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Od redakcji 

 

Książka zawiera materiały związane z dwiema 

konferencjami, zorganizowanymi przez zespoły senackie.  

Mowa o konferencji na temat Narodowych Sił Zbrojnych, 

zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół Miłośników Historii  

15 września 2016 r. oraz konferencji „Służba publiczna – 

współczesne wyzwania”, zorganizowanej przez Parlamentarny 

Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana 17 kwietnia 2018 r.  

Z pierwszą konferencją wiążą się dwa teksty: senatora, prof. 

Jana Żaryna, Stowarzyszenie „Ogniwo” czyli ONR na uchodźstwie oraz inż. 

Leszka Żebrowskiego Narodowe Siły Zbrojne. 

Konferencji szumanowskiej dotyczą teksty: senatora 

Andrzeja Kamińskiego, otwierający konferencję, ks. Tadeusza 

Borutki - Polityka służbą społeczną, wzorowaną na przykładzie Roberta 

Schumana, Pawła Banasia - Lekcja Roberta Schumana, Mariana Banasia, 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Polityczna heterogeniczność 

zasady solidarności oraz Rafała Dudały - Refleksja na kanwie dzieła 

Roberta Schumana „Dla Europy”.  
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„Narodowe Siły Zbrojne w walce  

o suwerenność Polski” 

 

(konferencja  Parlamentarnego Zespołu  

Miłośników Historii  

i Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych 

Sił Zbrojnych,  

Senat, 15 września 2016 r.)  
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Jan Żaryn 

 

Stowarzyszenie „Ogniwo” czyli ONR na 

uchodźstwie 

 

W styczniu 1945 r. z ziem polskich wyruszyła na zachód, przez 

tereny czechosłowackie pozostające jeszcze pod okupacją niemiecką, 

formacja zbrojna Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. 

Zgodnie z rozkazem KG NSZ gen. Zygmunta Broniewskiego 

”Boguckiego”, dowódca BŚ płk Antoni Szacki, ”Bohun”, 

”Dąbrowski” miał dotrzeć do 2 Korpusu gen. Władysława Andersa, 

by dalej podjąć walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Rozkaz o wymarszu Brygady został podjęty dzień po rozpoczęciu 

przez Sowiety zimowej ofensywy, której skutkiem miało być zajęcie 

całego terytorium Polski i groźba wyaresztowania żołnierzy NSZ 

przez NKWD. Taki los spotkał Armię Krajową i NSZ na terenach II 

RP zajmowanych przez Armię Czerwoną od początku 1944 r. 

Brygada Świętokrzyska ostatecznie dotarła do wojsk amerykańskich 

w maju 1945 r., wcześniej zaś za sprawą swoich emisariuszy dotarła 

zarówno  do generała Andersa, jak i do rządu RP w Londynie oraz 

do przedstawicieli politycznego środowiska tego odłamu 

narodowców. Środowiskiem politycznym była Organizacja Polska   

(tzw. wewnętrzna), tajna i kilkustopniowa struktura powstała w 1934 

r., której założycielami byli twórcy pierwszej jawnej (tzw. 



8 

 

zewnętrznej) organizacji ruchu, jaką był Obóz Narodowo-Radykalny 

„ABC”, z Janem Mosdorfem na czele. Kolejne stopnie Organizacji 

Polskiej (OP) to: S: sekcja, C: Czarniecki, Z: Zakon Narodowy  

i A: Komitet Polityczny, potem z Dyrektoriatem na czele. Na 

poziomie Zakonu OP dzieliła się także na grupy zadaniowe  

i środowiskowe (np. adwokaci, czy młodzież), których członkowie 

już w latach okupacji m.in. pracowali w podziemiu w strukturach 

cywilnych, do których należał przede wszystkim Komisariat Cywilny. 

W okresie okupacji OP, kierowana m.in. przez prof. Bolesława 

Sobocińskiego, powołała do życia także inne organizacje – tym 

razem rzecz jasna podziemne – w tym m.in. Związek Jaszczurczy, 

czy tytuły prasowe (głównie „Szaniec”, stąd środowisko to było 

potocznie nazywane „Grupą Szańca”). W 1942 r., wskutek akcji 

scaleniowej, część obozu narodowego w tym OP i jej zewnętrzne 

organizacje, współtworzyły Narodowe Siły Zbrojne. Wczesną 

wiosną 1944 r. większość oddziałów leśnych NSZ podjęła decyzję  

o scaleniu się z Armią Krajową, mniejszość - w tym interesująca nas 

Brygada Świętokrzyska (BŚ) - pozostała w kręgu oddziaływania tajnej 

OP. Faktycznym zatem ośrodkiem decyzyjnym, wydającym rozkaz  

o wyjściu Brygady Świętokrzyskiej na zachód – via terytorium 

niemieckie – było kierownictwo Organizacji Polskiej. 

Przedstawicielem kierownictwa w Brygadzie był zastępca ”Bohuna”, 

mjr Władysław Marcinkowski ”Jaxa”. W trakcie przemarszu  

i przebywając przez kolejne miesiące na terytorium czeskim, ”Jaxa” 

wprowadzał także do niższych poziomów Organizacji Polskiej 

kolejnych członów (paradoksalnie zatem np. ”Bohun” był dowódcą 

Brygady, ale w OP podlegał swojemu zastępcy). Niezależnie od 

działaczy OP, którzy znaleźli się wśród żołnierzy Brygady 

Świętokrzyskiej, kolejna ich część docierała na zachód w tym samym 

czasie lub kilka miesięcy później swoimi prywatnymi drogami. Cel 

tych nielegalnych przemieszczeń był ten sam - uniknąć aresztowania 
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ze strony komunistów i dalej prowadzić walkę o niepodległość. 

Różnymi zatem drogami dotarli na zachód m.in. wspominany prof. 

Sobociński, dr Kazimierz Gluziński czy Jerzy Olgierd Iłłakowicz,  

a w końcu sam dowódca NSZ – w sierpniu 1946 r. - gen. 

Broniewski. Docierali oni na ogół do Brygady Świętokrzyskiej, która 

po zakończeniu wojny najpierw rezydowała w amerykańskiej strefie 

okupacyjnej w Czechosłowacji, a następnie w Niemczech, konkretnie 

w Bawarii. Jej szeregi rosły z dnia na dzień; m.in. do Coburga 

przybywali działacze przedwojennego ONR, żołnierze NSZ, głównie 

więźniowie obozów koncentracyjnych, oflagów czy stalagów.  Dzięki 

umowie jaką podpisało kierownictwo Organizacji Polskiej  

z wywiadem amerykańskim w Bawarii, udało się Polakom włączyć 

żołnierzy BŚ do Polskich Kompanii Wartowniczych; jednocześnie 

kierownictwo OP nawiązało kontakt z wywiadem 2 Korpusu, co 

zaowocowało powstaniem w Regensburgu rezydentury wywiadu 

polskiego obsługiwanej przez OP, a skierowanej poprzez tzw. 

„drogę Konrada” na kraj i łączność z tamtejszym podziemiem 

narodowym (kolejnym i ostatnim KG NSZ w kraju był płk  

Stanisław Kasznica). Z kolei inną aktywnością OP poza granicami 

kraju było odtworzenie swojej struktury (do poziomu Z) poprzez 

m.in. nawiązanie kontaktu z działaczami, którzy z różnych powodów 

wojnę spędzili na zachodzie, np. walcząc w Polskich Siłach 

Zbrojnych (jak Mieczysław Harusewicz). Zgodnie ze swoją tradycją 

OP reaktywowana na zachodzie po 1945 r. zacznie zatem 

organizować kolejny pakiet struktur jawnych, zewnętrznych1. 

Jednym z głównych zadań OP była opieka nad żołnierzami Polskich 

Kompanii Wartowniczych (PKW) i pilnowanie, by brygadowcy mieli 

w PKW jak największe wpływy ideowe i personalne. Jednym  

                                                           
1 Więcej zob., J. Żaryn, „Taniec na linie nad przepaścią”. Organizacja Polska na 
wychodźstwie i jej łączność z Krajem w latach 1945 – 1955, Warszawa 2011. 
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z czynników integrujących brygadowców była prasa oraz zakładane 

w Niemczech stowarzyszenia kombatanckie. Już w sierpniu 1945 r. 

”Bohun” wydał ogólną instrukcję dla oficerów oświatowych 

Brygady, których zadaniem miało być zapewnienie żołnierzom 

tworzących się w PKW świetlic. W osobnych pomieszczeniach 

należało zorganizować czytelnie, zainstalować radia oraz 

przeprowadzać dokształcanie dla analfabetów, a w końcu cykl 

prelekcji uświadamiających politycznie. Dowództwo Brygady 

nakazywało także, by oficerowie oświatowi nawiązali kontakty ze 

swoimi amerykańskimi odpowiednikami, którzy prowadzili m.in. 

teatr wojskowy, kino. Prowadzono naukę języka angielskiego, 

planowano wydawanie słowników polsko-angielskich. Głównym 

narzędziem oddziaływania wychowawczego na żołnierzy 

pozostawała jednak prasa. Wydawano zatem (a raczej wznowiono) 

tygodnik „W Marszu i Boju” który ukazywał się od 1944 r. pod 

okupacją niemiecką w lasach świętokrzyskich, a także tygodnik „Na 

Szańcu”, który wychodził w Częstochowie, od sierpnia do końca 

1944 r., a następnie został wznowiony jako miesięcznik i wychodził 

w latach 1948 - 1949 w Bawarii, w amerykańskiej strefie okupacji 

niemieckiej. Wydawcą pisma był Zarząd Główny Stowarzyszenia 

Samopomoc Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, czyli kolejna 

organizacja zewnętrzna OP. Ten sam wydawca w 1948 r. 

przygotował pierwszy album, zawierający historię Brygady 

Świętokrzyskiej, w tym zdjęcia i wspomnienia uczestników walk oraz 

marszu na zachód. Dowództwo Brygady publikowało także – 

najprawdopodobniej do użytku wewnętrznego – specjalne „Zeszyty 

ewidencyjne, wydawane przez Brygadę Świętokrzyską na terenie 

Niemiec w latach 1946 – 1949”- jak głosił tytuł.  

W 1946 r. nastąpiła pierwsza reorganizacja PKW, która jednak nie 

dotknęła tak mocno polskich jednostek jak następna, z 1947 r., 
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przeprowadzona przez Amerykanów W lipcu 1947 r. władze 

amerykańskie w swojej strefie w Niemczech zaczęły rozwiązywać 

oddziały wartownicze i zastępować je niemieckimi, tzw. Industrie 

Policei. Pewną rolę w tym przyspieszeniu likwidacji decyzji wobec 

PKW przez amerykańskie siły zbrojne odegrały także zabiegi 

dyplomatyczne, prowadzone w Berlinie przez komunistyczną Polską 

Misję Wojskową, na której czele stał płk Jakub Prawin. Polska Misja 

Wojskowa od 1945 r. chciała przejąć pieczę nad Polakami 

zatrudnionymi przez Amerykanów w PKW, naciskała także na 

szybkie rozwiązanie oddziałów, by w ten sposób mieć więcej 

argumentów na rzecz ich powrotu do kraju. Jednakże zasadniczym 

powodem likwidacji oddziałów była wola przekazania przez 

Amerykanów części posiadanych kompetencji okupanta w ręce 

demokratyzującej się administracji niemieckiej. Pierwsze spotkanie 

członków OP w Bury w lipcu 1947 r. zbiegło się zatem w czasie  

z decyzją Amerykanów o stopniowej likwidacji PKW. „Decyzja ta 

była silnym ciosem dla Brygady, gdyż pozbawiała ją pionu 

wojskowego i podkopała silnie wiarę i zaufanie mas [około 40 tys. 

żołnierzy – J.Ż.] do haseł emigracyjnych (idea zorganizowania u 

boku USA Polskiej Siły Zbrojnej). Fakt ten doskonale zrozumiały 

czynniki kierownicze Brygady [Organizacja Polska – J.Ż.] i aby 

ratować swą pozycję na tym odcinku, utworzyły emanację «pionu 

wartowniczego» w postaci organizacji o charakterze kombatanckim, 

mianowicie «Związek Byłych Wartowników Polskich». Celem 

Związku [działającego na terenie okupacji amerykańskiej - J.Ż.] jest 

utrzymanie łączności organizacyjnej i ideowej, kierowanie akcją 

przesiedlenia, przejęcie i zabezpieczenie wspólnego majątku, 

pośrednictwo pracy, samopomoc, opieka społeczna  

i reprezentowanie interesów na zewnątrz”- pisano w raporcie 

przekazanym centrali CIA (CIC). Powstanie tego Związku stanowiło 

zatem rezultat decyzji „Zakonu” OP, a jego cele wiązały się ściśle  
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z podjętymi przez działaczy francuskiej grupy OP rozmowami, 

dotyczącymi przeniesienia byłych żołnierzy Brygady do Francji. 

Pierwszy zjazd Związku odbył się 6–7 IX 1947 r., a na jego czele – 

oprócz ppłk. Sobolty z konkurencyjnej grupy wartowniczej, 

składającej się z byłych żołnierzy PSZ – stanęli brygadowcy: 

”Zawisza”, Zaleski jako przewodniczący Centralnego Komitetu 

Organizacyjnego, płk Ignacy Czesław Osiewicz pierwszy dowódca 

NSZ, Władysław S. Kozłowski ps. Aleksander z komórki 

wywiadowczej w Regesburgu (później jeden z najbliższych 

współpracowników paryskiej „Kultury”) i inni. W chwili założenia 

Związek liczył 71 kół, czyli prawie 7 tys. członków. Za 

pośrednictwem związku OP dysponowała sporą sumą pieniędzy  

i ludźmi, którymi zamierzała się opiekować. W ciągu kilku miesięcy 

1947 r. liczba żołnierzy PKW spadła z 30 tys. do 14 – 12 tys. 

Zamknięto też bazy szkoleniowe, co oznaczało powolną likwidację 

oddziałów. Powróciły siłą rzeczy pytania o dalszy sens pobytu na  

emigracji. Jak się wydaje, proces redukcji kompanii następował pod 

wpływem nacisków sowieckich. 

Związek Byłych Wartowników Polskich nie był jedyną organizacją 

zewnętrzną, a jednocześnie działającą w obrębie PKW, w której 

znaczącą rolę odgrywali działacze OP. Powstanie kolejnej organizacji 

wiązało się z aktywnością wspomnianej francuskiej grupy OP. Jak 

wspominał Iłłakowicz: „Dowgirt [prawidłowo: Władysław Dowbór 

– J.Ż.] i Rudowski dogadali się z francuskim przemysłem stalowym 

w sprawie przyjęcia około pięciu tysięcy strażników [wartowników] 

jako robotników na z góry określonych warunkach. Miały to być 

zwarte grupy, z własnymi oficerami, mieli otrzymać osobne 

zakwaterowanie i przyzwoite zarobki. Poza tym w Paryżu miało 

powstać centralne biuro do celów łączności i kontroli”. Jak się 

można jedynie domyślić po późniejszych akcjach szkoleniowych  
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b. wartowników we Francji, od początku stroną w negocjacjach z OP 

był faktycznie wywiad francuski (całą operację dyskretnie 

kontrolowała także CIA, z którą – za pośrednictwem gen. 

Anthony’ego Biddle’a z wywiadu amerykańskiego, byłego 

ambasadora USA w Polsce i przyjaciela rodziny Iłłakowiczów – stały 

kontakt Iłłakowicz utrzymywał zarówno w Niemczech, jak  

i w Paryżu, gdzie rezydował jego współpracownik Glen Morehouse; 

na marginesie warto dodać, że  „Zawisza” był stałym bywalcem 

domu francuskiego rezydenta CIA. Sekretarką Glena Morehouse’a 

była Betty Asbury Purnell (1922–1982), z którą „Zawisza” się ożenił 

w 1950 r. w Paryżu, a następnie razem z nią wyemigrował do USA). 

W celu realizacji powziętego przez OP zadania 5 IX 1948 r.  

w Monachium powstało Stowarzyszenie Polskich Emigrantów 

(SPE), zwane także Obywatelskim Komitetem Emigracyjnym (OKE) 

lub Polskim Towarzystwem Emigracyjnym (PTE), które rozpoczęło 

starania o przeniesienie żołnierzy PKW do Francji. Jego prezesem 

został inicjator powołania SPE, mjr Jerzy Iłłakowicz ps. Zawisza 

(używający nazwiska Zawada), członek OP poziomu „Z”, 

skarbnikiem zaś – kpt. [Wacław Michalski, Żur] Żurowski, członek 

OP poziomu „C”. Zastępcami ”Zawiszy” zostali z kolei Władysław 

Szaława oraz Jan Nałęcz-Łączyński, który wykonywał ważne zadania 

na terenie Francji. Z kolei w Monachium łącznikiem z Karlsruhe, 

dokąd przeniósł się ”Zawisza”, pozostawał Stefan Celichowski. 

Oficjalnym celem organizacji było sprawowanie opieki nad 

brygadowcami; ukrytym, ale równie istotnym, było nawiązanie 

łączności z rządem francuskim, gdyż powstanie SPE zbiegło się  

w czasie ze staraniami Iłłakowicza i innych działaczy OP o przyjęcie 

części zwalnianych wartowników do pracy we francuskich zakładach 

metalurgicznych. Siedzibę stowarzyszenia ostatecznie przeniesiono 

zatem z Monachium do Karlsruhe, do francuskiej strefy okupacyjnej, 

a koordynatorem całej akcji ze strony działaczy OP, mieszkających 



14 

 

we Francji został Jan Nałęcz-Łączyński. Delegatem Komitetu 

(Stowarzyszenia) do rozmów z władzami francuskimi miał być, 

według doniesień agenta wywiadu komunistycznego Jerzego 

Pączkowskiego (także w OP na poziomie „Z”), mjr Henryk 

Podhorski (Henryk Figura 1910 – 1987; ps. Step). Jak się wydaje, 

osobą rozgrywającą był jednak sam ”Zawisza” i jego paryscy 

przyjaciele z „Zakonu Narodowego” OP: Władysław Dowbór  

i Leonard Rudowski, działacz chrześcijańskich związków 

zawodowych we Francji.  

W początkach 1948 r. OP utworzyła na terenie Niemiec, z siedzibą  

w Monachium, kolejne jawne stowarzyszenie pod nazwą 

Samopomoc Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Była to w założeniu 

organizacja masowa, faktycznie najliczniejsza struktura kombatancka 

składająca się z żołnierzy NSZ, której członkowie znaleźli się 

następnie we Francji. Celem organizacji jak głosił statut w pkt 2 było: 

„Krzewienie Walki o Niepodległość Polski; Walka z Komunizmem, 

Wrogiem Polski i Chrześcijaństwa; Propagowanie Przyjaźni Polsko-

Amerykańskiej; Utrzymanie Więzi Organizacyjnej”. 

Przewodniczącym stowarzyszenia został ”Bohun”, a jego zastępcą 

”Zawisza”, odpowiedzialny również za referat emigracyjny w strefie 

amerykańskiej (de facto nie tylko w Niemczech). We władzach 

stowarzyszenia zasiadali: Kazimierz Gluziński, w OP na najwyższym 

poziomie „A” (referent emigracyjny we Francji), Kazimierz 

Malinowski (referent organizacyjny), Władysław Żurowski (referent 

gospodarczy), Stefan Skalski (używający nazwiska Celichowski) 

(referent kulturalno-oświatowy), Przemysław (Władysław) Szaława 

(sekretarz) oraz członkowie bez przydziału: Stefan Poray-

Marcinkowski (ps. Wronicz) i Stefan Kozłowski ps. Aleksander, 

wydawca pisma „Express”, były szef komórki wywiadowczej  

w Regensburgu. Podstawę organizacyjną stanowiło koło, do którego 

mogli zapisywać się wartownicy, również ci, którzy nie byli w BŚ. Na 
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czele koła stał zarząd w składzie: przewodniczący (ewentualnie 

zastępca), sekretarz, skarbnik oraz szef najważniejszego referatu - 

oświatowego. Według raportów agentury komunistycznej, zarówno 

w okresie rywalizacji w PKW między kpt. Soboltą a Jerzym 

Iłłakowiczem, jak i w późniejszym okresie, wartownicy wstępowali 

do stowarzyszenia niemal masowo. To raczej władze statutowe 

SŻBŚ starały się o elitarny charakter organizacji i chciały ograniczać 

liczbę członków (np. spośród około 2700 żołnierzy i oficerów PKW 

w Vielseck-Grafenwört w 1948 r. do stowarzyszenia zostało 

przyjętych jedynie 250 osób). Z drugiej strony jednak – jak  

z satysfakcją donosiła agentura – wycofanie się niektórych członków 

Samopomocy z decyzji o wyjeździe do Francji zaburzało rytm 

zobowiązań grupy francuskiej OP, ustalonych z francuskim 

pracodawcą podpisywanych kontraktów o pracę. Jak pisano: „Po 

okresie obserwacji przez zarząd poszczególnego koła kandydat 

podpisuje deklarację, zostaje oficjalnie przyjęty na zebranie 

odpowiedniego koła, zatwierdzony przez zarząd koła. Ewidencja 

wysłana zostaje do sekretarza Centrali S.Z.Br. Św. (kpt. Szaława 

Przem.). Kpt. Szaława przesyła na ręce przewodniczącego [koła] 

legitymację i odznakę Br.[ygady] Św.[iętokrzyskiej]”. Wspomniana 

deklaracja miała charakter zobowiązania. Oto konkretny przykład: 

„Ja, Pycia Stanisław po zapoznaniu się z § 2 statutu [cele] organizacji 

stwierdzam, że zasady w nim zawarte uważam za obecny cel mojego 

życia i przyrzekam, iż będę je stosował tak w życiu publicznym jak  

i prywatnym”. Organizacja była finansowana ze składek. Samo 

członkostwo zaś uprawniało do otrzymania od władz amerykańskich 

statusu dipisa, a także – co zależało od spełnienia jeszcze innych 

warunków – do wyjazdu do Francji w ramach akcji nadzorowanej 

przez OP. Praca bieżąca członków Samopomocy odbywała się  

w kołach; wyższą strukturą były odprawy delegatów Kół, których 

łącznie (w strefie amerykańskiej i francuskiej) było dwadzieścia kilka. 
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Zachował się protokół odprawy z sierpnia 1948 r. Jego główną część 

stanowiły referaty programowe ”Bohuna”, ”Zawiszy” i Franciszka 

Mrozińskiego. Omawiano historię ruchu narodowego od czasów  

I wojny światowej po dzieje NSZ i Brygady, ale także np. bieżący list 

pasterski kardynała Augusta Hlonda dotyczący polskości ziem 

zachodnich i północnych z 1948 r. Kpt Mroziński z kolei 

„napiętnował komunizm jako wroga ludzkości i Polski oraz rząd 

Polski w Warszawie, że stara się zdusić ruch katolicki w Polsce” – 

pisano w raportach wywiadowczych. Jak się wydaje, samych 

słuchaczy bardziej interesowały nie tyle referaty, co konkretne 

decyzje dotyczące ich wyjazdu do Francji. ”Zawisza” tłumaczył 

zatem, że pierwsze miesiące pobytu będą trudne, trzeba będzie 

nauczyć się języka, należy mieć zaoszczędzone pieniądze, by 

przetrwać okres aklimatyzacji. Podkreślano cel ideowy wyjazdu, 

którym – jak zawsze – była walka z komunizmem, tym razem 

wszechobecnym na terenie starej Polonii oraz – co było nowym 

wyzwaniem - we francuskich związkach zawodowych.  

Związki między obydwoma strukturami – SŻBS i SPE – były 

oczywiste. Samopomoc, pracując w kołach, przygotowywała listy 

osób, które zobowiązywały się do wyjazdu, a następnie osoby te 

(wraz ze swoimi dowódcami) były przejmowane przez SPE.  

W piśmie ZG SŻBŚ „Na Szańcu” apelowano zatem w imieniu OKE 

(vel SPE), by skorzystać z tej oferty, gdyż Francja po zwycięstwie gen. 

Charlesa de Gaulle’a jako jedyna chciała przyjąć „Polaków chcących 

walczyć o Polskę”. Wydaje się, że w OP bardzo szybko wygaszono 

większość sporów dotyczących kwestii sensowności przenosin 

brygadowców do Francji, nie tylko z racji żywej tradycji polskiego 

wychodźstwa politycznego, sięgającej co najmniej czasów Wielkiej 

Emigracji. Faktycznie, brakowało wówczas (na początku 1948 r.) 

realnej alternatywy wobec postępującego procesu likwidacji PKW  
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i stałej zachęty repatriacyjnej, płynącej ze strony różnych placówek  

i misji rządu warszawskiego. Rozmowy z Francuzami podjęto 

bowiem wkrótce po otrzymaniu informacji o możliwości rozwiązania 

PKW, a przed uchwaleniem i wejściem w życie amerykańskiego tzw. 

billu imigracyjnego, który to program pozwalał byłym dipisom na 

wyjazd do USA (podobnie rzecz się miała z wyjazdem do Australii). 

Również wybór miejsca koncentracji byłych wartowników, czyli 

okupacyjna strefa francuska Niemiec, był nieprzypadkowy. Działacze 

OP musieli zdawać sobie sprawę z sytuacji gospodarczej  

i demograficznej Francji, czyli niedoboru osób do pracy w przemyśle 

(szczególnie stalowym). Jak pisano już w listopadzie 1946 r. z PKR 

strefy francuskiej do kraju: „Prasa francuska daje temu swój wyraz, 

zamieszczając prawie we wszystkich poczytniejszych dziennikach 

szereg artykułów, prowadząc kampanię populacyjną. Z tych kilku 

notatek nasuwa się nieodparcie wniosek, że oficjalne czynniki 

rozważają poważnie zagadnienie wchłonięcia kilkuset tysięcy DP2, 

którzy odmówili powrotu do swoich krajów. Pierwszeństwo mają 

DP pochodzenia polskiego. Polacy jako naród, w którym 

obserwowano od wielu lat proces emigracji typowej [z pobudek 

ekonomicznych, głównie do kopalń], może i tym razem dostarczyć 

wielu tysięcy main[s] d’oeuvre [rąk do pracy], których Francja tak 

bardzo potrzebuje”. Jedynym oponentem akcji koordynowanej przez 

OP, a zatem zwolennikiem czekania na rozwiązania prawno-

administracyjne przygotowywane przez USA, pozostawał Tadeusz 

Boguszewski, który proponował, aby byli żołnierze NSZ  

i wartownicy osiedlali się w USA (dzięki niemu z czasem powstało 

tam silne środowisko OP, w tym składające się z byłych żołnierzy 

NSZ w ramach osobnego koła SPK w Chicago). 

 

                                                           
2
 Displaced persons (przesiedleńcy) 
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Stowarzyszenie „Ogniwo” 

Wspomniane wyżej organizacje „zewnętrzne” OP działały na 

obszarze okupacji niemieckiej (w strefie amerykańskiej i francuskiej). 

Z kolei, byli wartownicy udający się – jak pisałem – od sierpnia 1948 

r. do Francji pozostawali dalej pod opieką tajnej Organizacji Polskiej 

(OP). Z kolei jawną organizacją, założoną de facto przez OP  

i działającą – początkowo nieformalnie – od późnej jesieni 1948 r. 

we Francji, było Stowarzyszenie „Ogniwo”. Termin opisywanego 

wyżej Zjazdu w Bury i powstania stowarzyszenia nie był 

przypadkowy. Działacze OP (Komitet Wykonawczy Zakonu – czyli 

„Z”), którzy czuli się odpowiedzialni za los środowiska, rozpoczęli 

rozmowy z władzami francuskimi w sprawie przeniesienia żołnierzy 

Brygady na teren tego kraju, znalezienia dla nich miejsc pracy,  

a w końcu utworzenia jawnego stowarzyszenia. Jak pisał w końcu 

1948 r. gen. Władysław Bortnowski w liście do gen. Janusza 

Głuchowskiego na temat swojej rozmowy z przedstawicielem OP  

w Paryżu: „Przedostawanie się brygady na teren Francji jest 

wynikiem ich polit.[ycznej] decyzji, że trzeba siedzieć tu w Europie. –

– Każdy wyjazd za morze, to, według niego, oczywista strata dla 

Polski”. Działacze OP prowadzili rozmowy z gen. de Gaulle’em, być 

może także na temat ewentualnego wykorzystania żołnierzy Brygady 

w przyszłym konflikcie Wschód – Zachód, a na pewno na temat ich 

wykorzystania kontrwywiadowczego przeciwko komunistom 

docierającym do francuskich związków zawodowych i zakładów 

pracy. Spekulacje na ten temat krążyły zarówno po „polskim 

Londynie”, jak i w raportach wywiadu komunistycznego. Chociaż nie 
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ma pewności, wydaje się jednak sensowne, że strona francuska od 

początku interesowała się tak dobrym i karnym wojskiem, a nie tylko 

potrzebną siłą roboczą. W porozumieniu z „Zawiszą” działacze OP 

we Francji, przede wszystkim Leonard Rudowski i Władysław 

Dowbór, „dogadali się z francuskim przemysłem stalowym  

w sprawie przyjęcia około pięciu tysięcy strażników [z kompanii 

wartowniczych] jako robotników na z góry określonych warunkach. 

Miały to być zwarte grupy, z własnymi oficerami, mieli otrzymać 

osobne zakwaterowanie i przyzwoite zarobki” – jak pisano w jednym 

z raportów do Warszawy. Jak wspominał z kolei „Zawisza”: „miało 

powstać centralne biuro do celów łączności i kontroli. Wszystkie 

wydatki francuski przemysł stalowy pokrywał w formie miesięcznej 

darowizny”. Oficjalnie procedura sprowadzania robotników do 

Francji wyglądała zatem następująco. Działacze OP (Dowbór, 

Rudowski) założyli stowarzyszenie, zajmujące się pośrednictwem 

pracy. Gwarantowali stronie poszukującej, że wywiążą się z zadania 

sprowadzenia określonej liczby osób do pracy. Jak donosił agent 

Pączkowski: „Fabryki wpłacają na koszt sprowadzenia po 2000 

fr.[anków] od głowy” czyli wspomnianą przez ”Zawiszę” darowiznę. 

Jak wiemy, głównie dzięki zapisom wywiadu komunistycznego, co 

najmniej od sierpnia 1948 r. wartownicy, w tym żołnierze Brygady  

i członkowie wspomnianych stowarzyszeń, zaczęli planowo 

przenosić się do wybranych regionów Francji – nota bene – tam, 

gdzie były bardzo silne wpływy komunistyczne. Wg tych doniesień  

z 16 sierpnia 1948 r. „grupa 60 ludzi – kierownik kpt Flis Adam, 

wyjazd do fabryk ″Creusot″[…] Grupa 96 ludzi – kierownik pp. 

[plut. pchor. Eugeniusz]  Świderski - wyjazd do Fabryk Creusot […] 

W obozie cywilnym Attenstadt nastąpi zgrupowanie [ww grup – J. 

Ż.] i już jako całość wyjazd do Karlshruhe. Z Karlshruhe wyjazd 

transportem francuskim do Francji (Creusot). […]  Z tutejszego 

obozu Coburg wyjechała grupa 26 ludzi do Francji do Creusot. Jest 
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to pierwsza grupa wyjeżdżająca z ramienia Br. Św. Przygotowanych 

do wyjazdu jest 150 ludzi”- pisano w raporcie wywiadu 

komunistycznego. Do października 1948 r. skorzystało z tej oferty 

ponad pięciuset Polaków, wyjeżdżając do pracy w fabryce w Creusot. 

W sumie we Francji znalazło się do 2 tys. byłych wartowników 

Brygady. Ponieważ koszt sprowadzenia robotników z Niemiec (czyli 

byłych wartowników) był znacznie mniejszy (z 2 tys. około 1 tys. 

franków), na czysto do końca 1948 r. OP zarobiła pół miliona 

franków. Organizacja miała także pewne sumy ze składek związku. 

Gromadzono je pod hasłem obsługi sprowadzenia wartowników  

z Niemiec do Francji, czyli – jak się można domyśleć – pracy 

społecznej ”Zawiszy”, Szaławy i innych organizatorów całego 

przedsięwzięcia. Jak twierdził Pączkowski, z pieniędzy zarabianych 

przez OP „kupowano we Francji po cenie kosztu, w warsztatach 

Dowbora, materiały tekstylne, które przemycano do Bawarii i tam 

sprzedawano z zyskiem 30–50%. Przemyt zorganizował członek 

Zakonu kpt. [Jerzy] Zaleski [Dobrzański]”, odpowiedzialny w KW 

„Zakonu” OP za teren Francji i kontakt z niższym poziomem „C”. 

Wynajmował samochody amerykańskie, a szoferom wypłacał 

pieniądze za przewóz towaru. W rezultacie, zdaniem agenta, do 

czerwca 1950 r. (data jego raportu) OP zarobiła w ten sposób 

kolejne około 1,5 tys. dolarów. Jak sądzę, z pieniędzy tych 

finansowano działalność bieżącą Stowarzyszenia „Ogniwo”, w tym 

wydawaną prasę (o czym niżej). 

Już w marcu 1949 r. „Zawisza”, pozostający cały czas we francuskiej 

strefie w Niemczech, przygotował następne zadania. Z Niemiec mieli 

przybywać do Francji kolejni wartownicy (tak by jednak brygadowcy 

mieli cały czas większość). Należało także „zainicjować ściąganie 

b.[yłych] wartowników z Belgii i Holandii do Francji”. W marcu 

1949 r., jak donosił ambasador rządu warszawskiego we Francji Jerzy 

Putrament: „Z terenu Niemiec napływają stale niewielkie grupy 
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sprowadzane przez ONR [de facto OP – J.Ż.], które są 

rozmieszczane w przemyśle stalowym. W ostatnim czasie przybyło 

70 ludzi z Brygady Świętokrzyskiej na czele z płk. „Bohunem” ”. 

Według doniesień agentury, Iłłakowicz, jeszcze „na odprawie 

oficerów kompanii wartowniczych w sierpniu 1948 r. w Indorf-

Kaserne[nie znalazłem tej miejscowości – J. Ż.], omawiając warunki 

emigracji do Francji, dał wytyczne, że wyjeżdżający muszą być  

w 100% antykomunistami”. Nowa fala emigrantów miała dotrzeć do 

przedwojennej Polonii francuskiej, od lat pozostającej pod wpływem 

lewicy komunistycznej i zaniedbanej przez wychodźstwo, w celu jej 

zintegrowania wokół programu politycznego OP. Oficjalnie zatem 

przedstawiciele Komitetu Wykonawczego „Z” OP zadbali na terenie 

Francji o miejsca pracy dla osiedlających się żołnierzy Brygady. Jak 

pisał gen. Władysław Bortnowski: „Brygada przedostaje się na teren 

Francji na mocy indywidualnych kontraktów do przemysłu 

metalurgicznego. Oficerowie idą na pracę razem z żołnierzami 

zwartymi zespołami. Pracują cały tydzień, a w święta paradują  

w mundurach. Podobno poczucie obowiązku d-ców bardzo duże, 

zaufanie wzajemne duże. Znak jaszczurki noszony jest z dumą. 

Największe zgrupowanie, podobno więcej niż kompania, znajduje się 

w Creusot (Schneider)”. Rzeczywiście byli wartownicy otrzymywali 

indywidualne angaże do pracy, sygnowane przez francuskie 

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, czyli „Contrat de Travail 

pour travailleur etranger”; przykładowo: W. Szaława miał się 

zobowiązać do pracy w wymiarze 48 godzin tygodniowo jako 

robotnik przemysłu metalurgicznego w miejscowości Beautor. 

Gwarantowano mu warunki pracy i płacy takie same jak w wypadku 

robotnika francuskiego (w tym wypadku robotnik 2. kategorii). 

Według umowy miał otrzymywać pensję w wysokości 42,45 fr. + 15 

fr. 
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Większość żołnierzy PKW (brygadowcy) emigrujących do Francji nie 

znała ani miejscowych uwarunkowań, ani języka. Należało najpierw 

przygotować dla nich grunt, a następnie objąć nad nimi opiekę. Jerzy 

Pączkowski, który był uczestnikiem ważnych narad OP, donosił do 

Warszawy, że podczas zjazdu członków „Zakonu” w listopadzie 

1948 r. „Zawisza”: „złożył sprawozdanie z wyników przeniesienia 

większości b.[yłych] żołnierzy Brygady do Francji i wysunął wniosek 

zorganizowania tych żołnierzy na podstawie paramilitarnej, ażeby  

w razie wojny stworzyć z nich jednostkę wojskową. [Ponadto] Zjazd 

„Zakonu” postanowił stworzyć organizację cywilną analogiczną do 

związku b.[yłych] kombatantów [czyli S.Z.Br. Św. w strefie 

amerykańskiej] oraz związać te grupy z chrześcijańskim ruchem 

zawodowym [we Francji]”. W związku z tym „Zakon” skierował do 

tego zadania Jana Łączyńskiego, który miał doprowadzić do 

rejestracji kolejnej zewnętrznej organizacji środowiska, tym razem 

stowarzyszenia pod nazwą „Ogniwo”. Wkrótce Łączyński stanął na 

czele Stowarzyszenia „Ogniwo”, które dzieliło się na okręgi i koła. 

Dzięki rozwojowi całej akcji osiedleńczej, w następnych latach 

stowarzyszenie miało w sumie prawie 30 kół terenowych „Ogniwa” 

(dane z 1953 r.), które powstawały w różnych częściach kraju,  

z reguły tam, gdzie udało się znaleźć pracę dla zwalnianych żołnierzy 

Brygady (np. w okolicach Fontainebleau dzięki współpracy OP  

z działaczami Chrześcijańskiej Konfederacji Francuskich 

Pracowników – CFTC). Dzięki skoordynowanej akcji działaczy OP  

z Niemiec i Francji przeniesienie brygadowców do nowego miejsca 

nie spowodowało – naturalnych w takich sytuacjach – tendencji do 

rozproszenia i dezintegracji środowiska (czego nie można powiedzieć 

o innych środowiskach wartowniczych, próbujących powtórnie 

nawiązać ze sobą kontakt we Francji dopiero pod koniec lat 

sześćdziesiątych).  



23 

 

Przywódcom całego przedsięwzięcia przede wszystkim zależało na 

podtrzymaniu łączności z gen. Andersem, który także interesował się 

losami imigrantów z Niemiec do Francji. Dawało to bowiem 

gwarancję utrzymania kontaktu z najważniejszym, zdaniem OP, 

ośrodkiem realnej władzy na wychodźstwie, a także sensowności 

podejmowanych działań w celu integracji środowiska Brygady. 

Celem ostatecznym był bowiem powrót do Kraju, po zwycięstwie 

nad ZSRS.  Od strony ideologicznej Komitet Wykonawczy „Z” OP 

do prac na rzecz członków Stowarzyszenia „Ogniwo” wyznaczył dr. 

Kazimierza Gluzińskiego. Według zgodnych relacji (również 

raportów agentury UB, a po 1956 r. SB), Gluziński nie miał cech 

przywódczych ani zdolności organizacyjnych. Jako intelektualista, 

trochę oderwany od rzeczywistości, stał się kierownikiem duchowym 

dla żołnierzy Brygady, gdy ci zaczęli trafiać z Niemiec do Francji. 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy politycy OP zdawali sobie 

sprawę, że okres oczekiwań na zmianę sytuacji geopolitycznej  

w Europie może się wydłużyć, czy liczyli raczej stale na bliski 

konflikt na linii Wschód – Zachód. Faktem jest, że zbyt długie 

trwanie w gotowości bojowej, w enklawie środowiskowej, było 

praktycznie niemożliwe. Tym bardziej że wywiad komunistyczny 

starał się dotrzeć do ośrodków „Ogniwa” i przyspieszyć naturalny 

rozkład tej formacji ideowo-militarnej. 

Stowarzyszenie „Ogniwo” stawało się w ten sposób karną 

organizacją zewnętrzną, kierowaną – zgodnie z tradycją sięgającą lat 

trzydziestych – przez wewnętrzną strukturę środowiska: Organizację 

Polską. Na jej czele stanęli, również osiedlający się równolegle z 

żołnierzami-robotnikami we Francji, działacze poziomu „A” i „Z”, 

połączeni w jedną strukturę organizacyjną: Komitet Wykonawczy 

„Zakonu”. Głównym autorytetem środowiska z punktu widzenia 

tradycji wojennych pozostał Antoni Szacki-Skarbek „Dąbrowski – 

Bohun” (we Francji powrócił do swojego nazwiska rodowego) oraz 
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– z punktu widzenia wychowawczego - dr Kazimierz Gluziński  

i działacze OP mieszkający we Francji. 

Życie codzienne dawnych brygadowców nie było łatwe. W zasadzie 

jedynie Władysław Dowbór i Jan Kamieński dysponowali pieniędzmi 

i nieruchomościami, które pozwalały zatrudniać wybranych działaczy 

OP i finansować dzieła stowarzyszenia (głównie prasę). Ponadto 

stowarzyszenie i jego organ prasowy były finansowane przez 

członków i prenumeratorów, zwłaszcza w sposób szczególny – 

prawdopodobnie od końca 1952 r. – także przez byłych 

brygadowców mieszkających w USA. „Jesteśmy niewątpliwie 

najbogatszym środowiskiem, od którego koledzy z Francji mają 

powody oczekiwać więcej. W tym miejscu chcielibyśmy zaapelować 

do kolegów nie tylko o podwyższenie składek miesięcznych, ile o 

możliwie regularne ich wypłacanie. Na ostatnim zebraniu Koła 

Chicago uchwalono, że cała pomoc materialna z tego Koła 

skierowana ma być na fundusz dyspozycyjny «Ogniwa», które 

obecnie znajduje się w specjalnie ciężkiej sytuacji finansowej. Wyjątek 

stanowić może konieczna pomoc kolegom poza terenem Francji” – 

pisali b. żołnierze NSZ w jednym z pism koła SPK w Chicago. 

Dobrą ilustracją treści powyższego apelu były losy prezesa 

Stowarzyszenia „Ogniwo” Jana Łączyńskiego herbu Nałęcz, 

ziemianina z ziemi sieradzkiej. Pomagał innym brygadowcom, a sam 

musiał walczyć o codzienny byt: „Pracuje ciężko jako robotnik 

tkacki. Powiększający się z dnia na dzień niedostatek, praca fizyczna, 

nieraz ponad siły, nie załamuje go jednak. […] mawiał wesoło  

o swym ostatnim zajęciu: «stróżem nocnym jestem» – to było tak 

trochę, jakby objawiał otoczeniu, że został prezydentem 

Rzeczypospolitej” – wspominał wkrótce zmarłego kolegę dr 

Gluziński. Każda osoba wyjeżdżająca do Francji dostawała – jeszcze 

w strefie niemieckiej – dokument „Titre de voyage”, który zawierał 

asekuracyjny zapis, że „w razie trudności wobec władz pochodzenia 
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instancje kraju wydającego dokument nie mogą zapewnić opieki 

prawnej”. Władze francuskie nie mogły również gwarantować en bloc 

wszystkim brygadowcom opieki lekarskiej czy ubezpieczenia. 

Zależało to bowiem od konkretnych kontraktów zawieranych  

w zakładach pracy, a realizowanych przez Securite Social (Kasa 

Chorych). Poszczególne grupy zawodowe (branże) miały własne 

rozwiązania. Także: „Otrzymanie francuskiego obywatelstwa było 

niezwykle skomplikowane, wymagało długich lat pobytu; a nasze 

warunki życiowe, biedowanie na poddaszach w pokoikach bez wody 

i wszelkie kłopoty finansowe wymagały hartu” – wspominała w liście 

do mnie żona pana Szaławy. Podobnie jak w Niemczech (w strefie 

amerykańskiej), dla żołnierzy Brygady i ich rodzin najważniejszy był 

kontakt z bliskimi za pośrednictwem parafii i organizacji. Jak 

wspominała po latach Zofia Szaława: „potrzebowaliśmy odnaleźć się 

wśród swoich choć w okresie świąt, żyliśmy latami w niepewności, 

walczyliśmy z administracją lokalną – w każdym kraju – by otrzymać 

prawo pobytu, musieliśmy nieraz meldować się na policji  

(w nieznośnych ogonkach) – próbowaliśmy też studiować, poduczać 

języka [francuskiego]. Na ogół ciągnęliśmy do tych polonijnych 

«ognisk», bo przecież czuliśmy się niepewnie w obcych 

środowiskach, byliśmy «odcięci» od rodzin w kraju; próbowaliśmy 

odnajdować bliskich przez [Międzynarodowy] Czerwony Krzyż 

(NSZ-etowcy nie mogli korespondować z bliskimi w Polsce – by ich 

nie narazić, jasne! – J.Ż.). Nasza sytuacja była przecież szalenie 

męcząca nerwowo – po przejściach wojennych ludzie byli 

wyczerpani, niedożywieni, w biedzie. Musieli sobie poradzić. Jak  

w takim napięciu – często na granicy załamania – można było 

jeszcze pracować społecznie?”. Niewątpliwie świetnie poradzili sobie 

ci, którzy zaczęli uczyć się języka, studiować, w końcu włączać się  

w inteligenckie czy też branżowe środowiska francuskie przy 

jednoczesnym zachowaniu tożsamości polskiej. 
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Równolegle do prac organizacyjnych Jan Łączyński prowadził 

działania legislacyjne. W pierwszej połowie 1949 r. opracował statut 

Stowarzyszenia „Ogniwo”, który przewidywał, że członkami 

zwyczajnymi mogą zostać wszyscy byli wartownicy, pozostający 

niegdyś w służbie okupacyjnej armii amerykańskiej w Niemczech,  

a także inne osoby, które zechcą realizować zadania „Ogniwa”. 

Faktycznym celem stowarzyszenia była walka z reżimem 

komunistycznym w kraju i odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Kazimierz Gluziński z ramienia „Zakonu” został redaktorem 

naczelnym i głównym publicystą pisma „Ogniwo”, które docierało  

w sumie do około trzydziestu kół stowarzyszenia znajdujących się na 

terenie Francji, a także co najmniej do USA i Australii (gdzie dzięki 

Stefanowi Nowickiemu z OP też powstało środowisko byłych NSZ-

owców). Początkowo pismo wydawano nieregularnie w formie 

biuletynu na prawach maszynopisu. Miesięcznik nawiązywał 

bezpośrednio do wojennego organu środowiska, czyli „Szańca”. 

Przejął i kontynuował jego numerację, a także skopiował na 

pierwszej stronie fragment winiety z mottem: „Nie dbaj o to, żeś w 

ciężkie kajdany się dostał. Gdy lud rzekł: chcę być wolnym! – zawsze 

wolnym został (gen. J. Jasiński, 1790)”. (Na marginesie warto dodać, 

że  to samo motto znajdowało się na stronie tytułowej „Szańca” po 

1989 r., zarówno w miesięczniku redagowanym początkowo w 

Gdańsku, jak i od połowy lat 90-tych przeze mnie w Warszawie, jako 

„Szaniec Chrobrego”; dzięki Klubowi Przyjaciół „Szańca” i osobom 

z którymi wówczas współpracowałem, m.in. G. Potworowskiemu, 

A. Szymonowiczowi, Marii Starzyńskiej, Przemysławowi 

Gluzińskiemu i innym; J. Ż.).  

Począwszy od 1952 r., pismo – już jako regularny 

miesięcznik – zaczęło być drukowane i wydawane w lepszej szacie 

graficznej (ze zdjęciami). Taką formę utrzymało co najmniej do 

kwietnia 1954 r. Środowisko francuskie Brygady utrzymywało 
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kontakt listowy z kolegami wyjeżdżającymi w latach pięćdziesiątych 

do USA czy Australii. Jak pisano w „Ogniwie” w lipcu 1952 r.: 

„Wielu Kolegów może nie zastanawia się nad tym, że ma stałe 

poparcie i więź organizacyjną i nie są rzuceni sami wśród obcego 

otoczenia. Oceniają to dopiero ci z kolegów, którzy emigrowali za 

morza, a nie byli, jak to dziś ma miejsce, zorganizowani. Dowodem 

są liczne ówczesne listy, opisujące nieraz ciężkie chwile i brak 

życzliwego poparcia i zainteresowania się, nawet ze strony rodaków”. 

Natomiast Jerzy Gnat i Stanisław Jaworski z koła SPK w Chicago 

grupującego byłych żołnierzy NSZ pisali w kwietniu 1952 r.: 

„Jesteśmy w ścisłym kontakcie z naszym środowiskiem we Francji, 

którego działalność podaje biuletyn «Ogniwo». – «Ogniwo» opłacane 

jest z miesięcznych składek członkowskich”. Do grudnia 1951 r. 

przekazano redakcji 100 dolarów. W pierwszej połowie lat 

pięćdziesiątych pismo było prenumerowane przez byłych żołnierzy 

NSZ, m.in. także w Kanadzie (z płk. Władysławem Jaxą-

Marcinkowskim na czele), USA, Australii, w Argentynie i w Brazylii. 

W latach 1949–1955 coraz więcej prominentnych działaczy OP oraz 

szeregowych brygadowców opuszczało skupiska brygadowców, 

centrum OP w Bury bądź nawet Francję (np. Władysław Jaxa-

Marcinkowski, Stefan Nowicki, Jerzy Zaleski, Jerzy O. Iłłakowicz  

z żoną w marcu 1953 r., a także ”Bohun” w 1955 r.). Wyjeżdżali 

głównie do USA lub przenosili się z przyczyn finansowych w inne 

rejony kraju (np. biedujący Kazimierz Gluziński przeniósł się z żoną 

do Paryża). Jak oceniał Iłłakowicz: „Reszta pożeniła się  

z dziewczynami, przeważnie polskiego pochodzenia i osiadła we 

Francji [na stałe]. Około roku 1955 całe przedsięwzięcie zostało 

zakończone”. Jednym z czynników przyspieszających dezintegrację 

ponad pięciotysięcznego korpusu żołnierzy-robotników był nie tylko 

rozpad KW „Zakon” OP, lecz także ogólna atmosfera odwilżowa  

w relacjach Wschód – Zachód i przemiany w Polsce.  
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Zanim jednak w połowie lat pięćdziesiątych doszło do wygaśnięcia 

środowiska, od końca lat czterdziestych obserwowano jego 

dynamiczny rozwój. Stowarzyszenie z siedzibą w Bury zostało 

najprawdopodobniej zarejestrowane w marcu 1949 r. Prezesem 

„Ogniwa” od początku był mjr Jan Łączyński, członek „Zakonu”  

i główny organizator stowarzyszenia na terenie Francji. Jego 

sekretarką została żona Władysława Dowbora, Zofia. „Ogniwo” 

dzieliło się na okręgi, te zaś na koła. W sumie w 1949 r. było 28 

okręgów, rozrzuconych po Francji, głównie we wschodniej  

i centralnej części kraju. Koła w początkowej fazie rozwoju 

stowarzyszenia liczyły najczęściej do 30 członków (czyli z ok. 2000 

byłych wartowników do stowarzyszenia zapisało się jedynie około 

800, prawdopodobnie byłych żołnierzy NSZ). Do 1952 r. (czyli  

w najlepszym roku dla stowarzyszenia), jak twierdził po latach  

K. Gluziński: „Ogniwo było najsilniejszą polską organizacją 

emigracyjną we Francji […] i liczyło około 2500 ludzi”. Kontakt 

między centralą a terenem był utrzymywany głównie listownie i za 

pośrednictwem pisma (nazywanego w korespondencji biuletynem). 

Główna praca, z inspiracji OP i centrali stowarzyszenia w terenie, 

odbywała się w ramach kół. Korespondencja obejmowała m.in. 

sprawozdania, które drukowano w „Ogniwie” (do redakcji składano 

miesięczne raporty, obejmujące najpierw plany, a następnie realizację 

imprez). 

Oto kilka przykładów konkretnej działalności w terenie. W 1952 r. 

okręgiem Loire kierował Henryk Lewczuk, Les Ancizes – Jerzy 

Wilski, Le Creuzot – Jerzy Wojski, Maubeuge – Pan Kielczewski, 

Beautor – Pan Podziemny, Roubaix – Pan Gładysz, a okręgiem Metz 

–mjr Władysław Brochwicz. Jak pisano w „Ogniwie” w lipcu 1952 r.: 

„Okręg Metz jest w tym szczęśliwym położeniu, że koła nie są 

zbytnio oddalone od siedziby kierownika Okręgu w Knutange, mjr. 
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Brochwicza. Każdy prezes koła i każdy członek ma możność  

w ważnych sprawach, czy to organizacyjnych, czy osobistych, 

porozumieć się i zasięgnąć rady. Kierownik okręgu, mimo ciężkiej 

pracy w fabryce, znajduje jednak czas na bytność w każdym kole raz 

w miesiącu”. 

Działacze OP zorganizowali w ramach „Ogniwa”, a konkretnie jego 

sekcji samokształceniowej, kursy z wykładami dla byłych żołnierzy 

NSZ, którzy często nie zdążyli przed 1939 r. zdobyć podstawowego 

wykształcenia lub zdać matury. Kierownictwo kursu ideowo-

wychowawczego „Ogniwa” stwierdzało zatem, że po powrocie do 

Polski żołnierze będą mogli dalej się kształcić, gdyż w kraju nastąpiło 

upowszechnienie oświaty, udostępnienie szkół średnich i wyższych 

dla młodzieży robotniczej i chłopskiej. Odnotowywano to  

z satysfakcją, ale jednocześnie podkreślano, że głównym celem 

kształcenia w kraju „jest wsączenie w jego [robotnika i włościanina] 

serce i mózg jadu komunistycznej i sowieckiej nienawiści do 

wszystkiego co chrześcijańskie i polskie” – jak pisano w „Ogniwie”. 

Planowany i ustawicznie realizowany cykl wykładów – zarówno 

stałych, jak i okolicznościowych – miał uchronić żołnierzy przed 

ewentualnym wpływem propagandy komunistycznej. Poza tym miał 

z nich stworzyć nowe elity, które po wyzwoleniu trafiłyby do swoich 

naturalnych środowisk zawodowych i rodzinnych w Kraju. Niestety, 

zdaniem Pączkowskiego, nie wszyscy działacze OP cieszący się 

autorytetem w środowisku (z ”Bohunem” na czele) chcieli jeździć po 

Francji z referatami. Opracowano zatem trzy wystąpienia (a raczej 

tezy do nich), które centrala przesłała okręgom i kołom do 

stosownego rozwinięcia i wygłaszania przez lokalnych działaczy:  

o chrześcijańskim ruchu zawodowym, autorstwa Andrzeja 

Rudowskiego oraz tematy przygotowane przez J. Pączkowskiego: 

historia komunizmu w Polsce oraz obecna sytuacja w kraju.  

W jednym z okręgów (Strasbourg) cyklicznie wygłaszano wykłady 
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tylko nieznacznie nawiązujące do proponowanych streszczeń: 

różnice światopoglądowe między chrześcijaństwem a komunizmem; 

stosunek Kościoła katolickiego do ruchów robotniczych (w tym 

omówienie encykliki Leona XIII Rerum novarum z 1891 r.);  

o położeniu kraju i roli emigracji. W tytułach wykładów jest 

widoczna inspiracja „Zakonu” OP, którego członkowie podczas 

zjazdów (od listopada 1948 r.) sami poddawali się samokształceniu  

w zakresie nauki społecznej Kościoła, sytuacji politycznej na 

wychodźstwie czy też oceny sytuacji w kraju. Życie organizacji  

w kołach nie koncentrowało się tylko na lekturze „Ogniwa” i na 

dyskusjach wokół wskazanych tematów. Po pracy spotykano się 

także, by wspólnie uczestniczyć w bogatym życiu społeczno-

kulturalnym i rozrywkowym. Wspomniane koło w Les Ancizes 

specjalizowało się w wystawianiu sztuk teatralnych, były to również 

występy gościnne: „Grupa teatralna [koła Les Ancizes] w składzie 25 

osób wyjechała do Montluçon, wystawiając tam sztukę teatralną [dla] 

okolicznej Polonii”. W następnym miesiącu wystawiano z kolei tę 

samą zapewne sztukę – komedię Kwatera nad Adriatykiem w 3 aktach 

w reżyserii członka koła Kazimierza Filipkowskiego – w Clermont 

Ferrand. Organizowano też wspólne wigilie, Wielkanoc, gromadzono 

się wokół polskich księży i kościołów (rektoratów). Jak pisano  

w styczniu 1954 r.: „Z licznych kół nadchodzą sprawozdania ze 

wspólnie spędzonych wilii, urządzonych staraniem naszych 

członków choinek dla dzieci, «opłatków» skupiających całą emigrację 

polską i zabaw świątecznych” – pisano w „Ogniwie”. 

Mimo trudnej sytuacji materialnej wielu rodzin polskich we Francji 

członkowie stowarzyszenia na ogół regularnie płacili składki.  

Z lektury „Ogniwa”, a także z donosów Pączkowskiego, wyłania się 

obraz stowarzyszenia, w którym następowały po sobie okresy spadku 

aktywności (rok 1950–1951) i szczególnego rozkwitu (zwłaszcza lata 
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1952–1953, w tym wizyty generałów Władysława Andersa  

i Stanisława Maczka). Część kół działała wzorowo, inne w ogóle nie 

podejmowały żadnej aktywności albo nie informowały o niej centrali. 

Jak donosił Pączkowski w czerwcu 1950 r.: „Jak się okazało, 

sprawozdania stawały się coraz rzadsze, a potem niektóre grupy [tak 

informator nazywał koła – J.Ż.] w ogóle przestały pisać”. 

Mimo że codzienna praca stowarzyszenia odbywała się w kołach, nie 

zapominano o głównym celu: integracji całego środowiska  

i wspieraniu stanu gotowości do służby ojczyźnie. Żywo zatem 

reagowano na wydarzenia w kraju. Po internowaniu prymasa Stefana 

Wyszyńskiego: „Kol. [Kazimierz] Baranowski, prezes koła Unieux 

założył wśród miejscowej Polonii Komitet Obrony Kościoła  

w Polsce. […] Protest tego Komitetu został umieszczony w «Słowie 

Polskim» i w «Narodowcu»”. Obrona Kościoła w Polsce stanowiła 

także powód do zwołania zjazdu „Ogniwa” w Thionville, już 16 III 

1952 r. Z inicjatywą wystąpił wprawdzie okręg Metz z Brochwiczem 

na czele, ale de facto spotkanie miało wymiar ogólnośrodowiskowy. 

Wzięli w nim udział płk Ignacy Czesław Oziewicz, pierwszy 

dowódca NSZ (członek „Zakonu” OP), płk Antoni Szacki 

„Dąbrowski-Bohun”, dowódca BŚ, a także prezes „Ogniwa” mjr Jan 

Łączyński i dr Kazimierz Gluziński, występujący oficjalnie w roli 

ostatniego prezesa Rady Politycznej NSZ. Faktycznie był członkiem 

Komitetu Wykonawczego „Z” OP (w jego skład wchodzili - jak 

pisałem - działacze połączonych poziomów, czyli najwyższego „A”  

i kolejnego, czyli „Z”). Główną atrakcją zjazdu był udział w nim gen. 

Andersa, który przybył do Thionville ze swoim adiutantem kpt. 

Ludwikiem Łubieńskim. Było to pierwsze oficjalne spotkanie 

(nieoficjalne odbyło się rok wcześniej) generała z dowództwem 

Brygady i całym środowiskiem. Fakt ten próbował tłumaczyć płk 

Oziewicz przy powitaniu byłego Naczelnego Wodza PSZ: „na 
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przeszkodzie stawały w kraju czynniki i ludzie, działający pod 

wpływem obcych agentur, zdemaskowani później jako sympatycy 

reżymu […]. Stałe szkalowanie NSZ na emigracji również utrudniało 

porozumienie”. „Nie wiem, dlaczego nazwaliście się «Ogniwem». 

Sądzę, że dlatego, ponieważ jesteście ogniwem między krajem i 

emigracją” – stwierdził w odpowiedzi generał, który bardziej 

interesował się przyszłością środowiska niż sporami już 

historycznymi. Zdanie, wypowiedziane przez generała, stało się 

mottem, powtarzanym na łamach pisma środowiska.  

Głównym organem prasowym środowiska był- jak pisałem - 

miesięcznik „Ogniwo”, wydawany od końca 1948 r. w Maillon we 

Francji. Biuletyn ten, początkowy wydawany w wersji maszynopisu 

spiętego ręcznie, redagował dr Kazimierz Gluziński, który był też 

autorem większości tekstów. Część środowiska OP (m.in. 

Mieczysław Harusewicz, piszący równolegle do „Myśli Polskiej”) 

krytykowała Gluzińskiego za nieregularne wydawanie pisma  

w pierwszej fazie jego edycji, a także za niski poziom artykułów 

programowych. Krytyka ta, jak się wydaje, była słuszna, wpłynęła 

także na poziom merytoryczny pisma począwszy od początku 1952 r. 

W marcu 1952 r. Gluziński przeniósł się wraz z redakcją pisma do 

Paryża, gdzie nadal pełnił funkcję redaktora naczelnego. Tematyka, 

poruszana w stałych rubrykach pisma, była bardzo różnorodna. 

Celowo nawiązywano do historii przedwojennej i wojennej tego 

nurtu ruchu narodowego, który był związany z powstaniem  

i działalnością ONR i NSZ, a przede wszystkim przypominano  

i opisywano szlak bojowy BŚ (przedrukowywano artykuły  

z okupacyjnych pism NSZ czy też Brygady, w tym wypadku z pism 

powojennych). We wrześniu 1952 r. ukazał się numer specjalny 

„Ogniwa” (oprócz koloru białego i czarnego pojawiły się tytuły  

w kolorze czerwonym), wydany „W dziesiątą rocznicę powstania 
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Narodowych Sił Zbrojnych. Wrzesień 1942 – Wrzesień 1952”. 

Wypunktowano i omówiono w nim m.in. główne dogmaty 

ideologiczne i programowe środowiska: uzasadnienie podejmowanej 

w czasie wojny walki zarówno z Niemcami, jak i Sowietami. Według 

publicystów, gwarancją niepodległości Polski w przyszłości winno 

być utrzymanie powojennej zachodniej granicy, o której – jak 

przypominano – po raz pierwszy pisano w środowisku Grupy 

„Szańca” już w 1939 r.: „Granica na Odrze i Nysie polskim 

dogmatem narodowym […] Atakom niemieckim i chwiejności 

naszych przyjaciół [USA, Wielkiej Brytanii i Francji – J.Ż.] musimy 

przeciwstawić zdecydowaną wolę narodu polskiego. Cały świat musi 

zrozumieć, że jakiekolwiek zmiany dzisiejszej linii granicznej 

pomiędzy Polską i Niemcami to naruszenie na przyszłość naturalnej 

równowagi politycznej i zarzewie stałych niepokojów w tej części 

Europy”. Na temat granicy wschodniej nie pisano aż tak 

jednoznacznie, choć wskazywano na prawo Polski do granic z 1921 

r.: „Ochrona własnej niepodległości źródłem zrozumienia 

niepodległościowych dążeń innych narodów”. Podkreślano również, 

że niepodległa Ojczyzna to także uwolnienie narodu od ideologii  

i partii komunistycznej na rzecz Polski narodowej i chrześcijańskiej, 

opierającej swoje rządy na współczesnej nauce społecznej Kościoła 

katolickiego. Biuletyn „Ogniwo” prezentował główne założenia 

ideologii ruchu, obecną sytuację międzynarodową i wewnętrzną 

Polski oraz kwestie pożądanej przyszłości kraju.  

Pismo posiadało stałe rubryki, np. Z polityki międzynarodowej oraz 

Naród w niewoli, choć redakcja nie przywiązywała zbytniej wagi do 

regularnego ich prowadzenia. W tej ostatniej rubryce zamieszczano 

m.in. informacje na temat krajowych procesów politycznych,  

w których oskarżonymi byli działacze OP i NSZ. W jednym  

z numerów „Ogniwa” z końca 1952 r. przedstawiono bilans 
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krwawych dokonań komunistycznego wymiaru sprawiedliwości:  

„W ogólnej liczbie osiemnastu dużych procesów skierowanych 

jedynie przeciwko członkom NSZ-u, 66 oskarżonych zostało 

skazanych na karę śmierci, 57 na więzienie, a tylko trzech NSZ-

owców uniewinniono. Liczba NSZ-owców skazanych na karę 

śmierci jest równa niemal liczbie skazanych patriotów ze wszystkich 

innych ośrodków i organizacji w kraju, a oskarżonych o działalność 

niepodległościową”. Można więc powiedzieć, że „Ogniwo” 

stanowiło główny organ prasowy stowarzyszenia i środowiska,  

a także forum, na którym przywódcy z OP przedstawiali członkom 

ruchu założenia ideowe i programowe, najpierw przedyskutowane 

podczas zjazdów „Zakonu” i jego Komitetu Wykonawczego. W ten 

sposób podtrzymywano ducha narodowego w środowisku i wiarę  

w sens trwania na emigracji politycznej. Zyskiwało to dodatkowy 

walor w związku z brakiem łączności szeregowych członków 

środowiska z przedstawicielami rozbitego wychodźstwa 

„londyńskiego”, w tym rozbitych władz na uchodźstwie: „Zamku”   

i Rady Politycznej. Autorami tekstów programowych i historycznych, 

oprócz Gluzińskiego, byli m.in. Franciszek Tymowski (po wyjeździe 

do USA), Mieczysław Harusewicz, dr Wojciech Zaleski, ekonomista, 

działacz ONR, jedna z czołowych postaci OP, po wojnie m.in. 

dyrektor rozgłośni Radia Madryt (sekcja polska) i jedyny Polak 

zatrudniony przez Amerykanów na tak wysokim stanowisku przy 

realizacji Planu G. Marshalla w Europie, jako rzeczoznawca. 

Środowisko OP wydawało we Francji jeszcze jeden miesięcznik – 

„Ojczyzna”. Pismo wychodziło od początku 1953 r. pod szyldem 

Stowarzyszenia „Ogniwo” okręgu Loire (Saint-Étienne), a w stopce 

redakcyjnej widniało nazwisko Władysława Kaczyńskiego i adres 

redakcji. Jednakże faktycznym redaktorem i głównym publicystą 

pisma, odpowiedzialnym za jego kształt, pozostawał także dr 
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Kazimierz Gluziński. W podtytule wydawca określił skromnie 

charakter pisma jako „biuletyn wewnętrzny na prawach rękopisu”. 

Faktycznie jednak Gluziński starał się, żeby pismo docierało do 

wszystkich byłych żołnierzy Brygady (i szerzej byłych wartowników) 

– członków okręgu, głównie robotników zatrudnionych  

w tamtejszych zakładach pracy. Artykuły rażą pewnym 

infantylizmem, ale prawdopodobnie takie właśnie miały być. Celem 

wydawcy było podtrzymywanie więzi środowiskowej, gotowości do 

wypełnienia podstawowego zadania wychodźcy, czyli służenia 

Ojczyźnie i powrotu do Polski, gdy warunki na to pozwolą. Jak 

pisano, niepodległa Polska miała sięgać na wschodzie granicy ryskiej, 

na zachodzie zaś dochodzić do brzegów Odry i Nysy Łużyckiej. 

Zakładano, że tylko wolny naród winien zadecydować o kształcie 

państwa i jego konstytucji. Polska – pisano - będzie miała ustrój 

demokratyczny i nawiąże tym samym do chlubnych tradycji  

I Rzeczpospolitej. Jak pisał Gluziński: „Przygniatająca większość 

narodu polskiego jest wyznania rzymskokatolickiego. Tolerancja 

religijna Polski była mimo tego jedną z najszlachetniejszych kart jej 

dziejów. Polska Odrodzona nie sprzeniewierzy się i na tym odcinku 

swego działania chlubnej przeszłości”. Artykuły redakcyjne były 

utrzymane w tonie religijno-patriotycznym. Autorzy nawiązywali do 

historii II RP, a w sferze języka do czasów Wielkiej Emigracji 

polistopadowej i programu mesjanistycznego: „Pragnę, aby Polska, 

sposobiąc się do swej roli apostoła narodów, okrzepła w wierze 

ojców naszych i promieniowała na świat cały żywym przykładem” – 

pisano metaforycznie i wzniośle, de facto o rzeczach politycznych  

i przyziemnych, czyli o roli emigracji w procesie likwidacji 

powojennego ładu jałtańskiego. 

W prasie środowiska – i w „Ogniwie”, i w „Ojczyźnie” – 

odwoływano się zarówno do wielkich postaci historycznych (zob. 
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artykuły o Janie Zamoyskim, Janie Sobieskim itd.), jak i do spuścizny 

ideowej Romana Dmowskiego, a zatem do myśli nacjonalistycznej. 

Dostrzegano jednak, że spór między Piłsudskim a Dmowskim 

należał już do przeszłości, a hagiograficzne podejście do tych 

niewątpliwych mężów stanu nie powinno obciążać młodszych 

pokoleń. Jak podkreślano w „Ogniwie”: „Dmowski i Piłsudski nie 

tylko odbudowali państwo polskie. Obaj w pewnym sensie 

doprowadzili je również do upadku”. Doświadczenia wojenne 

zmieniły spojrzenie środowiska na wiele kwestii, m.in. na relacje 

polsko-żydowskie. W 1951 r. w „Ogniwie” przypominano poglądy 

środowiska, wyrażone już podczas konspiracji w 1941 r.: „Stosunek 

obozu narodowego do Żydów był przed obecną wojną negatywny. 

Tragedia jednak narodu żydowskiego, niszczonego bestialsko przez 

Niemców, nakazuje nam, w imię wrodzonej Polakom 

sprawiedliwości i humanitaryzmu, innymi dziś oczyma spojrzeć na to 

zagadnienie. Na własnym doświadczeniu widzimy, jak nieodzownym 

czynnikiem życia Narodu jest własna państwowość. Narodowi 

żydowskiemu życzymy maksimum powodzenia w jego walce  

o własną ojczyznę, walce, jaką prowadzi z odwagą i poświęceniem od 

szeregu pokoleń” –pisano w „Ogniwie” w 1951 r.  

Doświadczenia powojenne, w tym pozorny internacjonalizm bloku 

państw komunistycznych z jednej strony oraz postępujące od 1947 r. 

procesy integracyjne Zachodu z drugiej, prowadziły publicystów 

„Ogniwa” do nowych ustaleń. Pisano zatem na początku 1952 r., gdy 

swoją działalność rozpoczęła Europejska Wspólnota Węgla i Stali: 

„Zadziwiło nas, że rozsądny nacjonalizm i rozsądny uniwersalizm 

prowadzą do tego samego celu – wielkiego narodu. Drogi, którymi 

wędrują nacjonalista i uniwersalista, drogi pozornie najzupełniej 

różne, przecinają się w pewnym punkcie, a właściwie schodzą się  

i biegną odtąd razem, tworząc jeden szeroki trakt. Ten pozorny 



37 

 

paradoks socjologiczny zbieżności dążeń, wykluczających się 

wzajemnie na pierwszy rzut oka, jest najpiękniejszym zjawiskiem  

w dziejach ludzkości, gdyż świadczy dobitnie o istnieniu drzemiących 

w duszy ludzkiej odruchów sympatii, biorących górę nad 

partykularnym egoizmem i umiejących wznieść się na wyższy 

[poziom] ponadnarodowego braterstwa”. 

Żołnierze BŚ, podobnie jak w strefie amerykańskiej,  we Francji 

również żyli – jeśli wierzyć artykułom prasowym tego środowiska – 

w dużej izolacji, nie tyle od społeczeństwa francuskiego, ile od 

znaczącej części wychodźstwa powojennego, w tym „polskiego 

Londynu”. Jedynie członkowie „Zakonu” OP wchodzili w mniej lub 

bardziej tajemne sojusze z działaczami przedwojennej sanacji bądź 

stronnictwami wobec niej opozycyjnymi (głównie ludowcami  

i narodowcami z SN). W jednym z artykułów programowych 

„Ogniwa” pt. Dlaczego idziemy sami pisano: „Może niejeden z kolegów 

i to nie tylko z tych najmłodszych, którzy stosunkowo niedawno stali 

się członkami naszego środowiska, zadawał sobie czasem pytanie, 

dlaczego środowisko nasze kroczy od wielu lat kamienistą i samotną 

drogą, wpatrzone w cel, któremu służy”. Rzeczywiście, w „Ogniwie” 

brakuje artykułów nie tyle analizujących rozbicie polskiej emigracji 

(postępujące szczególnie od śmierci prezydenta Władysława 

Raczkiewicza w czerwcu 1947 r.), ile przede wszystkim wspierających 

którąkolwiek stronę w rozlicznych sporach. W cytowanym artykule 

redakcja tłumaczyła ten stan właśnie całkowitym rozbiciem 

wychodźstwa i pytała retorycznie: „Czy w tych warunkach 

moglibyśmy kontynuować wspólną drogę bez obawy zejścia do rzędu 

jednej z wielu istniejących grup, klik czy koterii?”. Pomimo daleko 

idącego izolacjonizmu od pozostałych grup politycznych emigracji,  

w okresie francuskim stowarzyszenie (de facto OP) próbowało 

podtrzymać dobre relacje z wybranymi osobami i środowiskami 
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polskiego wychodźstwa. Zdaniem publicystów „Ogniwa”  

i „Ojczyzny”, rozbity i kłócący się ze sobą „polski Londyn” 

uzurpował sobie – z pozycji domniemanej wyższości – prawo do 

rządzenia starym pokoleniem emigracji robotniczej z czasów II RP, 

przybyłym do Francji w celach zarobkowych. Publicyści „Ojczyzny” 

próbowali, zgodnie z wytycznymi ”Zawiszy”, przejąć to środowisko  

i rywalizować o ten elektorat z działaczami tamtejszego Stronnictwa 

Narodowego (ze szczególnie rzutkim organizacyjnie Władysławem 

Owocem) oraz redakcją chadeckiego „Narodowca”, wychodzącego 

od początku XX w. w Lens.  

Przywódcą emigracyjnym i najważniejszym autorytetem dla działaczy 

OP pozostawał przede wszystkim gen. Władysław Anders, w latach 

1946–1954 Naczelny Wódz, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych,  

a dodatkowo od 1950 r. przewodniczący Głównej Komisji Skarbu 

Narodowego. (W 1954 r. zerwał ostatecznie z ośrodkiem 

„zamkowym” i wszedł w skład Rady Trzech, obok Tomasza 

Arciszewskiego i Edwarda Raczyńskiego). Postrzegano go – i jego 

sztab -  jako głównego odnowiciela Polskich Sił Zbrojnych, których 

częścią miała być reaktywowana – w momencie konfliktu Zachodu  

z Sowietami – Brygada Świętokrzyska. Jak pisałem, podczas zjazdu 

listopadowego w 1948 r. koncepcja ”Zawiszy”, by Stowarzyszenie 

„Ogniwo” stało się kuźnią przyszłych kadr wojskowych, została 

poddana krytyce przez większość członków Zakonu. Jednakże, 

zdaniem wywiadu komunistycznego (doniesienia m.in. agenta „L 

21”, ”Dąbek”), po likwidacji siatki regensburskiej OP w 1947 r. II 

Oddział PSZ z płk Wincentym Bąkiewiczem, płk Gano oraz płk 

Meyerem na czele, nadal korzystał z działaczy dawnego ONR. 

Sytuacja zmieniła się na początku 1950 r., gdy konflikt zbrojny 

między Wschodem a Zachodem zaczął być realny. Począwszy od 

1950 r. gen Anders wielokrotnie prowadził rozmowy z politykami 
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USA i Europy Zachodniej na temat odtworzenia PSZ. W związku  

z tym przybył we wrześniu 1950 r. do USA, gdzie zaproponował 

utworzenie polskiego kontyngentu wojskowego, stacjonującego  

w Europie Zachodniej i liczącego 100 tys. ludzi (wśród nich myślał 

zapewne również o byłych żołnierzach BŚ). Zanim doszło do 

wrześniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych, współpracownicy 

generała (płk Leon Bittner) w kwietniu 1950 r. spotkali się ze 

środowiskiem OP we Francji i podjęli z nim rozmowy. Rozbicie 

politycznego i kombatanckiego środowiska emigracyjnego zmuszało 

do szukania stabilnego partnera do rozmów na temat tworzenia 

struktury wojskowo-dywersyjnej. Z drugiej strony zaś, jedynie dialog 

z gen. Andersem zbliżał byłych brygadowców do upragnionego celu, 

czyli „osiągnięcia jak najlepszej pozycji dla NSZ, doprowadzając  

z czasem do pełnej normalizacji sytuacji”, czyli do uznania BŚ za 

część PSZ. Oskarżenia środowiska AK o rzekomą kolaborację BŚ  

z Niemcami od stycznia 1945 r., a także o wcześniejsze, jednostronne 

zerwanie rozmów scaleniowych z wiosny 1944 r. były żywe na 

wychodźstwie i wykluczały NSZ z szeregów Polskich Sił Zbrojnych. 

Żeby zatem rozmowy nie zostały obciążone poboczną dyskusją  

o „historii” Brygady, ”Zawisza” i Szaława zdecydowali, aby  

w spotkaniach z gen. Andersem nie brał udziału m.in. Leonard 

Zdanowicz ps. Ząb. Mogli natomiast – wyliczał Szaława w liście do 

Jana Jodzewicza z „Zakonu” OP mieszkającego w Londynie - „np. 

Kazio [Gluziński], Totek [Totleben], Jerzy [Zawisza], ja [Szaława]”. 

Działacze OP chcieli także, żeby wspólne tworzenie sił wojskowych 

u boku gen. Andersa zostało poprzedzone rozmowami politycznymi, 

skutkującymi po zwycięstwie o Wolną Polskę porozumieniem 

trwałym. Wyznaczono Jana Jodzewicza, aby – zapewne przy „stoliku 

generałów” w londyńskim „Ognisku” na Exibition Road – podjął 

rozmowy m.in. na temat roli armii na emigracji, relacji emigracja – 

kraj, stosunku „czynników wojskowych” do przemian społeczno-
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gospodarczych w kraju, do granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, do 

Kościoła katolickiego czy stosunku do powstań (zwłaszcza 

powstania warszawskiego, gdyż środowisko OP publicznie i w prasie 

wielokrotnie potępiało dowódców za wydanie rozkazu do 

rozpoczęcia powstania). Tematyka proponowanych rozmów 

świadczyła o próbie trwałego zakorzenienia się środowiska OP przy 

najważniejszym ich zdaniem, ośrodku politycznym na emigracji. 

Chodziło głównie o to, aby strony nie zapomniały o sobie  

w momencie upragnionego zwycięstwa. Płk Bittner 15 VI 1950 r. 

pisał do działaczy OP: „Generał Anders wyraził zgodę na 

przeprowadzenie rozmowy z przedstawicielami panów  

w proponowanym zakresie”. Rezultatem wstępnych rozmów 

Jodzewicza z generałem był opracowany przez OP memoriał z 17 

VIII 1950 r. „w sprawie organizacji grupy do zadań specjalnych”, 

opracowany na potrzeby wizyty generała w Stanach Zjednoczonych. 

W szkicu tym czytamy, że zadaniem grupy winno być 

„przygotowanie i wykorzystanie kraju dla wspólnego z aliantami 

wysiłku w zwyciężeniu npla [nieprzyjaciela] i odzyskania pełnej 

niepodległości”. Celem grupy miało być z kolei „wyszkolenie kadr 

ludzi mogących we właściwy sposób wpłynąć na zajęcie przez kraj 

pozytywnej postawy w przyszłej wojnie”. Przygotowanie tej grupy 

miałoby polegać przede wszystkim na „przygotowaniu technicznym 

zespołów dywersyjnych” (swoistych emisariuszy) z przeznaczeniem 

dla kraju, a do tego momentu z zadaniami „paraliżowania agentury 

komunistycznej”, szczególnie w polskich środowiskach 

emigracyjnych. Grupa miała liczyć około pięciuset osób i składać się 

z pięciu kompanii (każda po trzy plutony). Grupa, mimo że była 

autonomiczna, miała podlegać w zakresie wojskowym  

i „administracyjnym odnośnej komórce fachowej amerykańskiej”. 

Memoriał ten, jak sądzę, został przekazany generałowi w związku  

z jego wrześniowym wyjazdem do USA. 
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Zdaniem wywiadu komunistycznego, odpowiednie czynniki 

wojskowe we Francji także podjęły akcję szkoleniową wśród byłych 

żołnierzy Brygady. Zainteresowanie gen. Andersa Francją można  

z kolei łączyć z faktem, że wrześniowe rozmowy z Amerykanami nie 

zakończyły się spodziewanym rezultatem. Wydaje się, że 

wspomniane wyżej wizyty gen. Andersa w okręgach Stowarzyszenia 

„Ogniwo” w Strasburgu w 1951 r., a zwłaszcza w Thionville  

w marcu 1952 r. były elementem planu strategicznego, tym razem 

powiązanego z rozmowami z Francuzami: „Zachód zrozumiał to  

i zdaje sobie z tego sprawę od chwili wybuchu wojny na [w] Korei 

[czerwiec 1950 r.]. Generał wskazuje konieczność tworzenia Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie, aby Polska po zwycięskiej III wojnie 

światowej stała po stronie aliantów, gdyż wtedy możemy mówić  

o niepodległości naszego Kraju, gdy obok zwycięskich sztandarów 

amerykańskich, angielskich i francuskich powiewać będą i polskie  

z godłem państwowym – orłem w koronie i z wizerunkiem Matki 

Boskiej” – pisano w „Ogniwie”. Rzeczywiście rozmowy działaczy 

OP z „czynnikami wojskowymi” we Francji, reprezentowanymi 

przez bliżej mi nieznanego płk. Rogera, toczyły się równolegle do 

rozmów gen. Andersa ze środowiskiem, czyli co najmniej od połowy 

1950 r. Pośrednikiem, biorąc pod uwagę zachowane notatki, był 

zapewne płk Biddle, wówczas już jako rezydent CIA we Francji  

i dobry znajomy „Zawiszy”. Celem tych rozmów, o których 

wiedziało także otoczenie gen. Andersa, miało być utworzenie 

„polskiej dywizji przy armii francuskiej” – jak czytamy  

w korespondencji wewnętrznej członków „Zakonu” OP.  

Z inicjatywy tej jednak niewiele wyszło. Ostatecznie w czerwcu 1952 

r. ustalono, że „The French Military authorities” zorganizują 

szkolenie dla ochotników - Polaków we Francji, w sumie dla 8 tys. 

osób, nie tylko z „Ogniwa”, ale pod kontrolą stowarzyszenia, a de 

facto zapewne OP – dla członków Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej 
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Młodzieży (którego prezesem był dr Andrzej Ruszkowski  

z „Zakonu” OP) i harcerzy polskich. Sekretarzem generalnym 

planowanego szkolenia został mianowany przez władze francuskie 

inny działacz wysokiego szczebla OP Leonard Rudowski. Szkolenia, 

według planu, miały się odbyć jesienią 1952 r. Potwierdzają to 

dokumenty wywiadu komunistycznego, który starał się śledzić 

ruchliwość środowiska polskiego we Francji i z tego właśnie powodu 

wszczął sprawę operacyjną krypt. „Zdrajcy”. Wiele lat później 

„Zawisza” podczas rozmów z córką Ligią Grajnert, mówił, że: 

„wyobrażał sobie, że Brygada Świętokrzyska mogłaby stanowić 

znakomitą ochronę de Gaulle’a. Żeby to były jednostki bezpośrednio 

wspomagające de Gaulle’a”. Również ta inicjatywa nie miała 

spektakularnego finału, gdyż III wojna nie chciała wybuchnąć.  
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Leszek Żebrowski  

 

Narodowe Siły Zbrojne 

 

Narodowe Siły Zbrojne to jedna z największych, obok Armii 

Krajowej, konspiracyjna organizacja wojskowa na terenie 

okupowanej Polski. Zostały utworzone 20 września 1942 r.  

z kilkunastu wcześniej działających formacji militarnych  

o charakterze narodowo-demokratycznym, w wyniku procesu 

scalania organizacji o profilu narodowym i katolickim. Celem scalania 

było utworzenie alternatywnych wobec Polskiego Państwa 

Podziemnego struktur konspiracyjnych, zdolnych do działań 

programowych na płaszczyźnie politycznej i samodzielnych działań 

powstańczych na płaszczyźnie wojskowej. 

Organizacja ta powstała w wyniku rozłamu dokonanego  

w konspiracyjnych formacjach Stronnictwa Narodowego (SN)  

i Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). W skład NSZ weszła 

znaczna część NOW oraz Organizacja Wojskowa Związek 

Jaszczurczy (OW ZJ), kierowana przez Organizację Polską (OP), 

czyli grupę “Szańca”, Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa 

(NLOW), Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny (PONS), Zakon 

Odrodzenia Polski (ZOP), Zbrojne Pogotowie Narodu (ZPN), 

Legion Unii Narodów Słowiańskich (LUNS), ponadto część Tajnej 
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Armii Polskiej (TAP), Organizacji Wojskowej “Wilki” (OWW), 

Polskich Wojsk Unijnych (PWU), Polskiej Organizacji Zbrojnej 

(POZ), Bojowej Organizacji Zbrojnej (BOZ), Konfederacji Zbrojnej 

(KZ) i wielu mniejszych organizacji wojskowych i wywiadowczych o 

różnym zasięgu terytorialnym. 

NSZ były (obok AK) jedyną formacją, posiadającą ściśle 

profesjonalną wojskową strukturę  i organizację, dysponowały 

bowiem liczną przedwojenną kadrą oficerską Wojska Polskiego.  

W ich szeregach znalazło się co najmniej trzech przedwojennych 

generałów WP oraz kilkudziesięciu oficerów wyższych (majorów - 

pułkowników), w tym grupa oficerów dyplomowanych, 

przygotowanych do prac operacyjnych i sztabowych. W związku  

z tym w NSZ tworzone były szczegółowe plany operacyjne dla 

struktur terenowych i dla całej organizacji na okres powstania 

powszechnego. Były one konstruowane z uwzględnieniem 

taktycznego podporządkowania się lokalnym strukturom AK  

w momencie masowego wystąpienia zbrojnego. 

Zwierzchnictwo polityczne nad wojskową organizacją przejął 

Wydział Wojskowy Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej 

(TNRP), utworzonej 8 maja 1943 r. przez działaczy politycznych, 

delegowanych przez Wojenny Zarząd Główny SN i OP. Równolegle 

obok NSZ powołano Służbę Cywilną Narodu (SCN). Były to 

cywilne struktury konspiracyjne na szczeblu okręgów i powiatów, 

będące zalążkiem przyszłej administracji państwowej i sił 

policyjnych. Dysponowała ona kadrowym zapleczem intelektualnym 

w postaci tzw. grup środowiskowych (grupy lekarskie, prawnicze, 

inżynierskie itp.). 
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Pierwszym dowódcą NSZ został płk Ignacy Oziewicz ”Czesław”, 

”Czesławski”, ”Netta”, ”Jenczewski” (aresztowany w czerwcu 1943 

r. przez  Gestapo i zesłany do obozów koncentracyjnych), 

następnym płk dypl. Tadeusz Kurcyusz ”Żegota”, ”Mars” (do 

śmierci 22/23 kwietnia 1944 r.). Sztab NSZ został sformowany już 2 

października 1942 r., wówczas też ustalono szczegółowo 

rozbudowaną strukturę organizacyjną i terenową. Polskę podzielono 

terytorialnie na Inspektoraty (Obszary), w których skład wchodziło 

nominalnie XVII Okręgów: IA – Warszawa-miasto (w styczniu 1944 

r. przemianowany na Okręg I), IB – Warszawa-województwo (od 

stycznia 1944 r. Okręg VI), II – Mazowsze Północ, III – Lublin, IV 

– Rzeszów (w styczniu 1944 r. zlikwidowany, podzielony między 

Okręgi Kraków i Lwów), V – Radom - Kielce, VI – Częstochowa 

(od stycznia 1944 r. Okręg VIII), VII – Kraków, VIII – Śląsk (od 

stycznia 1944 r. połączony z Okręgiem VI), IX – Łódź, X – Poznań, 

XI – Pomorze, XII – Podlasie, XIII – Białystok, XIV – Lwów (od 

stycznia 1944 r. Okręg IV), XV – Wołyński,  XVI – Poleski i XVII – 

Wileński (ostatnie trzy nie zostały zorganizowane). Terytorialna 

struktura organizacyjna obejmowała także część Opolszczyzny, Śląsk 

Cieszyński i część Prus Wschodnich, czyli tereny, które nie 

wchodziły w skład II RP, ale były zamieszkane przez liczną 

mniejszość polską. Dla potrzeb operacyjnych okręgi łączono (po 2-4) 

w Obszary a 2-4 powiaty stanowiły Grupę Operacyjną.  Podstawową 

jednostką organizacyjną był powiat (odpowiadający na ogół 

przedwojennej jednostce administracyjnej), w którego skład 

wchodziły rejony (gminy) i placówki; pod względem wojskowym 

NSZ dzieliły się natomiast na sekcje, drużyny, plutony, kompanie, 

bataliony, pułki i brygady. 

Dowództwo NSZ było bardzo rozbudowane i nowocześnie 

zorganizowane. Składało się z siedmiu wydziałów i samodzielnych 
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służb, odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje działalności. 

Ponadto wewnętrznie sztab składał się z trzech tzw. działów: 

dowodzenia, administracyjnego oraz Kwatery Głównej, co ułatwiało 

wewnętrzny obieg dokumentów i rozkazodawstwo. Na czele 

każdego z nich stali statutowi zastępcy dowódcy, zdolni natychmiast 

objąć funkcje dowódcy (wg hierarchii), w przypadku aresztowania 

lub śmierci aktualnego dowódcy. 

NSZ  należały do największych liczebnie i terytorialnie organizacji 

konspiracyjnych w polskim podziemiu (we wrześniu 1943 r. liczyły 

ok. 73 tys. oficerów i żołnierzy, w kwietniu 1944 r. już ponad 90 

tys.); i najlepiej funkcjonujących; dysponowały także licznymi 

Szkołami Podchorążych i Szkołami Podoficerskimi. Kształcono  

w nich również żołnierzy innych organizacji konspiracyjnych (AK  

i BCh). Na potrzeby szkolenia wojskowego wydrukowano (lub 

powielono) ponad 20 podręczników i instrukcji, z których masowo 

korzystały również inne organizacje konspiracyjne. Fenomenalnym 

osiągnięciem było wydanie drukiem (w 1943 r.) 400-stronicowego 

Podręcznika dowódcy plutonu strzeleckiego, który był podstawowym 

materiałem szkoleniowym w szeregach organizacji wojskowych 

różnych orientacji. 

 Całościowy program polityczno-wojskowy NSZ został zawarty  

w Deklaracji (ujawnionej i opublikowanej w lutym 1943 r.), która 

głosiła m.in.: „NSZ są formacją ideowo-wojskową narodu polskiego. 

NSZ skupiają w swych szeregach, niezależnie od podziałów 

partyjnych, wszystkich Polaków zdecydowanych na bezwzględną 

walkę z każdym wrogiem o Państwo Narodu Polskiego w należnych 

Mu powiększonych granicach, oparte na zasadach sprawiedliwości  

i moralności chrześcijańskiej. 
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NSZ (…) stawiają za swój pierwszy cel zdobycie granic zachodnich 

na Odrze i Nysie Łużyckiej, jako naszych granic historycznych, 

jedynie i trwale zabezpieczających byt i rozwój Polski. Do tego celu 

NSZ dążyć będą bezpośrednio i natychmiast po załamaniu się 

Niemiec, po wypędzeniu okupantów kraju. Nasze granice 

wschodnie, ustalone traktatem ryskim, nie mogą podlegać dyskusji.  

NSZ, stając na straży bezpieczeństwa i porządku odbudowującego 

się państwa, wystąpią zdecydowanie przeciw próbom uchwycenia 

władzy przez komunę oraz przeciw wszelkim elementom anarchii  

i terroru politycznego, niedopuszczającego do stanowienia przez 

Naród Polski o Jego ustroju i formie rządów (…).  

W chwili obecnej NSZ poza pracami organizacyjno-

wyszkoleniowymi, prowadzą walkę konspiracyjną z okupantem  

i likwidują dywersję komunistyczną  (…). Właściwy czas dla 

ogólnonarodowego powstania uwarunkowany będzie załamaniem 

potęgi militarnej Niemiec i musi być uzgodniony z naszymi aliantami. 

NSZ dążą do scalenia akcji wojskowej w kraju pod rozkazami 

Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju.” 

Program granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej  oraz likwidacji  

w całości Prus Wschodnich i wcielenia ich po wojnie do Polski 

(program "Z") znany był w ogólnym zarysie w organizacjach 

narodowych jeszcze w II RP. Podczas okupacji został szczegółowo 

rozwinięty i do końca okupacji niemieckiej został rozpropagowany  

w licznych książkach, referatach, artykułach i ulotkach,  

co w następstwie ułatwiało rekrutację do NSZ środowisk ideowych. 

Najmniej znany pozostaje natomiast program geopolityczny tej 

organizacji, zakładający budowę w okresie powojennym unii 

(konfederacji) państw Europy Środkowo-Wschodniej (od Finlandii 
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aż po państwa bałkańskie), która miała się stać „potężnym szańcem 

obronnym” przed ponowną agresją ze strony powojennych Niemiec 

(od zachodu) i Związku Sowieckiego (od wschodu). Unia miała 

grupować państwa tego rejonu na zasadzie dobrowolności  

i równości, a działalność miała polegać na wspólnej polityce 

obronnej (wojskowej), politycznej (zagranicznej) i gospodarczej. 

Ponadto propagowany był całościowy program przebudowy 

politycznej, gospodarczej i społecznej powojennego państwa 

polskiego. Na ten temat trwała cały czas nieskrępowana dyskusja  

w prasie organizacyjnej oraz drukowanych broszurach, referatach  

i artykułach. 

NSZ dysponowały licznymi oddziałami partyzanckimi, tworzonymi 

już od jesieni 1942 r.  Główny ciężar walki zbrojnej i dywersji 

spoczywał na oddziałach Akcji Specjalnej (AS), z czasem utworzono 

Oddziały Dyspozycyjne (OD), Oddziały Partyzanckie (OP)  

i oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS); do najważniejszych  

i najdłużej działających należały m.in.: na Kielecczyźnie – kpt. Józefa 

Wyrwy (”Starego”), kpt. Władysława Kołacińskiego (”Żbika”)  

i wachm. Tomasza Wójcika (”Tarzana”). Na Lubelszczyźnie – kpt. 

Henryka Figuro-Podhorskiego (”Stepa”), por. Wacława 

Piotrowskiego (”Cichego”) i ppor. Leona Cybulskiego 

(”Znicza”).  W listopadzie 1943 r. z części oddziałów Okręgu 

III  powołano 1 Pułk Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej, pod 

dowództwem mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza (”Zęba”). Ponadto na 

Podlasiu istniały silne oddziały  sierż. Stefana Kosobudzkiego 

(”Sęka”) i kpt. Jerzego Wojtkowskiego (”Drzazgi”), a na 

Białostocczyźnie kpt. Antoniego Kozłowskiego (”Białego”) i sierż. 

Antoniego Zduńczyka (”Ołówka”). 
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Do najgłośniejszych akcji zbrojnych NSZ należało m.in.: zdobycie 

3,5 mln zł w Banku Emisyjnym w Częstochowie 20 kwietnia 1943 r. 

(była to pierwsza akcja finansowa polskiego podziemia 

niepodległościowego, przeprowadzona na taką skalę); likwidacja gen. 

por. Kurta Rennera, dowódcy 174 Dywizji Piechoty Wehrmachtu 

wraz ze sztabem 26 sierpnia 1943 r. (był to najwyższy rangą oficer 

niemiecki zlikwidowany przez polskie podziemie podczas okupacji); 

uwolnienie oficerów Komendy XII Okręgu  – Podlasie z więzienia  

w Siedlcach (12 marca 1944 r.); uwolnienie ok. 400 więźniów 

politycznych z więzienia w Łomży (ok. 20 czerwca 1944 r.)  

i likwidacja niemieckiej ekspedycji karno-likwidacyjnej pod Olesznem 

(26 lipca 1944 r.). Oddziały i jednostki NSZ występowały również 

wspólnie z oddziałami AK w akcjach dywersyjnych i zbrojnych, 

m.in.: 15 sierpnia 1943 r. w akcji odwetowej na terenie Prus 

Wschodnich w Mittelheide (z UBK-AK), 24 września 1943 r. pod 

Ujściem (pow. Biłgoraj), 23 czerwca 1944 r. w Czerwonym Borze 

(pow. Łomża), 2-3 września 1944 r. pod Radoszycami, ponadto 

współdziałały w akcji na gen. F. Kutscherę (1 lutego 1944 r.),  

w akcjach likwidacyjnych (w ramach wymiany informacji zlecanych 

do wykonania przez AK), zaopatrzeniowych i pomocowych (np.  

w Międzyorganizacyjnym Porozumieniu Więziennym). 

Najlepiej zorganizowaną strukturą konspiracyjną był wywiad NSZ 

(szczególnie wywiad "Z", działający na terenie III Rzeszy 

Niemieckiej i terenów przez nią okupowanych), niezwykle wysoko 

oceniany przez siły bezpieczeństwa III Rzeszy, które uznawały, że 

jest on „organizacją ekskluzywną, grupującą wyłącznie Polaków bez 

zarzutu i utalentowanych”; raporty Gestapo stwierdzały, że „istnieje 

absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym 

zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona”; kontrwywiad niemiecki 

potwierdzał, że nowoczesne drukarnie NSZ fałszowały „niemal 
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wszystkie typy obowiązujących w Generalnym Gubernatorstwie 

dokumentów osobistych, w tym materiałów Reichsführera  

i jednostek wojskowych”. Siatka wywiadowcza NSZ obejmowała, 

oprócz terenów okupowanej Polski, również terytorium III Rzeszy 

oraz niektóre tereny okupowane na zachodzie, opierając się na pracy 

stałych agentów oraz na kurierach, działających w skupiskach 

ludności polskiej wywiezionej na przymusowe roboty i na 

działalności Polaków ze Śląska i Pomorza, przymusowo pełniących 

służbę w niemieckich jednostkach wojskowych. 

Szczególnym osiągnięciem NSZ była też propaganda, 

upowszechniająca program polityczny, ustrojowy i graniczny. Na 

szczeblu centralnym, w okręgach i powiatach wydawano sto 

kilkadziesiąt pism konspiracyjnych. Najważniejsze z nich wychodziły 

drukiem, w bogatej szacie graficznej i w kilkunastotysięcznym 

nakładzie („Szaniec”, „Wielka Polska”). Narodowe Siły Zbrojne, 

jako jedyna organizacja konspiracyjna, wydawały także pismo dla 

kapelanów wojskowych („Lux Mundi”) oraz specjalne wkładki 

tematyczne dla częściowo zniemczonej ludności polskiej na 

Mazurach (z wkładkami w gwarze mazurskiej); wychodziły też 

broszury i opracowania broniące Stolicę Apostolską i papieża Piusa 

XII, niesłusznie oskarżanego w propagandzie komunistycznej  

o sprzyjanie nazistom; drukowano również książki z zakresu 

literatury pięknej (Dywizjon 303 Arkadego Fiedlera), naukowej (Polskie 

prawo administracyjne prof. UAM Stanisława Kasznicy), liczne książki  

i opracowania polityczno-programowe (rozważania ustrojowe  

i gospodarcze, propozycje reformy rolnej, koncepcji unii państw 

Europy Środkowo-Wschodniej) oraz podręczniki i broszury do 

szkolenia wojskowego (na wysokim poziomie edytorskim, z mapami 

i atlasami broni).  
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Finansowanie działalności NSZ było oparte na funduszach 

zdobywanych w instytucjach okupacyjnych, w licznych akcjach 

ekspropriacyjnych oraz drogą zbiórki darów wśród członków 

organizacji i jej sympatyków; pokwitowaniem były specjalne 

kolorowe znaczki z nadrukiem „Odra i Nysa naszą granicą”  

(o nominałach od 5 zł do 1000 zł), a w przypadku większych sum – 

specjalne drukowane pokwitowania, niekiedy ze znakiem wodnym; 

dodatkowym, ważnym źródłem funduszy była produkcja  

(w „biurach legalizacyjnych”) fałszywych dokumentów tożsamości, 

zaświadczeń, przepustek oraz kartek żywnościowych i kartek na 

materiały przemysłowe, masowo rozprowadzanych na „czarnym 

rynku”. 

Już we wrześniu 1942 r., natychmiast po formalnym powołaniu 

NSZ, zostały podjęte kontakty Dowództwa NSZ z Komendą 

Główną AK, w celu unormowania wzajemnych stosunków (zostały 

przejściowo zawieszone w okresie rozmów KG AK i DR  

z przedstawicielami Polskiej Partii Robotniczej). Od kwietnia 1943 r. 

trwały oficjalne rozmowy dotyczące połączenia, zerwane jednak we 

wrześniu przez KG AK. Wznowiono je 31 grudnia 1943 r. i 7 marca 

1944 r. zakończyły się podpisaniem umowy scaleniowej, dającej NSZ 

dużą autonomię w ramach AK. Dowódca NSZ został 

pełnomocnikiem dowódcy AK ds. NSZ, a oddziały NSZ zachowały 

prawo prowadzenia własnej propagandy wewnętrznej i dalszego 

werbunku ochotników. W wyniku podpisania tej umowy już  

w kwietniu 1944 r. nastąpiło zjednoczenie obu pionów podzielonego 

dotychczas SN i przystąpiono do łączenia oddziałów NSZ z NOW, 

wcześniej podporządkowaną AK. 

Na przełomie kwietnia i maja 1944 r. doszło do rozłamu  

w Dowództwie NSZ. Część przywódców politycznych i kadry 
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wojskowej, wywodzących się z ZJ (i politycznie z grupy „Szańca”, 

kierowanej przez OP), po ujawnieniu bardziej korzystnych dla NSZ 

wytycznych Naczelnego Wodza (ale całkowicie zatajonych przez 

dowódcę AK) oraz na skutek osobistych i politycznych  ambicji 

utrzymania władzy nad organizacją, sprzeciwiła się dalszemu 

wykonaniu umowy. Po rozgrywkach w terenie o przejęcie kontroli 

nad okręgami i powiatami, powstały formalnie dwie organizacje 

NSZ: część scalona z AK (NSZ-AK), pod dowództwem I zastępcy 

szefa sztabu ppłk. Albina W. Raka ”Lesińskiego”, i NSZ 

"samodzielne" (NSZ-ZJ, NSZ-ONR), pod dowództwem płk. 

Stanisława Nakoniecznikowa ”Kmicica” (komendanta Obszaru 

Północ), następnie  gen. Tadeusza Jastrzębskiego ”Powały”  

i płk./gen. bryg. NSZ Stanisława Broniewskiego ”Boguckiego”. 

Oddziały partyzanckie NSZ uczestniczyły w akcji „Burza”, często 

niezależnie od formalnego podporządkowania lokalnym dowódcom 

AK - mimo bardzo krytycznego stanowiska wobec tej koncepcji. 

Dostały jednak zakaz ujawniania się przed Sowietami. Podobna 

sytuacja zaistniała podczas powstania warszawskiego. Mimo 

olbrzymiego krytycyzmu, wszystkie jednostki organizacyjne 

(niezależnie od wewnętrznych podziałów) uznały zwierzchnictwo 

komendanta Okręgu I – Warszawa NSZ-AK, płk. S. Koiszewskiego 

”Topora” i wzięły udział w walkach, podporządkowując się 

dowództwu AK. Do największych jednostek powstańczych, 

utworzonych przez NSZ, należały: Zgrupowanie „Chrobry II” (w 

Śródmieściu) i Brygada Dyspozycyjna Zmotoryzowana „Koło” (na 

Starym Mieście); w zwartych jednostkach NSZ wystawiły ok. 3,5 tys. 

żołnierzy, ponadto 1-1,5 tys. walczyło w rozproszonych grupach  

w różnych jednostkach AK - w tym również w Puszczy 

Kampinoskiej i w Lasach Chojnowskich, czyli na terenie 

operacyjnym powstania. 
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Samodzielne formacje NSZ (niepodporządkowane AK) utworzyły 

na Kielecczyźnie Brygadę Świętokrzyską z działających tam 

oddziałów partyzanckich (11 sierpnia 1944 r.), liczącą ponad 800 

żołnierzy i oficerów. Prowadziła ona walki z jednostkami 

niemieckimi oraz partyzantką komunistyczną (sowiecką i Armią 

Ludową). W połowie  stycznia 1945 r. Brygada rozpoczęła marsz 

ewakuacyjny na Zachód, częściowo w porozumieniu z lokalnymi 

niemieckimi dowódcami frontowymi i w stanie niewojowania  

z Niemcami. Pod koniec działań wojennych walczyła z Niemcami  

w porozumieniu z oddziałami 3. Armii USA, wyzwalając m.in. obóz 

koncentracyjny w Holiszowie, ratując od zagłady kilkaset więzionych 

tam kobiet (w tym Żydówek) oraz uwalniając tysiące więźniów  

z miejscowego obozu pracy. 

Rozkaz scaleniowy z AK, mimo problemów organizacyjnych  

i rozłamu, lojalnie wykonała większość tej organizacji. Potwierdzał to 

meldunek ostatniego dowódcy AK, gen. L. Okulickiego 

”Niedźwiadka” do Prezydenta RP z 26 X 1944 r.: Większość Okręgów 

NSZ podporządkowała się Komendantowi wyznaczonemu przez gen. Bora. 

Część oficerów NSZ objęła w związku z tym wysokie funkcje  

w okręgach i obwodach AK. 

Po upadku powstania warszawskiego, podczas narady centralnych 

działaczy SN w Grodzisku Mazowieckim (XI 1944), zdecydowano, 

że po rozwiązaniu AK zostanie powołana nowa organizacja pod 

nazwą: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Jej formowanie 

rozpoczęło się od lutego 1945 r. i trwało do końca tegoż roku. 

Znaczna część nowej organizacji prowadziła jednak działalność  

w terenie pod dotychczasową nazwą NSZ. Równolegle do początku 

1946  r. istniały jeszcze lokalne struktury NSZ-ONR, ponadto 

istniało wiele grup i oddziałów, posługujących się nazwą NSZ, choć 
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nie były formalnie podporządkowane ośrodkom centralnym SN czy 

OP. 

W okresie powojennym NSZ oskarżane były (głównie przez 

propagandę komunistyczną) o kolaborację z Niemcami. Dostępne 

obecnie dokumenty oraz badania, prowadzone po 1989 r. nie 

potwierdzają tych zarzutów. Raport Gestapo (sporządzony na 

przełomie lat 1944/1945) stwierdzał:  

Wielkim celem politycznym Obozu Narodowego a w tym i NSZ jest walka o 

niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło: 

             1. zdobycie Prus Wschodnich dla Polski. 

             2. zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę. 

3. obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich 

       starań o oderwanie polskich ziem wschodnich. 

NSZ rozwinęły swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego 

państwa polskiego, szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu 

Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły 

powstańcze obok AK. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych  

w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali  

w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie 

tragedii września  1939 r. lub w podziemnej walce z Niemcami. 

Inne niepodległościowe organizacje konspiracyjne broniły NSZ 

przed zarzutami propagandy komunistycznej: (...) propagandę, jaka się 

rozwinęła dookoła NSZ w ostatnich zwłaszcza miesiącach, uważamy za 

zaciemnianie rzeczywistości i za szkodzenie nie jakiejś grupie politycznej, ale 

całemu narodowi. W obawie zarzutu reakcji nikt prawdy nie bierze w obronę. 

Tymczasem należy z całą stanowczością stwierdzić w obronie dobrego imienia 

Polski: nieprawdą jest, że NSZ współpracował z Niemcami. (...) Dziś 

propaganda komunistyczna wychodząc z założenia (hitlerowskiego), że kto jest 
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przeciwko nim, jest hitlerowcem, snuje bajki o współpracy NSZ – no i AK  

z Niemcami (“Agencja Prasowa” z 15 grudnia 1945 r. nr 7). 

Po 1944 r. NSZ systematycznie oskarżane były przez komunistów  

(i ich sojuszników) o mordowanie Żydów i rozpętanie "wojny 

domowej" w podziemiu. Nigdy w poważny sposób im tego nie 

udowodniono, mimo to kłamliwa propaganda przeniesiona została 

także do III RP, ale systematycznie, w miarę publikowania 

dokumentów NSZ i naukowych opracowań o tej organizacji - zanika. 

W Polsce Ludowej znaczna część kadry oficerskiej oraz żołnierzy 

NSZ została wymordowana na mocy zbrodniczych wyroków 

sądowych lub w śledztwach i aresztach. Inni, skazywani na 

długoletnie kary więzienia (pod fałszywymi zarzutami), spędzali  

w komunistycznych więzieniach po kilkanaście, a nawet ponad 

dwadzieścia lat. Dopiero w 1991 r. zostali uznani za kombatantów 

(podobnie jak np. uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.). 

Tylko nieliczni wydostali się na zachód, tworząc tam niewielkie 

skupiska, głównie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Ameryce 

Południowej i Australii. Sejm RP 9 listopada 2012 r. w związku z 70. 

rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych,  że przyjął uchwałę 

stwierdzającą, że NSZ dobrze zasłużyły się Ojczyźnie. 
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„Służba publiczna – współczesne 

wyzwania” 

 

(konferencja Parlamentarnego Zespołu  

Krzewienia Idei Roberta Schumana   

Senat, 17 kwietnia 2018 r.) 
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Senator Andrzej Kamiński 

Przewodniczący 

Parlamentarnego Zespołu  

Krzewienia Idei Roberta Schumana 

 

Powitanie uczestników konferencji 

„Służba publiczna -  współczesne wyzwania” 

 

Szanowni Państwo! 

Bardzo serdecznie Państwa witam na Konferencji „Służba publiczna 

– współczesne wyzwania”, zorganizowanej przez Parlamentarny 

Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana oraz Instytut Myśli 

Schumana. Cieszę się, że możemy się spotkać w Senacie RP.  

Jest z nami Pani Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP, którą 

serdecznie witam i na Pani ręce składam podziękowania dla 

Prezydium Senatu za pomoc w przeprowadzeniu dzisiejszej 

konferencji. 

Nasz Zespół, powstały w lipcu ubiegłego roku, podejmuje działania 

dotyczące krzewienia idei Roberta Schumana. Jednym z jego celów 

jest popularyzacja rozumienia polityki, jako roztropnej służby dobru 

wspólnemu. 
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Robert Schuman nazwany ojcem Zjednoczonej Europy całe życie 

poświęcił na wprowadzenie jedności, solidarności i pokoju między 

ludźmi. Jego ideą życiową było zbudowanie Wspólnoty Europejskiej 

na wartościach chrześcijańskich. Schuman był zdania, że wszystkie 

systemy społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na  

przyjaznych relacjach międzyludzkich. Uważał, że kraje europejskie 

są historyczną rzeczywistością. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą 

 i nie ma sensu, aby ją usuwać lub dokonywać zrównania lub 

unifikacji. 

Ten polityk (czyli sługa na rzecz dobra wspólnego), prawnik, 

znakomity ekonomista, premier i minister w rządzie Francji, uczeń  

i naśladowca Chrystusa, „święty w garniturze”, jak się o nim mówi – 

za cel swojego życia obrał budowanie pokoju na fundamencie 

chrześcijańskiej Europy oraz dobru płynącemu z poddania się 

Opatrzności, aby przez pojednanie zbudować „wspólnotę narodów”. 

Mottem w działaniu Roberta Schumana były słowa: „Ja przyszedłem 

po to, aby służyć, a nie po to aby mi służono.” 

 O swojej pracy w parlamencie mówił: „To nie ambicja skłoniła mnie 

do pracy w parlamencie, … o wiele bardziej wolałbym poświęcić się 

mojej pracy zawodowej, dziełom religijnym i społecznym i mojej 

rodzinie! Ale mam zobowiązania, z których nie można się wycofać. 

W sytuacji, gdy parlament zadecyduje o naszej przyszłości, mam 

powinność podejmowania roli senatora lub posła.” 

Robert Schuman był świadomy, że „Kiedy podejmujemy pewne idee  

i posiadamy przekonanie, że jest słuszne i prawdziwe, to trzeba sobie 

zdawać sprawę jak wiele to może kosztować aż do samego końca”. 
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Uważał, że „Europejski duch oznacza bycie świadomym 

przynależności do kultury (chrześcijańskiej) rodziny i gotowym do 

służenia tej społeczności w duchu całkowitej wzajemności, bez 

żadnych ukrytych motywów hegemonii bądź egoistycznego 

wykorzystywania innych”. 

O ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu w roku 2000 mówił 

święty Jan Paweł II. Zwracając się do członków rządów, 

parlamentarzystów, polityków i pracowników administracji 

państwowej nawiązując do przykazania „miłuj bliźniego jak siebie 

samego” - mówił, że słowa te z pewnością znajdują oddźwięk w ich 

sercach, że stawiają one każdego przed zasadniczym pytaniem, w jaki 

sposób można wypełnić to przykazanie w trudnej wymagającej 

służbie państwu i obywatelom?   

Ojciec Święty udzielił odpowiedzi, którą możemy przyjąć również 

dzisiaj.  

„Odpowiedź staje się jasna, jeśli traktujemy swoją działalność 

polityczną jak służbę.  Jest to wizja szlachetna, ale zobowiązująca. 

Nie można bowiem wyrażać się jedynie przez ogólnikowe poparcie 

dla zasad ani przez deklaracje dobrych intencji.” 

„Służba publiczna polega na konkretnej codziennej pracy, w której 

trzeba wykonywać swoje powinności z wielką kompetencją i dawać 

świadectwo nienagannej postawy etycznej, sprawując władzę  

w sposób bezstronny i uczciwy.” 

Jan Paweł II zwracał uwagę na ogromne znaczenie w kontekście 

służby publicznej, jako służby człowiekowi na wierność 

wyznawanym zasadom moralnym. Również poza Kościołem, 

zwłaszcza wśród tych, którzy powołani są, aby kierować losami 
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narodów. Wierność zasadom to troska o sprawiedliwość  

i ograniczenie szkodliwych wpływów tych, którzy dbają jedynie  

o własne interesy kosztem słabych. Ważne jest poszanowanie 

tradycji prawnej inspirowanej wartościami chrześcijańskimi. 

Papież mówił: „Potrzeba nam wiarygodnych wzorców, które 

wskazywałyby drogę prawdy w obecnym momencie dziejowym, gdy 

mnożą się trudne wyzwania i trzeba podejmować odpowiedzialne 

decyzje”. 

Dzisiaj jednym z nich jest Sługa Boży, Robert Schuman.  

Osobę, jego życie oraz postawę służebną przybliżą nam nasi 

prelegenci. Podzielą się również przemyśleniami na temat Unii 

Europejskiej oraz w jakim zakresie współczesna Unia realizuje idee  

i wizje Schumana dotyczące Narodów Europy. Podejmiemy również 

próbę odpowiedzi na pytanie, jak należy propagować we 

współczesnym świecie postawę służebną oraz jak Społeczna Nauka 

Kościoła dla współczesnego polityka może stanowić wskazanie dla 

poprawnej wizji życia społecznego i politycznego, któremu mamy 

służyć. 

 Będzie również omówiony obecny kształt władz publicznych  

w kontekście roli Polski we Wspólnocie Europejskiej oraz 

przedstawione zostaną opinie na temat wyzwań stojących przed 

służbą publiczną. 
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Ks. Tadeusz Borutka  

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

 

Polityka służbą społeczną wzorowaną 

 na przykładzie Roberta Schumana 

 

Na początku bardzo serdecznie dziękuję panu Stanisławowi 

Karczewskiemu, marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za 

zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Równie serdecznie 

dziękuję panu senatorowi Andrzejowi Kamińskiemu, 

przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei 

Roberta Schumana, któremu zawdzięczam propozycję dzisiejszego 

wystąpienia.  

Cieszę się, że mogę dzisiaj przebywać w tym wspaniałym gmachu,  

w którym podejmowane są ważne sprawy naszego państwa, gdzie na 

co dzień widoczna jest troska o dobro każdego obywatela i szacunek 

dla praworządności i prawa. Tutaj pracują ludzie, którzy kierują się 

troską o dobro wspólnej naszej Ojczyzny; z miłości do niej nie 

szczędzą ani sił, ani środków. Jakże często sięgają po środki 

nadprzyrodzone, a nade wszystko uciekają się do modlitwy, która 

daje siłę naszemu narodowi. Gdyby nie ta duchowa siła narodu, nie 

świętowalibyśmy setnej rocznicy niepodległości Państwa Polskiego. 

Dobrze się stało, że tematem naszej dzisiejszej refleksji jest 

zagadnienie polityki jako służby społecznej. Można i trzeba się nad tą 

ważną kwestą zastanawiać, trzeba nad nią dyskutować. Szukając 

odpowiednich wzorów dla jej urzeczywistnienia, należy sięgać do 

postawy Roberta Schumana – człowieka bezwzględnie oddanego 

służbie społecznej w duchu wskazań Ewangelii i nauczania Kościoła.  
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Istota polityki 

Powstaje pytanie, czym jest polityka i jakie są jej podstawowe cele?  

Na czym polega odpowiedzialność ludzi wierzących za życie 

polityczne? Słowo polityka znane jest od wieków. Mimo to trudno 

podać jego jednoznaczną definicję3. Znaczenie terminu polityka  

zmieniało się w ciągu stuleci wraz z rozwojem myśli filozoficznej. 

Rozumienie tego słowa  wiąże się ściśle z koncepcją człowieka, 

przyjmowaną przez daną formację polityczną bądź poszczególne 

systemy filozoficzne. 

Działalność polityczna ma swoje uzasadnienie w prawie naturalnym. 

Społeczna natura człowieka zasadniczo skłania go do życia 

społecznego. Potrzebuje on społeczności. Sam przecież nie jest w 

stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. Bez wspólnoty nie 

może w pełni się rozwijać, nie tylko dlatego, że potrzebuje pomocy, 

ale też dlatego, że sam pragnie nieść innym pomoc4.  

Ogólnie można stwierdzić, że polityka w znaczeniu szerszym 

oznacza troskę o wspólne dobro. Jan Paweł II określał politykę jako 

„roztropną troskę o dobro wspólne”5. Dobro wspólne państwa i jego 

obywateli jest więc podstawowym kryterium sprawowania władzy. 

Państwo nie ma jednak charakteru bytu absolutnego, istniejącego 

niezależnie od obywateli. Obejmuje sumę tych warunków życia 

społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swoją 

osobistą doskonałość. Dobrem wspólnym nie jest więc tylko suma 

                                                           
3 Zob. T. Wójcik, Zaangażowanie polityczne świeckiego katolika, „Chrześcijanin w 
Świecie”, 28 (1997), nr 3 (204), s. 53. 
4 R. B. Martinez, Relacja Kościół – wspólnota polityczna w świetle Soboru Watykańskiego II 
(„Gaudium et spes” nr 76), w: Kościół w życiu publicznym. VII Kongres Teologów Polskich, 
Lublin 2004, s. 329-384.  
5 Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens” o pracy ludzkiej w dziewięćdziesiątą rocznicę 
encykliki „Rerum novarum”, Watykan 1981, nr 20. 
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korzyści i usług publicznych, które zapewnia organizacja życia 

społecznego, ale także suma wartości duchowych cechujących grupę, 

a więc jej poziom umysłowy, poczucie praworządności i wolności, 

świadomość więzi społecznej, umiejętność współpracy itp. 

Nośnikami tych dóbr są sami obywatele, ale można je przekazywać 

tak, że stają się dobrami grup społecznych, są czynnikami integracji 

społeczeństwa i stanowią najcenniejszy składnik interesu ogólnego, 

czyli dobra wspólnego. 

Dobro wspólne wyznacza zarówno program, jak i metody działania 

osób sprawujących władzę. Dlatego nie powinny one  realizować 

jakiegoś własnego programu, ale taki, który wypływa z dobra 

wspólnego (i to niezależnie od tego, czy sprawujący władzę jest 

ateistą czy wierzącym, bo dobro wspólne jest niezależne od 

światopoglądu i przekonań politycznych). Jak poucza Kościół, nie 

jest ono prostą sumą dóbr jednostkowych, ale nową jakością. Jest 

tym, co ma służyć wszystkim obywatelom i nie może nikogo 

krzywdzić. 

Zarówno obywatele, jak i sprawujący władzę mają, każdy na swój 

sposób, służyć dobru wspólnemu. Istotą nie tylko wypełniania 

poleceń władzy, ale i samego rządzenia jest zawsze służba 

społeczeństwu. Władza państwowa nie tylko w zakresie celów, ale 

także w doborze konkretnych środków i metod politycznego 

działania nie może przekreślać powszechnych, ogólnoludzkich zasad 

moralnych.  

Oprócz szerszego rozumienia polityki, pojawia się też znaczenie 

węższe. Polityka jest wtedy pojmowana jako sztuka sprawowania 

władzy. Jawi się jako zwierzchnictwo, czyli kierowanie 

społeczeństwem i organizowanie go. Zasadniczym obowiązkiem 

sprawujących władzę jest tak układać i regulować prawa normujące 
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wzajemne stosunki między członkami społeczeństwa, aby obywatele 

– dążący do urzeczywistniania swych praw – nie ograniczali innych  

w ich prawach i aby ktoś, kto strzeże swych praw, nie utrudniał 

innym wypełniania ich obowiązków. Ponadto ważne jest, aby prawa 

wszystkich pozostawały nienaruszone, a w razie pogwałcenia – 

przywrócone. Ci, którzy stoją na czele państwa, powinni również 

dołożyć wszelkich starań o utrzymanie takiego ładu, który 

zapewniałby każdemu obywatelowi możność łatwej obrony swych 

praw i wypełniania obowiązków6. 

Stojący u steru władzy powinni cały swój wysiłek skierować na to, 

aby zapewnić społeczeństwu postęp gospodarczy i społeczny oraz – 

stosownie do stanu środków wytwórczych – rozwinąć produkcję 

podstawowych dóbr usługowych. Do nich należy obowiązek 

zapewnienia obywatelom podstawowych warunków pracy i nauki. 

Szczególną jednak uwagę winni poświęcić ludziom słabym  

i potrzebującym. Muszą dbać o zapewnienie podstawowych dóbr 

materialnych, dbać o sprawne funkcjonowanie instytucji społecznych 

i administracji. Co więcej, powinni posiadać ku temu niezbędne 

predyspozycje i odpowiednie, wysokie kwalifikacje. W tak ważnych 

sprawach społecznych i państwowych nie wystarczy tylko dobra 

wola angażowania się w życie społeczne. Władza polityczna jest 

zobowiązana do przestrzegania zasad demokracji.   

Warto w tym względzie przytoczyć dwie wypowiedzi Roberta 

Schumana na temat demokracji. Pierwsza mówi, że: „W prawdziwej 

demokracji istnieje tylko jedno ograniczenie dla wolności: podstawy 

państwa i społeczeństwa muszą być zabezpieczone przed przemocą  

i niszczycielskimi zamiarami”. Na innym miejscu Schuman stwierdza: 

                                                           
6 J. Wal, Kościół wobec kwestii społecznej, w: Kościół w życiu publicznym. VII Kongres Teologów 
Polskich, op. cit., s. 403.  
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„Demokracja [w Europie] będzie chrześcijańska albo nie będzie jej 

wcale”. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą 

zmierzającą do pogrążenia się w tyranii lub w anarchii. Stanowisko 

demokraty może być określone w ten sposób: nie może on 

zaakceptować tego, że państwo systematycznie ignoruje 

rzeczywistość religijną, że przeciwstawia jej stronniczość graniczącą  

z wrogością lub pogardą. Państwo nie może nie uznawać, bez 

krzywdy i szkody wyrządzonej sobie, niezwykłej skuteczności 

natchnienia religijnego w praktykowaniu cnót obywatelskich, w tak 

koniecznej obronie przeciw siłom rozkładu społecznego, które 

wszędzie działają”7. Ostatnie stwierdzenie jest o tyle ważne, że 

uświadamia dobitnie, iż służba społeczna, podobnie jak patriotyzm, 

należy niewątpliwie do chrześcijańskich cnót obywatelskich. 

Istota służby 

Na temat służby sporo mówią Ewangelie i cała działalność zbawcza 

Chrystusa. Jezus daje się poznać uczniom jako „Król-Sługa”, Ten, 

który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28). 

Chyba najmocniejszym w Ewangelii obrazem, który to pokazuje, jest 

chwila, kiedy Jezus myje uczniom nogi podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Jednak nie tylko na ten moment, ale na całą misję Chrystusa można 

popatrzeć właśnie w tej perspektywie. On jest Królem, który „nie 

skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do 

ludzi” (Flp 2, 6–7). Bóg „schodzi w dół”, do stworzonego przez 

siebie człowieka po to, żeby mu pomóc, Król przychodzi do 

poddanego, żeby go podnieść i obmyć, zaprosić do przyjaźni i mu 

                                                           
7 Instytut Myśli Schumana – „Europa nie powstanie od razu ani w...  

http://imschuman.com/ - (dostęp: 14.03.2018). 

file:///E:/styczen%202019/referaty/Instytut%20Myśli%20Schumana%20–
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„usłużyć”. 

Jezus jest jednocześnie „Królem-Sługą Pańskim” z proroctw Izajasza 

i „Królem-Sługą ludzkim”, Sługą człowieka. Jest to tym bardziej 

tajemnicze, że Jego panowanie i służba wiążą się z cierpieniem. Tak 

mówił o tym papież Franciszek w jednej ze swoich homilii: „Jezus 

nie wkracza do Miasta Świętego, by otrzymać honory przysługujące 

doczesnym królom, sprawującym władzę, panującym. Wkracza, aby 

być ubiczowanym, znieważonym i zelżonym (…). Jezus wkracza do 

Jerozolimy, aby umrzeć na krzyżu. To tutaj właśnie jaśnieje to, że jest 

Królem zgodnie z zamysłem Boga: jego tronem królewskim jest 

drzewo krzyża!”8. 

Nawet jeśli później Chrystus zostaje „ponad wszystko wywyższony” 

(Flp 2, 9) i w Apokalipsie widzimy Go jako zasiadającego na tronie  

i „Króla królów” (Ap 19, 16), to sposób, w jaki Jego królowanie 

ukazało się na ziemi, pozostaje tajemniczy. Połączenie w Jego życiu 

władzy i pokory, wielkości i uniżenia do dziś „wymyka się” nam, jak 

sam Chrystus wymknął się z rąk tych, którzy dwa tysiące lat temu 

chcieli Go okrzyknąć królem. 

Jezus jako mądry pedagog, w kilku słowach wyjaśnił apostołom 

głęboki sens tego, co się stało, a jednocześnie wyznaczył im zadanie. 

„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście 

powinni sobie nawzajem umywać nogi” (J 13, 14). Nieco później, 

podczas mowy pożegnalnej, powiedział: „Przykazanie nowe daję 

wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem. [...] 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 

wzajemnie miłowali” (J 13, 34–35). Być uczniem Jezusa Chrystusa, to 

                                                           
8 Franciszek, Nie bądźcie nigdy ludźmi smutnymi. Homilia na Niedzielę Palmową, 2013 r. , 
„L’Osservatore Romano”, (wydanie polskie), 34 (2013), nr 5 (352), s. 29–30.  
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znaczy odtwarzać w życiu Jego najgłębsze postawy, Jego styl, Jego 

spojrzenie na świat i jego podejście do drugiego człowieka. Być 

uczniem Nauczyciela z Nazaretu to znaczy kochać tak, jak On – do 

końca. To znaczy służyć tak, jak On – bezinteresownie, pokornie. 

Musimy przyznać, że to zadanie pozostaje nadal do wykonania, bo 

nie zawsze jesteśmy pojętnymi uczniami. Każda i każdy z nas 

powinien sobie odpowiedzieć na pytanie: co znaczy w mojej sytuacji 

życiowej umywać drugim nogi? Co znaczy służyć? Komu mam 

służyć i jak służyć?  

To zadanie pozostaje nadal do wykonania, bo jesteśmy w większości 

chrześcijanami, a Chrystus zobowiązał nas do praktykowania  

w Kościele – diaconii caritatis – „posługi miłości miłosiernej”. Ta 

posługa miłości miłosiernej dotyczy z jednej strony służebnego 

wykonywania władzy we wspólnocie Ludu Bożego, ale także,  

z drugiej strony, realizowania opieki przez Kościół. Kościół winien 

być dla społeczności świeckich przykładem i wzorem służebnego 

wykonywania władzy. Nieprzypadkowo każdorazowy papież jest 

określany, jako servus servorum Dei – „sługa sług Bożych”. Opieka, 

jaką podejmuje Kościół poprzez opcję preferencyjną na rzecz ubogich, 

czyli stawianie ludzi na różne sposoby ubogich w centrum życia 

społecznego, nie jest dopełnianiem polityki społecznej państwa, ale 

stanowi istotny element tria munera – potrójnego wymiaru zbawczej 

misji Kościoła (martyrii – głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa 

wierze, liturgii – sprawowania kultu Bożego i uświęcania czasu oraz 

diaconii – służebnego sprawowania władzy i realizacji opieki). 

Polityka służbą ludziom 

Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro 

wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. W polskiej 

tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie dobru 
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wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory, 

wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia  

i postawy u wielu Rodaków, którzy bezinteresownie  

i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, gdy była ona poddawana 

najcięższym próbom – mówił Jan Paweł II w polskim parlamencie.  

Ta troska winna być realizowana przez wszystkich obywateli i winna 

przejawiać się we wszystkich sektorach życia społecznego.  

W szczególny jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest 

wymagana w dziedzinie polityki. „Wykonywanie władzy politycznej 

czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących 

państwo powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, 

nie zaś szukaniem własnych, czy grupowych korzyści, z pominięciem 

dobra wspólnego całego narodu” 9. 

Jakże nie przypomnieć w tym miejscu „Kazań Sejmowych” 

królewskiego kaznodziei, księdza Piotra Skargi i jego żarliwego 

wezwania skierowanego do senatorów i posłów I Rzeczypospolitej: 

„Miejcie wspaniałe i szerokie serce. (...) Nie cieśnijcie ani kurczcie 

miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach, nie 

zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich! Niech się na lud 

wszytek z was, gór wysokich, jako rzeka w równe pola wylewa! (...) 

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy; bo w niej jego wszystko 

się dobre (...) zamyka”10. 

Służba powinna być połączona z kompetencją i skutecznością 

                                                           
9 Jan Paweł II, Razem tworzyć wspólne dobro Ojczyny. Przemówienie w Parlamencie 
(11.06.1999),  „L’Osservatore Romano”, (wydanie polskie), 20 (1999), nr 8 (215), s. 
53.  
10 Piotr Skarga, Kazanie drugie, O miłości ku Ojczyźnie, 
http://literat.ug.edu.pl/skarga/0002.htm  (14.04.2018).  

http://literat.ug.edu.pl/skarga/0002.htm
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działania. O skuteczności  decyduje to, „czy poczynania polityków są 

«jawne» i «czyste», zgodnie z tym, czego ludzie od nich wymagają”11. 

Jan Paweł II zauważał ponadto, że założenia te pobudzają do 

przezwyciężania pokusy nieuczciwości, kłamstwa, bogacenia się 

kosztem społeczeństwa, stosowania niejasnych środków dla 

utrzymania się, a nawet powiększania władzy12. 

Na politykę jako służbę społeczną zaczęto zwracać uwagę w Stanach 

Zjednoczonych w minionym stuleciu. Do takiego poglądu 

przyczyniła się wzrastająca w społeczeństwach amerykańskich 

wrażliwość filantropijna. Zwracano bowiem coraz bardziej uwagę na 

ludzką biedę i zaczęto podejmować działania, by jej przeciwdziałać. 

Z biegiem czasu prądy takiego myślenia zagościły na kontynencie 

europejskim. Różni działacze społeczni coraz bardziej poświęcali się 

temu dziełu. Wraz z uzyskaniem niepodległości sto lat temu  

w Polsce zaczęto uprawiać coraz skuteczniej tę formę polityki.  

W tym też celu powołano odpowiednie resorty polityczne oraz 

organizowano spotkania ludzi uprawiających ten styl polityki, np.  

w 1928 r. odbył się Międzynarodowy Zjazd Służby Społecznej  

w Paryżu.   

Chrześcijanie powinni zatem usilnie starać się o to, aby  

w zdecydowany sposób dawać świadectwo swej wiary na arenie 

publicznej, tak by zasady współżycia społecznego i polityki nie tylko 

w naszej Ojczyźnie, ale i w Europie były inspirowane przez 

pragnienie życia według prawdy, która daje wolność każdemu 

człowiekowi13, i aby nie były traktowane z cynizmem, jak to się 

                                                           
11 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w 
świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II „Christifideles laici”, „L’Osservatore 
Romano”, (wydanie polskie), 9 (1988), nr 12 (109), nr 42. 
12 Tamże. 
13 Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, Watykan 2006,  nr 9. 
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często dzieje. Bo cóż w ostateczności jest bardziej nieludzkie  

i destrukcyjne niż cynizm, który przeczy wielkości naszego dążenia 

do prawdy, lub relatywizm, niszczący te właśnie wartości, które są 

natchnieniem do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa? 

A co powiedzieć na temat częstej dziś obecności kłamstwa 

stosowanego w życiu publicznym w celu zdyskredytowania 

przeciwników politycznych czy też zaciemniania aktualnego stanu 

polityki i gospodarki? Jeśli jeszcze zostaną wprzęgnięte środki 

społecznego przekazu, może to być początkiem społecznego 

dramatu.  

Ostatnimi czasy wypracowano w świecie zachodnim slogan  

o świeckości państwa, która ma polegać na oddzieleniu religii oraz 

etyki od życia publicznego i której podstawę mają stanowić 

argumenty wyłącznie rozumowe, a także demokratycznie jednakowy 

stosunek do wszystkich obywateli i wszystkich religii. Oczywiście, 

godny pochwały jest szacunek i jednakowy stosunek do różnych 

przekonań religijnych, nie da się jednak nie zauważyć, że w samym 

założeniu świeckości państwa tkwi oczywista sprzeczność, skoro 

twierdzi się, że wszelakie teorie przyjmowane są jako godne uwagi,  

a równocześnie ludzie wierzący, a zwłaszcza katolicy, podlegają 

dyskwalifikacji, bo brakuje akceptacji prawa naturalnego jako 

podstawy systemu etycznego.  

Katolicka nauka społeczna szanuje władzę, docenia jej rolę i uznaje 

jej autorytet moralny, widząc u jej podstaw powagę Stwórcy. 

Równocześnie jednak ostrzega przed nadużyciem władzy, ukazując 

daleko idące ograniczenia w jej sprawowaniu. Władza państwowa nie 

może przekreślać powszechnych, ogólnoludzkich zasad moralnych. 

W laickiej koncepcji państwo staje po stronie interesu kosztem 

autentycznych wartości, a od polityków wymaga się skuteczności 
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działania, a nie jego etyczności. Tymczasem system wartości nie 

wyklucza uczciwie pojmowanych interesów narodowych, a moralne 

postępowanie polityków także troski o skuteczność ich działania. 

 

Prawo i obowiązek ludzi wierzących  

do uczestnictwa w polityce 

 

Najczęściej politykę współcześnie utożsamia się z chęcią zdobycia  

i sprawowania władzy. Zdecydowana większość ludzi uważa 

działalność polityczną za niemoralną i dlatego uznaje, że 

chrześcijanin nie powinien się nią zajmować. Takie podejście jest 

jednak błędne i bezpodstawne. Trzeba podkreślić z całą 

stanowczością, iż polityka jest zobowiązaniem. Ten tok myślenia ma 

swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła. 

 Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że prawo i obowiązek 

uczestniczenia w polityce, która ma służyć dobru wspólnemu, 

spoczywa na wszystkich, bez wyjątku. Prawa i obowiązki dotyczą 

wszystkich i każdego – różne mogą być jedynie formy udziału, 

płaszczyzny, na jakich się dokonują, zadania i formy 

odpowiedzialności14. Chrześcijanie angażujący się w życie polityczne 

winni przestrzegać określonych zasad: działać na własną 

odpowiedzialność, bez angażowania autorytetu urzędowego 

Kościoła; posiadać właściwe do rodzaju prowadzonej przez nich 

polityki kompetencje, wreszcie troszczyć się o rozwój Królestwa 

Bożego w Polsce i na świecie, co oznacza ni mniej, ni więcej, niż 

wierność prawdzie oraz realizację przykazania miłości.     

Chrześcijaństwo inspiruje moralność jednostkową i społeczną, wnosi 

                                                           
14 Jan Paweł II, W służbie dobra, „L’Osservatore Romano”, (wydanie polskie),  
6 (1985), nr 9 (70), s. 18. 



72 

 

cenne elementy w życie polityczne. Polityka bez wartości moralnych 

przekształca się stopniowo w jawną lub zakamuflowaną dyktaturę, 

występuje przeciwko człowiekowi i społecznościom ludzkim. Jan 

Paweł II uważał, że „wiara, nadzieja i miłość to dodatkowe  

i niezastąpione źródło energii, która nie tylko sprawia, że nie 

zabraknie nigdy troski o bliźnich, odpowiedzialności oraz obrony 

podstawowych swobód, ale pozwala też odczuć, że nasza historia 

osobista i zbiorowa jest zamieszkana przez pewną Obecność”15.  

Zarzuty kierowane pod adresem polityki nie usprawiedliwiają 

sceptycyzmu i nieobecności katolików w sprawach publicznych. Jan 

Paweł II mówił: „Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, 

o egoizm i korupcję, które nierzadko kierowane są pod adresem ludzi 

wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii 

politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być 

terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają 

sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych”16. 

Tak więc udział katolików świeckich w polityce jest ich prawem,  

a także obowiązkiem sumienia. Trzeba jednakże zaznaczyć, iż opcje 

polityczne katolików winny być zgodne z ewangelicznym systemem 

wartości. Powołując się na soborowe orzeczenie, Jan Paweł II pisał 

dalej w adhortacji apostolskiej Christifideles laici: „Kościół uznaje za 

godną pochwały i szacunku pracę tych, którzy dla posługi ludziom 

poświęcają swoje siły dobru państwa i podejmują się tego trudnego 

obowiązku” (KDK 58). Ludzie wierzący nie mogą zatem rezygnować 

z udziału w polityce rozumianej jako służba, czyli w różnego rodzaju 

działalności społecznej i ustawodawczej.  

                                                           
15 Jan Paweł II, Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich, „L’Osservatore Romano”, 
(wydanie polskie), 21 (2000), nr 3 (221), s. 26. 
16 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici”, nr 42. 
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Co zaś tyczy się zaangażowania politycznego w sensie podejmowania 

konkretnych decyzji, formułowania programów, prowadzenia 

kampanii, działania w organach przedstawicielskich, sprawowania 

władzy – to są one zadaniem ludzi świeckich, podejmowane  

w ramach sprawiedliwych praw i instytucji stworzonych przez 

ziemską społeczność, której są oni członkami. To, czego Kościół 

wymaga od świeckich i co stara się w nich ukształtować, to prawe 

sumienie, posłuszne nakazom Ewangelii, uzdalniające do mądrego  

i odpowiedzialnego działania w służbie społeczności17. Katolicy 

świeccy, angażujący się z własnej inicjatywy razem z innym 

współobywatelami w działalność polityczną, winni spełniać to 

zadanie w przekonaniu, że celem Kościoła jest szerzenie Królestwa 

Chrystusa, tak by wszyscy ludzie zostali zbawieni i by przez nich 

świat faktycznie został poddany Chrystusowi18. 

 

Zobowiązania moralne katolików  

zaangażowanych w politykę 

 

Gdy się mówi o zobowiązaniach moralnych ludzi sprawujących 

władzę państwową, nie można zapominać o tym, że sprawowanie tej 

władzy, a w szerszym znaczeniu – uprawianie polityki jest ich drogą 

do zbawienia, co znaczy, że mają oni osiągnąć zbawienie, pełniąc 

urząd, na który zostali wybrani przez obywateli drogą 

demokratycznych wyborów.  

Katolicki polityk, a więc polityk pragnący zdobyć świętość, musi być 

wierny zasadom moralnym, zawsze musi być przeto świadom, że  

                                                           
17 T. Borutka, Zadania społeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996, s. 195. 
18 Jan Paweł II, Bądźcie dla swoich braci i sióstr znakiem miłości Chrystusa, „L’Osservatore 
Romano”, (wydanie polskie), 11 (1990), nr 4 (122), s. 13. 
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w żadnym przypadku nie mogą być one uchylone i że w tym 

względzie nie ma wyjątków ani kompromisów. Zasady te dotyczą 

przede wszystkim poszanowania życia od poczęcia do naturalnej 

śmierci, życia małżeńskiego oraz wychowania, a są to podstawowe 

dziedziny, które wymagają poszanowania. Od tego zależy w głównej 

mierze dobro osoby ludzkiej oraz przyszłość naszego państwa,  

a nawet całej rodziny ludzkiej. 

Obowiązek wierności zasadom moralnym oraz przekonaniom 

nałożył na stworzonych przez siebie ludzi sam Bóg, a teraz nakłada 

go na wiernych Kościół, przypominając, iż obowiązek ten został 

wpisany w ich sumienie, które jest jedno i niepodzielne, wobec czego 

„w ich życiu nie może być dwóch równoległych nurtów: z jednej 

strony (…) życia religijnego z jego własnymi wartościami  

i wymogami, z drugiej tak zwanego życia świeckiego, obejmującego 

rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne  

i kulturalne. Wszystkie bowiem dziedziny życia ludzkiego są objęte 

Bożym planem, według którego są one «historycznym miejscem» 

objawiania się i urzeczywistnienia miłości Jezusa Chrystusa na 

chwałę Ojca i w służbie braciom”19. 

Robert Schuman twierdził, że władza ma „swe pochodzenie od 

czynnika metafizycznego, ale sprawowana winna być per populum, 

czyli zgodnie ze standardami demokracji, opierającej się na równości 

i godności człowieka. (…) Drugą implikacją były założenia w duchu 

pluralizmu i subsydiarności”20. Można w tym kontekście powiedzieć, 

że wizja władzy i polityki jednego z głównych założycieli wspólnoty 

                                                           
19 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i 
postępowania katolików w życiu politycznym, „L’Osservatore Romano”, (wydanie polskie), 
24 (2003), nr 2 (250), s. 50.  
20 A. Madeja, Suwerenność państwa w koncepcji integracyjnej Roberta Schumana –  
„Czasopismo Prawno-Historyczne”. T. 46 (2014), z. 1, s. 206 
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europejskiej miała na wskroś chrześcijański, neotomistyczny 

charakter. Zgodnie z chrześcijańskim punktem widzenia, że naród, 

którego emanacją jest państwo, wynika – podobnie jak rodzina –  

z prawa naturalnego21, Schuman bronił koncepcji państw 

narodowych w zjednoczonej Europie, ale był daleki od wszelkich 

nacjonalizmów chociażby poprzez fakt akceptacji różnych 

pluralizmów narodowych i szerokiej współpracy między państwami 

narodowymi. Dla Schumana dobrze pojęty patriotyzm był wyrazem 

miłości bliźniego22. 

Dlatego – według Jana Pawła II – chrześcijanin, który uprawia 

politykę i pragnie czynić to „po chrześcijańsku”, winien działać 

bezinteresownie, nie szukając korzyści dla siebie ani dla swojego 

ugrupowania czy partii, ale dobra wszystkich i każdego, a zatem 

przede wszystkim tych, których sytuacja w społeczeństwie jest 

najtrudniejsza. W walce o byt, przybierającej nieraz formy 

bezwzględne i okrutne, wielu zostaje „pokonanych” i bezlitośnie 

zepchniętych na ubocze23. Celem najważniejszym w polityce 

powinna być sprawiedliwość. W imię sprawiedliwości polityk stara 

się tworzyć wśród obywateli sytuację równych szans, a zatem 

wspomaga szczególnie tych, co do których istnieje obawa, że ze 

względu na status społeczny, kulturę czy stan zdrowia pozostaną  

w tyle lub będą zawsze zajmować ostatnie miejsca w społeczeństwie, 

pozbawieni możliwości osobistego postępu24. 

Ze sprawiedliwością musi iść w parze solidarność. Solidarność  

                                                           
21 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 73 
22 Por. A. Madeja, Suwerenność państwa w koncepcji integracyjnej Roberta Schumana, dz. cyt., 
s. 206 
23 Jan Paweł II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca. Jubileusz Parlamentarzystów 
i Polityków,  „L’Osservatore Romano”, (wydanie polskie), 22 (2001), nr 1 (229), s. 23.  
24 Tamże.  
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i miłosierdzie to dwa różne wymiary miłości. To właśnie solidarność 

jest w stanie przezwyciężyć egoizm jednostek i narodów. Tylko 

dzięki niej będzie można powstrzymać dążenie do władzy politycznej 

i bogactwa materialnego pozbawionego odniesienia do jakichkolwiek 

innych wartości. Właśnie ludzie wierzący zaangażowani  

w działalność polityczną mają za zadanie dążyć do tego, aby  prawa 

„dzikiego” rynku były poddawane kontroli sprawiedliwości  

i solidarności25.  

Ważną i trudną sprawą jest także udział w tworzeniu i ustanawianiu 

praw. Prawo stanowione nie może być sprzeczne z prawem 

naturalnym, to ostatnie bowiem jest zespołem pierwotnych  

i podstawowych zasad rządzących życiem moralnym, a zatem 

wskazuje na istotne przymioty, głębokie potrzeby i najwyższe 

wartości człowieka. Jak napisał – dziś już święty – Jan Paweł II  

w encyklice Evangelium vitae, „podstawą tych wartości nie mogą być 

tymczasowe i zmienne «większości» opinii publicznej, ale wyłącznie 

uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako «prawo 

naturalne», wpisane w serce człowieka, jest normatywnym punktem 

odniesienia także dla prawa cywilnego”26. Chrześcijanie nie mogą 

godzić się na pozytywizm prawny uwzględniający tylko źródła 

stanowienia prawa (ludzka władza ustawodawcza), a pomijający źródła 

istnienia prawa (Boże prawo naturalne). 

Wszelkie ustanowienia prawne muszą kierować się szacunkiem dla 

człowieka i służyć zaspokojeniu jego wielorakich potrzeb duchowych 

i materialnych, osobistych, rodzinnych i społecznych. Ustawa, która 

                                                           
25 Papieska Komisja Iustitia et Pax, W służbie na rzecz wspólnoty ludzkiej i etyczne podejście 
do kwestii zadłużenia międzynarodowego, „L’Osservatore Romano”, (wydanie polskie), 8 
(1987), nr 2 (97), s. 3.  
26 Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 
Watykan 1995, nr 70.   
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nie respektuje prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej 

śmierci, niezależnie od jego stanu – czy jest to człowiek zdrowy, 

chory, znajdujący się jeszcze w fazie embrionalnej, stary lub 

umierający – nie jest ustawą zgodną z Bożym zamysłem. 

Chrześcijański prawodawca nie może brać udziału w jej redagowaniu 

ani aprobować jej na forum parlamentu, a gdy prawo takie już 

istnieje, wolno mu w ramach debaty parlamentarnej proponować 

poprawki, które zmniejszają jego szkodliwość. To samo dotyczy 

każdej ustawy, która działa na szkodę rodziny, zagraża jej jedności  

i nierozerwalności, a także nadaje status prawny związkom między 

osobami (również tej samej płci), które miałyby stać się 

równoprawnym surogatem rodziny opartej na małżeństwie 

mężczyzny i kobiety27. 

Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym pluralistycznym 

społeczeństwie chrześcijański prawodawca styka się z wizjami życia, 

ustawami i żądaniami legalizacji, które pozostają w sprzeczności  

z jego sumieniem. Chrześcijańska roztropność – cnota 

chrześcijańskiego polityka – winna w takich sytuacjach wskazywać, 

jak ma postępować, aby z jednej strony nie sprzeciwić się nakazom 

należycie ukształtowanego sumienia, a z drugiej nie uchybić 

powinnościom prawodawcy. Jako chrześcijanie nie mamy 

pesymistycznej wizji przyszłości, gdyż żywimy przekonanie, że Jezus 

Chrystus jest Panem historii28. 

 

                                                           
27 Jan Paweł II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca. Jubileusz Parlamentarzystów i 
Polityków, dz. cyt., s. 24.  
28 J. Dyduch, Polityka jako wyraz służby człowiekowi, „Polonia Sacra”, 16 (2012), nr 31 
(75), s. 9.  
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Robert Schuman wzorem polityka chrześcijańskiego 

Europa potrzebuje, zwłaszcza w tym momencie swoich dziejów, 

nadprzyrodzonej pomocy i przykładu świętych, bo zdana na siebie 

może nie sprostać wyzwaniom. Doskonałym przykładem może być 

dla polityków chrześcijańskich wspominany tu już Robert Schuman 

(1886–1963), polityk francuski, prawnik, który w latach 1946–1947 

pełnił funkcję ministra finansów, od roku 1947 do 1948 był 

premierem rządu, a w latach 1948–1953 ministrem spraw 

zagranicznych Francji. W 1958 roku Schuman jednogłośnie został 

wybrany pierwszym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego 

z siedzibą w Strasburgu i pełnił tę funkcję do 1960 roku (potem 

pełnił ją honorowo).  

Urodził się 29 kwietnia 1886 roku w Luksemburgu. Dzieciństwo 

i młodość spędził w Lotaryngii, która w owym czasie należała do 

Niemiec. Kształcił się w Niemczech. Ukończył studia prawnicze na 

Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Praktykę adwokacką rozpoczął 

w Metzu. Po I wojnie światowej Schuman mocno zaangażował się 

we francuskie życie polityczne. W latach 1919–1940 był 

deputowanym do parlamentu (Assemblée Nationale) z ramienia 

Partii Ludowej i dzięki swej aktywnej postawie zaliczany był do 

czołowych działaczy politycznych Francji okresu międzywojennego. 

Po zakończeniu II wojny światowej Robert Schuman ponownie 

został deputowanym do francuskiego Zgromadzenia Narodowego 

i reprezentował w nim Partię Ludowo Republikańską.  

Jako polityk cieszył się dużym autorytetem i poważaniem, 

szczególnie w środowiskach prawicowych. Jego postawa  

i zaangażowanie w działalność polityczną sprawiły, że szybko stał się 

postacią mającą ogromny wpływ nie tylko na losy Francji, ale także 

całej Europy Zachodniej. Swoim życiem i działalnością zasłużył na 
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miano „ojca Europy”. Był niezłomnym orędownikiem pojednania 

między narodami i zjednoczenia Starego Kontynentu w oparciu 

o tradycje i zasady chrześcijańskie. 

Schuman był osobą głęboko religijną. W swym życiu i działalności 

kierował się zasadami chrześcijańskimi i naukami Kościoła 

katolickiego. Wiara, której nigdy się nie wstydził, zawsze go 

umacniała i dodawała sił we wszystkim, co czynił. Niemal codziennie 

uczestniczył we mszy św., często i chętnie udzielał się w różnych 

organizacjach o charakterze religijnym. Przywiązanie do Kościoła 

i głoszonych przezeń zasad było powodem do ataków na Schumana 

przez różne środowiska lewicowe. Cierpliwie je znosił, gdyż był 

człowiekiem niezwykle skromnym, pracowitym i wytrwałym 

w działaniu. Życzliwy dla innych, potrafił prowadzić dialog i zawsze 

dążył do pokonywania przeszkód na drodze współpracy  

i zrozumienia. Jego marzeniem była integracja Starego Kontynentu. 

Przyjaciel Schumana, Konrad Adenauer, mówił o nim: „To święty 

człowiek”. Nie była to odosobniona opinia. Kościół katolicki  

w 1990 roku rozpoczął proces beatyfikacyjny Roberta Schumana. 

Pozostaje on dla sporej części współczesnych Europejczyków, dla 

których chrześcijańskie korzenie Europy są nadal wartością, wielkim 

autorytetem i wzorem do naśladowania.  Dzisiaj zwłaszcza, gdy 

spotykamy się z tak dużą nieufnością ludzi wobec polityków, należy 

ukazywać go jako wzór człowieka, dla którego praca polityczna była 

niczym innym, jak tylko drogą do osobistej świętości29. 

                                                           
29 Proces beatyfikacyjny R. Schumana, http://fakty.interia.pl/swiat/news-proces-
beatyfikacyjny-schumana-jego-praca-polityczna-byla 
dr,nId,2368809#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other  
(dostęp: 14.03.2018).  

http://fakty.interia.pl/swiat/news-proces-beatyfikacyjny-schumana-jego-praca-polityczna-byla
http://fakty.interia.pl/swiat/news-proces-beatyfikacyjny-schumana-jego-praca-polityczna-byla
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Udział chrześcijan w budowie integrującej się Europy 

Współcześnie o jedności Europy mówi się w wielu aspektach: 

ekonomicznym, politycznym, kulturowym i instytucjonalnym30. 

Jednakże procesom zjednoczeniowym musi towarzyszyć silne 

pragnienie wartości duchowych. Bez jedności ducha nie da się 

bowiem skutecznie zbudować jedności europejskiej. Trudno przecież 

budować dom pozbawiony trwałych fundamentów, a tymi są 

niewątpliwie wartości chrześcijańskie, obecne w naszej kulturze od 

samego początku. Według Jana Pawła II właśnie ta twórcza wierność 

chrześcijańskim korzeniom pozwoli mieszkańcom Europy i jej 

narodom zaznać tej autentycznej wolności, która oparta jest na 

prawdzie, łączy się z miłością i ofiarą, wzrasta i wyraża się w 

postawie solidarności oraz dawania daru z siebie.  

Dlatego też Europa, która staje dzisiaj przed nowymi wyzwaniami, 

nie powinna zapominać o darze wiary, ale musi ten dar rozwijać  

i nieść go innym narodom. Ta prawda znalazła swój najpełniejszy 

wyraz w misji zbawczej „Jego umiłowanego Syna” (Mk 1, 11), 

którego Bóg polecił nam słuchać (Mk 9, 7). To w Chrystusie 

człowiek zdobył pełną świadomość swojej godności, a chrześcijanie 

powołani są do tego, aby tę prawdę głosić i o niej zaświadczyć wobec 

innych. Budowa cywilizacji europejskiej winna opierać się na uznaniu 

nadrzędnej roli osoby ludzkiej. Każdy człowiek ma prawo, by 

zachować własną godność.  

Tak więc zakres przysługujących człowiekowi praw powinien 

umożliwić prowadzenie życia nie tylko godziwego od strony 

materialnej, ale i godnego w sensie duchowym. Prawa winny zatem 

                                                           
30 Zob. L. Roos, Zjednoczenie Europy jako wyzwanie gospodarczo-etyczne, w: Zjednoczenie 
Europy jako wyzwanie dla Kościoła, Warszawa 2010,  s. 194–209. 
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obejmować wszystkie środowiska i sfery życia ludzkiego. Wśród nich 

szczególne miejsce zajmuje prawo do życia i rozwoju biologicznego 

człowieka, którego integralną częścią jest prawo do wzrastania pod 

sercem matki od chwili poczęcia31.  Dlatego nowa jedność 

europejska musi być budowana w oparciu o poszanowanie godności 

osoby ludzkiej i respektowanie jej praw, szczególnie prawa do życia 

oraz prawa do małżeństwa, jako trwałego związku mężczyzny  

i kobiety, oraz prawa rodziny, jako podstawowej komórki 

społeczeństwa32.  

Podstawowym spoiwem łączącym narody europejskie winna być 

miłość33. „Wyzwanie stojące dzisiaj przed Kościołem w Europie 

polega zatem na tym, by poprzez swoje świadectwo miłości, które 

samo w sobie ma wewnętrzną moc ewangelizującą, pomóc 

współczesnemu człowiekowi doświadczać miłości Boga”34. Miłość 

preferencyjna wobec ubogich, którą nieustępliwie głosił Jan Paweł 

II, jest koniecznym wymiarem chrześcijańskiej egzystencji i służby 

Ewangelii: „Kochać ich i dawać świadectwo, że są szczególnie 

umiłowani przez Boga, oznacza uznać, że wartość osoby jest 

niezależna od sytuacji ekonomicznej, kulturalnej, społecznej, w jakiej 

się znajduje”35. Miłość chrześcijańska to propozycja skierowana do 

wszystkich ludzi, różnych wyznań i poglądów. Jej konsekwencją 

                                                           
31 Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus” w setną rocznicę „Rerum novarum”, Watykan 
1991,  nr  47. 
32 T. Styczeń, S. Majdański, C. Ritter, Moralny fundament Europy, czyli o cywilizacji życia, 
„Etos”, 57–58 (2002), s. 51. 
33 Jan Paweł II, Adhortacja „Ecclesia in Europa” o Kościele w Europie, Watykan 2003, nr 
83. 
34 Tamże, nr 84. 
35 Tamże, nr 86. 
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powinna być solidarność nie tylko poszczególnych ludzi, ale całych 

narodów i kontynentów36. Kraje bogate powinny pomagać krajom 

biedniejszym.  

Kościół opowiada się za integracją europejską, ale rozumianą jako 

„Europa ojczyzn”, nie zaś jako federacja poszczególnych państw. 

Choć pojęcie narodu i ojczyzny ukształtowało się dopiero w XIX w., 

to jednak nadal stanowi ono bardzo cenną wartość w życiu 

społecznym. Kościół dąży do zachowania tych pojęć i apeluje, aby 

kształtować życie społeczne w oparciu o nie. Kościół broni 

tożsamości narodowej, kulturalnej i etnicznej poszczególnych 

państw. Pragnie współtworzyć Europę ojczyzn, narodów i rodzin, 

ale nie Europę jednostek i rynku. 

Nowa sytuacja staje się ogromnym wyzwaniem dla Kościoła. 

Najpilniejszym zadaniem staje się głoszenie mieszkańcom Europy 

posłania Ewangelii. Zbliżenie do Chrystusa prowadzi do zbliżenia  

z innymi ludźmi bez względu na różnice, jakie nas dzielą. Nowa 

ewangelizacja, o której tak często przypominał w swoim nauczaniu 

Jan Paweł II, nie jest programem – jak zauważa Specjalne 

Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie – 

„restauracji” minionych czasów, ale powinna prowadzić niejako do 

ponownego i pogłębionego odkrywania własnych korzeni 

chrześcijańskich przez poszczególne narody oraz do tworzenia 

nowego oblicza cywilizacji bardziej solidarnej. Warto przypomnieć, 

że określenie „nowa” nawiązuje do ukrytego działania Ducha 

Świętego, który ciągle wszystko czyni nowym. Jest też określeniem 

tej nowej cywilizacji, która powinna się wyłonić za zakrętem dziejów. 

W tym sensie Europa powinna rozpocząć budowanie wspólnej 

                                                           
36 Zob. W. Zuziak, Znaczenie myśli Józefa Tischnera w rozwoju idei solidarności, [w:] 
Działanie według wartości. Idea solidarności dzisiaj (red. W. Zuziak), Kraków 2001, s. 12. 
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przyszłości od pogłębionego i roztropnego obcowania z Ewangelią 

Jezusową. Owocem takiej postawy będzie z pewnością postawa 

otwarcia się na problemy i racje wszystkich ludzi dobrej woli oraz 

dialog prowadzony w duchu wzajemnego poszanowania. 

Na proces jednoczenia Europy należy patrzeć personalistycznie, a nie 

reistycznie, to znaczy, że Europa zjednoczona winna zabezpieczać 

rozwój osobowy ludzi, a nie ludzie mają być podporządkowani bliżej 

nieokreślonemu rozwojowi Europy. W zsekularyzowanym świecie 

chrześcijanie, także polscy chrześcijanie, mają dawać, zwłaszcza 

Europie, czytelne świadectwo wiary. Takie świadectwo, jak pisał Jan 

Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa, jest szczególnie potrzebne  

w sytuacji antyewangelizacji, czyli planowanego narzucania ludziom 

antropologii, bez Boga i bez Chrystusa37.  

Papież „z dalekiego kraju”, którego całe nauczanie pastoralne jest 

wyrazem głębokiego zakorzenienia w różnorakich nurtach 

europejskiego humanizmu, często przypominał, że wielkim 

bogactwem jednoczącej się Europy są uzupełniające się tradycje 

chrześcijańskie: zachodnia i wschodnia, tożsame w tym, co istotne,  

z właściwymi im cechami teologicznymi, liturgicznymi, duchowymi  

i kanonicznymi. Często przywoływany przez Jana Pawła II obraz 

„jednego organizmu oddychającego dwoma płucami” jak najbardziej 

odnosi się do rzeczywistości Kościoła. W nowym porządku Europy 

ważną rolę powinien odegrać dialog między religiami, a przede 

wszystkim z Żydami. Ich wiara i kultura stanowią bowiem istotny 

element rozwoju cywilizacji europejskiej38. Nie można także pominąć 

                                                           
37 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 9. 
38 Deklaracja Końcowa Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie pt. 
„Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił”, „L’Osservatore Romano”, 
(wydanie polskie), 13 (1992), nr 1 (139), s. 49. 
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znaczenia islamu, zwłaszcza w kontekście rosnącej fali imigracji  

z krajów muzułmańskich, z którymi łączą Europę ścisłe więzi. Warto 

jednak zauważyć, że prawdziwa kultura, i po tym można ją poznać, 

służy budowaniu cywilizacji prawdy i miłości. 

Podsumowanie 

Celem polityki jest dobro wspólne wszystkich obywateli. W realizacji 

tego dobra państwo winno postępować zgodnie z zasadą 

pomocniczości i solidarności. Większe wspólnoty muszą wspierać 

wspólnoty mniejsze w realizacji zadań, które przekraczają ich 

możliwości, natomiast mniejsze wspólnoty i poszczególni obywatele 

winni czynnie uczestniczyć w życiu większych wspólnot. Polityka 

jako rozumne i świadome działanie człowieka jest nacechowana 

odpowiedzialnością moralną. 

Każdy jest uprawniony i zobowiązany do udziału w życiu wspólnoty 

politycznej, w której żyje. Ma prawo do czynnego udziału  

w tworzeniu jej dobra wspólnego. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialnego udziału w życiu politycznym. Polityka  

w znaczeniu węższym oznacza udział w sprawowaniu władzy  

i dążenie do jej zachowania. Do uprawiania tak rozumianej polityki 

zobowiązani są ludzie posiadający odpowiednie zdolności  

i kwalifikacje. Natomiast w znaczeniu szerszym polityka oznacza 

udział w wyborach parlamentarnych. Do uczestnictwa w tak 

rozumianej działalności politycznej mają prawo i są zobowiązani 

wszyscy obywatele. 

Kościół jako wspólnota społeczna swoje prawo i obowiązek 

uczestniczenia w życiu politycznym realizuje przez działalność osób 

świeckich. Przykładem takiego zaangażowania jest działalność 

Roberta Schumana, człowieka głęboko wierzącego, mocno 
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zaangażowanego w życie religijne. Jako człowiek wierzący na serio 

traktował politykę jako służbę społeczną. Dzięki temu stał się 

dobrym przykładem dla współczesnych polityków chrześcijańskich.  
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Marian Banaś  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Działania Krajowej Administracji Skarbowej  

na forum europejskim 

 

Strategia i działalność Krajowej Administracji Skarbowej na arenie 

międzynarodowej oraz w Unii Europejskiej wpisuje się w motto 

„Silna Polska w Silnej Unii Europejskiej” – sformułowane przez 

Prezydenta RP, ś.p. Lecha Kaczyńskiego, jeszcze w czasie negocjacji 

Traktatu Lizbońskiego i nadal stanowiące imperatyw polityki 

zagranicznej RP. 

KAS na forach międzynarodowych, unijnych i w relacjach 

dwustronnych kieruje się priorytetami i standardami ważnymi dla 

Polski. Priorytetami takimi jest m.in. działanie na rzecz rozwoju 

współpracy z krajami bezpośredniego sąsiadującymi z Polską i Unią 

Europejską, a także działanie na rzecz wzmacniania integracji 

i solidarności w Unii Europejskiej, w aspekcie sąsiedztwa 

wschodniego UE.   

Jednym z bardzo istotnych zadań Krajowej Administracji Skarbowej 

jest aktywny udział przedstawicieli KAS w pracach na forum 

unijnym ze względu na zarządzanie unią celną. 

W tym roku przypada 50-ta rocznica utworzenia unii celnej, która 
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tworzy wspólne przepisy, nie tylko ułatwiające handel, ale także 

poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców Europy. Wiele 

osiągnęliśmy: wystarczy wspomnieć o wypracowaniu zapisów 

unijnego kodeksu celnego, zniesieniu kontroli celnych na granicach 

wewnętrznych Unii oraz tworzeniu wspólnego rynku przez 

eliminowanie barier w handlu. Korzyści płynące z integracji 

europejskiej dla administracji celnej to na pewno wspólne operacje 

celne – skuteczniejsze zwalczanie przestępczości, uzgadniane  

w gronie 28 współpracujących ze sobą krajów członkowskich. Nie 

trzeba więc przekonywać, jak ważna jest nasza silna reprezentacja  

w Brukseli – reprezentacja Służby Celno-Skarbowej, kraju 

członkowskiego, który odpowiada za jeden z najdłuższych odcinków 

zewnętrznej granicy Unii. Poniższe przykłady przedstawiają 

mechanizmy naszej współpracy z Brukselą i pokazują, jaką rolę 

pełnią urzędnicy KAS, współpracując z instytucjami europejskimi. 

Krajowa Administracja Skarbowa bierze bardzo aktywny udział  

w pracach na forum UE. Tylko w ramach unijnego programu 

CUSTOMS 2020 w roku 2017 w pracach grup roboczych, 

warsztatach i seminariach w ramach programu wzięło udział 196 

przedstawicieli KAS, którzy prezentując polskie rozwiązania 

i propozycje, wnoszą wkład do rozwoju prawodawstwa unijnego  

w sprawach celnych. Dzięki temu możemy mieć i mamy realny 

wpływ na przepisy z zakresu prawa celnego, które potem obowiązują 

wszystkie kraje członkowskie UE. Nasi urzędnicy to 

wykwalifikowani eksperci z dużym doświadczeniem, którzy nie raz 

stoją na czele różnych grup projektowych, zespołów, wywierając 

realny wpływ na kształt europejskiej legislacji. Staramy się 

maksymalnie wykorzystywać zasoby kadrowe KAS, by być jako 

administracja aktywnym uczestnikiem integracji europejskiej. Wiele 

spotkań międzynarodowych pod egidą unijną odbywa się w Polsce – 
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nasi urzędnicy biorą wtedy odpowiedzialność za wszystkie kwestie 

organizacyjne i merytoryczne związane z organizacją takich 

wydarzeń. Rola gospodarza służy promocji naszej administracji  

i Polski jako kraju gościnnego i przyjaznego. Jest to kolejny przykład 

sprawnej współpracy z administracją europejską. 

Innym przykładem aktywności Krajowej Administracji Skarbowej na 

forum unijnym jest współpraca z Europejskim Urzędem ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W jej ramach Służba 

Celno-Skarbowa uczestniczy w skoordynowanych działaniach 

kontrolnych (tzw. operacjach celnych), ukierunkowanych na 

zwalczanie transgranicznej przestępczości celnej. Biuro OLAF 

wspiera wymienione działania pod względem merytorycznym 

i finansowym. Przykładem takich działań może być Wspólna 

Operacja Celna o kryptonimie „Magnum II”, która została 

przeprowadzona w 2017 roku i była ukierunkowana na zwalczanie 

przemytu papierosów przez zewnętrzną granicę UE. Poza tym KAS 

uczestniczy w postępowaniach OLAF-u, dotyczących 

przeciwdziałaniu nieprawidłowościom występującym przy imporcie 

towarów na terytorium UE, takim jak unikanie ceł anty-

dumpingowych czy niewłaściwe stosowanie preferencji. W ten 

właśnie sposób przez codzienną pracę naszych urzędników staramy 

się intensyfikować współpracę z administracją europejską, pokazując, 

że jesteśmy administracją rzetelną i wiarygodną.  

Kolejnym istotnym czynnikiem współpracy z instytucjami 

europejskimi jest sprawne przygotowywanie instrukcji na unijne 

posiedzenia, które nieraz wymagają skonsultowania złożonych 

problemów w bardzo krótkim czasie. Cały czas staramy się ulepszać  

i usprawniać proces takiej koordynacji.  

Nasza promocja obecności Polaków w instytucjach europejskich 
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odbywa się także poprzez obsadzanie stanowisk ekspertów 

narodowych w instytucjach europejskich. Osoby te zdobywają tam 

cenną wiedzę, którą wykorzystują po powrocie do naszej 

administracji. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają 

również możliwość udziału w unijnych misjach typu EUBAM 

(European Union Border Assistance Mission to Moldova and 

Ukraine) w Mołdawii i na Ukrainie. Jest to cywilna misja kontroli 

granicznej. W 2017 r. KAS oddelegowała do udziału w niej kolejnych 

dwóch ekspertów. Obecnie KAS posiada siedmiu swoich 

przedstawicieli w misji EUBAM, w tym jej szefa, którym w 2017 r. 

został Polak. 

Chęć odgrywania większej roli w UE, budowania marki i dobrej 

rozpoznawalności KAS odbywa się przez udział w różnych unijnych 

projektach. Przykładem jest realizowanie projektów twinningowych, 

w których nasi eksperci szkolą przedstawicieli krajów 

przystępujących do Unii w obszarach wymagających reformy, tak aby 

kraje te mogły sprostać warunkom akcesyjnym. W 2017 r. Krajowa 

Administracja Skarbowa zakończyła realizację swego komponentu 

w ramach projektu twinningowego „Wsparcie dla Państwowej 

Służby Finansowej Ukrainy (PSF) we wdrażaniu Zintegrowanego 

Zarządzania Granicą (IBM) w obszarze zagadnień celnych”. Efekty 

działań w ramach polskiego komponentu spotkały się z bardzo 

wysoką oceną zarówno ze strony ukraińskiej, jak i Komisji 

Europejskiej.  

Ponadto w grudniu 2017 r. KAS w konsorcjum z Finlandią i Łotwą 

zwyciężyła w konkursie na realizację projektu bliźniaczego 

(twinningowego) „Wsparcie dla przystąpienia Gruzji do Konwencji o 

Tranzycie Wspólnym oraz budowy Nowego, Skomputeryzowanego 

Systemu Tranzytowego NCTS”. Zaangażowanie w projekty 
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twinningowe to również przykład tego, że staramy się w coraz 

większym stopniu współpracować z administracją europejską. 

Wyznacznikiem współpracy z instytucjami europejskimi powinno 

być przede wszystkim wzajemne zaufanie i wiara w to, że tylko 

razem będziemy budować silną unijną gospodarkę z pożytkiem dla 

jej wszystkich obywateli. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie - biorąc 

udział w wielu spotkaniach w Brukseli na poziomie wiceministrów 

finansów, zauważyłem jak ważne jest też to, że wzajemnie się od 

siebie uczymy i pomagamy sobie. Są oczywiście sojusze regionalne 

czy językowe, ale ważniejsze są te budowane na rzecz wspólnego 

dobra. Nie wyklucza to tego, że czasem mówimy „nie”, uważam 

jednak, że mieć wpływ w Brukseli to bardziej: umieć zaproponować 

dobre rozwiązanie, niż tylko powiedzieć „nie”.  

Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że tylko przez 

ciągły i aktywny udział w pracach instytucji europejskich, sprawną 

bieżącą koordynację tematyki unijnej i współpracę z urzędnikami 

europejskimi, a także angażowanie się w różne projekty  

i podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych urzędników 

możemy odgrywać znaczącą rolę w UE. Działania Krajowej 

Administracji Skarbowej na forum europejskim ukierunkowane są na 

taką właśnie twórczą współpracę, która pozwala nam mieć realny 

wpływ na podejmowane decyzje.   
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Paweł Banaś 

Stowarzyszenie Absolwentów  

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

 

 

Lekcja Roberta Schumana 

 

 

Działalność państwowa potrzebuje dobrych wzorców. Dobrych, to 

znaczy opartych o autentyczne wartości, wskazujących ambitne cele  

i zarazem praktycznych – opartych na trzeźwej ocenie rzeczywistości.  

Ambitne cele są wpisane w definicję działalności publicznej,  

a szczególnie państwowej. Państwo ma możliwości dokonań, które 

pozostają poza zasięgiem organizacji prywatnych czy pozarządowych 

– niezależnie od tego, że te ostatnie wykonują często bardzo 

pożyteczną pracę i często lepiej niż państwo. Nawet w dobie 

światowych korporacji o ogromnych zasobach, ich możliwości  

i kierunki działań określa zysk.  

Warunek pragmatyzmu jest konieczny, decyduje o wykonaniu pracy. 

Widzimy jednak jak często praktyka dominuje w działalności 

publicznej a trzeźwość oceny łatwo może przerodzić się w cynizm. 

Dlatego brak wartości jest nieszczęściem nie tylko w życiu 

prywatnym, ale również państwowym i publicznym. 

Postać Roberta Schumana to znakomity wzorzec. Wartości, w które 

wierzył przyniosły owoce – i po nich można go oceniać. Wartości  
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w praktycznym zastosowaniu: chrześcijanin, człowiek nadziei, który 

twardo chodzi po ziemi. Człowiek rozumiejący innych, bo mający 

świadomość kruchości ludzkiej kondycji, grzesznej i łatwo idącej za 

złym. A równocześnie wiedzący, że Bóg kocha człowieka i nie traci 

w niego nadziei. Niemiec z pochodzenia, francuski polityk – 

pochodzący z Lotaryngii zajmowanej to przez jednych to przez 

drugich. Łatwo się zgubić, a przynajmniej odsunąć się od spraw 

publicznych, dać sobie spokój z tym galimatiasem.  

Tymczasem, nie godząc się na zło, Schuman pokazał jak można 

szukać dróg porozumienia nawet w sprawach wyglądających na 

nierozwiązywalne. Wojny wybuchają, bo wymagają tego geopolityka  

i interesy? Schuman to również profesjonalista, znakomicie rozumiał 

swoją dziedzinę – mechanizmy działania państw, polityki i biznesu. 

Tak powstał imponujący skutecznością projekt Europejskiej 

Wspólnota Węgla i Stali. 

Robert Schuman to dzisiaj znakomity wzorzec również dla polskiego 

urzędnika. Rolą państwa jest szukanie rozwiązań dla wielkich  

i bolesnych problemów. Wymaga trzeźwego patrzenia na ludzi  

i realia, ale cały czas z wiarą i bez tracenia z oczu celu działania. 

Węgiel i stal okazały się sposobem na utrwalenie pokoju w Europie. 

Czy technologie cyfrowe to klucz do budowy bezpieczeństwa dla 

państw naszego regionu? Pociągającym przykładem jest mała 

Estonia. Logika jej architektury informatycznej, realizowanej  

w sposób przemyślany i konsekwentny na poziomie państwa może 

imponować. Czy Polska również może pójść tą droga? 

Rozwiązania dla Polski dzisiaj to zadanie dla wizjonerów. Pokój, 

parasol NATO i UE, stabilność gospodarcza – nawet w pułapce 

średniego wzrostu – usypia. Mamy teraz dobre lata – ale obroty 

historii uczą, że problemy wcześniej czy później znowu się pojawią. 
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Jak się przygotować, a jeszcze lepiej: zapobiec? Tak właśnie 

rozumował pierwszy Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP 

Władysław Stasiak, Minister Spraw Wewnętrznych, Szef Kancelarii 

Prezydenta, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zginął pod 

Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Myślę, że bardzo dobrze 

rozmawiałoby się im z Robertem Schumanem. 
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Rafał Dudała 

 

 

Polityczna heterogeniczność zasady solidarności. 

Refleksja na kanwie dzieła Roberta Schumana „Dla Europy”. 

 

 

 „Europa nie powstanie od razu, ani w całości: będzie powstawała 

przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą 

solidarność”39. W ten sposób wizja przyszłości Starego Kontynentu 

ukazana została w Planie przedstawionym 9 maja 1950 r. przez 

ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. 

Dokument, będący owocem współpracy z Jeanem Monnetem, 

dotyczył koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla w Niemczech 

Zachodnich i Francji. Dzięki temu możliwym była kontrola 

niemieckiego przemysłu zbrojeniowego oraz jego integracja z innymi 

gospodarkami. Miało to zapobiec powtórzeniu się w przyszłości 

podobnego konfliktu, jakim była, wciąż żywa w pamięci, druga 

wojna światowa. Uznano ponadto, iż połączenie interesów 

gospodarczych przyczyni się do podniesienia stopy życiowej 

społeczeństw i rozpocznie proces jednoczenia się krajów Europy. 

Plan Schumana przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali (1951). Następnie, na mocy Traktatów Rzymskich 

                                                           
39 Wszystkie cytaty za: R. Schuman, Dla Europy, przedmowa B. Geremek, tł. M. 
Krzeptowska, Znak, Kraków 2009. 
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(1957), powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską 

Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Z czasem wizji 

francuskiego polityka zaczęto nadawać kształt realnych instytucji 

politycznych i ekonomicznych oraz trwałych zapisów prawnych.  

W ten sposób chciano przezwyciężyć nie tylko tragiczne 

konsekwencje ostatniej wojny, ale też usunąć definitywnie jej 

potencjalne przyczyny. 

 

Uznanemu za absurdalny anachronizm podziałowi Europy, Schuman 

przeciwstawił postulat solidarności. Nadał jej przy tym wymiar nader 

praktyczny, wyrażony kolejnymi określeniami: zjednoczenie, 

spójność i koordynacja realizowane poprzez zasadę równości praw  

i obowiązków wszystkich krajów. Daleki od prób kreowania 

politycznych iluzji, za kluczowe uznał przeświadczenie o wzajemnej 

potrzebie – jedni drugich, bez względu na różnice określające 

zajmowaną pozycję, sprawowaną władzę czy posiadaną siłę. Jej 

postulowany charakter wyłonił się z bacznej obserwacji politycznej 

rzeczywistości: „Nasze własne środki nie są już na miarę naszych 

potrzeb. Jest to gorzka prawda, ale nie możemy nie zdawać sobie  

z niej sprawy. Nie jest żadnym wstydem przyznać się do takiej 

zmiany sytuacji. Nasza odmowa dostosowania się do niej byłaby 

oznaką niebezpiecznej pychy”. 

Pośród proponowanych wskazań wzmacniających zasadę 

solidarności, cztery wydają się być kluczowe – istotne z punktu 

widzenia powojennej sytuacji geopolitycznej, ale też w pełni 

uniwersalne, mające swoje zastosowanie także do bieżącej sytuacji na 

Starym Kontynencie. Schuman, w swojej dalekosiężnej wizji «dla 

Europy», postulował umniejszenie roli granic politycznych, oparcie 

zabiegów pokojowych o wspólnotę interesów, utrzymanie 

aksjologicznych podwalin dla porządku demokratycznego oraz 



96 

 

poszerzenie procesu integracji o współpracę gospodarczą. 

Granice. W swej zjednoczeniowej wizji solidarnej Europy ważne 

miejsce Schuman poświęcił kwestii politycznych granic. Nie domagał 

się ich zniesienia, dostrzegając ich wartość w historycznym  

i etnicznym procesie budowania jedności wielu narodów. 

Wyznaczona tymi granicami kultura polityczna wyposażyła wiele 

państw w tradycję i wewnętrzną strukturę. Wszystko to jednak winno 

stanowić, co najwyżej, podstawę dla nowego, ponadpaństwowego 

poziomu: „Nie nastąpi w ten sposób żadne wyparcie się chwalebnej 

przeszłości, lecz nowy rozwój narodowych sił dzięki ich 

wprzęgnięciu w służbę ponadnarodowej wspólnoty”. Kształtowana 

w ten sposób solidarność ponadnarodowa stać się miała skutecznym 

przeciwstawieniem się stale wzbierającej fali nacjonalizmów. O ile 

bowiem te ostatnie nawzajem pokrywają się i przeciwstawiają 

jednocześnie, o tyle podejmowane wspólnym wysiłkiem interesy są 

współzależne, tj. możliwe do realizacji jedynie wskutek zespolenia 

wszystkich posiadanych zasobów i dostępnych możliwości. 

Solidarność, zdaniem francuskiego polityka, umniejszając wartość 

granic, umożliwić miała wymianę poglądów, osób i dóbr. 

Wskazując na potrzebę zachowania politycznych granic, Schuman 

domagał się jednocześnie pozbawienia ich sztywnego, wrogiego 

charakteru. Doświadczenie wojen boleśnie obnażyło ich iluzoryczny 

walor bezpieczeństwa – lekceważone i łamane bezpowrotnie straciły 

swój pierwotny, obronny charakter. Odtąd racja ich dalszego bytu 

pozostaje raczej humanistyczna, „w pewnym sensie uduchowiona”, 

jak to określił francuski polityk. „Zamiast być przeszkodami, które 

dzielą, [granice] muszą stać się liniami kontaktu, gdzie tworzy się  

i rozwija wymiana materialna i kulturowa; określą one indywidualne 

zadania każdego kraju, odpowiedzialności i inicjatywy jemu 
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przynależne w tym zbiorze zagadnień, które przekraczają granice 

państw, a nawet kontynentów i które sprawiają, że wszystkie kraje są 

wzajemnie solidarne”. 

Budowana ponad granicami solidarność, choć wymierzona  

w złowieszczy nacjonalizm, nie jest sprzeczna z ideałami 

patriotycznymi. Miłość do ojczyzny („patriotyzm”) Schuman określił 

mianem „szlachetnego uczucia” pozwalającego formować się 

narodom oraz wyznaczać i realizować wspaniałe dzieła. Dlatego też 

proponowana organizacja ponadpaństwowa, choć wykraczająca poza 

naród, nie ma jednak na celu go osłabić czy wchłonąć, lecz przydać 

szersze i wzniosłe pole działania. W ten sposób naród zrealizuje 

przypisywaną mu misję nie tylko wobec samego siebie, lecz także 

względem innych. Nierzadko jednak wzniosły ideał patriotyzmu 

przeradzał się w różnorakiej proweniencji fanatyzm, stając się 

źródłem krwawych konfliktów. Dlatego też, nie zapominając  

o obowiązkach względem własnej ojczyzny, za wyżej stojące uznać 

należy dobro ogółu: przewyższając interes narodowy, łączy i miesza 

w sobie jednostkowe interesy poszczególnych krajów. Przywoływana 

co rusz przez francuskiego polityka tragiczna karta najnowszej 

historii przypomina, iż „najlepszym zabezpieczeniem dla narodu nie 

jest ani izolacja, ani własna siła, jakakolwiek by była jego potęga, lecz 

solidarność narodów, którymi kieruje ten sam duch i który we 

wspólnym interesie akceptują wspólne zadania”. 

Praktyczną formą patriotycznej edukacji winno stać się „odtruwanie” 

podręczników, czynione w sposób bezstronny i z poszanowaniem 

dla prawdy. Nierzadko bowiem, w imię kształtowania historycznej 

świadomości narodowej, do rangi heroizmu podnoszona jest zdrada, 

cynizm czy użycie siły. Tymczasem historyczna rzetelność domaga 

się wskazania głębokich antagonizmów odpowiedzialnych za 
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fanatyzmy, które doprowadziły do wielu krwawych konfliktów. 

Jednocześnie z annałów historii należy wydobyć i docenić wszystkie 

poznane dotychczas ponadnarodowe wspólnoty idei i dążeń, 

nierzadko tłumione falami lekkomyślnych ambicji. Historia stać się 

powinna nauką na temat aspiracji i wartości narodowych, obcych 

walce o granice polityczne czy rywalizacji rasowej. Pierwsze zwykle 

prowadzi do nacjonalizmu, drugie – do rasizmu. „Poza tymi 

procesami i rywalizacjami, które dotąd wyznaczały bieg historii, 

istnieją zbieżności i wspólnota interesów, które musimy odnaleźć  

w przeszłości jako zapowiedź perspektyw na przyszłość”. 

Pokój. Pomimo zakończenia bezpośrednich działań zbrojnych 

prowadzonych w ramach drugiej wojny światowej, Stary Kontynent 

wciąż pozostawał pod przemożnym wpływem obaw przed nowym 

konfliktem. W obliczu tak realnego zagrożenia, prawo solidarności 

narodów „narzuca się współczesnej świadomości”. Zasada 

solidarności stać się musi kamieniem milowym na drodze budowy 

nowego porządku politycznego. Do jego pryncypiów zaliczyć należy 

zachowywanie pokoju, obronę wobec jakichkolwiek prób agresji, 

przestrzeganie obowiązujących traktatów międzynarodowych oraz 

poszanowanie sprawiedliwości społecznej i godności ludzkiej. „Jeśli 

chcemy, aby pokój stał się trwałym zwycięstwem odniesionym nad 

wojną, musi być budowany wspólnie, prze wszystkie narody, łącznie 

z tymi, które jeszcze niedawno zwalczały się wzajemnie i które 

narażają się ponownie na starcie w krwawych i okrutnych 

rywalizacjach”. 

Schuman, zwolennik politycznego pragmatyzmu, odrzucał intuicyjną 

wiarę w dobroć ludzką, której admiratorem był m.in. Jean Jacques 

Rousseau. Ostatnie dwa wieki bolesnych doświadczeń 

zakwestionowały postawę sentymentalnego pacyfizmu, który 
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polityczną siłę opierał wyłącznie na bilateralnych umowach  

i międzynarodowych traktatach. Dokumenty te, choć jednoznacznie 

uznawały wojnę za bezprawną, to jednak skutecznie przed nią nie 

chroniły. Dlatego też w miejsce podniosłych deklaracji, proponuje 

rozwiązania praktyczne: „chcemy odebrać rządom możliwość 

przygotowania wojny, możliwość podjęcia jej na własny rachunek”. 

Ponad budzący podejrzliwość wymóg niezależności, domagał się 

postawienia zasad polityki interesu i decyzyjności, opartej na 

wzajemnym porozumieniu i wzrastającym zaufaniu. 

Demokracja. Za praktyczną realizację idei solidarności odpowiadają 

właściwe rozwiązania ustrojowe, pośród których miejsce 

uprzywilejowane Schuman przyznał demokracji. W myśl definicji 

Lincolna („Władza ludu, przez lud i dla ludu”), charakteryzował on 

państwo demokratyczne zarówno poprzez cele, które sobie stawia, 

jak i środki, za pomocą których stara się je osiągnąć: „służy narodowi 

i działa zgodnie z nim”. Ważną rolę w procesie kształtowania się 

demokracji polityk francuski przypisywał doktrynie chrześcijańskiej. 

Stwierdzał wręcz, iż „demokracja zawdzięcza swoje istnienie 

chrześcijaństwu”. Obie idee, związane ze sobą doktrynalnie  

i chronologicznie, kształtowały się wzajemnie na przestrzeni wieków: 

„w długim poszukiwaniu po omacku, niekiedy za cenę pomyłek  

i powrotów do barbarzyństwa”. Choć zasady dla tak rozumianej 

demokracji Schuman wyprowadzał z systemu religijnego, wskazywał 

jednak na ich uniwersalną podwalinę aksjologiczną. Co więcej, tak 

dynamiczny postęp demokracji na obszarze cywilizacji 

chrześcijańskiej dokonywał się dzięki ludziom nie zawsze głęboko 

wierzącym. „Pojęcia i podstawy chrześcijańskie przetrwały i działały 

w podświadomości ludzi, którzy zaniechali dogmatycznej praktyki 

religii, ale nadal czerpali natchnienie z jej wspaniałych zasad. Zasady 

te bowiem stały się i pozostały nadal wyznacznikami współczesnej 
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cywilizacji”. 

Uniwersalny charakter chrześcijańskich zasad demokracji znajduje 

swoje potwierdzenie w realizowanej formule rozdziału Kościoła od 

państwa. Owa autonomia, obecna w tak różnych modelach kultury 

politycznej, jak amerykański i francuski, dowodzi zarówno 

możliwości, jak i konieczności jej realizacji w odniesieniu do 

heterogenicznych ustrojów politycznych i systemów religijnych. 

Teokracja jawi się bowiem jako nadużycie dla owej niezależności: 

„Obarcza ideę religijną odpowiedzialnością, jaka w rzeczywistości do 

niej nie należy. Taki ustrój sprawia, że wszelkie rozbieżności natury 

politycznej mogą się przeobrazić; święta wojna jest najbardziej 

przerażającym i niebezpiecznym wyrazem okrutnego i krwawego 

wykorzystywania uczuć religijnych”. Postulowana autonomia stać się 

powinna także zarzewiem właściwie rozumianej współpracy 

szanującej wolność i odpowiedzialność każdej ze stron. Tylko w ten 

sposób może zostać przezwyciężona nieufność między 

demokratycznym państwem a religijną wspólnotą, która zazwyczaj 

wynika z braku zgody „co do granic, które znamionują lub 

rozdzielają ich pola działania”. 

Do najważniejszych zadań, które Schuman wyznaczał 

zakorzenionemu aksjologicznie systemowi demokratycznemu, należy 

poszanowanie wolności, a tworzone przezeń podstawy państwa  

i społeczeństwa muszą być zabezpieczone przed przemocą  

i ryzykiem jakichkolwiek nadużyć. 

Ekonomia. Wprawdzie solidarność polityczna jest fundamentem dla 

realizacji wizji zjednoczonej Europy, jednak nie może się to dokonać 

bez integracji na polu ekonomicznym. „Ekonomia polityczna staje 

się nieuchronnie ekonomią międzynarodową, światową”. Narastająca 

globalizacja wypiera samowystarczalność narodową na rzecz 
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wzajemnej solidarności: najlepszym sposobem służby na rzecz 

własnego kraju jest zapewnienie mu współdziałania innych, 

jednocząc wysiłki oraz posiadane zasoby”. Stąd też jako potrzeba 

chwili jawi się postulat szeroko zakrojonej współpracy 

międzykontynentalnej i międzynarodowej. W jej obszarze pięć 

dziedzin Schuman uznawał za najważniejsze: wytwarzanie dóbr i ich 

zbyt oraz wymiana wyników badań naukowych, niezbędnej siły 

roboczej i środków produkcji. Tym samym jednoznacznie odrzucał 

on protekcjonizm, który szkodzi wolnej wymianie pozwalającej na 

współzawodnictwo, ułatwiającej swobodny dostęp do dóbr i usług 

oraz wzmacniający zaufanie. 

Wraz z usuwaniem protekcjonistycznych przeszkód, należy podjąć 

konieczny trud organizacyjny względem tworzenia podwalin pod 

przyszłą współpracę. Służyć temu powinno przede wszystkim 

ożywienie kontaktów międzyludzkich: wymiana stażystów oraz 

organizacja kongresów i konferencji badawczo-naukowych, 

wyjazdów studyjnych, jak również spotkań pracowników różnych 

specjalności. W ten sposób wyrażana solidarność winna prowadzić 

do współpracy badawczej oraz zapewnić wolny dostęp do publikacji 

literackich, artystycznych i naukowych. 

Również w obszarze gospodarczym zasada solidarności znaleźć 

powinna swą praktyczną realizację: „Zaopatrzenie w surowce, 

zagadnienia dotyczące siły roboczej i bezrobocia, niepokojący 

problem uchodźców, wygnańców, wzrost zaludnienia, modernizacja 

urządzeń przemysłowych i rolniczych, wymiana międzynarodowa  

i los walut, okresowe kryzysy, nędza i nadprodukcja stanowią 

przykłady tego, że: we wszystkich dziedzinach nic skutecznego  

i trwałego nie może powstać w odosobnieniu i odrębności, kiedy 

państwo jest ograniczone wyłącznie do własnych zasobów  
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i możliwości”. Skutki wahań koniunktury czy też ryzyko ze strony 

kryzysów ekonomicznych mogą zostać złagodzone poprzez 

ściślejszą współpracę międzynarodową. W ten sposób, zdaniem 

Schumana, zachowana wolność polityczna, przy jednoczesnej 

współpracy ekonomicznej, staną się warunkiem dobrobytu 

demokratycznego państwa. 

Zakończenie. Proponowana przez Schumana wizja «dla Europy» 

jednym z filarów własnej konstrukcji czyni solidarność. 

Heterogeniczny charakter tej zasady trafnie wpisuje się  

w proponowaną przez francuskiego polityka koncepcję, przydając jej 

tym samym uniwersalny charakter. Przezwyciężając wszelakiego 

rodzaju hegemonię i złowieszcze przekonanie o wyższości jednych 

nad drugimi, należy rozciągać postulowaną solidarność na każdą  

z przestrzeni ludzkiego zaangażowania, indywidualnego  

i zbiorowego. Solidarność stać się powinna odniesieniem dla polityki, 

ekonomii i kultury wyrywając z ograniczeń – odpowiednio – 

„politycznego nacjonalizmu, samowystarczalnego protekcjonizmu  

i kulturowego izolacjonizmu”. Historia definitywnie 

skompromitowała każdą z powyższych doktryn, stąd też za 

bezzasadne uznać należy jakiekolwiek próby ich wyjaśniania czy 

usprawniania. Propozycja Schumana jest następująca: „Wszystkie te 

tendencje będące dziedzictwem przeszłości należałoby zastąpić 

pojęciem solidarności, to znaczy przekonaniem, że prawdziwy interes 

każdego polega na rozpoznaniu i na przyjęciu w praktyce wzajemnej 

zależności wszystkich. Egoizm już się nie opłaca”. 

Trafność wytyczonej drogi «dla Europy» silnej i nowoczesnej była 

kwestionowana niemal od samego początku przez wielu ówczesnych 

polityków. Mimo to Schuman pozostał wierny przyjętym założeniom 

i obranym środkom do ich realizacji, o czym wspomniał we 
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„Wstępie” do swojego dzieła: „Trudne lekcje historii nauczyły mnie, 

człowieka pogranicza, nie dowierzać przedwczesnym 

improwizacjom, zbyt ambitnym i śmiałym zamiarom. Nauczyły mnie 

równocześnie, że skoro obiektywny, głęboko przemyślany osąd, 

oparty na rzeczywistości faktów  i mający na względzie najwyższy 

interes ludzi, prowadzi nas do nowych, wręcz rewolucyjnych 

inicjatyw, ważne jest – nawet jeśli nie zgadzają się one z utrwalonymi 

zwyczajami lub uderzają w odwieczne antagonizmy i stare 

przyzwyczajenia – abyśmy się mocno ich trzymali i abyśmy 

wytrwali”. 

I dziś nie brak krytycznych głosów zarówno wobec «mitu 

założycielskiego» zjednoczonej Europy, jak i form jego realizacji. 

Niewątpliwie, jak każda wielka idea, „nie powstanie od razu i bez 

wstrząsów”. Trudno jednak odmówić racji Schumanowi-

wizjonerowi, który przekonywał, iż proponowana idea Europy 

„ujawni wszystkim wspólne podstawy naszej cywilizacji i stworzy 

stopniowo więź podobną do tej, która jeszcze niedawno była 

udziałem ojczyzn”. Pozostaje zatem mieć nadzieję, iż europejski 

projekt Schumana, «ubrany» w kostium współczesnych przepisów, 

instytucji i traktatów, ożywi ducha solidarności, stając się siłą, „w 

zderzeniu z którą runą wszystkie przeszkody”. 
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Parlamentarny Zespół Miłośników Historii  

 

Senatorowie: Ryszard Bonisławski, Margareta Budner, Robert 

Gaweł, Jan Hamerski, Jan Maria Jackowski, Kazimierz Kleina, Maria 

Koc, Jan Filip Libicki (wiceprzewodniczący), Maciej Łuczak, 

Krzysztof Mróz, Marek Pęk, Tadeusz Romańczuk, Czesław Ryszka, 

Krzysztof Słoń, Aleksander Szwed, Rafał Ślusarz, Artur Warzocha, 

Kazimierz Wiatr, Andrzej Wojtyła, Jan Żaryn (przewodniczący) 

 Posłowie: Włodzimierz Bernacki, Magdalena Błeńska, Józef 

Brynkus, Anita Czerwińska, Jan Duda, Elżbieta Kruk, Joanna 

Lichocka, Andrzej Sośnierz, Jerzy Wilk, Ireneusz Zyska   

 

 

Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana 

 

Senatorowie: Zbigniew Cichoń (wiceprzewodniczący), Wiesław 

Dobkowski, Andrzej Kamiński (przewodniczący), Stanisław Kogut, 

Tadeusz Kopeć, Maciej Łuczak, Robert Mamątow, Marek Pęk, 

Krystian Probierz, Czesław Ryszka, Kazimierz Wiatr.  

  



105 

 

 

LISTA PUBLIKACJI  

BIURA SPRAW SENATORSKICH  

KANCELARII SENATU 

 

Zeszyty Zespołów Senackich 

(redaktor serii Piotr Świątecki) 

 

Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentują konferencje  

i seminaria zorganizowane przez zespoły senackie i parlamentarne,  

a obsługiwane przez Biuro Spraw Senatorskich: 

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy 

nowa era pomyślności kolei żelaznych? (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 20 

listopada 2009 r.) 

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży 

Pożarnych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu 

Strażaków 14 grudnia 2009 r.) 

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Górnictwa  

1 grudnia 2009 r.) 

4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach 

samorządowych (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia 2009 

r.) 
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5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP 

(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu 

Kociewskiego 15 grudnia 2009 r.) 

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne 

(materiały z konferencji Komisji Środowiska i Senackiego 

Zespołu Infrastruktury 14 grudnia 2009 r.) 

7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 5 listopada 

2010 r.) 

8. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna  

i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały 

przygotowane na konferencję Parlamentarnego Zespołu ds. 

Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r.) 

9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna  

i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały 

zmienione, wydane po konferencji Parlamentarnego 

Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 

2011 r.) 

10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji 

Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

i Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada 2010 r.) 

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 8 lutego 

2011 r. – tylko wersja cyfrowa). 
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12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – 

tożsamość – język (publikacja Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego z maja 2012 r.) 

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji 

europejskiej? (materiały na konferencję Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu 

Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 

19 lutego 2013 r.) 

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych 

(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 

Starszych 6 listopada 2012 r.) 

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym 

(materiały z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 

15 października 2012 r.) 

16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do 

wypadków drogowych (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu Strażaków 11 grudnia 2012 r.) 

17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu 

kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie 

edukacji podstawowej (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca  

2013 r.) 

18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej 16 

kwietnia 2013 r.) 
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19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały  

z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaźni 

Środowisku z dnia 23 października 2013 r.) 

20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem 

kolejowym (materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu 

Infrastruktury z dnia 15 października 2013 r.) 

21. Jakie są moje korzenie? (wyniki konkursu zorganizowanego 

przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2013 r.) 

22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Spółdzielczego 28 

października 2013 r.) 

23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych  

i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków 

UE (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. 

Osób Starszych 17 grudnia 2013 r.) 

24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały  

z konferencji Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013 r.) 

25. Moja Polska w 2050 roku (wyniki konkursu organizowanego 

przez Parlamentarny Zespół Dzieci w 2014 r.) 

26. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 22 stycznia 

2015 r. z informacją o działalności Senackiego Zespołu 

Strażaków) 
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27. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki 

zwycięskich samorządów (materiały z czterech edycji 

konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych) 

28. Zespoły senackie i parlamentarne w VIII kadencji Senatu 

(podsumowanie działalności zespołów kadencji V - VIII) 

29. Szkoła marzeń (wyniki konkursu organizowanego przez 

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2015 r.) 

30. Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015  

i priorytety na przyszłość (publikacja Senackiego Zespołu 

Infrastruktury) 

31. Cichociemni – elita Polski Walczącej (materiały  

z konferencji Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 

10 maja 2016 r.) 

32. Smog - przyczyny i możliwości zwalczania (materiały  

z posiedzenia Senackiego Zespołu Śląskiego, 21.02.2017 r., 

tylko cyfrowa wersja internetowa) 

33. Obrazki z Sienkiewicza (wyniki konkursu organizowanego 

przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2016 r.) 

34. Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie 

(materiały z konferencji Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego 25 maja 2017 r.) 

35. Warszawa wraca nad Wisłę (materiały z konferencji 

Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych 9 października 

2017 r.) 
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36. Prymas Stefan Wyszyński – Wychowawca Narodu (materiały 

z posiedzenia seminaryjnego Komisji Nauki, Edukacji  

i Sportu oraz Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 

16 listopada 2017 r.)  

37. Różnorodność językowa w Polsce jako dobro wspólne 

(materiały z posiedzenia seminaryjnego Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego 14 lutego 2018 r.) 

38. W służbie Bogu i Ojczyźnie (materiały z konferencji 

Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 22 

października 2018 r.) 

39. Transport szynowy w miastach (w przygotowaniu) 

40. Z prac zespołów (publikacja zbiorcza wybranych referatów 

z konferencji organizowanych przez zespoły w Senacie) 

 

Publikacje okolicznościowe: 

1. Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. –  

24 listopada 2010 r. (publikacja wydana w związku  

z wystawą prezentowaną w Senacie w listopadzie 2010 r.) 

2. Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku  

z wystawą „Stosunki polsko-łotewskie 1919-1991  

w zasobie Archiwum Akt Nowych” prezentowaną w Senacie 

w lipcu 2014 r., przygotowaną przez Archiwum Akt 

Nowych) 

3. Przewodnik senatora. Podstawowe informacje praktyczne  

(3 wydania, ostatnie jesienią 2015r.) 

4. Poradnik senatora pracodawcy (jesień 2015 r.). 
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Aktualizowany, internetowy zbiór informacji na temat warunków 

wykonywania mandatu senatorskiego przygotowany przez Biuro 

Spraw Senatorskich jest udostępniony w internecie pod adresem: 

https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-

senatorskiego/wprowadzenie 

Zbiór zawiera ujednolicone teksty aktów prawnych. 

https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/wprowadzenie
https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/wprowadzenie
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