datowanym na październik–listopad 1919 czytamy:
Na Puszczy naszej czeka nas wielka praca. Trzeba się odbudować, podźwignąć zrujnowane gospodarstwa i przemysł, podnieść upadły handel, oświecać i uczyć ciemną ludność. Trzeba się zbliżyć do naszych braci Mazurów
pruskich, poznać ich przeszłość i ich życie, starać się przez zbliżenie się do
nich przynieść korzyść sprawie plebiscytowej, a przeto i sprawie Polski. Musimy też poznać braki miejscowe, wyrzucać co złe i szkodliwe, a wprowadzać
co nas podniesie i umocni. Zakątek nasz Puszczański jest biedny, ciemny
i opuszczony, ale nie trzeba mu dać zmarnieć do reszty. Praca to wielka i jeden człowiek tego nie zrobi. Toteż sprawy oświatowe, społeczne i gospodarcze ujmie po części w swoje ręce Związek Puszczański 22.

Por. tamże, s. 18. Szeroko i wnikliwie o zasługach Adama Chętnika pisał J. Kijowski
w artykule Wkład Adama Chętnika w tworzenie i rozwój ruchu młodzieżowego na Kurpiowszczyźnie, [w:] „Zeszyty Naukowe OTN im. Adama Chętnika”, Ostrołęka 2010,
s. 67–74.
21
„Gość Puszczański: gazeta Kurpiów: miesięcznik oświatowy, gospodarczo-społeczny
i krajoznawczy z obrazkami”, 1921, nr 2, s. 7.
22
„Gość Puszczański” nr 12–13, 1919, s. 1.
20
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W apelu tym bez trudu odnajdujemy znane nam hasła organiczników. W pracy Związku na plan pierwszy zostają wysunięte oświata i sprawy gospodarczospołeczne. Gdyby nie nawiązanie do plebiscytu śmiało można by uznać ten tekst za
jeden z programów licznych towarzystw powoływanych w pierwszej połowie
dziewiętnastego wieku.
Wśród haseł pracy organicznej podkreślano ważną rolę solidaryzmu społecznego. Niejednokrotnie w pismach Chętnika odnajdziemy nawoływania do współpracy z rządem w celu obrony odzyskanej ojczyzny. Bardzo wymowny jest zapis
ze statutu Związku Puszczańskiego:
Pośredniczyć z rządem w sprawach miejscowych. Zwalczać obojętność ludności w stosunku do obowiązków obywatelskich względem Państwa Polskiego 23 i władz swoich. Współdziałać z władzami rządowemi w sprawach, których rząd sam bez pomocy społecznych sił miejscowych nie zawsze daje sobie radę lub, nie znając stosunków, popełnia błędy i krzywdzące ludność
uchybienia. Naprawiać stosunki z władzami leśnymi 24.
W ocenie Chętnika umiejętność samoorganizowania się obywateli była oznaką postępu społecznego. Gwarantowała również rozwój ekonomiczny, a w konsekwencji uniezależnienie się gospodarcze kraju. Pisał w „Zorzy”:
A przecież taki przemysł drzewny mógłby nam i krajowi przynieść ogromne
zyski gdybyśmy tylko sami wzięli go w swoje ręce. Drzewo nasze wywożone
z kraju rozchodzi się poza granicami i bogaci obcych nam kupców, a my, patrząc na to, zupełnie nie myślimy, że wzbogacamy swa krwawicą Niemców,
którzy za naszą pracę kręcą bicze na nas 25.
Na łamach czasopism, których był redaktorem, niejednokrotnie apelował o to,
by ludzie poszukiwali wiedzy na temat nowoczesnego gospodarowania, by nie bali
się nowości. Pozwolę sobie zacytować fragment artykułu, w którym przekonywał
o opłacalności hodowli ryb:
Niech każdy światły człowiek stara się, aby robić na każdym miejscu to, co
przysparza bogactw krajowi, co przyczynia się do dobrobytu i szczęścia
mieszkańców. A więc – kto może – niech zakłada u siebie hodowlę ryb. Nowe
to i niewyzyskane do tej pory pole pracy i przemysłu gospodarstwa naszego
podźwignęłoby nas o szczebel wyżej na polu pracy kulturalnej, a i zyski niejednemu dałyby dobre. Pomyślmy więc o tem i nie czekajmy, aż nam ostateczna bieda w oczy zajrzy 26.

23

Pisownia oryginalna.
„Gość Puszczański” nr 5, 1920, s. 8.
25
A. Chętnik, Przemysł drzewny nad Narwią, [w:] „Zorza” nr 6, 1910, s. 85.
26
A. Chętnik, W sprawie gospodarstw rybnych, [w:] „Zorza” nr 34, 1910, s. 533.
24
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Ciekawe, a przy tym niezwykle charakterystyczne dla Chętnika oraz twórców
i działaczy ruchu organicznego, jest przekonanie, że rozwój ekonomiczny gwarantuje rozwój kulturalny. Fundamentem zaś rozwoju społecznego jest oświata. Według Adama Chętnika ekonomia, kultura i oświata są ściśle ze sobą zespolone. Stąd
jego zaangażowanie w organizowanie szkół i organizacji młodzieżowych. Ponadto
upominał się o równouprawnienie w dostępie do edukacji dziewcząt, szczególnie
tych pochodzących ze wsi.
Szkoda to wielka, bo w dzisiejszych czasach, kiedy praca oświatowa ogarnia
wszystkie warstwy bez różnicy stanów, kiedy każdy rozumny obywatel naszej
ziemi wie, że przez oświatę zdobędziemy dobrobyt i bogactwo, a razem siłę
i moc niezbędne do walki z losem – nie powinno być różnicy w kształceniu
między mężczyzną, kobietą 27.
W dokonaniach Adama Chętnika bez wątpienia na plan pierwszy wysuwa się
jego działalność jako etnografa, tego, który utrwalił i opisał dorobek kulturowy
Kurpiów. Badacze podkreślają jednak również społeczny wymiar działalności
twórcy Skansenu w Nowogrodzie. W wolnej już Polsce wiele uwagi poświęcał
Chętnik konieczności wspomagania rozwoju ekonomicznego Kurpiowszczyzny.
Pisał w rozprawie O Kurpiach:
Podniesienie oświaty i dobrobytu puszczy to bogactwo znacznej połaci kraju
naszego, to zmniejszenie ciężaru okolicom innym, to wreszcie odniemczenie
sąsiednich Mazurów Pruskich, na których Kurpie mogliby dodatnio oddziaływać 28.
Nie ulega wątpliwości, że w bogactwie aktywności Adama Chętnika bez trudu
odnajdziemy pierwiastek myśli organiczników. Należy podkreślić, o czym pisałam
już wcześniej, że w polskiej rzeczywistości końca wieku XIX, przed odzyskaniem
niepodległości, ale również w czasie kształtowania się polskiej państwowości
w okresie międzywojennym, wszelka działalność łączyła się z myślą patriotyczną.
Sam Dezydery Chłapowski, prekursor pracy organicznej, mawiał: kiedy kto kocha
swój kraj […] to nie tylko o tem myśli, aby z niego ciągnąć zysk, ale i o tem, jak go w
granicach swojej działalności i pracy podnieść, upiększyć, ozdobić, uszlachetnić 29.
Tym celom życie swoje podporządkował Adam Chętnik. Nie ustawał w wysiłkach, by rodzimy region stał się dobrze rozwiniętą ekonomicznie częścią Polski.
Troszczył się o morale Kurpiów 30 i ich zdrowie fizyczne. Wiele wysiłku wkładał
A. Chętnik, Kształćmy dziewczęta, [w:] „Zorza” nr 38, 1910, s. 594.
Cytuję za H. Syska, Adam Chętnik, Warszawa 1969, s.126.
29
https://tytus.edu.pl/2020/02/06/przedsiebiorczosc-w-sluzbie-ojczyzny-jak-dzialaliwielkopolscy-organicznicy/ [dostęp 01.09.2020].
30
Często pisał o pladze pijaństwa, o złym wpływie emigracji na poziom moralny Kurpiów.
Por. Jak emigracja wpływa na rolnictwo w kraju, „Zorza” nr 33 s. 520–521.
27
28
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w organizację szkół, by podnieść poziom oświaty na Kurpiach. Wierzył, że człowiek wykształcony, to człowiek zdolny do samodzielnych refleksji, człowiek, który nie boi się być wolnym. To również człowiek, który troszczy się o sprawy zbiorowości – lokalnej i narodowej.
Ta troska o wzmocnienie tożsamości narodowej to stały problem podnoszony
przez Chętnika w licznych artykułach i broszurach. Nie chodziło mu tylko i wyłącznie o partykularny interes regionu, z którym był związany poprzez urodzenie
i przywiązanie. To, co robił lokalnie, miało służyć Polsce, polskiemu społeczeństwu.
Potwierdzenie takiego podejścia znajdziemy chociażby we wstępie do wspomnień, które ukazały się drukiem w roku 1919.
Po nieszczęśliwym roku 1863, po cichej rozpaczy, smutku i apatii, nastały lata
odrodzenia się ogólnego i otrząśnięcia z chorobliwej martwoty. Zbudził się i nasz
lud wiejski z letargu. Nie pomogły kary i knuty, zakazy i szkoły „kacapskie”; wieś
otrząsnęła się z tych śmieci, przestała całować strażników po łapach i zwróciła się
w stronę, gdzie pokazywano jej znękaną, ale swoją ojczyznę – Polskę. Lud nie znał
dotąd Polski – znał ją jako złą macochę, jako gniazdo „miateżników”, jako wreszcie „kraj Przywiślański”, którego królem Polski jest „batiuszka” car prawosławny.
Toteż z początku odnosił się do prawdziwego oblicza swej ojczyzny z niedowierzaniem i ciekawością. Ale gdy poznał prawdę lepiej, gdy zrozumiał swoje i ojczyzny
krzywdy wielkie, gdy umiał już odróżnić wrogów i katów swej ziemi od jej prawdziwych synów – ukochał ją jak matkę i, jak w obraz święty, patrzał w wizerunek
Orła Białego.
Praca po wsiach była niezmiernie utrudniona, ze względu na podejrzliwe oczy
policji rosyjskiej, niemniej jednak udało się przezwyciężyć trudności i wejść na
drogę prostą i trwałą – prawdziwej oświaty narodowej. Lud chwytał podawane mu
pisma, czytał je z chciwością, organizował z zapałem; lud oświecał się, mężniał
i krzepł duchowo 31 .
Oczywiste jest, że w czasach, w których przyszło żyć i działać Adamowi
Chętnikowi, idea pracy organicznej nie były nowinką, ale ugruntowaną ideą. On
zaś sam wpisał się w poczet tych, którzy wybrali patriotyzm pracy i zadanie swoje
wykonywali mistrzowsko. Kiedy popatrzymy na ogrom inicjatyw – liczbę publikacji 32, ilość zbiorów muzealnych, działalność polityczną – i uświadomimy sobie, że
jest to wszystko zasługą jednego człowieka, przekonamy się, ile znaczy wybitna
jednostka w społecznym organizmie.
A. Chętnik, Jak się lud budził. Przyczynek do dziejów naszej oświaty narodowej. Wspomnienia z lat 1904–1906, Warszawa 1919, wstęp.
32
Por. J. Gołota, Adam Chetnik – etnograf, społecznik, badacz, [w:] Działalność i dokonania Adama Chętnika oraz ich wpływ na rozwój Kurpiowszczyzny, Ostrołęka 2020, s. 41–44.
31
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REGIONALIZM OTWARTY
JAKO PRACA ORGANICZNA NA POGRANICZU
Wprowadzenie
Chociaż praca organiczna to pojęcie z XIX w., wydaje się, że nie straciła ona
na swojej aktualności także i w pierwszych dekadach wieku XXI. Naturalnie, trudno porównywać działania oświatowe i gospodarcze z okresu zaborów do aktywności różnego rodzaju społeczników po 1989 r., lecz bezsprzecznie obie te formy
aktywności łączą oddolny charakter i nakierowanie na pracę wśród społeczności
lokalnych. Z tego też powodu za jedną z form pracy organicznej można uznać ruch
regionalistyczny. Popularyzacja historii, tradycji czy kultury konkretnego skrawka
ziemi nie tylko bowiem przyczynia się do poszerzania wiedzy o „małej ojczyźnie”,
lecz przede wszystkim prowadzi do wzmocnienia lokalnej tożsamości oraz budowy
społeczeństwa obywatelskiego. Są to zadania szczególne bliskie regionalizmowi
otwartemu, który rozwinął się w latach 90. XX w. na pograniczu polskoniemieckim. Tezą niniejszego artykułu będzie zatem uznanie regionalizmu otwartego za formę pracy organicznej, o politycznym i społecznym charakterze, prowadzonej przede wszystkim na obszarze pogranicza (nie tylko w znaczeniu geograficzno-politycznym). W celu jej udowodnienia wpierw zdefiniowano współczesne
rozumienie pracy organicznej i regionalizmu. Następnie dokonano analizy regionalizmu otwartego oraz przedstawiono przykładowe formy aktywności oddolnej inspirowane tą ideą. Intelektualne podstawy regionalizmu otwartego, które zostały
zawarte w tekstach publikowanych w czasopismach regionalnych i ogólnokrajowych, a także w postaci zwartej, posłużyły do analizy treści.
Aktualność pracy organicznej w XXI wieku
Praca organiczna to termin, który rodzima literatura przedmiotu powszechnie
utożsamia z wiekiem XIX i oddolnym procesem budowania tożsamości narodowej
oraz siły gospodarczej polskiego społeczeństwa 1. Zazwyczaj występuje on w opozycji do romantycznej tradycji insurekcyjnej, samemu czerpiąc z idei pozytywi1

Por. S. Kieniewicz, Problem pracy organicznej (1840–1890), VIII Powszechny Zjazd
Historyków Polskich, z. IV, Warszawa 1960, s. 169–204.
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stycznych. Zdaniem Ireny Pietrzak-Pawłowskiej w pracy organicznej tamtego
okresu można wyróżnić dwa główne nurty 2. Pierwszy z nich dotyczył działalności
gospodarczej, przejawiał się zatem w budowie nowych przedsiębiorstw i instytucji
finansowych, co w rezultacie prowadziło do ugodowej postawy politycznej. Drugi
nurt pracy u podstaw wykształcił się przede wszystkim wśród inteligencji i zawierał się w programie solidaryzmu klasowego, demokratyzacji życia politycznego
i edukacji. Szczególne uznanie praca organiczna zdobyła w Wielkopolsce – tam
zresztą się narodziła, jako konsekwencja podjętych w pierwszej połowie XIX w.
w Królestwie Pruskim reform gospodarczych i społecznych 3. U podstaw pracy
organicznej leżała chęć polskich elit przygotowania ludności polskiej do konkurowania z gospodarnością i przedsiębiorczością niemiecką lub choćby dorównywania jej kroku 4. Nic zatem dziwnego, że jej teoretycznych podwalin można doszukiwać się w pismach najważniejszych poznańskich myślicieli epoki – Augusta
Cieszkowskiego i Karola Libelta 5. Analizując ich pisma, Alina Hinc i Małgorzata
Praczyk wskazały fundamenty programu pracy u podstaw: praca, oświata, unowocześnienie społeczeństwa, solidaryzm społeczny oraz aktywizacja społeczna manifestująca się w tworzeniu towarzystw i wszelkiego rodzaju organizacji 6. Zdaniem
więc badaczek efektem pracy organicznej było wykształcenie takich postaw, które
obecnie uważa się za podwaliny społeczeństwo obywatelskiego.
O ile zatem praca organiczna przynależy do XIX wieku i tamtejszych uwarunkowań społecznych, politycznych i ekonomicznych, o tyle jej podstawy stanowiły i stanowią inspirację do działalności także w okresach późniejszych. Potrzeba
edukowania warstw społecznych, ich aktywizacji do działania nie zniknęła bowiem
wraz z odrodzeniem się państwa polskiego w 1918 r. Zdaniem Anny Topolskiej
koncepcja pracy organicznej ewoluowała i chociaż rozumiana w taki sposób jak
w czasach zaborów już nie istniała, to jej idee wciąż uważano za ważne i inspirujące zarówno w okresie międzywojennym, jak i w latach Polski Ludowej 7. Także
obecnie trudno uznać, aby postulaty przyświecające krzewicielom pracy u podstaw
zostały w pełni zrealizowane. Pisząc o pracy u podstaw w XXI wieku, publicysta
2

I. Pietrzak-Pawłowska, Praca organiczna wobec wielkokapitalistycznych przemian
w Królestwie Polskim, „Przegląd Historyczny” nr 54, s. 433.
3
P. Matusik, Idea pracy organicznej w Poznańskiem w dobie Karola Marcinkowskiego,
„Kronika Miasta Poznania” 1996, nr 3, s. 66–84.
4
A. Hinc, M. Praczyk, Praca organiczna. Teoria i praktyki, [w:] M. Praczyk, Poznań
w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, Poznań 2017, s. 21.
5
R. Kozłowski, Idea “pracy organicznej” w poglądach Karola Libelta, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1982, z. 3, s. 88.
6
Tamże, s. 24–25.
7
A. Topolska, Poprzez PRL. Współpraca, współdziałanie i etos pracy organicznej w epoce
PRL w Poznaniu (i Wielkopolsce), [w:] Praca organiczna…, s. 68–85.
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Andrzej Berezowski utożsamia ją z wolontariatem, rozumianym jako niekomercyjna działalność na rzecz społeczeństwa 8. Gruntowną analizę pracy organicznej
w obecnym stuleciu przeprowadziła także Anna Wolff-Powęska. Kultura pracy
organicznej stanowi bogate laboratorium doświadczeń, które dostarczać może
wiedzy, inspiracji i wyposażać na drogę w nowy wiek. Nowe, stare przykazania
wyznaczają jej kolejne przystanki – zauważa wybitna poznańska historyczka 9. Według niej do współczesnych zadań pracy u podstaw można zaliczyć: krzewienie
demokratycznej kultury politycznej, wspieranie integracji europejskiej, budowanie
i umacnianie więzi z małą ojczyzną, upowszechnianie wiedzy, aktywizację obywatelską, działanie na rzecz przebaczenia i pojednania oraz wspieranie wielokulturowości i wieloetniczności jako nawiązania do wcześniejszych okresów polskiej
państwowości 10.
Ruch regionalistyczny
Uwzględniając współczesne fundamenty pracy organicznej, wskazane przez
Wolff-Powęską, za jej przejaw można uznać ruch regionalistyczny. Nie było bowiem przypadku w fakcie, że regionalizm jako idea i praktyka społecznokulturowa wykształcił się w tym samym czasie, co zręby pracy u podstaw, czyli
w połowie XIX w. Co więcej, spośród wszystkich części Polski pozostającej pod
rozbiorami, najpełniej rozwinął się w Wielkopolsce, gdzie świadomość znaczenia
oddolnego działania dla rozwoju społeczeństwa zyskała szczególną popularność.
Chociaż zatem wzrost zainteresowania tym, co lokalne, dał się zauważyć w całej
ówczesnej Europie, to rodzima odmiana regionalizmu odznaczała się szczególnym
charakterem narodowotwórczym 11. Jak zaznacza Ryszard Kowalczyk, ówczesny
regionalizm był silnie powiązany z sytuacją społeczną, ekonomiczną i polityczną,
w jakiej znalazły się ziemie i społeczeństwo polskie po utracie niepodległości
i [funkcjonowaniu] we względnie nowych układach administracyjnych państw zaborczych, które przecież prowadziły własną, niekoniecznie spójną, politykę wobec
zajmowanych terytoriów i ich mieszkańców 12. W początkowej fazie swojego rozwoju, rozciągającej się od połowy XIX w. do początków Drugiej Rzeczypospolitej,
polski regionalizm nie wytworzył zinstytucjonalizowanych form w postaci instytucji czy masowych organizacji, koncentrując swoją uwagę na realizowaniu konkret8

A. Berezowski, Praca u podstaw w XXI wieku, „Tygodnik Solidarność” 2017, nr 35,
s. 28–29.
9
A. Wolff-Powęska, Dekalog pracy organicznej XXI wieku, „Zeszyty Naukowe” 2013,
nr 27, s. 73.
10
Tamże, s. 73–81.
11
B. Gołębiowski, Genealogia regionalizmu, „Tygodnik Kulturalny” 1969, nr 46.
12
R. Kowalczyk, Proces ewolucji regionalizmu w Polsce od oporu do ofensywy, „Studia
Środkowoeuropejskie” 2015, nr 2, s. 127–128.
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nych działań, jak np. wydawanie czasopism13. Pozostał on domeną inteligencji,
która coraz bardziej świadoma swojej roli zintensyfikowała działania na polu kultury, nauki i oświaty 14. Można zatem uznać tworzący się ruch regionalistyczny za
bezpośrednią emanację tendencji wyrażonych w programie pracy organicznej. Jak
trafnie zauważa Edward Chudziński, początków regionalizmu na ziemiach polskich
nie da się oddzielić od ruchów społecznikowsko-organicznikowskich, których podstawowym zadaniem było zastępowanie instytucji kulturalnych nieistniejącego
państwa polskiego w warunkach niewoli narodowej 15. Zarówno w odrodzonym
państwie polskim okresu międzywojennego, jak i w dobie PRL – uwzględniając
jaskrawe różnice między tymi dwiema państwowościami – regionalizm nabrał
konkretnego charakteru instytucjonalnego i ideologicznego, pozostał jednak
w dużej mierze ruchem oddolnym 16.
Przed przybliżeniem współczesnego regionalizmu i jego analizy pod kątem
idei pracy organicznej warto zastanowić się, co ten termin rzeczywiście oznacza.
Jeden z czołowych badaczy regionalizmu Henryk Skorowski trafnie zauważa, że
może on być traktowany jako fenomen historyczny, społeczny, kulturowy, polityczny i w takich też aspektach rozważany 17. Każda z dyscyplin nauk społecznych
i humanistycznych wydaje się definiować go odmiennie, często w opozycji do
pozostałych. Zdaniem Jacka Poniedziałka regionalizm dzieli się na poszczególne
typy w zależności od tego, który jego aspekt dominuje w konkretnym przypadku 18.
Na potrzeby niniejszego artykułu regionalizm będzie więc rozumiany jako ruch
społeczny oraz ideologia. W pierwszym przypadku dąży on do zachowania odrębności danego terytorium oraz uzyskania najlepszych warunków dla jego rozwoju,
zazwyczaj samoograniczający się w swoich żądaniach – w przeciwieństwie do ruchów autonomistycznych i secesjonistycznych – aby nie naruszać jedności państwa 19. Cel główny takiego ruchu to zachowanie odrębności kulturalnej poszczególnych regionów: ich tradycji, języka, stroju, obyczaju, architektury, krajobrazu
itp. [...] Wszystkie ruchy regionalistyczne – i to należy do ich istoty – domagają się
13

Tenże, Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce – pojęcie, ideowe postawy, cechy,
zadania, typy, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2, s. 67–92.
14
Tamże, s. 128.
15
E. Chudziński, Regionalizm w Polsce. Genealogia – fazy rozwoju – perspektywy, [w:]
E. Chudziński, Regionalizm. Idea – ludzie – instytucje, Warszawa 2013, s. 14.
16
Tamże, s. 28, 30.
17
H. Skorowski, Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, „Studia Theologica Varsavienisa” 1990, nr 2, s. 128.
18
J. Poniedziałek, Regionalizm i jego wymiary – zarys definicyjny, [w:] J. Poniedziałek
(red.), Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, Olsztyn 2015, s. 14–15.
19
E. Chudziński, Region – regionalizm – lokalizm. Pojęcia i konteksty, [w:] E. Chudziński,
Regionalizm…, s. 7.
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decentralizacji państwa, wzmocnienia samorządu terytorialnego oraz upodmiotowienia społeczności regionalnych i lokalnych20. Tak rozumiany ruch społeczny
opiera swoją działalność na ideologicznych aspektach regionalizmu. Jak wskazuje
Damian Kasprzyk, u ich podstaw znajdują się zasada pluralizmu politycznokulturowego i swoboda jego wyrażania w odniesieniu do społeczności lokalnych
i regionalnych 21. Nestor polskiego regionalizmu Anatol Jan Omelaniuk dodaje, że
regionalizm ma być przede wszystkim szczególną postawą wobec własnego regionu, ma być ideologią, która w regionalnych właściwościach kawałka ziemi upatruje cennych wartości, a jednocześnie wartości te chce rozwijać i strzec. Regionalizm
jest potrzebny dla kształtowania oblicza współczesnego społeczeństwa w zmienionych i nadal zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych22.
Polski regionalizm jako ruch społeczny rozwinął się w pełni po przełomie roku 1989. Demokratyzacja i pluralizacja życia politycznego, szczególnie w jego
wymiarze samorządowym, uwolniły potencjał lokalnych elit. Nauczyciele, bibliotekarze, dziennikarze, twórcy, duchowni i urzędnicy w oddolnym odruchu przystąpili do odkrywania przeszłości swoich małych ojczyzn, popularyzując ją zarazem
wśród całej społeczności lokalnej. Biorąc zaś pod uwagę znaczenie pamięci zbiorowej i świadomości wspólnoty dla kształtowania tożsamości 23, znaczenie ich aktywności daleko wykraczało poza ramy realizowania własnych zainteresowań czy
hobby, lecz miało charakter edukacyjny i społeczny. To właśnie dzięki nim lokalna
społeczność zyskiwała podmiotowość, stając się świadoma związków swojego
miejsca zamieszkania z historią, tradycją i kulturą narodową. Regionalistą jest
człowiek, który działając z pobudek altruistycznych, poznaje wybrany region, dostrzega, wydobywa i opisuje tkwiące w nim elementy unikalne, niekiedy przetwarza
je artystycznie, a odnalezione skarby umieszcza w światowym dorobku ludzkości –
tak definiuje siebie Paweł Pierściński, którego refleksje znalazły się wśród innych
opinii regionalistów zgromadzonych przez Damiana Kasprzyka 24. Jego zdaniem,
obok wspomnianych zadań, ruch regionalistyczny powinien także kultywować
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Tamże, s. 7.
D. Kasprzyk, Regionalizm, [w:] E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta,
Z. Kurcz, J. Makaro, N. Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Warszawa 2020, s. 329.
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A.J. Omelaniuk, Współczesny regionalizm polski, [w:] A. Taborski (oprac. i red.), Media
a regionalizm – kultura w mediach. Materiały z konferencji: Olsztyn 6 kwiecień 2002, Olsztyn 2002, s. 23.
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Por. L. Nijakowski, Polska polityka pamięci, Warszawa 2008.
24
P. Pierściński, Pochwała krajobrazów, [w:] D. Kasprzyk, Być regionalistą. Inspiracje,
autodefinicje, perspektywy, Łódź 2014, s. 81.
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najlepsze tradycje polskiej myśli patriotycznej oraz specyficzne idee krajoznawstwa 25. Podobnych głosów można znaleźć w cytowanej publikacji więcej.
W szerszym wymiarze regionalizm pozwala na przezwyciężenie peryferyjności miejsca, jego marginalizacji politycznej, kulturowej i gospodarczej 26. Ruch
regionalistyczny to zatem ruch pionierów, praktyków, ludzi z misją, jak pisze
o nich Krzysztof Czyżewski, założyciel Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach 27. Jego zdaniem dzięki aktywności lokalnych społeczników prowincjonalizm traci negatywne konotacje, zyskuje zaś kluczowe znaczenie w postrzeganiu współczesnego świata. Jak pisze, tymczasem dopiero prowincja stwarza
autentyczną możliwość penetrowania świata i jego współtworzenia, o czym można
było się przekonać po upadku systemu komunistycznego 28. Regionalizm wpływa na
tworzenie wspólnoty lokalnej nie tylko przez kształtowanie pamięci zbiorowej,
czyli działalność edukacyjną, ale także wpływa na lokalną kulturę polityczną. Innymi słowy, działalność regionalistów można ująć w ramy współczesnej pracy
organicznej.
Chociaż więc, jak zauważa Damian Kasprzyk, regionalista postrzegany jest
zazwyczaj jako badacz, działacz, animator, miłośnik, pasjonat, kolekcjoner, folklorysta, to warto także spojrzeć na niego jako na lidera lokalnej społeczności 29.
W zgromadzonych przez tego badacza ankietach sami regionaliści pojmują własną
działalność przede wszystkim jako pracę na rzecz najbliższego otoczenia. Jeden
z nich, Waldemar Brenda, pracownik lokalnego muzeum, zauważa, że regionalizm
(a może bezpieczniej mówić – patriotyzm regionalny lub lokalny?) może tworzyć
doskonałe warunki do koegzystencji dla świata polityki, kultury, biznesu i społecznikowskich pasji 30. W innej wypowiedzi regionalizm traktowany jest odkrywanie
przeszłości danego terenu, nie tylko dla świata zewnętrznego, ale przede wszystkim dla jego mieszkańców. Zbierając więc na jej [małej ojczyzny – przyp. aut.]
temat materiały, opracowując je i publikując w postaci artykułów czy książek, mam
poczucie »badania nieznanego«, »bycia odkrywcą« – pisze Andrzej Dwojnych,
badacz dziejów gminy Brudzeń Duży 31.
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Tamże, s. 81.
Por. T. Zarycki, Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2009,
s. 20.
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K. Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Sejny/ Krasnogruda 2017,
s. 29.
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Tamże, s. 31.
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D. Kasprzyk (red.), Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze, Łódź 2010, s. 8.
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W. Brenda, Regionalizm. Moje doświadczenia, pytania i wnioski, [w:] D. Kasprzyk
(red.), Ja – regionalista…, s. 31.
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A. Dwojnych, Apologia prowincji, [w:] D. Kasprzyk (red.), Ja – regionalista…, s. 35.
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Specyficzną odmianą regionalizmu jest tzw. regionalizm otwarty. Narodził się
on na początku lat 90. XX w., głównie w ośrodkach znajdujących się na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych, które do 1945 znajdowały się w granicach państwa niemieckiego 32. Zmienna przynależność polityczna tego obszaru, jak również
jego względna – w odniesieniu do pozostałych regionów Polski – wielokulturowość, przyczyniły się do wykształcenia tej autorskiej wersji regionalizmu. W swoich podstawach regionalizm otwarty odwoływał się do koncepcji „ojczyzny prywatnej”, którą Stanisław Ossowski definiował nie tylko jako określony obszar geograficzny i gospodarczy, ale także posiadający pewne wyjątkowe cechy kulturowe 33. Zarazem też regionalizm otwarty reprezentował nurt tzw. regionalizmu ponowoczesnego, opierającego się na innych przesłankach niż tradycyjne ujmowanie
tego pojęcia. Najpełniej tę nową formę regionalizmu zdefiniował pisarz Kazimierz
Brakoniecki, który w 1996 r. pisał: Nie ma już czegoś takiego, jak jedynie wierny
i obowiązujący kod wartości uniwersalnych, lecz wielowartościowość i płynność
licznych indywidualnych, regionalnych (w skali mikro i makro) źródeł stawania się
realności i człowieczeństwa. [...] W takim horyzoncie wolności politycznej i kulturowej [...], gdzie jest miejsce na lokalność i wszechświatowość, widzę przyszłość
ponowoczesnej literatury regionalnej, czyli po prostu ogólnoludzkiej 34. Chociaż
powyższy cytat odnosi się przede wszystkim do regionalizmu literackiego, dobrze
oddaje specyfikę działań podejmowanych również na niwie politycznej, społecznej
i kulturalnej. Z jednej bowiem strony skupiały się one na konkretnym miejscu, jego
historii i tożsamości, z drugiej – umieszczały go w szerokim kontekście globalnych
zmian i trendów. Innymi słowy, w tak rozumianym regionalizmie prowincja zachowywała swoje cechy, lecz zarazem następowało jej upodmiotowienie w świecie.
Jak już wspomniano, regionalizm otwarty zdobył uznanie przede wszystkim
na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Do najważniejszych ośrodków propagujących jego idee należały Olsztyn, gdzie powstała Wspólnota Kulturowa Borussia,
Sejny ze wspomnianym już Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”,
Wrocław i Ośrodek „Karta”, a także Szczecin, gdzie zorganizowało się środowisko
wydające czasopismo „Pogranicza”. Do tego grona należy również zaliczyć Lublin, który – choć odległy geograficznie – poprzez działalność Ośrodka „Brama
Grodzka” wpisywał się w nurt wielokulturowego pogranicza 35.
32

Por. R. Drozd, A. Sakson, Ziemie Odzyskane – Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005.
60 lat w granicach państwa polskiego, Poznań–Słupsk 2006.
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S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, s. 74–78.
34
K. Brakoniecki, Ponowoczesny regionalizm, „Nowy Nurt” 1996, nr 8, s. 1, 11.
35
Por. A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć, „Przegląd Zachodni” 2007,
nr 1, s. 23.
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Głównym zadaniem regionalizmu otwartego było przywrócenie prowincji tożsamości. Jeden z czołowych twórców i realizatorów regionalizmu otwartego Robert Traba nazywał go „praktyczną filozofią obywatelską” z tej racji, że zwracał się
on ku przyszłości, postulował odnajdowanie siebie w świecie poprzez otwartość
i jednocześnie identyfikację z miejscem, w wymiarze lokalnym i regionalnym; poprzez interaktywne spotkanie pamięci rodzinnej z zastanym dziedzictwem ‘nie naszym’ 36. W jednym ze swoich tekstów poświęconych regionowi otwartemu Izabela
Skórzyńska i Anna Wachowiak wskazały, że był on fundowany na terytorialnych
i historyczno-kulturowych komponentach tożsamości (a więc jako odwrót od tylko
geografii czy ekonomii), a także na dającej się już zaobserwować otwartości
wspólnot regionalnych i/ lub lokalnych na swobodny przepływ dóbr i informacji 37.
Przy czym działania nakierowane były na tworzenie tożsamości miejsca, która
często jeśli nie stała w bezpośredniej sprzeczności, to z pewnością nie wpisywała
się w tożsamość narodową.
Regionalizm otwarty i praca organiczna
Jak już wspomniano wcześniej, Anna Wolff-Powęska wyróżnia co najmniej
siedem fundamentów współczesnej pracy organicznej. Wśród nich znajdują się
działania na rzecz pogłębiania demokratyzacji życia politycznego i społecznego,
krzewienie tolerancji oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Przy czym biorąc pod uwagę tradycyjną definicję pracy organicznej, powinny to być działania
realizowane nie odgórnie, lecz oddolnie, przez członków społeczności lokalnej. Co
więcej, praca organiczna – na co wskazuje zarówno historia, jak i współczesność –
ma charakter wybitnie prowincjonalny, jako że właśnie peryferie polityczne, gospodarcze czy kulturowe były obszarem aktywności organiczników. Wydaje się
zatem, że regionalizm otwarty dobrze wpisuje się w powyższe założenia. Warto
zatem poddać analizie wybrane przykłady realizacji jego idei pod kątem właśnie
pracy organicznej.
Wśród wielu przykładów inicjatyw wpisujących się w regionalizm otwarty, na
szczególne wyróżnienie zasługuje Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”,
założony w Sejnach w 1991 r. Nie tylko ze względu na liczbę zrealizowanych projektów, ale także na jego położenie, które poniekąd wymusza uwzględnienie perspektywy prowincji, pracy na rzecz społeczności lokalnej, znajdującej się poza
zainteresowaniem dużych centrów miejskich. Pomysłodawca i jeden z twórców
36

Rozmowa z Robertem Trabą, dyrektorem Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, założycielem Wspólnoty Kulturowej Borussia, „Pomerania” 2013,
nr 4.
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I. Skórzyńska, A. Wachowiak, Region otwarty w kontekście sporu o pamięć polskich
ziem zachodnich i północnych, „Sensus Historiae” 2011, nr 4, s. 52–53.
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ośrodka Krzysztof Czyżewski podkreślał, że wybór miejsca na działalność ośrodka
nie był przypadkowy. Jak wspominał, podróżując do Sejn, docieraliśmy do miejsca, które pełne było nierozstrzygniętych spraw z przeszłości, konfliktów, tematów
tabu. Starając się zbliżyć do rzeczywistości, musieliśmy ciągle odwoływać się do
pamięci, która okazała się niezbywalną częścią współczesnego świata 38. Zgodnie
z przyjętymi planami nowa instytucja nie miała być kolejnym muzeum czy skansenem, lecz żywo reagować na bieżące potrzeby mieszkańców. Warto bowiem przypomnieć w tym miejscu, że Sejny to miasto szczególnie naznaczone swoim przygranicznym położeniem i historią. W nim, jak w soczewce, skupiły się problemy
narodowościowe charakterystyczne niemal dla całego przedwojennego państwa
polskiego. Obok siebie mieszkali Polacy, Litwini, Rosjanie i Żydzi. Między dwoma pierwszymi grupami narodowymi w sierpniu 1919 r. wybuchł konflikt o przynależność państwową miasta 39. Chociaż trwało niespełna tydzień, tzw. powstanie
sejneńskie naznaczyło relacje sąsiedzkie aż do czasów współczesnych. Do nierozwiązanych kwestii z przeszłości dochodził także stosunek do żydowskich mieszkańców Sejn, których niemalże w całości pochłonęła druga wojna światowa.
Mimo upływu lat, pamięć o bolesnych wydarzeniach pozostała w mieszkańcach Sejn, czemu sprzyjały liczne inicjatywy służące upamiętnieniu poszczególnych wydarzeń i osób, mające jednak często charakter antagonizujący pozostałe
grupy narodowościowe 40. Chociaż zatem trudno nie zauważyć peryferyjnego charakteru miasta, to kwestie, z którymi przyszło mierzyć się jego mieszkańcom, mają
znaczenie globalne. Jak trafnie podsumował to Czyżewski, ten bogaty mikrokosmos pogranicza, pełen wigoru i napięć, doświadczył nawałnic i kataklizmów historii, jakie zmieniły jego oblicze – emigracja za chlebem do Ameryki, potęgowana
przez pogromy w carskiej Rosji, sąsiedzka wojna Polaków i Litwinów o to, do którego z powstających państw narodowych po pierwszej wojnie światowej mają należeć Sejny, zsyłki na Sybir i do niemieckich obozów, zagłada Żydów, akcja »Wisła«
w 1947 roku, w wyniku której Ukraińcy zostali przesiedleni z Karpat na ziemie
zachodnie i północne, również do naszego regionu 41. Co ważne i warte podkreślenia to fakt wspólnego odwoływania się do tożsamości miejsca jako aspektu łączącego poszczególne grupy narodowościowe 42. Praca organiczna regionalistów miała
zatem koncentrować się na tworzeniu wspólnoty poprzez przepracowanie różnych
38
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pamięci zbiorowych 43. Działalność »Pogranicza« od samego początku przybrała
charakter zaangażowany. Usadowili się nie tylko w samym centrum miasta Sejny,
ale także w samym centrum spraw, którymi żyją jego mieszkańcy, które często nie
są widoczne dla oka »pospiesznych przechodniów«, zatrzymujących się tutaj tylko
na chwilę, które tkwią w podświadomości, czy innym, zawoalowanym różnymi tabu, ukryciu – podkreślał Czyżewski 44.
W czasie niemal trzech dekad swojej działalności Ośrodek „Pogranicze” zorganizował szereg wydarzeń mających na celu budowę wspólnoty i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. We współpracy z mieszkańcami Sejn – reprezentujących różne pokolenia – powstały pracownie angażujące do wspólnej pracy: Pracownia Edukacyjno-Artystyczna Pogranicza, Pracownia Muzyczna, Pracownia
Wystawiennicza, Pracownia Edukacji Regionalnej, Pracownia Tkania, Pracownia
Muzyki Klasycznej, Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Ważne
odnotowania jest także utworzenie Pracowni Kronik Sejneńskich, w której działalność zaangażowane zostały dzieci i młodzież z miasta i okolic. Twórcy pracowni
postawili sobie za zadanie odpowiedź na ważne pytania, jak dziedzictwo kulturowe
uczynić wartością żywą dla młodego pokolenia. Jak pamięć, wspólną historię,
świadomość dziedzictwa kulturowego wdrożyć w krwioobieg młodych mieszkańców
tej ziemi, jak zabrać ich razem w twórczą przygodę odkrywania własnej historii –
miasta, regionu, rodziny, jaki język znaleźć do opowiadania tejże historii? Jak budowanie tożsamości kulturowej w takim wymiarze zorientować na kulturę rodzinno-domową, dziedzictwo przodków, zakorzenienie, a przede wszystkim, jak budować poczucie swojskości w swej »małej ojczyźnie«?45 Projekt rozpoczął się od wystawy, na której zaprezentowano fotografie i pocztówki pochodzące ze zbiorów
prywatnych. Wystawa dała następnie impuls do zorganizowania konkursu dla dzieci i młodzieży na temat historii Sejn, co w konsekwencji zaowocowało powołaniem do życia pracowni.
Przedstawiona powyżej działalność sejneńskiego Ośrodka „Pogranicze –
sztuk, kultur, narodów” to tylko jeden z przykładów ukazujących znaczenie regionalizmu jako pracy u podstaw. Wiele podobnych inicjatyw zostało zrealizowanych
również przez pozostałe instytucje utożsamiające się z regionalizmem otwartym.
Jedna z nich – Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie –
43
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B. Szroeder, Przekraczając granice – o pracy nad pamięcią Ośrodka „Pogranicze –
sztuk, kultur, narodów”, online:
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koncentruje się na krzewieniu idei wielokulturowości i wspólnoty pamięci. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia idea Wspólnoty odwołuje się do wielokulturowej
i wielonarodowościowej, wielowyznaniowej tradycji ziem położonych między dolną
Wisłą a Niemnem. Ich przeszłość i teraźniejszość połączyła ze sobą losy przedstawicieli wielu narodów, głównie: niemieckiego, polskiego, litewskiego i rosyjskiego,
ukraińskiego, żydowskiego. Pragniemy kontynuować dialog między tymi narodami
w celu pogłębiania zrozumienia i przezwyciężania historycznych różnic oraz nieufności. Wspólnota chce tworzyć płaszczyznę porozumienia dla wszystkich, którym
bliska jest wizja zjednoczonej, sprawiedliwej Europy, opartej na wzajemnej tolerancji i poszanowania własnej tożsamości 46. W tym duchu organizowane są m.in.
lekcje dialogu, czyli cykliczne spotkania adresowane do uczniów i nauczycieli,
których zadaniem jest uwrażliwienie na kwestie wielokulturowości. Do szerokiego
grona odbiorców skierowane są spotkania (seminaria i warsztaty) organizowane
w ramach „Akademii Borussi” w różnych miejscowościach Warmii i Mazur 47.
Zagadnienie wielokulturowości przyświeca festiwalowi Mendelsohna, nawiązującego do postaci Ericha Mendelsohna, niemieckiego architekta związanego z Olsztynem; zaprojektowany przez niego dom oczyszczeń Bet Tahara stał się siedzibą
stowarzyszenia 48. Jak przekonują pomysłodawcy festiwalu, życie i twórczość architekta oraz dziedzictwo regionu są inspiracją i punktem wyjścia do działań edukacyjnych i artystycznych, które przywracają pamięć o wielokulturowej historii
Warmii i Mazur i integrują współczesnych mieszkańców. Festiwal tworzy przestrzeń do debat wokół aktualnych przemian kulturowych i społecznych w regionie,
Polsce
i Europie, promuje środowiska i działania obywatelskie, a także inicjuje dyskusję
o roli twórców w kreowaniu społecznej zmiany 49.
Działania na rzecz regionalizmu otwartego nie zawsze miały zinstytucjonalizowany charakter 50. Zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, pozbawionych środowiska naukowego i dziennikarskiego, ciężar pracy na rzecz oddolnej budowy otwartego społeczeństwa obywatelskiego spoczywał na pojedynczych osobach. Prze46

Statut Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”, online:
http://borussia.pl/index.php/statut-stowarzyszenia/, dostęp: 10.08.2020.
47
Akademia Borussii, online: http://borussia.pl/index.php/akademia-borussii/, dostęp:
10.08.2020.
48
Festiwal Mendelsohna, online: http://borussia.pl/index.php/festiwal-mendelsohna/,
dostęp: 10.08.2020.
49
Tamże.
50
Por. K. Wasilewski, Lubuskie czasopisma regionalistyczne jako przestrzeń dialogu międzykulturowego, [w:] P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska, K. Wasilewski, Mniejszości
narodowe, etniczne i religijne na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Perspektywa interdyscyplinarna, Gorzów Wielkopolski 2020, s. 175–192.
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ważnie byli to czynni lub emerytowani nauczyciele, dziennikarze i społecznicy.
W swojej książce pt. Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku
Niemców i Polaków do tego samego skrawka ziemi Zbigniew Czarnuch – jeden
z nestorów lubuskiego regionalizmu – opisał wiele indywidualnych, oddolnych
inicjatyw, które przyniosły dalekosiężne rezultaty51. Jego zdaniem regionaliści to
właśnie „samozwańcze konsulaty”, funkcjonujące na pograniczu na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i budowy wspólnej kultury pamięci. Autor, sam mieszkający w niewielkiej Witnicy, przybliża aktywność regionalistów – polskich i niemieckich – działających z dala od dużych centrów miejskich, a zarazem angażujących społeczność po obu stronach granicy do wspólnych przedsięwzięć. Ich praca
u podstaw polegała przede wszystkim na przekonaniu mieszkańców Międzyrzecza,
Sulęcina, Ośna Lubuskiego i innych, do włączenia się w proces tworzenia się lokalnej wspólnoty m.in. na bazie akceptacji polsko-niemieckiej przeszłości. Jak
tłumaczył Kazimierz Hoffmann, działający w Barlinku i Myśliborzu, regionaliści
budowali na tej ziemi ponadnarodowe pomosty w wymiarze międzyludzkim 52. Inny
regionalista – Paweł Kisielewski – zwracał uwagę na dwutorowość podejmowanych inicjatyw: z jednej strony angażowane były samorządy różnego szczebla,
z drugiej – sami mieszkańcy obu stron granicy 53. Za symbol współpracy regionalistów, lokalnych elit (także duchowieństwa) oraz całej społeczności można uznać
odbudowę kościoła Mariackiego w Chojnie. Początek starań o renowację świątyni
datuje się na rok 1988. Chociaż do tej pory nie zdołano ukończyć remontu kościoła, to służy on jako miejsce polsko-niemieckich spotkań, nie tylko o charakterze
religijnym 54. Po początkowym dystansie, z jakim mieszkańcy traktowali zainteresowanie przedwojennymi dziejami Chojny i jej zabudowy, nastąpił okres bliskiej
współpracy. Co więcej, wspólne starania zapoczątkowały dalsze inicjatywy, często
realizowane w ramach euroregionów. Działania te podejmowano – zgodnie ze
słowami lokalnego dziennikarza – mimo wielu przeciwności: Gdy na najwyższych
szczeblach stosunki polsko-niemieckie napotykają ostatnio na mielizny, niektóre
przygraniczne gminy postanowiły kierować się w tym momencie zdrową zasadą:
»robić swoje«. A do zrobienia wspólnie z sąsiadami zza Odry jest jeszcze bardzo
daleko 55.
51

Z. Czarnuch, Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku Niemców i Polaków do tego samego skrawka ziemi, Witnica–Gorzów 2013.
52
K. Hoffmann, W Barlinku i Myśliborzu, [w:] Z. Czarnuch, Samozwańcze konsulaty…,
s. 68.
53
P. Kisielewski, W Słońsku, [w:] Z. Czarnuch, Samozwańcze konsulaty…, s. 167.
54
R. Ryss, Współpraca przez eliminację. Co dalej z odbudową kościoła Mariackiego
w Chojnie?, „Gazeta Chojeńska” 3 czerwca 1992, nr 11; por. także: R. Ryss, Iść po granicy, Szczecin 2015.
55
Tenże, Groby nie muszą dzielić, „Gazeta Chojeńska” 15 września 2004, nr 37 (532).
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Podsumowanie
Regionalizm otwarty jako idea pracy organicznej był i jest obecny przede wszystkim na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego. Chociaż jego teoretyczne podstawy zostały zdefiniowane w ośrodkach naukowych, to jego praktyczna realizacja
dotyczy przede wszystkim peryferii społecznych, kulturowych i politycznych. Co
równie ważne, wdrażanie idei regionalizmu otwartego w życie, czyli m.in. uczenie
otwartości na innego, przywracanie wspólnej pamięci wielokulturowym miejscom
oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, odbywało się głównie z inicjatywy
pojedynczych osób, które swoim zapałem i aktywnością potrafiły zainteresować
pozostałych mieszkańców okolicy. Regionalizm otwarty ma zatem na koncie liczne
zasługi dla budowy i rozwoju współpracy transgranicznej, a także pojednania polsko-niemieckiego, nie tyle na szczeblach władzy samorządowej, co przede wszystkim zwykłych mieszkańców pogranicza. Tym samym regionalizm otwarty wpisuje
się w ramy pracy organicznej, której podstawowym celem jest aktywizacja społeczeństwa do pracy na rzecz małej i dużej ojczyzny.
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DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
W LATACH 1920–2000

Zakon Maltański od ponad dziewięciu wieków niósł pomoc chorym i ubogim.
To chrześcijańska instytucja charytatywna o bardzo długich tradycjach. Jej inicjatywy dobroczynne stanowią pierwowzór wszystkich akcji humanitarnych. W okresie wypraw krzyżowych organizacja ta wytworzyła strukturę państwową. Dzięki
dyscyplinie, konsekwencji oraz wysokiej sprawności organizacyjnej Zakon przez
setki lat był ważną częścią religijnego życia chrześcijańskiej Europy1. Warto w tym
miejscu wspomnieć, iż od samego początku istnienia szpitale Zakonu Maltańskiego
przyjmowały chorych niezależnie od ich wyznania, narodowości, koloru skóry czy
stanu. W szpitalu na Rodos i później na Malcie rezydował także kapelan wyznania
prawosławnego, a do szpitala rodyjskiego przyjęto dr. Jehudę Graziano, pochodzącego z żydowskiej rodziny lekarskiej i nie wymagano od niego zwyczajowego przyrzeczenia na Ewangelię 2.
Obecnie Suwerenny Zakon Rycerski Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego,
zwany Rodyjskim i Maltańskim, to podmiot prawa międzynarodowego. Formacja
utrzymuje stosunki dyplomatyczne z ponad 90 krajami. Niesie też pomoc mieszkańcom ponad 120 krajów na świecie 3.
Zakon Maltański najbardziej znany jest właśnie z działalności humanitarnocharytatywnej i szpitalnictwa. Szczególnie w XX w. organizacja ta brała czynny
udział w niesieniu pomocy ofiarom kataklizmów. Członkowie zakonu otaczali
1

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich świętuje 25-lecie reaktywacji:
https://www.apchor.pl/temat/2017/11/24/ Zwiazek-Polskich-Kawalerow-Maltanskichswietuje-25-lecie-reaktywacji, dostęp: 26.5.2020.
2
M. Koszutski, Zakon Maltański i jego działalność, https://ekai.pl/zakon-maltanski-i-jegodzialalnosc/, dostęp: 26.5.2020.
3
Tamże.
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opieką osoby, które ucierpiały na skutek trzęsień ziemi w takich obszarach jak San
Francisco (1906), Messyna (Włochy, 1908), Chile (1950), Skopje (Macedonia,
1963), Algieria (1980), Meksyk (1985). Podczas obu wojen światowych z pomocy
medycznej oferowanej przez zakon skorzystało miliony wojskowych oraz cywili.
Równolegle Rycerze Maltańscy przeprowadzili także wiele akcji humanitarnych.
Sanitarne ekipy kawalerów maltańskich zaznaczyły swoją obecność praktycznie
w większości kluczowych konfliktów zbrojnych XX w. Flagi z maltańskim krzyżem powiewały nad niezliczonymi polami bitew, począwszy od wojny japońskorosyjskiej, a skończywszy na wojnie domowej w Jugosławii. W tworzonych przez
nich obozach dla uciekinierów znajdowali schronienie uchodźcy z NRD, Jugosławii, Węgier, Wietnamu czy Kambodży 4. Na pomoc i wsparcie kawalerów mogły
liczyć także osoby trędowate. Jedną z form takiej pomocy były szpitale, przeznaczone dla ludzi dotkniętych tą przewlekłą zakaźną chorobą. Ośrodki pomocy dla
chorych na trąd oraz joannickie szpitale, a także punkty pomocy funkcjonujące
przy Zakonie Maltańskim znaleźć można w kilkudziesięciu krajach na świecie.
Warto wymienić tutaj takie państwa, jak: Benin, Brazylia, Gabon, Indie, Liban, Senegal, Somalia, Syria, Togo, Uganda. W ten rodzaj działalności szczególnie zaangażowani byli kawalerowie z Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch 5. Członkowie zakonu nie tylko korzystali ze zdobyczy współczesnej medycyny, lecz także angażowali się w badania naukowe, publikacje oraz kongresy.
Rycerze zakonu działali także na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiciele Zakonu Maltańskiego pojawili się na ziemiach polskich w XII wieku. Pierwsza komandoria powstała w 1187 r. w Poznaniu, a kolejna – w Stwołowiczach na
Litwie – w 1610 r. Podczas zaborów polscy maltańczycy służyli w strukturach
przeoratów poszczególnych państw zaborczych. Najczęściej przyłączali się oni do
Związku Śląskich Kawalerów Maltańskich, Wielkiego Przeoratu Czech i Austrii
oraz „in gremio religionis” 6. Sytuacja zmieniła się w okresie międzywojennym. Po
odzyskaniu niepodległości wielkopolski ziemianin Alfred Chłapowski postanowił
zjednoczyć polskich kawalerów maltańskich w ramach jednej organizacji. W 1920
działacz ten zainicjował zebranie polskich „maltańczyków” ze Związku Śląskiego,
który istniał od 1867 r 7. Prezydenturę nowo powstałego związku narodowego objął
H. Błaszczyk, Działalność humanitarno-charytatywna i szpitalnictwo Zakonu Maltańskiego, „Przegląd Geopolityczny”, nr 15, 2016, s. 205.
5
J. Sozański, Tajemnice Zakonu Maltańskiego, Oficyna Wydawnicza Kom-Pakt, Warszawa
1993, s. 117-118.
6
M. Koszutski, Zakon Maltański i jego działalność, https://ekai.pl/zakon-maltanski-i-jegodzialalnosc/, dostęp: 26.5.2020.
7
Związek Polskich Kawalerów Maltańskichświętuje 25-lecie reaktywacji,
https://www.apchor.pl/temat/2017/11/24/ Zwiazek-Polskich-Kawalerow-Maltanskichswietuje-25-lecie-reaktywacji, dostęp: 26.5.2020.
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wtedy Ferdynand ks. Radziwiłł (Chłapowskiego wybrano na wiceprezydenta). Zatwierdzenie Związku nastąpiło dopiero w roku 1927 za sprawą kolejnego prezydenta (Radziwiłł zmarł rok wcześniej), energicznego ziemianina z Wielkopolski
Bogdana hr. Hutten-Czapskiego 8. Członkowie nowo powstałego Związku aktywnie
uczestniczyli w walce o powstanie niepodległego Państwa Polskiego, uczestnicząc
w Powstaniu Wielkopolskim, w walkach Korpusu Polskiego czy też obronie Lwowa 9.
Uznaje się, iż jednym z pierwszych przedsięwzięć Związku Polskich Kawalerów Maltańskich była renowacja kościoła św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu.
Świątynia znajdowała się na terenie dawnej komandorii 10. Wymagała poważnych
prac renowacyjnych ze względu na zniszczenia dachu oraz zawilgocenia ścian.
Zbiórka pieniędzy na rewitalizację zabytku rozpoczęła się w roku 1927 podczas
konwentu. Według materiałów archiwalnych kwesta na remont przebiegała pomyślnie. Pod koniec sierpnia zebrano środki w wysokości 4100 zł. Dzięki staraniom skarbnika Taczanowskiego sumę powiększono o kolejne 2700 zł. Zebrane
środki pozwoliły proboszczowi parafii księdzu Karolowi Mazurkiewiczowi nie tylko na gruntowną naprawę dachu, lecz także na renowację nadwyrężonych fundamentów. W niedalekiej przyszłości kapłan został maltańskim kapelanem honorowym i konwentualnym. Przyłączył się także do Komitetu Opieki Nad Kościołem
Świętego Jana Jerozolimskiego. Wkład Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
w remont świątyni był opisywany w miejscowej prasie. Ten temat kilkakrotnie podejmowali dziennikarze „Kuriera Poznańskiego” 11.
Członkowie Związku prowadzili działalność charytatywną. Oprócz tego
zajmowali się działalnością szpitalną, co wynika z wielowiekowych tradycji tej
organizacji. Działalność tego typu jest wpisana w kodeks każdej organizacji maltańskiej. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich nie stanowi tutaj wyjątku.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego polscy członkowie związku wspierali działalność szpitali w Ołyce, Rybniku i Warszawie.
Tamże.
M. Koszutski, Zakon Maltański i jego działalność, https://ekai.pl/zakon-maltanski-i-jegodzialalnosc/, dostęp: 26.5.2020.
10
Zabytki po joannitach można spotkać na Śląsku, Pomorzu i na ziemiach Baliwatu Brandenburskiego, należących obecnie do Polski. Jednak szczególne znaczenie miała fundacja
księcia Mieszka III Starego i biskupa poznańskiego Radwana, przekazująca joannitom kościół św. Michała Archanioła w Poznaniu i istniejący przy nim szpital. […] Powstała w ten
sposób Komandoria Poznańska, która została rozwiązana dekretem władz pruskich o likwidacji instytucji zakonów katolickich na podległym sobie terytorium [M. Koszutski, Zakon
Maltański i jego działalność, na: https://ekai.pl/zakon-maltanski-i-jego-dzialalnosc/, dostęp:
26.5.2020].
11
„Kurier Poznański”, nr 472 z 15 października 1927, nr 227 z 18 maja 1928.
8
9

134 Kamil Całek
W 1928 roku Związek odkupił szpital sióstr Elżbietanek w Rychtalu (placówka powstała w 1883 roku, a dwa lata później przeszła w posiadanie Śląskiego
Związku Kawalerów Maltańskich; w 1885 r. do Rychtala przybyły siostry Elżbietanki, które przejęły budynek szpitala i rozpoczęły opiekę nad chorymi) 12. Oprócz
położonego na skraju miasta budynku Związek nabył 4,5 hektarowy teren wraz
z ogrodami i budynkami gospodarczymi. Zgodnie z ówczesnymi przepisami
w przypadku wybuchu wojny jednostka przechodziła pod zwierzchnictwo władz
wojskowych.
Placówka nadal była prowadzona przez Elżbietanki, z którymi delegat związku zawarł porozumienie 13. Szpital został włączony w system Okręgowego Związku
Kas Chorych. To gwarantowało personelowi medycznemu stabilną pracę. Składał
się on z sióstr zakonnych i lekarza. Związek natomiast zajmował się utrzymaniem
budynku oraz jego restauracją. Standard szpitala próbowano podnieść. W tym celu
odmalowano pokoje, dokupiono łóżka i pościel, wyremontowano system kanalizacji oraz zainwestowano w sprzęt medyczny 14. Placówka ruszyła w czerwcu 1929
roku. Niestety nie udało się jej spełnić wszystkich wymogów. Kontrole przeprowadzone w kwietniu i we wrześniu 1930 roku przez Związek Kas Chorych wykazały
szereg problemów. W szczegółowym raporcie zwracano uwagę na brak urządzeń
dezynfekujących, brak specjalistycznego sprzętu medycznego, niewystarczające
kompetencje doktora Kaczkowskiego w zakresie pulmonologii, zaniedbania chorych przez lekarza, a także jego konflikt z zakonnym personelem szpitala. Placówka borykała się także z problemami finansowymi. W związku z tym instytucję tę
próbowano zmienić w sanatorium. Nie rozwiązało to wszystkich trudności, a zadłużenie wciąż rosło. Ostatecznie Taczanowski zdecydował się przekształcić zakład w dobroczynną placówkę oświatową. Od roku 1933 zakład św. Józefa funkcjonował jako ochronka – dobroczynna organizacja zajmująca się wychowaniem
ubogich, małych dzieci, które zostały pozbawione opieki matek. Pod kuratelą
ochronki znalazło się 65 dzieci z pobliskiej okolicy. Prowadzono akcje dożywiania.
Równolegle zakład funkcjonował jako swego rodzaju przychodnia, w której pomagano chorym, a siostry zajmowały się działalnością pielęgniarską oraz angażował
się w akcje dokarmiania. Placówka cieszyła się poważaniem wśród miejscowej
ludności. W dalszym ciągu była utrzymywana przez Związek. Pieniądze szły m.in.
Stary szpital sióstr Elżbietanek,
https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/28579,rychtal-stary-szpital-siostr-elzbietanek.html, dostęp: 23.5.2020.
13
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na prace konserwatorskie. Na gwiazdkę wychowankowie otrzymywali prezenty od
Kawalerów. Do 1939 roku działała jako organizacja dobroczynna 15.
Dość specyficznie wyglądały relacje Związku ze szpitalem Świętego Juliusza
w Rybniku. Objęcie tego dużego ośrodka przysporzyło Kawalerom sporo trudności. Po tym, jak nastąpił podział Górnego Śląska, Związek Śląski zwrócił się do
polskich maltańczyków z propozycją sprzedaży szpitala. Polska strona nie była
jednak zainteresowana. W związku z zaistniałą sytuacją szpital przejęło rybnickie
towarzystwo Piecza z Królewskiej Huty. Odrzucenie propozycji było najprawdopodobniej podyktowane niepewnym statusem związku oraz nie do końca jasną sytuacją geograficzno-polityczną ziem będących przedmiotem negocjacji. Proces
przejęcia rybnickiego szpitala ciągnął się przez wiele lat. W spór zaangażowało się
szereg organizacji i osób, takich jak: Rada Ligi Narodów, Wielkie Magisterium,
MSW, MSZ, marszałek Sejmu Śląskiego, kardynał Hlond, biskupi śląscy itp.
W 1927 roku sprawą placówki zainteresował się ksiądz prof. Janasik, pełniący
funkcję rektora Seminarium Duchownego w Poznaniu. Kapłan postanowił podważyć akt sprzedaży na podstawie przepisów prawa kanonicznego. Formalnie mógł
się tego podjąć tylko biskup Śląski. We wrześniu 1927 roku hierarcha oprotestował
sprzedaż szpitala. Z pomocą prawników ZPKM dokonano tego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach oraz w Sądzie Powiatowym w Rybniku. Korzystając z porad
Rzymu, Związek kontynuował działalność za pośrednictwem władzy kościelnej.
W lutym kolejnego roku Hutten-Czapski zwrócił się o pomoc do biskupa śląskiego
Arkadiusza Lisieckiego. W ten sposób starano się nadać sprawie charakter podlegający prawu kanonicznemu. Do prośby Związku biskup odniósł się życzliwie.
Wystosowano skargę na Związek Śląski, którą złożono do kardynała Laurentiego,
prefekta Świętej Kongregacji Zakonów 16. Wsparcia szukano również u władz
świeckich, np. u marszałka Sejmu Śląskiego. 15 marca 1929 roku do księgi wieczystej wpisano właściciela placówki w Rybniku. Szambelan sławski, którego także poproszono o interwencję, przygotował stosowną argumentację prawną. W wyniku apelacji sprawę zbadano po raz kolejny. Rzecz sprowadzała się do szeregu [...]
argumentów, a mianowicie, że: a) szpital rybnicki jako majątek fundacyjny nie miał
prawa być sprzedany, ponieważ Związek Śląski był tylko depozytariuszem własności Zakonu Maltańskiego; b) nawet gdyby mógł być sprzedany, to i tak – jako że był
własnością kościelną – potrzebna byłaby do tego zgoda Stolicy Apostolskiej, której
Związek Śląski nie miał; c) przy sprzedaży nieruchomości wymagana byłaby zgoda
wojewody śląskiego, a ów tej nie udzielił; d) w gruncie rzeczy nie była to sprzedaż,
15

W. Lange, Zakon Maltański w Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, s. 148–152.
16
H. Błaszczyk, Działalność humanitarno-charytatywna i szpitalnictwo Zakonu Maltańskiego, s. 208.
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tylko darowizna, bo wartość obiektu – faktycznie około miliona złotych, określona
została na sto tysięcy złotych; jeśli zaś była to darowizna, to konieczna byłaby przy
tym również zgoda wojewody, a tej (na darowiznę ) Związek nie miał 17.
Przytoczone argumenty przekonały sąd, a zasadność transakcji została podważona. Jednak Piecza nie zamierzała składać broni i spór ciągnął się dalej. W trakcie
konfliktu próbowano negocjować z Antonem Magnisem, prezydentem Związku
Ślaskiego, oraz jego następcą Hermannem ks. Hatzfeldtem. Ostatecznie, w sierpniu
1935 roku, zwierzchnictwo Związku Śląskiego podjęło decyzję o powierzeniu
Związkowi zarządu szpitala, ale do przejęcia obiektu nie doszło. Polscy maltańczycy zdecydowali się więc na zakup placówki. W sierpniu 1936 roku udało się im porozumieć z władzami Śląska. ZPKM przejął administrację szpitala, musiał jednak
spełnić szereg warunków postawionych przez śląskiego wojewodę. Po pierwsze
Związek musiał zająć się modernizacją obiektu. Nie mógł korzystać z lokalnych
funduszy. Zobowiązał się też do wymiany niemieckojęzycznego personelu na personel polski. Decyzja przekazania szpitala polskim Kawalerom została wkrótce
oprotestowana przez Związek Śląski oraz Pieczę. Organizacje zwróciły się nawet
do polskiego MSW 18. Spór ciągnął się aż do II wojny światowej. Polskie władze
starały się nie angażować w sprawę z obawy przed pogorszeniem stosunków z rządem niemieckim. ZPKM przyjął strategię wyczekiwania na dalszy rozwój sytuacji 19.
Dnia 6 stycznia 1936 roku ks. Janusz Radziwiłł zaproponował Związkowi założenie szpitala w Ołyce (obwód wołyński). Oprócz gruntu kapłan zaoferował
roczną subwencję w kwocie czterech tysięcy złotych, a także pokrycie 50% kosztów urządzenia budynku. Szpital miał być przeznaczony na potrzeby pracowników
ordynacji ołyńskiej. Zamierzano również rozbudowę sektora chirurgicznego, który
przydałby się w przypadku wybuchu wojny. Około dwóch miesięcy później odbyło
się zebranie. Podczas spotkania Radziwiłł zaproponował hektar gruntu, a także
piętnaście tysięcy złotych lub równowartość tej sumy w postaci materiałów budowlanych. Związek miał ze swojej strony zaoferować tyle samo. Oprócz tego zobowiązał się nazwać placówkę Szpitalem Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich im. Balli Ferdynadna Xięcia Radziwiłła. Zanim jednak zebrano odpowiednią
kwotę i rozpoczęto prace budowlane, należało pokonać pewną przeszkodę natury
prawnej – działka, na której miał powstać gmach, stanowiła część ordynacji i nie
mogła być nikomu przekazana w formie darowizny. Obchodząc ten przepis, Kawalerowie musieli dokonać fikcyjnego zakupu.
17
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Parterowy budynek ukończono w lipcu 1938 roku. 23 lipca lecznica otrzymała
wyposażenie po szpitalu w Rychtalu. Pielęgnacją pacjentów zajęło się pięć sióstr
zakonnych sprowadzonych ze Lwowa. Ponadto zakonnice zagospodarowały sale
operacyjne, sale chorych, a także urządziły bibliotekę. W 1939 roku do placówki
trafiły leki i sprzęt chirurgiczny. Leczeniem chorych zajął się lekarz internista.
W sierpniu tego samego roku dołączył do niego chirurg Franciszek Wolny.
W związku z napiętą sytuacją polityczną i widmem nieuchronnej wojny spodziewano się dużego napływu rannych. Z tego względu kierownictwo szpitala zdecydowało się otworzyć dodatkowy punkt sanitarny na 50 łóżek. Jednostka była obsługiwana przez komitet składający się z osób świeckich. Do grupy należał aptekarz, internista oraz sędzia.
Już 15 września szpital przyjął czterdziestu rannych żołnierzy. Wraz z pacjentami lecznica otrzymała duże ilości sprzętu oraz materiałów opatrunkowych.
16 września w pobliżu szpitala spadły niemieckie bomby. Po inwazji Armii Czerwonej ksiądz Radziwiłł przekazał przełożonej sióstr pieniądze, które miały pomóc
w dalszym prowadzeniu szpitala 20. 18 września Sowieci wkroczyli do Ołyki.
Wówczas w lecznicy przebywały głównie osoby ciężko ranne. Byli to przeważnie
polscy oficerowie 21.
Ważną datą w historii ZPKM był rok 1928. To wtedy Związek Polskich Kawalerów Maltańskich został uznany za instytucję wyższej użyteczności publicznej.
Na mocy rozporządzenia ministra spraw wojskowych departament MSW miał ustalić zadania związku na wypadek konfliktu zbrojnego. W konsekwencji ZPKM
współpracował podczas wojny z władzami wojskowymi oraz Polskim Czerwonym
Krzyżem 22. Natomiast 31 maja 1939 r. utworzono Korpus Sanitarny Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Dzięki porozumieniom zawartym z Polskim Czerwonym Krzyżem Korpus, w przypadku wybuchu wojny, mógł zostać włączony do
struktur PCK. Miał przy tym pozostać jednostką autonomiczną, korzystająca
z przywilejów przypisanych na mocy umów międzynarodowych.
Sprawne działanie w warunkach wojennych wymagało zacieśnienia współpracy także z organizacjami społecznymi. 20 czerwca ZPKM nawiązał porozumienie
ze Stowarzyszeniem Zjednoczonych Ziemianek. Kawalerowie planowali utworzyć
na wschodnich terenach Rzeczpospolitej sieć ośrodków opieki dla wojskowych rodzin z województw zachodnich, a także Pomorza 23.
20
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Ważną rolę odegrał Wojskowy Szpital Maltański w Warszawie. Placówka powstała 7 września 1939 roku. Nazywana była szpitalem Maltańskim lub Maltą.
Nad jej działalnością sprawował pieczę Korpus Sanitarny Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. W wyniku nalotów bombowych przybywało mnóstwo rannych.
Wkrótce zaczęło dla nich brakować miejsc. Dzięki sprawnej organizacji szpital
maltański mógł udzielić im pomocy. Na pacjentów czekało 5 sal, dobrze wyposażone pomieszczenie operacyjne i opatrunkowe. Lecznica była także wspierana
przez okolicznych mieszkańców. Akcję zorganizowała Magdalena Lipkowska, Siostra Naczelna Korpusu. Za pośrednictwem radia zakonnica zwróciła się z apelem
do miejscowej ludności. W efekcie udało się pozyskać żywność, sprzęt gospodarczy, łóżka oraz pościel. Zgłaszali się również wolontariusze, którzy chcieli nieść
pomoc rannym. 13 września, po ataku niemieckich samolotów, do szpitala trafiło
42 pacjentów. Niestety jeden z pocisków trafił w salę operacyjną. Ordynator dr
Huszcza podjął decyzję o ewakuacji ludności z terenu Uniwersytetu, Resursy
Obywatelskiej oraz z budynków kilku szkół. Z decyzją tą nie zgodzili się siostra
naczelna i komendant. Obawiano się negatywnych skutków ewakuacji. Poza tym
nowa lokalizacja wcale nie gwarantowała bezpieczeństwa. Ostatecznie nową salę
operacyjną otwarto w piwnicy Banku Landaua, który znajdował się w sąsiedztwie
Resursy 24.
Niestety problemy narastały. Naziści blokowali dostawy żywności, którą
sprowadzano z magazynów na obrzeżach stolicy i z podwarszawskich miejscowości. Konieczne stało się ograniczenie liczby sióstr. Kilka osób z personelu zrezygnowało z pracy 25. 20 września płk Adam Huszcza zrezygnował ze stanowiska lekarza naczelnego. Jego posadę objął dr Julian Szymański. Ze względu na szybki
wzrost liczby rannych Komenda Szpitala musiała otworzyć filię na 60–100 łóżek.
Oddział otwarto przy ulicy Senatorskiej 35, w pawilonie Zamoyskich. Do urządzonych na szybko sal skierowano czterech harcerzy oraz dwie siostry. Podczas kolejnego bombardowania, które miało miejsce 25 września, na główny szpital spadło
wiele pocisków zapalających. Kilka pożarów, które wybuchły na terenie placówki,
udało się ugasić. Część pacjentów przeniesiono do piwnicy resursowej, na dolny
hol i salę III. W mieście wyłączono prąd. Nie działały telefony. Brakowało gazu
i wody. W wyniku nalotów ucierpiała również filia w pałacu Zamoyskich, jednak
nikt nie odniósł ran. W nocy z 25 na 26 września do górnej sali wpadł pocisk. Niewypał pozostawił po sobie wielki lej i kupę gruzu. W powietrzu przez pewien czas
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unosiły się tumany kurzu 26. Podczas opisywanych wydarzeń jedna osoba zginęła,
a kilka odniosło rany. W ciągu kolejnej doby udało się naprawić powstałe zniszczenia. Za bohaterską postawę personelu Naczelny Lekarz Garnizonu Warszawy
mjr Wiktor Montygierd-Łojbo przedstawił Szpital Maltański do odznaczenia Krzyżem Walecznych 27.
Po kapitulacji Warszawy, podpisanej 28 września 1939 roku przez gen. Tadeusza Kutrzebę i gen. Johannesa Blaskowitza, sytuacja na krótko się ustabilizowała.
Dnia 3 października 1939 r. władze okupacyjne uznały Szpital Maltański za placówkę jeniecką. W związku z tą decyzją ranni cywile przebywający w szpitalu musieli być przekazani innym lecznicom. Pracownikom wszystkich szpitali wojskowych wręczono legitymacje, z których wynikało, iż od tego momentu służą oni
armii niemieckiej. Takim działaniom ostro sprzeciwił się doktor Kucharski. Konflikt zażegnano, wymieniając dokumenty na legitymacje jenieckie z prawem „wolnej stopy” 28.
W połowie października szpital utrzymywał się głównie dzięki pomocy osób
prywatnych. Placówkę wspierał Wielki Mistrz Zakonu Chigi Albani, przekazując
kilkakrotnie pieniądze i jedzenie dla rannych. Albani bardzo ciepło wypowiadał się
o Polskich Kawalerach za niesienie przez nich bezinteresownej pomocy poszkodowanym 29. Placówkę wspierały także firmy farmaceutyczne, udzielając medykamentów. W listopadzie została otwarta szpitalna apteka, którą zajęła się mgr Paulina Dyzbowska. Rozpoczęto także kurs sanitarny dla sióstr zakonnych. Natomiast
12 grudnia na pierwszym piętrze gmachu Resursy otwarto drugie ambulatorium.
Pomoc oferowana przez personel Szpitala Maltańskiego stanowiła niekiedy
formę oporu wobec okupanta. Tak było w przypadku udzielania medycznego
wsparcia ludności żydowskiej. Już od początku wojny ta grupa etniczna doświadczała bardzo drastycznych form dyskryminacji. Nie miała gdzie się leczyć.
W związku z tym, na początku listopada 1939 r., medycy „Malty” postanowili
otworzyć przychodnię dla przedstawicieli tej mniejszości. Po dwóch miesiącach
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niemiecka władza nakazała zamknięcie jednostki 30. Od tego momentu pracownicy
placówki zaczęli potajemnie udzielać pomoc Żydom 31.
Szpital Maltański kooperował także z ruchem oporu. Począwszy od roku 1941 r.
aktywnie wspomagał przedstawicieli Polski Podziemnej. Leczył i ukrywał rannych
żołnierzy AK. Lekarze placówki działali również w terenie. Udzielali medycznej
pomocy uczestnikom słynnych akcji. Warto wymienić w tym miejscu takie operacje jak akcja Wilanowska czy odbicie więźniów na ul. Długiej pod arsenałem. To
tutaj leczyli się uczestnicy zamachu na Franza Kutscherę, zbrodniarza nazistowskiego, zwanego katem Warszawy. Maltański ambulans pomógł w ewakuacji Tadeusza Szpotańskiego, po tym, jak słynny działacz uciekł z Pawiaka 32.
Szacuje się, iż w ciągu pięciu lat działalności Szpital Maltański udzielił pomocy ok. 15 tys. rannych i chorych. Przeszkolono ponad 400 pielęgniarek i sanitariuszek z organizacji podziemnych. W szpitalu pracowało w sumie blisko 500 osób
ochotniczego personelu 33. Szpital funkcjonował przez cały czas oblężenia Warszawy, okres okupacji i Powstania Warszawskiego 34.
Personel Maltańskiego Szpitala zaangażował się także w pomoc tzw. „dzieciom Zamojszczyzny”. Określenie to odnosiło się do dzieci z południowowschodnich terenów Polski objętych przymusowymi wysiedleniami. Akcję przeprowadzono w powiatach: biłgorajskim, hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim. Na tych obszarach planowano założyć nowe osady dla etnicznej ludności
niemieckiej, wywodzącej się z innych krajów Europy. Historycy szacują, iż od
końca listopada 1942 do marca 1943 roku niemieccy funkcjonariusze wysiedlili
ponad 30 tysięcy dzieci 35. Zabierane rodzicom były wysyłane do Rzeszy i germanizowane. Wysyłano je także na roboty przymusowe bądź zabijano zastrzykiem
z fenolu 36. By ocalić przynajmniej niektóre, siostry maltańskie udawały się na Zamojszczyznę i przewoziły je do Warszawy. W szpitalu powstał dla nich specjalny
punkt odżywczo-sanitarny 37. W okresie powstania warszawskiego na pomoc SzpiH. Błaszczyk, Działalność humanitarno-charytatywna i szpitalnictwo Zakonu Maltańskiego, s. 212.
31
J. Dreyza, Szpital Maltański przy ulicy Senatorskiej w czasie Powstania Warszawskiego,
w: „Archiwum Historii Medycyny”, 1968, XXXI, 2, s. 266–270.
32
M. Maciejewska-Rucińska, Wojskowy Szpital Maltański. Szpital AK, s. 22.
33
M. Koszutski, Zakon Maltański i jego działalność, https://ekai.pl/zakon-maltanski-i-jegodzialalnosc/, dostęp: 26.5.2020.
34
Tamże.
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Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1945. Atlas ziem Polski, Praca zbiorowa, Demart 2008, s. 67.
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W. Kowalski, Dramat Dzieci Zamojszczyzny. Były zabijane, niemczone i... sprzedawane
za 20 zł, https://natemat.pl/125393,dramat-dzieci-zamojszczyzny-byly-zabijane-niemczonei-sprzedawane-za-20-zl#, dostęp: 25.5.2020.
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tala Maltańskiego mogli liczyć nie tylko jego uczestnicy. Pomocy udzielano walczącym po obu stronach barykady. Działania te wynikały z humanitarnej misji Zakonu.
Od 23 marca 1945 roku Szpital Maltański stał się jednostką pomocniczą garnizonowego szpitala w Częstochowie. Placówka zmieniła nazwę na Szpital Maltański Czerwonego Krzyża. Cztery lata później została zlikwidowana przez władze
komunistyczne. Majątek i wyposażenie szpitala przeszły w posiadanie częstochowskiej służby zdrowia. Placówka pozostała jednak na długo w pamięci mieszkańców
Warszawy. Z okazji 50. rocznicy powstania szpitala na odbudowanym gmachu
umieszczono tablicę pamiątkową 38.
Po zakończeniu II wojny światowej działalność maltańczyków na ziemiach
polskich stała się niemożliwa. Dopiero w 1990 roku, po przemianach ustrojowych,
Suwerenny Zakon Maltański ponownie nawiązał stosunki dyplomatyczne z Rzeczpospolitą Polską 39. Reaktywacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich nastąpiła 14 października 1992 roku podczas uroczystości na Zamku Królewskim
w Warszawie. Pierwszą instytucją charytatywną ZPKM w nowej Polsce była utworzona w 1993 roku Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna „Pomoc Maltańska”, działająca przy parafii św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. Placówka zajmowała się diagnozowaniem i leczeniem kobiet ciepiących na nowotwór piersi.
Dysponowała zespołem specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, techników rentgenowskich. W przychodni wykonano około 87 tys. diagnoz 40.
W latach 90. XX w. powstało kilkadziesiąt sekcji oraz oddziałów Pomocy
Maltańskiej. Jedną z nich była Maltańska Służba Medyczna zajmująca się ratowaniem życia oraz zdrowia ludzi. Organizacja ta kieruje się mottem Zakonu, które
brzmi: „Tuitio fidei et obseqium pauperum” – „Nieść pomoc ubogim i potrzebującym”. Zajmuje się też działalnością wychowawczą wśród młodzieży. Powołuje
grupy kadetów, prowadzi kursy, pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla
wszystkich zainteresowanych osób, firm i instytucji. Organizacja kontynuuje działalność prowadzoną przez grupę wolontariuszy powołaną w Krakowie w 1990 roku. Działa w oparciu o wolontariat. Wszelkie przychody uzyskane z działalności
przeznacza na cele statutowe: zakup sprzętu medycznego, działalność socjalną
i edukacyjną 41.
Tamże, s. 26.
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich świętuje 25-lecie reaktywacji,
https://www.apchor.pl/temat/2017/11/24/ Zwiazek-Polskich-Kawalerow-Maltanskichswietuje-25-lecie-reaktywacji, dostęp: 26.5.2020.
40
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41
Maltańska Służba Medyczna, http://zakonmaltanski.pl/dzialalnosc/maltanska-sluzbamedyczna/, dostęp: 25.5.2020.
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Do podstawowych zadań MSM należy medyczne zabezpieczanie uroczystości
religijnych, pielgrzymek, a także imprez masowych: koncertów, zawodów sportowych, kongresów oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych. W ofercie ma m.in. patrole piesze Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i polowe punkty medyczne. Maltańska Służba Medyczna dysponuje nowoczesnymi ambulansami i sanitarnymi pojazdami: karetki typu S (pełny zespół z lekarzem) i karetki typu P (zespól ratowniczy) 42. Dzięki temu ma możliwość szybkiego, sprawnego transportowania rannych
oraz chorych. Szkolenia oraz zabezpieczenia medyczne prowadzone są zgodnie
z wymogami Państwowego Systemu Ratownictwa i według wytycznych Maltańskiego Centrum Edukacji. Maltańskie programy szkoleniowe spełniają najwyższe kryteria skuteczności i prowadzone są zgodnie ze standardami Zakonu Maltańskiego,
wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz innych europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych 43.
MSM dysponuje liczną kadrą specjalistów (m.in. lekarze systemu, pielęgniarki systemu, ratownicy medyczni, pedagodzy czy psycholodzy). Posiada także bogate zaplecze sprzętu medycznego i szkoleniowego 44. Instytucja ta może się pochwalić bogatym doświadczeniem pracy w sytuacjach ekstremalnych. Jej członkowie wielokrotnie spieszyli na pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia, które dotknęła
południowe tereny Polski w 1997 roku. Organizacja współdziałała z Centrami Zarządzania Kryzysowego 45.
Warto w tym miejscu dodać, iż programy edukacyjne realizowane przez
współczesnych członków Zakonu nie ograniczały się wyłącznie do kursów pierwszej pomocy. Związek wielokrotnie organizował obozy dla dzieci i młodzieży, na
których prowadzono zajęcia o dość szerokiej tematyce. Uczestnicy tych wyjazdów
mogli wziąć udział w warsztatach terapii zajęciowej. Zapoznawali się z techniką
decoupage’u (metoda zdobnicza polegająca na oklejaniu odpowiednio przygotowanej powierzchni – np. drewna, metalu, szkła, tkanin, tworzyw sztucznych, ceramiki – wzorem wyciętym z papieru lub serwetki papierowej). Poznawali podstawy
arteterapii, pracując z wykwalifikowanymi instruktorami i wolontariuszami. Mogli

42

Zabezpieczenia medyczne imprez, http://zakonmaltanski.pl/zabezpiecznia-medyczneimprez/, dostęp: 25.5.2020.
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Maltańska Służba Medyczna, http://zakonmaltanski.pl/dzialalnosc/maltanska-sluzbamedyczna/, dostęp: 25.5.2020.
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Tamże.
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odkrywać własne ukryte talenty, malując na szkle lub ćwicząc pod okiem muzykoterapeutów. Jeździli na wycieczki krajoznawcze i rekreacyjno-wypoczynkowe 46.
Przedsięwzięcia oświatowe organizowane lub współorganizowane przez
Związek były skierowane nie tylko do młodego pokolenia. W maltańskich ośrodkach pomocy przeprowadza się akcje kulturalne i edukacyjne, skierowane do seniorów oraz osób w wieku 50+. W ramach tych akcji uczestnicy brali udział
w warsztatach literackich i plastycznych. Uczęszczali na wystawy, koncerty oraz
inne imprezy kulturalne 47.
Dzięki zaangażowaniu Zakonu udało się stworzyć Dom Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie koło Poznania. Jest to bardzo interesujący typ placówki 48. Działała bowiem jako ośrodek samopomocy i skierowana była do ludzi z zaburzeniami
psychicznymi i osób upośledzonych. Od 1 lipca 2000 roku, na zlecenie Powiatu
Poznańskiego (który pokrywa zasadniczą część kosztów), pieczę nad ośrodkiem
sprawowała Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich. Dom pomocy nie tylko
udzielał wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji psychologicznej.
Pomagał im także w usamodzielnianiu się i integracji z otoczeniem. Dużą wagę
przykładano do szlifowania umiejętności społecznych, intelektualnych, a także pogłębiania inteligencji emocjonalnej. Tego typu kompetencje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym. Podopieczni mogli także
pracować nad poprawą kondycji fizycznej. Ofertę programową ośrodka dostosowywano do możliwości konkretnego uczestnika. Mógł on wziąć udział w terapii
indywidualnej lub grupowej. W ramach zajęć praktycznych podopieczni uczyli się
przygotowywania posiłków, dbania o czystość odzieży i wygląd zewnętrzny. Ponadto brali udział w warsztatach plastycznych, nauce szycia i pracach drzewiarskich 49. Działalność Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie wspierana była
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim, Roczne Sprawozdanie Szpitalnika, Konwent-Kraków 2010, s. 11.
47
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Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego, Zwanego Rodyjskim i Maltańskim i Pomocy Maltańskiej, Listopad 2012, nr 27, s. 8–9.
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Oprócz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie koło Poznania powstały także dwa
ośrodki o podobnym profilu: Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów
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także przez inne organizacje, takie jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Luboniu, Mosinie i Puszczykowie oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki (szczególnie Wydział Polityki Społecznej) 50.
Inne formy wsparcia realizowane przez Związek to: przewożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół, zbieranie pluszaków dla dzieci przebywających
w szpitalach, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie Wigilii dla
bezdomnych 51. Do szczególnie interesujących inicjatyw należy Opłatek Maltański:
W okresie bożonarodzeniowym, w blisko 30 miastach, osoby ubogie i samotne zapraszane są do restauracji na wieczerzę wigilijną, spotkanie z przedstawicielami
Zakonu, hierarchami kościelnymi i przedstawicielami władz samorządowych, podczas której dorośli otrzymują prezenty w postaci produktów żywnościowych a dzieci
zabawki i książki 52.
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich jest formacją chętnie współpracującą z różnymi osobami i organizacjami w celu skuteczniejszego niesienia pomocy.
Jednakże wstąpić do jej szeregów nie jest łatwo. Członkowie Związku Polskich
Kawalerów Maltańskich są członkami Zakonu Maltańskiego. O zasadach przyjęcia
decydują zwyczaje i przepisy Zakonu, tj. Karta Konstytucyjna i Kodeks. Do Zakonu Maltańskiego nie można się po prostu zapisać. Dana osoba musi dostać zaproszenie od innego członka organizacji. Potencjalny kandydat powinien być praktykującym katolikiem, wykazywać się wzorową postawą moralną oraz brać udział
w dobroczynnych inicjatywach Zakonu lub innych dziełach miłosierdzia. Aktywne
życie religijne potencjalnego kandydata musi być poświadczone odpowiednimi dokumentami: metryką chrztu, bierzmowania czy świadectwem sakramentalnego
małżeństwa (w przypadku żonatych lub zamężnych). Konieczny jest też polecający
list od biskupa ordynariusza (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata),
zawierający charakterystykę życia i zachowania zainteresowanej osoby. Należy
także przygotować rekomendacje czterech członków Zakonu, którzy zagwarantują,
iż pretendent jest im dobrze i osobiście znany, a jego postawa wyraża gotowość do
pełnej realizacji duchowości Zakonu poprzez wypełnianie jego misji, czyli pomoc
potrzebującym i obronę wiary. W przypadku ubiegania się o niektóre kategorie
kandydat musi spełnić dodatkowe warunki ujęte w Kodeksie i Karcie Konstytucyjnej. Po spełnieniu wszystkich kryteriów kandydat musi odbyć roczny okres przy-
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gotowawczy. Po jego pozytywnym zakończeniu Zarząd ZPKM wysyła do Wielkiego Magisterium Zakonu wniosek o przyjęcie danej osoby 53.
Zapewne rygorystyczne wymogi, jakie trzeba spełnić, by trafić w szeregi tej
formacji, przekładały się na dosyć małą liczebność członków. Obecnie Związek
Polskich Kawalerów Maltańskich liczy 153 członków (około 30 proc. z nich przebywa poza granicami kraju). Zakon na świecie liczy ok. 12 500 Kawalerów, Dam
i Kapelanów 54. Jednakże to właśnie oni reprezentują współczesną elitę duchową
świata chrześcijańskiego – te nieliczne jednostki, którym udaje się zachować wierność wobec fundamentalnych wartości zawartych w naukach Chrystusa.
Przedstawione fakty oraz rozważania warto zakończyć filozoficzną refleksją.
Należałoby spojrzeć na rzeczywistość nie tylko przez pryzmat kategorii ilości.
Spojrzenie na historię Związku Polskich Kawalerów Maltańskich z perspektywy
kategorii jakości z pewnością pozwala dostrzec zupełnie inne aspekty działalności
charytatywnej. Właśnie taki punkt widzenia pozwala nam zrozumieć ogromną potęgę dobra zawartego w „skromnych” jego osiągnięciach. Siły prawdziwej duchowej miłości nie można bowiem mierzyć takimi samymi narzędziami, jakimi mierzy
się choćby skuteczność nowego leku. Matematyka niewiele tu zdziała. Współczucie oraz chęć niesienia bezinteresownej pomocy to wartości duchowe, u których
podstaw tkwi zarys wnętrza działalności Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.
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Maltańskich, instytucja charytatywna, Maltańskie Centrum Edukacji, misja humanitarna, Maltańska Służba Medyczna, „dzieci Zamojszczyzny”.

Małgorzata Lubecka
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce

PRACA ORGANICZNA
W TEORII I PRAKTYCE WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY
Hipolit Cegielski, polski przedsiębiorca, działacz społeczny i polityczny pozostawił po sobie niezwykle ważne przesłanie: Podstawą materialną narodu jest
ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród 1. Słowa wielkopolskiego organicznika mimo upływu lat nie straciły na znaczeniu, choć żyjemy
w zupełnie innej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. To przesłanie wspaniałej idei jest wciąż bardzo aktualne. Dziś, myśląc o założeniach „pracy organicznej”,
postrzegamy je w kontekście troski o dobro naszego kraju funkcjonującego
w strukturach zjednoczonej Europy. Choć etos pracy uległ zmianie, to wciąż aktualne pozostają główne wartości „pracy organicznej” takie jak: solidarność, równość, demokracja, obywatelska postawa czy nauka i wykształcenie. Wiele lat temu,
w lutym 1865 roku na zebraniu Towarzystwa Pomocy Naukowej Hipolit Cegielski
zauważył: Chcemy wspólnymi siłami wychowywać młodzież wzorową i jakoby
modelową na pożytek kraju, a chcemy ją mieć wzorową w moralności, w cnotach
publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, w urzędach i zawodach
prywatnych, w rolnictwie zarówno jak w przemyśle, chcemy więc z niej mieć obywateli prawych, światłych, pracowitych i krajowi pod każdym względem pożytecznych 2. Mimo że od tego czasu upłynęło ponad sto pięćdziesiąt lat, intencja Hipolita
Cegielskiego jest nadal bliska polskiej szkole. Współcześni nauczyciele na lekcjach
przedsiębiorczości, ekonomii czy wiedzy o społeczeństwie muszą podkreślać, co to
znaczy żyć w świecie gospodarki rynkowej, mieć własną ziemię czy nowoczesne
przedsiębiorstwo. Planowanie kariery zawodowej, kreowanie własnej aktywności
zawodowej, strategia podejmowania decyzji o utworzeniu własnej firmy to w gospodarce rynkowej umiejętności najważniejsze.
1

Dekalog pracy organicznej w XXI wieku, pod red. M. Króla i J. Szyły, Poznań 2013,
s. 27.
2
Z. Grot, Hipolit Cegielski 1813–1868, Poznań 1980, s. 295; zob. także: W. Szulc, Działalność gospodarcza Hipolita Cegielskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu
i Usług w Poznaniu” 2013, nr 27, s. 56.
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Większość młodych Polaków wiedzę ekonomiczną czerpie od rodziców, ale
podstaw przedsiębiorczości uczy również szkoła 3. Lekcje o tej tematyce sprzyjają
przygotowaniu uczniów do aktywności społecznej i gospodarczej, a także do życia
rodzinnego w znaczeniu ekonomicznym, dając podstawowe umiejętności konkurencyjnych zachowań na rynku, w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.
Na zajęciach uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, niezbędną do funkcjonowania na
współczesnym, pełnym dynamicznych zmian rynku pracy 4. Wydaje się, że to właśnie szkoła jest najlepszym miejscem dla rozwijania kompetencji przedsiębiorczości, ponieważ w zasadzie codziennie jest okazja, by realizować jakieś cele – indywidualne lub wspólne. To w murach szkolnych młody człowiek przekonuje się, że
nie wszystkie pomysły są możliwe do realizacji, że trzeba do nich umieć przekonać
rówieśników i dorosłych. Tutaj też można współdziałać w małych lub większych
zespołach i przy okazji uczyć się zarządzania czasem oraz innymi zasobami, takimi
jak wiedza, pieniądze czy przestrzeń. W szkole łatwo w dość bezpiecznych warunkach sprawdzać, na czym polega podejmowanie ryzyka, zarówno społecznego, jak
i gospodarczego. Dobrą praktyką w tym względzie jest realizacja uczniowskich
projektów edukacyjnych, które uczą inicjatywy, odpowiedzialności, współdziałania
i wyciągania wniosków z popełnionych błędów.
W XIX wieku, gdy rodziła się idea „pracy organicznej”, Polski nie było na
mapie, ale był naród żyjący wprawdzie pod zaborami, jednak mający świadomość
i silne poczucie tożsamości narodowej. „Praca organiczna” zawierała postulat
unowocześniania przemysłu, rolnictwa i handlu, propagowała rozwój cywilizacyjny. Postulowała konieczność oświecania i uświadamiania całemu społeczeństwu
zdobyczy ówczesnej cywilizacji. Opierała się na wspieraniu rozwoju kultury
i oświaty, dbaniu o rozwój świadomości narodowej oraz podniesieniu poziomu
gospodarczego 5. Uważano, że wszystkie działania jednostki powinny być podporządkowane dobru ogółu. To właśnie modernizacja gospodarki, działalność edukacyjna, organizacja pomocy społecznej oraz uczenie wspólnego działania stały się
głównymi nurtami „pracy organicznej”. W myśl jej XIX-wiecznych założeń społeczeństwo, podobnie jak organizm człowieka, funkcjonuje sprawnie wtedy, gdy ma
zdrowe i silne organy.
Zmieniła się epoka, dziś żyjemy i działamy w innej przestrzeni. Człowiek
XXI wieku, wyposażony w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
3

Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009 r., nr 4, poz. 17), s. 4.
4
Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, pod red. Z. Zioło i T. Rachwała, Kraków 2005, s. 139.
5
Por. Dekalog pracy organicznej, s. 7.
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takie jak: laptop, tablet, smartfon, korzystający z różnych aplikacji, portali społecznościowych, mediów internetowych ma złudne wrażenie, że nie opuszczając domu,
nadal uczestniczy w rzeczach ważnych, realizuje różne projekty i aktywnie włącza
się w życie społeczne. To jednak błędne przekonanie, bo nowinki technologiczne,
choć ułatwiają komunikację i usprawniają codzienne funkcjonowanie, zniewalają
umysł, szczególnie młodego człowieka. Jednakże podejmowanie wyzwań nowej
epoki i wszechstronna działalność na rzecz unowocześniania naszego państwa to
dzisiejsza „praca organiczna”. Jej założenia uległy przesunięciu z obszaru gospodarczego w obszar intelektualnej działalności człowieka, a często też w obszar
szeroko rozumianej polityki społecznej, edukacji i nauki. Niestety współczesnej
oświacie, czy szerzej nauce, przeszkadza nadmierna biurokracja 6. Dziś niemal na
każdym kroku pedagodzy są zmuszani do dokumentowania swojej pracy, wypełniają ankiety, piszą sprawozdania, gromadzą dyplomy i podziękowania. To niewątpliwie zabija ich przedsiębiorczość i tłumi wszelką inicjatywę i kreatywność.
W systemie oświaty nauczyciel nie tylko ginie w gąszczu często sprzecznych ze
sobą przepisów, ale ma dylemat: czy odwołać zajęcia w szkole i pójść z uczniami
na uroczystości lokalne, kulturalne, czy pozostać na lekcjach i realizować kolejne
punkty podstawy programowej 7.
„Praca organiczna” dzisiaj to eliminowanie obowiązku tworzenia stosu dokumentów, których od pedagogów wymaga system edukacji. Zamiast tego nauczyciel
powinien wykorzystać swoją energię na pobudzanie młodych ludzi do działania we
wspólnotach lokalnych, kształtowanie ducha obywatelskości i odpowiedzialności
za wspólne dobro. Szkoła powinna wykształcić świadomych obywateli, którzy za
kilka lat będą skutecznie i konstruktywnie realizować swoje plany życiowe. Potencjał i energię młodych ludzi wyzwala nauczyciel, pełen inwencji, często bezinteresowny, który pracuje nie dla własnych korzyści, ale dlatego, że czuje misję i powołanie. Nauczyciel-wychowawca nie powinien poddawać się „wypaleniu” zawodowemu i rezygnować z realizacji celów wychowawczych nawet wtedy, gdy jego
oddziaływania wychowawcze wydają się nieskuteczne lub gdy spotykają się z odrzuceniem. Trud włożony w kształtowanie postaw nie zawsze będzie owocny. Jednak gdy uczeń widzi, że jego los jest naprawdę ważny dla wychowawcy, skorzysta
z jego pedagogicznych oddziaływań. I to nawet wtedy, gdy nauczyciel będzie mu
stawiał wysokie wymagania. Dzisiejsza oświata potrzebuje właśnie takich pedagogów – twórczych, pełnych pasji i gotowych do poświęceń. Nauczycieli, którzy
6

Dekalog pracy organicznej, s. 29.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), s. 2; Zob. także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1611), s. 4.
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motywują i aktywizują do pracy. Jest to szczególnie ważne, bo bez osobistego zaangażowania i pasji trudno zachęcić uczniów do nauki i wyzwolić w nich aktywność i kreatywność. Zatem współczesna „praca organiczna” w szkole powinna iść
w takim kierunku, aby przekonać uczniów do tego, by mimo różnych przeciwności
chcieli zdobywać wiedzę, podejmowali różne inicjatywy, angażowali się w życie
społeczne. Z drugiej strony sam dokument potwierdzający wykształcenie to już za
mało. Dziś liczą się umiejętności i wiedza praktyczna oraz gotowość do stałego
podnoszenia swoich kwalifikacji. Na pewno szkoła jest miejscem, które wyposaża
młodego człowieka w potrzebną wiedzę, ale czy w dostatecznym stopniu? Zresztą
kompetencji społecznych i obywatelskich nie da się zdobyć, tylko słuchając nauczyciela. Nadal część palcówek edukacyjnych opiera się na metodzie, która stawia
na nauczanie, a nie na uczenie się. Ograniczanie się szkoły jedynie do przekazywania i egzekwowania wiedzy jest podstawowym błędem. Takie podejście nie wspiera naturalnych procesów uczenia się, skutecznie przyczynia się za to do wygaszenia motywacji wewnętrznej, która zmusza dziecko do podjęcia określonego działania.
Rewolucja technologiczna, która całkowicie zmieniła sposób myślenia młodych ludzi, w wielu polskich szkołach nie wpłynęła na sposób nauczania. Jest to
o tyle zrozumiałe, że część pedagogów, szczególnie z dłuższym stażem pracy, nie
chce zmieniać swoich przyzwyczajeń, a korzystanie z nowoczesnych technologii
wymaga zupełnie innych kompetencji niż te, które były potrzebne dotychczas.
Poza tym we współczesnym świecie mamy dostęp do tak dużej ilości informacji,
że wręcz niemożliwe jest nauczenie wszystkiego na pamięć. Szkoła zatem nie może wymagać tylko pamięciowego opanowania wiadomości, a powinna raczej nauczyć dzieci i młodzież krytycznego myślenia, skutecznego szukania i selekcjonowania informacji, analizy i wyciągania wniosków, a przede wszystkim odnajdywania się w różnorakich, problematycznych sytuacjach. Te, jak sądzę, wykształcą
u młodzieży umiejętność radzenia sobie w momentach trudnych i wyzwolą tym
samym kreatywność. Ponadto należy pamiętać, że kształtowanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej postawy patriotycznej, prospołecznej oraz wyzwalanie
w uczniach przedsiębiorczości i innowacyjności, które sprzyjają aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, jest obowiązkiem każdego nauczyciela8. To
8

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), s. 4–5,
Zob. także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r., poz. 356), s. 14.
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właśnie szkoła powinna stanowić główną scenę życia publicznego, gdzie młodzi
ludzie przygotowują się do pełnienia obywatelskich ról, uczą się współdziałania,
planowania zadań i odpowiedzialności. Jednak czy tak jest w istocie? Z pewnością
wiele z placówek edukacyjnych wypełnia to zadanie znakomicie. Na pewno kluczową rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel, który na bieżąco doskonali swoją
wiedzę i umiejętności, stale podnosi kwalifikacje, zdobywa kolejne stopnie awansu
zawodowego i aktualizuje swój warsztat pracy 9. Jednak jakkolwiek nie spojrzymy
na pracę współczesnego pedagoga to musimy pamiętać, że dziś szczególnie ważnym wyzwaniem dla szkoły jest stworzenie właśnie takich warunków, aby uczyć
lepiej, nowocześniej, skuteczniej i efektywniej, na miarę wyzwań XXI wieku. Jest
to o tyle ważne, że współczesny świat charakteryzuje się szybkością, zmiennością
i powierzchownością. Niestety często odchodzi się od ideału doskonałości na rzecz
przeciętności, a wręcz bylejakości. To zaś odbywa się kosztem kształtowania takich cech młodych Polaków jak: ciekawość, samodzielność, pracowitość, odpowiedzialność, kreatywność, staranność czy wreszcie wytrwałość i konsekwencja
w działaniu. Należy także pamiętać, że „praca organiczna” we współczesnej szkole
to wykształcenie u młodego pokolenia myślenia filozoficznego, to uczenie zadawania pytań, kojarzenia przyczyn i skutków określonych wydarzeń, to wreszcie
uczenie obowiązujących norm prawnych z ich umiejętnym interpretowaniem oraz
wpajanie młodym ludziom szacunku dla prawa. Panuje bowiem opinia, o czym
wspomniano wcześniej, że współczesna szkoła uczy jedynie wiedzy pamięciowej,
teoretycznej, a powinna uczyć umiejętności praktycznych, kształtować zdolności
i wyrabiać potrzebę samodoskonalenia się.
W realiach szybko zmieniającej się rzeczywistości i dynamicznego postępu
technologicznego nieustanny osobisty rozwój jest koniecznością. Jednakże dla
młodego człowieka, który powoli wkracza w dorosłe życie, niezwykle ważny jest
przewodnik, niepodważalny autorytet, który będzie motywował do działania.
Współczesna szkoła nie tylko promuje idee XIX-wiecznych organiczników, ale
stwarza takie sytuacje, aby młodzież wiedziała, z kogo brać przykład, kto jest godny naśladowania. Autorytet to dla młodego człowieka życiowy drogowskaz, który
wpływa nie tylko na jego rozwój i wyznawane wartości, ale inspiruje i pobudza do
działania. Wiele palcówek oświatowych ma wspaniałych patronów. To do ich działalności odwołują się szkoły w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jest
to szczególnie ważne w kontekście kryzysu i niedostatku autorytetu, jaki obserwujemy. Oczywiście powinniśmy stale odwoływać się do twórców „pracy organicznej”. Nawiązywanie do tych postaci i kultywowanie ich działalność to najlepszy
sposób na zapoznanie młodych Polaków z tradycją narodową i europejską, jak
9
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również zapewnienie kulturowej łączności zarówno w obrębie grup rówieśniczych,
jak i międzypokoleniowej. Wobec tego przypominanie o naszych korzeniach to
element współczesnej „pracy organicznej”. Nie możemy zapominać, skąd się wywodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy 10. Te wartości często są pielęgnowane
w domu rodzinnym, ale czy zawsze? Niezależnie od wychowania rodzinnego
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej jest obowiązkiem szkoły. Wiele
placówek oświatowych to zadanie realizuje nie tylko na lekcjach historii, wiedzy
o społeczeństwie czy zajęciach z wychowawcą, ale poprzez różne formy zajęć
pozalekcyjnych, jak kółka krajoznawczo-turystyczne, wycieczki czy biwaki. Niewątpliwie turystyka jest katalizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Jednak szkoła nie może poprzestać tylko na tych działaniach. Żyjemy bowiem
w zinformatyzowanym świecie, w epoce komputerów i internetu; tradycyjne relacje koleżeńskie, spotkania zostały przeniesione do wirtualnego świata, na fora internetowe i portale społecznościowe. Kartki świąteczne i listy zostały zastąpione
przez SMS-y lub e-maile. Dla wielu młodych ludzi granica między światem realnym a wirtualnym przestała istnieć. Codzienne aktywności młodego pokolenia
toczą się równolegle online i offline. Dziś nauczyciele przekonują młodych ludzi,
że nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne ułatwiają komunikację,
ale nie zastępują tradycyjnych relacji rówieśniczych czy dobrej książki. Oczywiście rozwijający się w zawrotnym tempie internet, telefonia komórkowa czy elektroniczne środki masowego przekazu, w tym m.in. telewizja satelitarna, powodują,
że granice geograficzne nie stanowią przeszkody dla przepływu informacji. Internet mobilny pozwala używać sieci w kawiarniach, restauracjach, kinach czy
w szkole. Współczesna młodzież nie wyobraża sobie spędzania wolnego czasu bez
używania telefonu komórkowego. Na korytarzach szkolnych obserwujemy młodych ludzi wpatrzonych w ekrany smartfonów, traktujących swoje mobilne urządzenia jako źródło rozrywki i podtrzymywania kontaktów z rówieśnikami. Tradycyjne rozmowy w trakcie przerw śródlekcyjnych stały się reliktem przeszłości.
Niestety to zjawisko spowodowało zubożenie języka komunikacji. Uczeń, pisząc
smsy, używa specyficznego, skrótowego języka. Ten sposób komunikacji często
przenosi na kontakty bezpośrednie, co prowadzi do błędów językowych widocznych w mowie i piśmie. W związku z tym, wypełniając założenia „pracy organicznej”, nauczyciele muszą bardziej niż kiedyś zabiegać o to, by polski język nie był
kaleczony, a uczniowie używali pięknej polszczyzny. Także w tym wymiarze należy uczyć patriotyzmu. Rozmowy z uczniami na temat właściwego zachowania się,
czy nawet stroju to również współczesna „praca organiczna”. Znajomość naszej
historii, nazwisk ludzi zasłużonych dla narodu i państwa, czy kształtowanie sza10
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cunku dla symboli narodowych już dziś nie wystarczają. W pracy wychowawczodydaktycznej należy pójść dalej i sprostać wyzwaniom społeczeństwa informatycznego. Rozpowszechnienie się i popularność internetu, jak wspomniano wcześniej, przyczyniły się do zmian w codziennym funkcjonowaniu ludzi młodych
w środowisku szkolnym i rodzinnym. Wspólnota szkolna przeniosła się w pewnym
sensie do wirtualnego świata. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu społeczność lokalna
czy nawet szkolna tworzyła zwarty organizm, który łatwo było skupić wokół rozmaitych inicjatyw. To budowało poczucie wspólnoty, jednoczyło i sprawiało, że
lokalne grupy sąsiedzkie, rówieśnicze znały się lepiej, tworząc coś na kształt nieformalnej rodziny. Obecnie także w tym obszarze obserwujemy duże zmiany i to
nie tylko za sprawą rozwoju internetu, ale ogólnych przemian cywilizacyjnych.
Z obserwacji wynika, że dziś terytorium jako miejsce zamieszkiwania określonej grupy-wspólnoty jest rozumiane dość umownie i ogranicza się jedynie do
możliwości serwera, komputera czy łącza, z którego korzystamy. Z drugiej zaś
strony, społeczności lokalne czy nawet wirtualne, które istnieją pozornie tylko
w sieci, w każdej chwili mogą przenieść się i zaistnieć w świecie realnym. To właśnie w małych społecznościach lokalnych drzemie potencjał, który w sprzyjających
okolicznościach może być wykorzystany dla dobra całego kraju. Jest to szczególnie ważne w dobie globalizacji, która zagraża tożsamości narodowej, propagując
często obcy wzorzec kulturowy. Do realizacji lokalnych inicjatyw współczesna
szkoła angażuje ludzi młodych i energicznych, otwartych na wszelkie innowacje
i projekty. Tym samym rozwija aktywne postawy i zachowania prospołeczne. Aktywizacja młodzieży to dziś konieczność i wyzwanie dla współczesnego nauczyciela. Samorządność uczniowska wprowadza młodych w meandry demokracji
i stanowi pierwszą formę doświadczenia mechanizmów demokratycznych. Szkoła,
która stwarza uczniom szansę doświadczyć współrządzenia i współodpowiedzialności, jest w istocie edukacją obywatelską, o której mówili XIX-wieczni organicznicy.
Dziś, żyjąc w wolnym kraju, w dobie globalizacji i informatyzacji, szczególnie potrzebujemy otwartości i energii ludzi młodych. Ich siły, uporu i determinacji,
które potrzebne są do budowania trwałych więzi i tworzenia zwartych wspólnot
o wzniosłych celach. Odpowiadając na wyzwania czasów współczesnych i wykorzystując prawa demokracji, możemy łatwiej kształtować rzeczywistość wokół nas
i budować poczucie solidarności i wspólnoty. W końcu nic nie jest tak twórcze, jak
wspólne działanie i praca.
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Podsumowanie
Mimo upływu lat założenia XIX-wiecznej „pracy organicznej” nie straciły na
znaczeniu. Zmieniły się realia, a w dobie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych zasady „pracy organicznej” są realizowane w nieco inny sposób.
Współczesna szkoła za pomocą różnych metod i form stara się rozwijać aktywność
obywatelską i gospodarczą, propaguje przedsiębiorczość, solidarność społeczną
i wspólnotową oraz prowadzi działania zmierzające do wykształcenia u młodych
Polaków poczucia odpowiedzialności za losy państwa.
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