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Witamy na Chorzowskim Biegu Niepodległości.
100 rocznica odzyskania niepodległości Polski skłania do
pytania jak w dniu dzisiejszym nauczać dobrego, zdrowego
i mądrego patriotyzmu, pełnego miłości i energii do pracy
twórczej na rzecz kraju i narodu?
W odpowiedzi na tak postawione pytanie warto sięgnąć po słowa autora słów
poezji o. Honoriusza Kowalczyka:
„…żeby być patriotą, kochać ojczyznę
Nie wystarczy w Polsce się urodzić,
Skończyć studia, być magistrem.
Trzeba szanować godność ludzką,
Być człowiekiem.
Idę tam gdzie rosną polskie kwiaty.
Wzywam wszystkich – odważcie się kształcić
W rzeczach ojczystych”.
Krystian Kazimierczuk
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Chorzów

„Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
nie mogą istnieć bez wspólnie dzielonej tożsamości,
bez poczucia wspólnoty, bez doświadczanego „my”
te zaś niesie jedynie patriotyzm: rozumny, otwarty i krytyczny,
ale też wyrazisty i obecny w przestrzeni publicznej”
OB. Maciej Zięba
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Od anioła do premiera
Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, polityk i mąż stanu. Jest nazywany jednym z ojców polskiej niepodległości. Przez całe życie działał na rzecz Ojczyzny. Korzystając z licznych kontaktów i niezwykłej popularności niestrudzenie orędował za
przywróceniem Polakom prawa do własnego państwa.
Podczas I wojny światowej, wraz
z Henrykiem Sienkiewiczem, założył
w Vevey Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
Wspólnie z żoną Heleną przeznaczał
ogromne sumy na działalność patriotyczną, a płomiennymi mowami
zachęcał innych do angażowania się
w gromadzenie funduszy n rzecz walczących Polaków. Dzięki jego autorytetowi udało się przekonać amerykańską opinię publiczną do poparcia
idei niepodległego państwa polskiego.
Paderewski reprezentował Polskę na
konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie
decydowano o granicach powojennej
Europy. Zrezygnował z koncertowania
i do końca 1919 r. pełnił funkcję premiera rządu odrodzonego państwa
polskiego. Ambasadorem sprawy polskiej pozostał aż do śmierci w 1941 r.
O jego wielkim zaangażowaniu w działalność patriotyczną świadczą liczne
medale i najwyższe odznaczenia przyznawane zarówno w Polsce jak i zagranicą. Tak można by w encyklopedycznym skrócie przedstawić sylwetkę
wielkiego Polaka, wielkiego artysty,
niezwykłego człowieka. Jednak, by
choć trochę „poczuć” tę postać, należy wspomnieć tylko niektóre epizody
jego barwnego życia.
Paderewski urodził się w Kuryłówce
na Podolu, w roku 1860. Matka zmarła
kilka miesięcy po jego urodzeniu, a ojciec, powstaniec styczniowy, kilka lat
później. Małym Ignacym opiekowała
się ciotka. Dziecko już od najmłodszych lat przejawiało zainteresowanie muzyką. Po ukończeniu Instytutu
Muzycznego w Warszawie zarabiał na
życie ucząc gry na fortepianie, a także
grając na przyjęciach własne kompozycje. Po śmierci pierwszej żony wyjechał na studia muzyczne do Berlina.
Będąc zagranicą poznał Helenę Modrzejewską, która pomogła mu zebrać
fundusze na studia w Wiedniu. Odbył

je pod kierunkiem samego Teodora
Leszetyckiego, wielkiego autorytetu
pedagogicznego. To on ukształtował
ostatecznie Paderewskiego jako pianistę. Uświadomił mu także jak wielką
pracę trzeba wykonać, by stać się mistrzem. Sam Paderewski był tytanem
pracy. Ćwiczył dziennie minimum
8 godzin, a bywało że 12. Codzienne
ćwiczenia uważał za ciężką pracę i porównywał je do „pracy przy łopacie”.
W 1886 r. umiera Franciszek Liszt,
wielki wirtuoz fortepianu, a także
wielki mistrz recitalu. Paderewski ma
wówczas 26 lat i zamierza zmierzyć się
z legendą wielkiego Ferenca. Młody
pianista szybko zyskuje popularność.
Drobnej budowy, o delikatnych, niemal
kobiecych rysach twarzy, lekko fantazyjnym ubiorze, z białym krawatem
zawiązanym w muchę, no i ta bujna,
ruda czupryna. Ignacy staje się gwiazdą paryskich salonów. Debiutancki
koncert, który odbył się w 1888 r. był
wielkim sukcesem. Muzyk był postrze-

gany bardzo pozytywnie. Jego ujmujący
sposób bycia, a także biegła znajomość
co najmniej 5 języków sprawiły, że stał
się prawdziwym lwem salonowym. Potrafił znaleźć się w każdej sytuacji. Zarówno na sali koncertowej, na salonie,
dworze monarszym, czy w gabinetach
czołowych polityków. Całe życie budował i utrzymywał kontakty. Jest obecny
w prasie, która w tym czasie staje się co
raz bardziej popularna i zyskuje rangę. Koncertując w Londynie poznaje
dyrektora Timesa. Gra dla królowej
Wiktorii. Portretują go najwybitniejsi
malarze i fotograficy angielscy. Helena
Modrzejewska porównała 24-letniego
Paderewskiego siedzącego przy fortepianie do anioła Botticellego albo Fra
Angelico, a jego włosy do aureoli. Podobał się kobietom. Zyskał sławę i pieniądze. Jednak każda wielka kariera (tak-

że dzisiaj) musi zostać zweryfikowana
w Stanach Zjednoczonych. Po trzech latach tryumfów w Europie Paderewski
zdecydował się przekroczyć Atlantyk.
Tam nie grało się recitali w salonach,
tam czekały sale koncertowe przeznaczone dla setek i tysięcy słuchaczy.
Tam ogromny sukces odniósł rosyjski
Żyd, Antoni Rubinstein, wielki wirtuoz
fortepianu. Tylko w 1872 r., wspólnie
z Henrykiem Wieniawskim, w ciągu
8 miesięcy dał ponad 200 koncertów. Tu
Paderewski znowu musiał zmagać się
z legendą, tym razem wielkiego Rubinsteina. Był też przez lata mierzony jego
miarą. Jednak już pierwsze koncerty
rozproszyły wszelkie wątpliwości. Recenzje były entuzjastyczne. Nazwano
go „królem pianistów” i „ukochanym
fenomenem”. Paderewski ustanawiał
kolejne rekordy: w New Music Hall
w Nowym Jorku 3 700 słuchaczy, w Chicago 4 000! Zarabiał tyle, że na kolejne
trasy koncertowe mógł podróżować
komfortową salonką. Honoraria były

tak wysokie, że nawet kontuzja palca
u prawej ręki, wielki ból i dyskomfort
nie przeszkodziły w podejmowaniu
kolejnej trasy koncertowej. W ciągu
117 dni przejechał 30 000 km, dał 107
koncertów i wziął udział w 86 przyjęciach. Zarobił 100 000 dolarów (dzisiaj
około 2 mln). To on na przełomie XIX
i XX w. wyznacza standardy koncertów,
pokazał jak zapełnić salę, jak odnieść
sukces, porwać widownię. O takim
sukcesie Antoni Rubinstein mógł tylko
marzyć. A to nie był kres możliwości
Ignacego.
Paderewski na swoich koncertach wywoływał wielki aplauz i spontaniczne
reakcje publiczności. Na podobne
reakcje publiczności Stany Zjednoczone musiały czekać aż do ery Elvisa
Presleya. Pianista posiadał w sobie
jakiś magnetyzm, któremu ulegali
słuchacze, lecz nie tylko w salach koncertowych. Postrzegli to amerykańscy
dziennikarze, nawet ci najbardziej
doświadczeni, którzy w trakcie rozmowy z mistrzem zwracali uwagę niemal
wyłącznie na jego głowę. Określenie
„światło” albo „słońce” regularnie pojawiały się przy opisach jego osoby.
Wielki mistrz fortepianu zarabiał
wielkie pieniądze. Ale wydawał też
nie mało. Nadwyżki chciał intratnie
lokować. Jednak albo interesy były nie
trafione, albo jego pełnomocnik nieodpowiedzialny, niemal zawsze na interesach tracił. Nawet, gdy nabył rancho
w Kalifornii, wszyscy jego sąsiedzi
dowiercili się do złóż ropy naftowej.
Tylko na jego działce nie było jej ani
kropli. Zyskał jedynie na budowie Hotelu Bristol w Warszawie, którego był
większościowym udziałowcem.
W Stanach Zjednoczonych końca
XIX w. posiadanie fortepianu było
wyznacznikiem pozycji społecznej.
W samym Nowym Jorku działało 80.
wytwórców fortepianów. Paderewski
związał się z jednym z nich. To firma
Steinway and Sons była najbardziej
innowacyjna i dzięki zastosowanym
nowym rozwiązaniom ich instrument
stroił najdłużej. To właśnie Steinway
był pierwszym sponsorem Paderewskiego. Zresztą mistrz nie stronił od
reklam. Reklamował szampon do
włosów, gramofony Victrola i właśnie
fortepiany Steinwaya. Nie bał się też
nowych technologii. Nagrywa swoje
koncerty na pianoli, to jest na rolkach
papieru, które po włożeniu do odpowiedniego pianina, poprzez perforację
uruchamiały w instrumencie młotecz-

ki i w ten sposób odtwarzały zapisany
utwór muzyczny. Korzystał też z transmisji radiowych, chociaż uważał, że
radio zabija muzykę. W 1937 r. zagrał
samego siebie w melodramacie Rothara Mendesa, Księżycowa sonata.
Wielki mistrz był bardzo szczodry.
Wielkie sumy wydawał na cele dobroczynne. Z jego hojności korzystali
szczególnie Polacy rozsiani po świecie. Chętnie im pomagał, służąc mniejszą lub większą zapomogą. Zdarzyło
się, że z propozycją koncertu zwrócili
się do niego dwaj studenci Uniwersytetu Stanforda. Mieli nadzieję, że
osiągnięty dochód pomoże im ukończyć studia. Jednak przedsięwzięcie
nie powiodło się i trzeba było pokryć
straty. Paderewski, rezygnując ze
znacznej części honorarium, uratował
studentów przed plajtą. Zapewne nie
przypuszczał, że jeden z nich okaże się
przyszłości Prezydentem USA. A był
to Herbert Hoover. Sam Hoover, nim
został prezydentem, kierował pomocą
amerykańską dla zniszczonej wojną
Europy.
Paderewski znany był z filantropii.
Jednak, gdy w grę wchodziły sprawy
narodowe, polskie, pianista nie znał
umiaru. W 1910 r., w 400-lecie bitwy
pod Grunwaldem, ufundował w Krakowie pomnik. Na jego odsłonięcie
przybyło ze wszystkich ziem polskich
150 000 osób. Paderewski nigdy nie
domagał się zwrotu ponoszonych, niemałych kosztów, związanych z działalnością narodową. Uważał, że jest to
jego obowiązek. Także w 1910 r. zaangażował się w obchody 100. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina we Lwowie. Jego mowa na temat wielkiego
kompozytora została przetłumaczona
na język angielski i wydana w formie
broszury, zyskała sporą popularność.
Paderewski, wielki interpretator muzyki Chopina, jeszcze raz oddał mu
hołd. W roku 1937 podjął się redakcji
wydania dzieł wszystkich Fryderyka
Chopina. Jego kompozycje opracował
bardzo drobiazgowo, przekazując potomnym swą wizję dzieł Chopina, które interpretował w sposób nowatorski.
W roku wybuchu wielkiej wojny ograniczył aktywność koncertową. Wdał
się w wir działań na rzecz odrodzenia państwa polskiego i pomocy poszkodowanym przez wojnę, a 1917
zaprzestał koncertów. W roku 1915
dwaj giganci polskiej kultury, Ignacy
Jan Paderewski i Henryk Sienkiewicz stanęli na czele Szwajcarskiego
Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, który powstał
w miejscowości Vevey. W tym samym
roku Paderewski wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, gdzie kontynuował
działalność propolską. Korzystał z licznych kontaktów. Często przemawiał na
temat konieczności odrodzenia Polski,
a mówcą był świetnym. Niektóre z jego
płomiennych przemówień ukazywały
się drukiem. Pisał też propolskie artykuły do gazet amerykańskich. Nie
maił problemu z dotarciem do samego
prezydenta. W styczniu 1917 r. Paderewski przekazał prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Thomasowi Woodrowowi Wilsonowi, swój memoriał.
Zawarł w nim koncepcję utworzenia
Stanów Zjednoczonych Polski. Pianista postulował w memoriale odbudowę państwa polskiego jako federacyjnej monarchii, w której konstytucja
i prawo miały gwarantować prawa
obywatelom, a także równość grup etnicznych i religijnych. Terytorium nowego państwa miało obejmować większość obszaru Rzeczpospolitej Obojga
Narodów z okresu przed rozbiorami.
Kiedy Wilson wnosił na arenę międzynarodową sprawę polską, państwa
centralne okupowały tereny przyszłej
II Rzeczpospolitej i szykowały się do
ofensywy na froncie zachodnim. Mimo
to Wilson wierzył w możliwość zawarcia „naukowego pokoju”, opartego na
etycznych zasadach. Rozwiązanie problemu Polski – obok Alzacji, Lotaryngii czy Irlandii – postrzegał jako jedną
z niezbędnych przeszkód do pokona-
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nia w celu ustanowienia ładu międzynarodowego. Wilson, przed znajomością z Paderewskim, nie interesował
się problemem niepodległości Polski.
W amerykańskiej opinii publicznej
Polska była postrzegana jako kraj
zniszczony przez wojnę, który wymaga
pomocy humanitarnej.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden, dość
szczególny epizod z życia Paderewskiego, w którym osiągnął szczyt swej
wieloletniej działalności na rzecz odrodzenia Ojczyzny. Otóż jego przybycie
w 1918 r. do Polski wzbudziło ogromny
entuzjazm. Jego przyjazd do Poznania
wywołało demonstrację młodzieży,
doszło do walk ulicznych, padły strzały. W ten sposób wybuchło w Wielkopolsce powstanie. Podróż z Poznania
do Warszawy trwała całą dobę. Na
kolejnych stacjach pianista musiał
przemawiać do rozentuzjazmowanego
tłumu. W Warszawie miłośnicy Paderewskiego wyprzęgli konie z powozu
i zaciągnęli go pod hotel Bristol. Doszło
do spotkania z Piłsudskim, które nie
przyniosło rozstrzygnięcia. Wtedy to
do Warszawy przybyła Amerykańska
Misja Żywnościowa, której przewodził
Herbert Hoover. W zamian za udzieloną pomoc żywnościową, zażądał
powierzenie Paderewskiemu urzędu
państwowego. Doskonale wiedział,
że wielki mistrz, który w przeszłości
wyciągnął go z tarapatów, jest osobą
uczciwą i bezinteresowną. Zdawał sobie także sprawę, że Paderewski na
czele polskiego rządu gwarantuje mu
międzynarodowe uznanie. Piłsudski
ustąpił. 19 stycznia 1919 r. powstał rząd,
którego premierem i ministrem spraw
zagranicznych został Ignacy Jan Pade-

rewski. A ówczesna Polska, widziana
oczami Hoovera, nie wyglądała zachęcająco. Przyszły prezydent USA pisał:
„Żyło to około 28 mln ludzi przez 4 lata
szarpane przez różne inwazje w ciągu
tej jednej wojny, której bitwy i cofające
się armie wielokrotnie siały zniszczenie. Na pewnych terenach inwazji tych
było 7 i 7 niszczycielskich odwrotów.
Wiele setek tysięcy zmarło z głodu. Miliony straciły zniszczone domy i ludzie
na tych terenach żyli w ziemiankach.
Ich narzędzia rolnicze zostały poniszczone, zwierzęta zarekwirowane przez
wojska, zboża tylko częściowo zebrane.
Przemysł w miastach zamarł z powodu
braku surowców. Panowało bezrobocie
i miliony pozbawione były środków do
życia. Kraj zalany był rublami, koronami, które nie miały teraz żadnej wartości. Koleje prawie nie funkcjonowały.
Miasta niemal pozbawione żywności;
tyfus i choroby szalały, obejmując całe
prowincje. Szczury, wszy, głód , zaraza
– a jednak byli zdecydowani budować
państwo”. Z tej wypowiedzi widać,
jak wielkiej trzeba było determinacji
i jak wielkiego pragnienia własnego
państwa, by w ogóle podjąć się tego
dzieła. Nie ulega wątpliwości, że bez
takiej osobowości, jaką był Ignacy Jan
Paderewski było by to dzieło o wiele
trudniejsze, jeżeli w ogóle możliwe do
zrealizowania..
Tekst i zdjęcia Mariusz Tracz
Zdjęcia pochodzą z wystawy Paderewski
w warszawskim Muzeum Narodowym
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Szkoły odrodzonej Rzeczpospolitej
„Miejsce symboliczne” to jedno z najbardziej znanych pojęć socjologicznych. Klasycznym przykładem takiego miejsca są budynki szkolne, które
zarówno kubaturą jak i formą architektoniczną różnią się od reszty zabudowy danego miasta czy wsi. Wznoszone w różnych epokach są materialnym świadectwem poziomu cywilizacyjnego każdej z nich przez co stają się częścią dziedzictwa kulturowego.
nowo wybudowanych obiektów użyteczności publicznej
najliczniejszą grupę stanowiły szkoły-głównie szkoły
powszechne. Początkowo dominującym stylem w jakim
wznoszono budynki szkolne
był tradycjonalizm, w którym elementy architektury
ludowej przenikały się z elementami stylów nowożytnych (głównie klasycyzmu).
Stosunkowo niewiele szkół
zostało zbudowanych w stylu
ekspresjonizmu. Natomiast

i nowoczesności oraz dowód
zaradności władz samorządowych.
W autonomicznym województwie śląskim w latach
międzywojnia budownictwo
szkolne było jednym z elementów rywalizacji polsko-niemieckiej.
Zbudowane
wtedy modernistyczne gmachy szkolne wyróżniały się
w skali kraju nie tylko rozmachem inwestycyjnym (Skarb
Śląski nie skąpił dotacji na
budowę nowych szkół), ale

rzowie (obecnie CKZiU
przy ul. Urbanowicza).
4. Prywatne
Gimnazjum
Niemieckie im. Josepha
von Eichendorffa (obecnie AZSO przy ul. Dąbrowskiego 36).
Chociaż w latach 1918-1939
zbudowano w Polsce kilka
tysięcy szkół, to potrzeby
lokalowe oświaty pozostały niezaspokojone. Część
nowo powstałych budynków
nie przetrwała II wojny
światowej, a część na trwa-

Projekt budynku szkoły, zatwierdzony do realizacji w 1929 roku. Budynek wzniesiony w latach 1929
- 1931 w stylu funkcjonalistycznym, wg. projektu Wojciecha Sobonia i Antoniego Olszewskiego.
Pierwotnie szkoła powszechna dla dziewcząt i chłopców.
Kiedy przed 100. laty odradzało się niepodległe
państwo polskie jednym
z najważniejszych wyzwań
przed jakimi stanęło było
zorganizowanie
sprawnego i efektywnego systemu
oświaty. Tak jak w innych
dziedzinach życia wymagało
to ujednolicenia systemów
edukacyjnych
funkcjonujących do 1918 roku w państwach zaborczych. Trzeba
pamiętać, że przed 1918 rokiem w zaborze rosyjskim
nie obowiązywał przymus
szkolny. W konsekwencji

struktur administracji szkolnej mogła zostać przeprowadzona w oparciu o uchwalone i wdrożone akty prawne
to kwestia bazy materialnej
szkolnictwa wiązała się
z wymiernymi konsekwencjami dla budżetu odrodzonego państwa.
W lutym 1922 roku Sejm
Ustawodawczy
uchwalił
ustawę o zakładaniu i utrzymaniu powszechnych szkół
publicznych. W myśl jej zapisów państwo zobowiązane
było zapewnić wypłaty pensji nauczycielskich i zaopa-

rzek, bagien, stawów, itp.
Ponadto powinien posiadać
„suchy” plac i być położony
w kierunku innym niż północny. Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego przygotowało zestaw wzorcowych projektów
gmachów szkolnych. Władze
samorządowe planujące budowę szkoły po wybraniu jednego z nich występowały za
pośrednictwem kuratorium
o uzyskanie zgody. Ministerstwo po jej wyrażeniu przysyłało władzom samorządowym wybrany i zatwierdzony

Uroczystość poświęcenia szkoły powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Hajdukach Wielkich, listopad 1935
w latach 30-tych budownictwo szkolne zostało zdominowane przez funkcjonalizm. Proste w formie bryły
budynków, których elewacje
pozbawione były elementów
dekoracyjnych i ornamentów, wznoszono korzystając
z nowoczesnych materiałów
budowlanych i rozwiązań
konstrukcyjnych.
Krótko
przed wybuchem II wojny
światowej realizacji doczekało się także kilka projektów w stylu monumentalizmu. Zarówno w miastach
jak na wsiach nowy budynek
szkoły (zwłaszcza w stylu
funkcjonalizmu) był traktowany jako symbol postępu

także wysoką jakością stosowanych rozwiązań architektonicznych. Potwierdzeniem
tego są miedzy innymi cztery
wielkie inwestycje zrealizowane w latach międzywojennych na terenie dzisiejszego
Chorzowa:
1. Szkoła Powszechna im.
Juliusza Ligonia w Królewskiej Hucie/Chorzowie
(obecnie ZSO nr 1 przy
ul. 3 Maja),
2. Szkoła Powszechna im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Hajdukach
Wielkich (obecnie AZSO
nr 2 przy ul. Farnej),
3. Miejski Instytut Kształcenia Handlowego w Cho-

le przestała pełnić funkcje
edukacyjne. Większość spośród tych, które przetrwały,
zachowała cechy oryginalne
tylko w odniesieniu do bryły i elewacji zewnętrznej.
Z oczywistych względów nie
zachowało się oryginalne
wyposażenie tych placówek. Nie pozbawiło to jednak tych gmachów wartości
symbolicznej, która wynika
z emocjonalnego ich znaczenia dla lokalnych społeczności oraz absolwentów.
Roman Herrmann
Tekst ten jest poszerzoną wersją artykułu zamieszczonego w miesięczniku

Lata 1930-1939 , Szkoła Handlowa w Królewskiej Hucie
tego wskaźnik analfabetyzmu wśród ludności zamieszkałej na tych terenach sięgał
57%. W zaborze austriackim
problem analfabetyzmu dotyczył 40% tamtejszej populacji. Na dawnych ziemiach
polskich będących częścią
Cesarstwa
Niemieckiego
problem ten nie występował prawie w ogóle. Do tych
wskaźników trzeba jeszcze
dodać trudna do oszacowania liczbę analfabetów wtórnych. Jednak o ile unifikacja
programów nauczania czy

trzyć szkoły w pomoce dydaktyczne i książki. Władze
samorządowe natomiast były
odpowiedzialne za utrzymanie budynku szkolnego, jego
oświetlenie i zaopatrzenie
w opał oraz za remonty i budowę nowych szkół. Druga
z uchwalonych w tym samym czasie ustaw określała
warunki, jakie muszą być
uwzględnione przy wznoszeniu nowego budynku szkolnego. Musiał on być odpowiednio oddalony od linii
kolejowej czy tramwajowej,

projekt wraz z gotowym kosztorysem i wykazem materiałów budowlanych. Władze
lokalne mogły co prawda
zbudować szkołę według indywidualnego projektu spoza ministerialnego zestawu,
ale ze względów finansowych
z możliwości tej korzystano
sporadycznie (autorowi projektu trzeba było zapłacić
honorarium, a ministerialne
projekty były udostępniane
darmowo).
W XX-leciu międzywojennym ze wszystkich typów

Prywatne Gimnazjum Niemieckie im. Josepha von Eichendorffa (obecnie AZSO),
fotografia z roku 1932
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Niezapomniany prezydent

wych i publicystów.
Naszą analizę rozpocznijmy
od osoby, która spośród Polaków kontakty oraz wpływ na
stanowisko Wilsona w sprawie polskiej bez wątpienia
miała największy. Osobą tą
był Ignacy Jan Paderewski.
Okoliczności ich pierwszego
spotkania obrazowo przedstawił Adam Zamoyski, jeden
z pierwszych biografów Paderewskiego. W jego pracy,
wydanej pierwotnie w języku
angielskim w 1982 r., a dziesięć lat później także po polsku, czytamy, że: „W marcu

regionach”. To spotkanie oraz
kilka kolejnych, które zaaranżował pułkownik Edward
Mandell House, jeden z najbliższych doradców prezydenta,
przyniosły nieoczekiwane, ale jakże ważne dla
sprawy polskiej wystąpienia
amerykańskiego prezydenta.
Pierwsze z 22 stycznia 1917
r. Drugie z 8 stycznia 1918 r.
Paderewski, zapewne pod ich
wpływem oraz zaangażowania USA w wojnę światową,
którego jednym z efektów był
korzystny dla Polski koniec
wojny, podkreślał, że „odro-

czą i puklerzem dla narodów
słabych, najwyższym trybunałem dla wszystkich, chociażby
najpotężniejszych. Wierzymy
w to i musimy wierzyć. Założycielowi jej oraz twórcy, dostojnemu przyjacielowi Polski
prezydentowi Wilsonowi składamy hołd czci serdecznej”.
Paderewski także przy innych
okazjach podnosił zasługi
Wilsona dla sprawy polskiej.
Dobitnie wyraził to choćby
w telegramie kondolencyjnym
przesłanym wdowie po prezydencie, w którym podkreślił,
że jego śmierć to strata nie tylko dla Stanów Zjednoczonych,
ale także dla całej, myślącej
ludzkości, w tym dla narodu
polskiego, który nie zapomni
jego wkładu dla walki o najszczytniejsze ideały. Paderewski zachował Wilsona w życzliwej pamięci do końca życia.
Świadczy, o tym choćby zapis
w pamiętniku, który dyktował
Mary Lawton pod koniec lat
trzydziestych. „O prezydencie
Wilsonie, moim wielkim przyjacielu, – wspominał Paderewski – pragnąłbym jeszcze
dużo pani powiedzieć, o niezachwianej jego przyjaźni
do mnie, a nade wszystko do
mojej ojczyzny, i to w najkrytyczniejszym momencie – pod
koniec wojny. Wspomnienia
o nim należeć będą zawsze

1916 roku Paderewski został
zaproszony na obiad i spotkanie z prezydentem w Białym
Domu. Dwaj panowie z miejsca poczuli do siebie sympatię: podczas gdy Wilson zdawał się uosabiać wszystko, co
Paderewski najbardziej cenił
w Ameryce, urok Paderewskiego i słuszność jego sprawy
wywarły głębokie wrażenie
na Wilsonie. Spotkanie to nastąpiło w opatrznościowym
memencie, bo właśnie wtedy
prezydent zaczynał układać
swoje koncepcje na temat
konfliktu europejskiego i jego
rozwiązania. Paderewski –
konkludował Zamoyski – będzie miał inspirujący wpływ
na niektóre z nich, jednocześnie będąc jedyną osobą
zdolną zmobilizować dla nich
masowe poparcie w pewnych

dzenie Polski przyszło ze Stanów Zjednoczonych i poprzez
Stany Zjednoczone”. W tym
miejscu warto przypomnieć,
że memoriały przygotowane
przez Paderewskiego, datowane na 11 stycznia 1917 r., miały
mieć istotny wpływ na ostateczny kształt wspomnianego
prezydenckiego wystąpienia
z 22 stycznia w senacie.
W wolnej Polsce w 1919 r. podczas 97. posiedzenia Sejmu
Ustawodawczego Paderewski,
występujący wówczas w roli
prezydenta ministrów, czyli premiera i zdając posłom
sprawozdanie z zewnętrznego
i wewnętrznego położenia Polski podkreślał: „Uznajemy konieczność istnienia i rozwoju
Ligi Narodów, ufamy, że działalność jej będzie skuteczna
i zbawienna, że stanie się tar-

do moich największych skarbów”.
Sporo miejsca amerykańskiemu prezydentowi w swoim
najważniejszym
międzywojennym opracowaniu, które
ma wiele znamion politycznego pamiętnika, poświęcił lider
obozu narodowego Roman
Dmowski. Jego spostrzeżenia
i oceny są szczególnie cenne,
gdyż miał on okazję, choć nie
tak blisko jak Paderewski,
osobiście poznać Wilsona. I tu
już na wstępie ciekawostka.

Thomas W. Wilson wobec niepodległości Polski

Jeśli chcesz zdobyć sobie wrogów – spróbuj coś zmienić to słowa, które przypisuje się 28 prezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi W. Wilsonowi. Jego decyzja o zaangażowaniu USA
w światowy konflikt, który toczył się od połowy 1914 r. była ich dobitnym potwierdzeniem. Tym
bardziej, że jeszcze w 1916 r. podczas kampanii prezydenckiej obiecywał wyborcom zachowanie
neutralności w konflikcie, który już wówczas kosztował życie kilka milionów ludzi. Dla Polaków mających nadzieję na odbudowę niepodległego państwa po wielu latach spędzonych pod
zaborami, decyzja amerykańskiego prezydenta o przystąpieniu do wojny, okazała się być jednak
niezwykle ważną i korzystną w końcowym rozrachunku.
W tej sytuacji trudno się dziwić, że postać prezydenta
Wilsona, przywódcy zwycięskiego mocarstwa w globalnym konflikcie, którego rozstrzygnięcie przyniosło Polsce
niepodległość, cieszyła się
nad Wisłą ogromną popularnością. „Amerykanie wizytujący Polskę na początku lat
dwudziestych – jak podkreśliła historyk-amerykanista
Halina Parafianowicz – byli
mile zaskakiwani obecnością
Wilsona w Polsce. Jego zdjęcia znajdowały się w szkołach,
biurach i miejscach użyteczności publicznej, a wielu ulicom i skwerom – podobnie jak
w Czechosłowacji – nadano
imię amerykańskiego prezydenta. W całej Polsce niektóre
szkoły oraz ochronki otrzymały imię Wilsona, a w Białymstoku był także szpital
nazwany na jego cześć. Tego
rodzaju gesty miały szerokie
poparcie społeczeństwa polskiego, dla którego amerykański prezydent pozostawał swoistym bohaterem narodowym
i współtwórcą niepodległego
państwa polskiego. Nierzadko też kształt terytorialny
Polski przypisywano właśnie
Wilsonowi i mówiło się nawet o Polsce wilsonowskiej”.
Innymi dowodami jego szczególnej pozycji i popularności
w oczach wielu Polaków, było
odznaczenie go Orderem Orła
Białego. W listopadzie 1922 r.,
w waszyngtońskim mieszkaniu byłego już wówczas prezydenta, w imieniu polskiego
rządu wręczenia odznaczenia
dokonał poseł RP w USA, Władysław Wróblewski. 5 lutego
1924 r., dwa dni po śmierci
Wilsona ogłoszono w Polsce,
przy niemal powszechnej
aprobacie społeczeństwa, żałobę narodową, czego symbolem było opuszczenie na gmachach państwowych flag do
połowy masztu. Wreszcie 4 lipca 1931 r. odsłonięto pomnik
Wilsona w Poznaniu, którego
fundatorem był Ignacy Jan
Paderewski. Wśród licznie
zgromadzonej
publiczności
w uroczystości udział wziął
także prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki.
Pozycja i dokonania amerykańskiego prezydenta sprawiają, że od lat jest on obiektem naukowych badań i analiz
polskich historyków. W tym
gronie prym wiedzie amerykanista Longin Pastusiak, który opublikował kilkadziesiąt
prac poświęconych historii
Stanów Zjednoczonych, ale
popularność przyniosły mu te,
które dotyczą amerykańskich
prezydentów, a w szczególności anegdot z nimi związanych.
Niestety osoby liczące na

garść takich historii w biografii bohatera artykułu, przeżyją
rozczarowanie, gdyż jak podkreślił autor Anegdot prezydenckich – „Wilson nie jest postacią barwną. Trudno znaleźć
o nim anegdoty, dzięki którym
zwolennicy i sympatycy mogliby popularyzować jego osobę.
W jego życiorysie jest stosunkowo niewiele legend, nieoczekiwanych zdarzeń, zwykle
towarzyszących prezydentom
amerykańskim”. Na taką sytuację wpływ mógł mieć fakt,
iż zanim został prezydentem
był poważnym wykładowcą
akademickim prawa i ekonomii politycznej oraz rektorem
Princeton Univeristy, a to nie
tylko zobowiązuje, ale i często „usztywnia”. W publikacji
poświęconej historii polskiej
niepodległości w XX stuleciu
w ujęciu wspomnieniowym,
brak poczucia humoru prezydenta Wilsona nie stanowi
przeszkody. Dlatego też, ważniejsze od interesujących
książek Longina Pastusiaka
są dla nas prace poświęcone
jego działalności politycznej,
a w szczególności te, które odnoszą się do wystąpień w sprawach Polski i Polaków. W tej
kwestii, o wspomnianej na
wstępie popularności Wilsona
w Polsce, zadecydowały dwa
orędzia – z 22 stycznia 1917 r.
do Senatu i 8 stycznia 1918 do
Kongresu. Nie ma, co do tego
wątpliwości także cytowana
już w tekście Halina Parafianowicz, która podkreśliła, że
„Te wypowiedzi prezydenta,
niezależnie od intencji, faktycznej ich wymowy czy wieloznaczności sformułowań, od
początku spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem i rozbudziły wielkie oczekiwania
Polaków względem Wilsona
i w ogóle Ameryki”.
Biorąc pod uwagę wymienione powyżej okoliczności,
świadczące o popularności
prezydenta Wilsona w polskim
społeczeństwie w okresie odbudowy i budowy państwa
polskiego w 1918 r., zasadnym
wydaje się spojrzenie na jego
postać przez pryzmat wypowiedzi polskich polityków.
A takich opowieści z przełomowego w historii narodu
i państwa polskiego roku 1918,
w których pojawia się postać
prezydenta Wilsona jest wiele. Dlatego też wychodząc naprzeciw, powtarzanemu przez
lata, postulatowi wykorzystania w większym stopniu literatury dokumentu osobistego
przekonajmy się, jaki obraz
„apostoła wolności”, „obrońcy
demokracji” oraz „współtwórcy Polski z 1918 roku” zachował się we wspomnieniach
polskich polityków, wojsko-
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Otóż pierwsza informacja zamieszczona w pracy Dmowskiego, to zasłyszana przez
niego opinia, w której rektor
jednego z amerykańskich uniwersytetów zaliczył Wilsona
do grona „największych łotrów na świecie”. Bynajmniej
Dmowski nie przytoczył jej,
aby scharakteryzować amerykańskiego polityka, ale przede
wszystkim po to, by pokazać
swoim rodakom, że tego typu
opinie to dowód troski o państwo, a nie osobiste animozje.
„U nas w antagonizmach – puentował – jest za wiele pierwiastka osobistego, zawiści
osobistej, nawet w stosunku
do ludzi, których się nigdy
nie widziało”. W kolejnym
fragmencie przywołał rozmowę, którą odbył z Wilsonem
5 czerwca 1919 r. w Paryżu,
gdy ważyły się losy ostatecznej wersji traktatu pokojowego z Niemcami. To wówczas,
wspólnie z Paderewskim, mieli po raz pierwszy usłyszeć, że
zgodził się on na zmianę decyzji w sprawie Górnego Śląska,
który najpierw Polsce przyznano, by następnie kwestię
jego przyszłości pozostawić do
rozstrzygnięcia przez plebiscyt. W uzasadnieniu, zmiany
swojego stanowiska, Wilson
miał stwierdzić, że wziął pod
uwagę głosy przedstawicieli
Niemiec, którzy argumentowali, że na Górnym Śląsku, nawet mówiący po polsku, opowiadają się na Niemcami. Na
przedstawiony przez Dmowskiego wywód, w którym
zwrócił on uwagę, jak bardzo
zmieniła się sytuacja w tym
regionie w ostatnich latach,
szczególnie w drugiej połowie
XIX i na początku XX w., Wilson miał powiedzieć, że gdy
żywioł polski się wzmocni, nie
widzi on osobiście przeszkód,
aby Liga Narodów zmieniła
granice. W opinii Dmowskiego Wilson, a w zasadzie jego
otoczenie,
zadecydowało
o tym, że zwycięstwo Ententy w Wielkiej Wojnie można
określić mianem „niedokończonego”. Pisząc o tym miał na
myśli przede wszystkim brak
woli do osłabienia Niemiec,
w ramach którego to państwo
za konieczne uznawał zmarginalizowanie żywiołu pruskiego, przy jednoczesnym wzmocnienia pozycji południowych
krajów federacji.
W analizowanej publikacji nie brakuje elementów
wspomnieniowych, w których
Wilson został poddany przez
Dmowskiego obszernej charakterystyce w kontekście
orędzia ze stycznia 1917 r.
Warto w tym miejscu na dłużej oddać głos liderowi obozu
narodowego, który analizuje
nie tylko osobowość amerykańskiego prezydenta, ale
również cele amerykańskiej
polityki. „Niezależnie od indywidulanych
właściwości
prezydenta Wilsona – czytamy
w pracy Dmowskiego – wdanie
się Ameryki w sprawy wojny
europejskiej
wprowadziło
do polityki wojennej większą prostolinijność, mniejszą
zdolność do intryg, do subtelnych wybiegów, skłonność do
regulowania spraw według
ogólnych zasad. W parze z tym
szło mniejsze doświadczenie
polityczne, spora powierzchowność w pojmowaniu
spraw europejskich, skłonność do łatwego upraszczania
rzeczy trudnych i zawiłych,
oraz upodobanie w operowa-
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T. W. Wilson (pierwszy z prawej) w Paryżu w 1919 r. podczas konferencji pokojowej.
niu oderwanymi zasadami
tam, gdzie wchodzą w grę realne interesy”. Zdaniem Dmowskiego na politykę państwa,
którym od 1913 r. rządził prezydent Wilson istotny wpływ
miał także fakt, że wielu Amerykanów nie zakończyło procesu formowania się w naród,
co było związane z tym, że nie
zdołali zerwać więzów moralnych łączących ich z krajami
europejskimi, z których przybyli do Ameryki. Sytuacja ta
miała wpływ na wiele elementów, w tym wyniki wyborów.
Partia Demokratyczna, z poparciem której dwukrotnie
wygrał wybory prezydenckie
w 1912 i 1916 r. miała znacznie
silniejsze poparcie w nowych,
ale nie całkiem zamerykanizowanych żywiołach. Ponadto
demokraci w mniejszym stopniu niż republikanie akcentowali dbałość o amerykański
interes narodowy, a znacznie
częściej odwoływali się do
zasad ogólnych. „Sam Wilson –
jak podkreślił Dmowski – był
klasycznym przedstawicielem
politycznego liberalizmu, z silnym dążeniem do regulowania stosunków na podstawie
sprawiedliwości dla wszystkich, z wiarą w możność urządzenia świata na nowych zasadach, w których można będzie
wykonywać sprawiedliwość
między narodami”.
Lider Komitetu Narodowego
Polskiego sporo miejsca poświęcił kwestii stosunku Wilsona do Niemiec. Dmowski
ocenił, że nie tylko rozczarował on polityków niemieckich, którzy liczyli, że pomoże
zawrzeć im korzystny pokój,
ale wręcz spotykało ich z jego
strony rozczarowanie. Jednym
z największych był zawarty
w orędziu do Senatu z 22 stycznia 1917 r. postulat rozwiązania sprawy polskiej, w którym
jasno stwierdzał, że „Mężowie
stanu wszędzie są zgodnego
zdania, że winna powstać Polska zjednoczona, niepodległa
i samoistna”. W opinii Dmowskiego słowa Wilsona były
podsumowaniem postępów,
jakie sprawa polska zrobiła
w 1916 r. Nie miał on wątpliwości, że był to głos ważny, tyle
tylko, że z dalekiej Ameryki,
w której sprawy europejskie
widziano, rozumiano i oceniano zupełnie inaczej niż na
starym kontynencie. Na taką
wypowiedź Wilson mógł sobie
pozwolić, także dlatego, że
nie był ograniczony sojuszem
z Rosją, co jak wiadomo de-

terminowało postawę Francji
i Wielkiej Brytanii. Dmowski
oceniając wagę słów amerykańskiego prezydenta docenił ludzi, którzy mieli wpływ
na jego stanowisko – „To, że
Wilson tak poważne miejsce
przeznaczył Polsce w swym
orędziu, zawdzięczaliśmy nie
tylko temu, że sprawa polska
wówczas tyle już dojrzała na
terenie międzynarodowym, co
pracy naszych rodaków amerykańskich, przede wszystkim zaś Paderewskiego, który
wiele się do tego przyczynił
organizowaniem
Polaków
w Ameryce dla poparcia polityki polskiej i swym wpływem
osobistym u prezydenta i jego
otoczenia”. Kończąc wątek
orędzia Wilsona ze stycznia
1917 r. lider obozu wszechpolskiego podkreślił, że miało
ono ogromne znaczenie, gdyż
postawiło sprawę polską na
arenie polityki międzynarodowej, a samym Polakom na
okupowanych terenach dodało wiary i siły wytrwania.
O ile Niemcy w kontekście
odbudowy niepodległego państwa polskiego mogli w ocenie
Dmowskiego mieć żal do Wilsona, o tyle międzynarodowa
społeczność żydowska winna
stawiać mu pomniki, a w księgach imię zapisywać złotymi
zgłoskami. Kwestia stosunku
lidera Narodowej Demokracji do Żydów została obszernie opisana w literaturze,
dlatego też nie będziemy jej
tutaj rozwijać. Należy jednak
odnotować, że bardzo krytycznie ocenił Dmowski wpływ
opiniotwórczych środowisk
żydowskich na stanowisko
amerykańskiego prezydenta
wobec Polski i Polaków. Szczególną uwagę zwrócił na fakt,
iż wzmocnienie polskiego żywiołu, czego gwarancją była
niepodległość, stanowić miała
powód ich największej obawy
w kontekście roli i znaczenie,
którą w sferze społeczno-politycznej odgrywali przez wiele
lat na ziemiach polskich. Na
tej krytycznej ocenie zważyły
również zabiegi środowisk żydowskich, których przedstawiciele bezpośrednio u Wilsona
starali się zablokować kandydaturę Dmowskiego jako delegata reprezentujące Polskę
na paryskiej konferencji pokojowej.
Dmowski oceniał Wilsona
okiem wytrawnego i chłodnego polityka, ale i jemu w kontekście oceny nastawienia
amerykańskiego polityka do

sprawy polskiej, zdarzały się
na kartach Polityki polskiej
i odbudowania państwa „lżejsze” passusy. Tak było choćby
w kontekście zrelacjonowania
ich półgodzinnej rozmowy
z 13 września 1918 r., w której
uczestniczył również Paderewski. Spotkanie poświęcone kwestii powrotu Polski nad
Bałtyk, Dmowski wykorzystał
nie tylko do obrony narodowych interesów, ale także
uważnej obserwacji amerykańskiego przywódcy. „Znalazłem w nim człowieka dużej
kultury umysłowej, – napisał
– miłych form, bardzo chętnie
dyskutującego, uważnie słuchającego argumentów, strony
przeciwnej, starającego się
w dyskusji wyrobić sobie właściwe zdanie o przedmiocie.
Zarazem wszakże stwierdziłem, że ma daleko idącą wiarę
w możność regulowania stosunków międzynarodowych
na podstawie obowiązującego
wszystkie narody prawa”.
Obraz prezydenta Wilsona
w świetle najważniejszej
pracy Romana Dmowskiego, która powstała w okresie
międzywojennym, a odnosiła
się do walki o niepodległą
Polskę i jej kształt zasługuje
na osobny, obszerny artykuł.
Niech mi więc wolno będzie
w tym miejscu zakończyć
prezentację jego stanowiska
podkreśleniem, że przy wielu
krytycznych opiniach, które
wyraził, ocena końcowa prezydenta Wilsona jest pozytywna. Dmowski wielokrotnie
podkreślał, że amerykański
przywódca dbał o polskie
interesy. Przeszkodą w osiągnięciu większych korzyści,
głównie terytorialnych, były
jednak antypolskie działania
wpływowych lobby, głównie
żydowskie i brytyjskie, które
były przeciwne budowie silnej
Polski. „Wiem, że chciał zrobić
więcej” – napisał w podsumowaniu jednego z dłuższych
fragmentów książki poświęconych jego osobie.
W naszej analizie nie może
zabraknąć stanowiska Józefa
Piłsudskiego wobec działań
prezydenta Wilsona na rzecz
niepodległości Polski. W pamięci Komendanta Legionów
Polskich, a w niepodległej
Polsce Naczelnika Państwa
nie zapisał się jednak w żaden
szczególny sposób. Historycy
podkreślają wręcz, że Piłsudski nie należał do apologetów
amerykańskiego prezydenta,
choć zdawał sobie sprawę

i doceniał jego rolę w polityce
międzynarodowej. Zapewne
dlatego, bardzo lakonicznie
i zaledwie dwukrotnie, wspominał w swoich przemówieniach na forum Rady Stanu,
o jego wystąpieniu przed
Senatem 22 stycznia 1917 r.
W tej sytuacji nie powinno
dziwić, że także po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę,
tylko nieznacznie bardziej
wylewnie, choć i to w bardzo
konkretnym celu ocenił działalność Wilsona. Otóż w depeszy, którą za pośrednictwem
marszałka Foch’a Piłsudski
wysłał 16 listopada 1918 r. do
prezydenta Wilsona, zawarta
została prośba o skierowanie
do kraju polskich oddziałów,
które powstały i były „skupione pod amerykańskim sztandarem”. W dokumencie Piłsudski podkreślił ponadto, że
Polska uważa Wilsona za swego pierwszego orędownika
i liczy na dalsze dowody „zainteresowania i życzliwości dla
sprawy polskiej”. Znamienne,
iż także rywalizujący z Piłsudskim o rząd dusz narodu polskiego lider Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”
nie był nadmiernie wylewny
w uznaniu zasług Wilsona
dla sprawy polskiej. Chłopski przywódca w obszernych
wspomnieniach, zaledwie odnotował tylko działania Wilsona, podkreślając, że nie byłoby
jego życzliwości wobec Polski
i Polaków bez zaangażowania
Paderewskiego. Nieco bardziej zasługi amerykańskiego
przywódcy docenił jeden z liderów polskich socjalistów
Ignacy Daszyński, któremu
szczególnie imponowały jego
uniwersalistyczne koncepcje.
Na dowód można przytoczyć
fragment jego ostatniego wystąpienia w parlamencie wiedeńskim z 3 października 1918
r. Podkreślił w nich, że w pełni
zgadza się z Wilsonem, według

niku ceniony polski bankowiec Stanisław Karpiński.
Interesujące
przemyślenia
i opinie na temat prezydenta
Wilsona, w swoim cenionym
przez historyków pamiętniku,
zamieścił wpływowy międzywojenny publicysta i polityk
obozu narodowego Stanisław
Kozicki. Już w pierwszej
wzmiance poświęconej osobie
amerykańskiego przywódcy
podkreślił, że jego wystąpienie z 22 stycznia 1917 r. było
bardzo ważnym, użył wręcz
określenia „wielkim”, słowem
co do przyszłości Polski. Kozicki miał okazję osobiście
obserwować Wilsona w akcji
podczas paryskiej konferencji pokojowej, na forum której ważyły się losy przyszłej
granicy polsko-niemieckiej.
Widział, jak bardzo liczono
się z jego zdaniem, a decydował o tym fakt, że reprezentował potężne i niewyniszczone
wojną państwo. Wilson, jak
podkreślał Kozicki, bezgranicznie wierzył, że reprezentuje poglądy, które będą miały
kluczowe znaczenie w urządzeniu powojennego świata.
„Ta wiara dawała mu śmiałość
i wytrwałość w obronie swego
stanowiska. Był to niewątpliwie człowiek z charakterem,
który umiał wyzyskiwać swoją
wyjątkową pozycję. (…) Robił
wrażenie pastora, a i sposób
przemawiania przypominał
zbór ewangelicki. Mówił jasno i argumentował logicznie,
lecz wykazywał małe zrozumienie psychiki oponenta
i małą znajomość stosunków
politycznych na kontynencie
europejskim. Kozicki, mając
częsty kontakt z Dmowskim,
potwierdził, że przywódca
obozu narodowego doceniał
zaangażowanie
amerykańskiego prezydenta oraz jego
życzliwe usposobienie dla
sprawy polskiej.
Na wstępie artykułu wspo-

Znaczek z podobizną T.W. Wilsona z 1925 r. o wartości 17 centów.
którego „(…) żadna sprawa
między narodami nie może
być rozwiązywana
według
jednostronnego interesu jednego tylko narodu. To twierdzenie jest spiżowe, jest ono
przykazaniem dla polskiej demokracji”. Przy okazji tej wypowiedzi Daszyńskiego warto
przytoczyć również słowa
Bolesława Limanowskiego, w
których potępiając Naczelnika Piłsudskiego za zdystansowanie się pod koniec 1918 r.
wobec ruchu socjalistycznego,
jednocześnie pochwalił Wilsona, że ten, choć był prezydentem to jednak nie ukrywał
swoich socjalistycznych przekonań. Podobnego zestawienia Piłsudskiego z Wilsonem,
choć w nieco innym kontekście dokonał w swoim pamięt-

mniano o żałobie, którą ogłoszono w Polsce 5 lutego 1924
r. na wieść o śmierci byłego
już wówczas amerykańskiego
prezydenta. Z tej okazji w Sejmie wspomnienie pośmiertne
wygłosił marszałek Maciej
Rataj, który powiedział, że
„Nazwisko zmarłego związało
się w sposób nierozerwalny z
odbudową naszej niepodległości. Wilson był tym, który
w chwili największego natężenia wojny, w chwili, kiedy
losy wojny się ważyły to na
jedną, to na drugą stronę, kiedy sprawą polską szermowano
na gruncie międzynarodowym
ze stanowiska taktycznego,
proklamował jako prezydent
Stanów Zjednoczonych w
swym orędziu do Senatu z
dnia 22 stycznia 1917 r. w spo-
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sób zdecydowany konieczność
odbudowania Polski. W rok
później 8 stycznia 1918 r., formułując w swych 14 punktach
zasady, na których ma być
zbudowany pokój, punkt 13
poświęcił sprawie polskiej,
stwierdzając konieczność odbudowania Państwa Polskiego
i zapewnienia mu dostępu do
morza. Postanowienia traktatów, powołujących Polskę do
życia państwowego, są rozwinięciem 13 punktu Wilsona.
Fakt ten pozostanie na wieki
zapisany w sercach Polaków,
a imię Wilsona będzie wymawiane z czcią przez pokolenia”. W podobnym tonie, choć
z widocznym zaznaczeniem
stanowiska, które prezentował wówczas w Polsce obóz
narodowy, tydzień później
(13 lutego), wspominał Wilsona na posiedzeniu Senatu
RP Wojciech Trąmpczyński. „Zszedł ze świata mąż,
– powiedział jeden z liderów
Związku Ludowo-Narodowego – którego imię w historii
na zawsze związane będzie ze
zmartwychwstaniem naszej
ojczyzny. Zmarły prezydent
Wilson nie był wprawdzie
twórcą naszej niepodległości. Gdy na zachodzie runął
militaryzm pruski pod ciosami sprzymierzonych, sami
odwaliliśmy kamień grobowy
Polski — prawie gołymi rękami, bez pomocy choćby jednej
kompanii wojska. Ale prezydent Wilson był prorokiem naszego zmartwychwstania. On
pierwszy podczas morderczej
wojny wystąpił z programem
nowej Europy, opartej na
prawie i słuszności. A jednym
z głównych punktów tego programu była niepodległość Polski. On pierwszy światu, który
dotychczas korzył się tylko
przed siłą i od 100 lat Polski
znać nie chciał, przyswoił
myśl o naszej państwowości.
Nie było winą zmarłego, jeśli
przy układach o pokój uległ
wobec intrygantów, którzy nie
chcieli pod żadnym warunkiem dopuścić do utworzenia
silnej Polski, on, który w swej
niezachwianej prawości miał
innych ludzi za uczciwych.
Wobec przeszłości całego
świata nieśmiertelną zasługą
zmarłego było niesienie ewangelii wolności narodów nie
tylko słowem, lecz i czynem”.
Warto podkreślić, że wystąpienie Trąmpczyńskiego senatorowie wysłuchali stojąc.
Pośmiertne wspomnienia prezydenta Wilsona, zawierające
najczęściej jego krótki biogram oraz obszerniejsze odwołania do jego zaangażowania
na rzecz sprawy polskiej zamieściły niemal wszystkie polskie czasopisma. Na potrzeby
publikacji sięgnijmy do jednego z tytułów, nomem omen
miesięcznika
„Ameryka”.
Jego redaktor Mieczysław Tuleja w numerze z 1924 r., w którym zamieszczono fotografię
zmarłego prezydenta, napisał,
że to dzięki zabiegom Wilsona
Polska była jednym z beneficjentów nowego powojennego
ładu. „I jeżeli ten porządek
rzeczy nieco się zmienił, jeżeli niektóre narody cierpiące
dotąd w niewoli wolność odzyskały, jeżeli widzieliśmy jakie takie poszanowanie praw
i wolności człowieka — to było
to wyłączną i olbrzymią zasługą tego wielkiego obywatela
amerykańskiego, którego zgon
dzisiaj ludzkość cała opłakuje. On to mocarnym głosem
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swoim powiedział światu, że
musi na nim zapanować sprawiedliwość, wolność i moralność oraz trwały pokój między
narodami; poprowadziwszy
w myśl tych szczytnych haseł
wielki naród amerykański do
wojny sprawił, że to morze
krwi na polach bitewnych
Europy wylane nie było daremne. (…) A jeżeli na konferencji pokojowej nie zdołał
zamiarów swoich wcielić w
życie, jeżeli dzisiejsza Liga
Narodów nie jest taką, jaką
ją Wilson chciał widzieć, jeżeli przeciwieństwa najrozmaitsze i opory takich wrogów Polski jak Lloyd George
i jemu podobni sprawiły, że
zostaliśmy pokrzywdzeni — to
nie jego wina. Niewątpliwie
chciał i myślał jak najlepiej.
Największą tragedią w życiu tego wielkiego człowieka
było to, że własny jego naród,
że kongres nie uznał dzieła
jego pokoju i nie przystąpił
do Ligi Narodów. Rozczarowanie to złamało Wilsona
fizycznie i moralnie, popadł
w ciężką chorobę, z której się
już nie dźwignął. Wielki duch
idealisty, nie dość ocenionego
przez świat odszedł w zaświaty. W narodzie polskim pamięć
o tym wielkim budzicielu su-
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mień ludzkich, wdzięczność
dla tego obrońcy praw naszych żyć będzie po wieczne
czasy. Będziemy zawsze czcić
i kochać Wilsona na równi
z naszymi największymi bo
haterami narodowymi”. Profil
pisma, nastawionego na budowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich, miał bez
wątpienia kluczowy wpływ

na patetyczny ton oraz jednoznacznie pozytywną ocenę
polityki Wilsona wobec Polski.
Ale jak zostało wykazane, równie, a nawet jeszcze bardziej
pozytywnych ocen działalności Wilsona, nie brakowało
także na kartach wielu wspomnień i pamiętników.
Wspomnienia o Wilsonie
i jego wkładzie w odzyskanie

Pomnik T. W. Wilsona w Poznaniu

przez Polskę suwerenności
w 1918 r. nie mogło zabraknąć również w obchodzonym
w Polsce z dużym rozmachem
150-leciu niepodległości Stanów Zjednoczonych. Warto
przypomnieć, że wśród licznych przedsięwzięć, które
wówczas podjęto szczególnie
spektakularna była inicjatywa polegająca na zbieraniu
podpisów pod życzeniami dla
Amerykanów z okazji 150.
rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Przez
osiem miesięcy 1926 r. zebrano ich około 5,5 mln. Ozdobione rysunkami znanych artystów, w tym Zofii Stryjeńskiej
i Władysława Skoczylasa,
pięknie oprawione w 111 tomów zostały złożone w listopadzie 1926 roku w Białym
Domu na ręce prezydenta
USA Calvina Coolidge’a, który przekazał je do Biblioteki
Kongresu. Przedsięwzięciem,
w którym wspomniano bohatera artykułu w sposób bezpośredni, było z kolei wydanie
specjalnej okolicznościowej
publikacji. Na kartach tej pracy odnajdujemy m.in. wspomnienie polskiego dyplomaty Michała Sokolnickiego,
w którym podkreślił osobiste
zasługi Wilsona dla odbudowy

państwa polskiego. Sokolnicki
jak wiele innych osób akcentował znaczenie wystąpień
prezydenta z 1917 i 1918 roku,
które miały „przełomowe znaczenie” dla sprawy polskiej.
Odnosząc się bezpośrednio do
orędzia wygłoszonego przed
Kongresem 8 stycznia 1918 r.
napisał, że „Punkt XIII Wilsona podniósł umysły polskie
do właściwej miary i oceny
wypadków w świecie i dał nie
tylko przebłysk nadziei, jesz-
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cze w zaraniu 1918 r. złudnym
zdający się mirażem, dał zarazem podstawę dla polskich
narodowych ideałów w sprawdzianach zadań i dążeń całej
ludzkości”.
Podsumowując
podkreślił, że to właśnie Wilson „obudził ludy połowy Europy do samodzielnego życia i
do własnej władzy” i „stał się
dla naszych i przyszłych pokoleń jednym z budowniczych
polskiej niepodległości”.
Marek Białokur
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100-lecie niepodległości państw nadbałtyckich

Ojczyzna i Wolność

Spędzając kilkanaście dni wakacyjnych w uroczych
metropoliach państw Pribałtiki nie sposób było nie
zauważyć, że również dla tych krajów rok 1918 jest
szczególnie ważny ze względów historycznych.
Może nawet ważniejszy niż
dla nas Polaków, bo jeśli my
odzyskaliśmy wtedy niepodległość to nie licząc Litwy,
dla Łotwy i Estonii był to początek, z krótkimi okresami
czasów średniowiecznych,
politycznej
suwerenności
w rozumieniu współczesnego pojęcia państwa.
Dzieje Litwy, tak silnie
i skomplikowanie przeplatające się z naszą historią
występują jeszcze w naszej
świadomości historycznej,
ale mało kto zdaje sobie
sprawę, że również początki
państwowości dwóch innych
państw bałtyckich związane są z odradzającym państwem polskim.
Dla Estończyków szczególnie
celebrowanym dniem jest
24 luty, kiedy to 100 lat temu
Komitet Ocalenia Estonii
ogłosił w Tallinie deklarację
niepodległości, rozpoczynającą się słowami, które są bliskie sercu każdego Estończyka: Naród Estonii nie zatracił
przez wieki pragnienia niepodległości. Spacerując malowniczymi uliczkami starego
miasta stolicy Estonii można
spotkać symboliczne miejsca
kultury estońskiej związanej
z tym jakże ważnym wydarzeniem w historii tego kraju.
To na wieży Pikk Hermann
przy zamku Toompea, gdzie
tradycyjnie znajdowały się
siedziby władz estońskich,
zawieszono niebiesko-czarno-białą flagę, znak rodzącego się państwa. Bohater
walk o niepodległość Estonii
Johan Laidoner, zwany w Polsce międzywojennej estońskim Piłsudskim, był silnie
przywiązany do naszego kra-

ju zarówno więzami osobistymi, poprzez swoją żonę, jak
i sympatiami politycznymi.
Litwa swoje Święto Niepodległości obchodzi 16 lutego,
na pamiątkę ogłoszenia przez
Lietuvių Tarybę (Litewska
Rada Narodowa) na czele
z Jonasem Basanavičiusem
Aktu Niepodległości w 1918
r., którego jednym ze sygnatariuszy był Stanisław Narutowicz, brat pierwszego,
tragicznie zamordowanego
prezydenta II RP Gabriela
Narutowicza. Możemy poczuć świadectwo tamtych czasó przechadzając się jedną
z głównych ulic stolicy Litwy,
ulicą zamkową (Pilies), gdzie
w Domu Sztrala, mieszczącą
kiedyś słynną kawiarnię Biały Sztral, którą Litwini nazywają Domem Sygnatariuszy,
dokonało się to symboliczne
dzieło uważane za początek
odrodzenia
państwowego.
Innym charakterystycznym
punktem związanym z niepodległością Litwy jest wieża
Zamku Giedymina, na której
powiewa trójkolorowa flaga,
symbolizująca niezależność
państwa litewskiego.
Najpóźniej w kalendarzu
swoje Święto Niepodległości obchodzi Łotwa, bo 18 listopada, tydzień później niż
w Polsce, na cześć proklamowania w tym dniu w 1918 r.
Republiki Łotwy. Podziwiając Rygę, nie sposób ominąć
symbolu niepodległości Łotwy, jakim jest pomnik Wolności zbudowany ze składek
społeczeństwa łotewskiego.
Został on odsłonięty w rocznicę niepodległości w 1935 r.
i jest personifikacją kobiety
trzymającej w dłoniach trzy

złote gwiazdy, które symbolizują regiony Łotwy: Inflanty, Łatgalię i Kurlandię. Na
cokole wyryty został napis
Ojczyzna i Wolność. Pomnik
wzbogacony jest także scenkami z mitologii i historii
łotewskiej. W uzyskanie niezależności państwowej pomogły Łotwie także działania
państwa polskiego. Wystarczy
wspomnieć udaną kampanię
wojsk łotewsko-polskich ze
stycznia 1920 r., która ostatecznie wyparła z terytorium
Łotwy wojska sowieckie. Oddziałami polskimi dowodził
wtedy gen. Edward Rydz-Śmigły. Warto przypomnieć,
że Łotwa była jednym z nielicznych naszych sąsiadów,
z którymi przez cały okres
międzywojenny mieliśmy dobre stosunki dyplomatyczne.
Pamiętajmy celebrując piękne i ważne święto niepodległości państwa polskiego, że
rok 1918 to data ważna nie
tylko dla mieszkańca naszego
państwa, ale również innych
państw Europy Środkowej.
Kraje nadbałtyckie musiały
zresztą stoczyć zaciętą walkę,
podobnie jak Polska, w obronie swojej suwerenności,
przede wszystkim z Rosją Sowiecką, ale również z Niemcami z których to zmagań wyszły one zwycięsko. Państwa
regionu nadbałtyckiego, z którymi wiążą nas obecnie silne
więzi polityczno-wojskowe,
poprzez wspólne członkostwo
w Unii Europejskiej i NATO,
równie mocno przywiązują
wagę do okresu po Wielkiej
Wojnie, która umożliwiła im
funkcjonowanie jako niezależny byt polityczny i która
jest ważnym elementem ich
świadomości narodowej oraz
historycznej.
Marek Gawlik
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego w Chorzowie

Śląski Związek Chórów i Orkiestr jest spadkobiercą i kontynuatorem dzieła Związku
Śląskich Kół Śpiewaczych,
zapoczątkowanego 18 kwietnia
1910 roku w ówcześnie pruskim
Bytomiu z inicjatywy tamtejszego aptekarza, śpiewaka chóru
„Jedność” i działacza „Sokoła”,
Michała Damiana Wolskiego.
Uczyniono to „celem wzajemnego wspierania się w trudnych
warunkach, w jakich się wówczas wszystkie niemal towarzystwa śpiewackie znajdowały”.
Ten „nowy-stary” związek jest
w obecnych granicach województwa Śląskiego i w Polsce
największą, lecz nie jedyną
organizacją skupiającą amatorskie chóry i orkiestry. Obok niej
w województwie Śląskim istnieje
i owocną działalnością szczyci się
Oddział Bielski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą
w Warszawie; budzącymi uznanie dokonaniami pochwalić się
może również mniej w ostatnim
czasie aktywny Oddział Częstochowski PZChiO. Polski Związek
Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej – Zaolzie, jako
Oddział Zagraniczny PZChiO od
zarania zaskakuje nas swoimi
artystycznymi i organizacyjnymi
pomysłami. Oddziały te mają
swoje ponad 105-letnie korzenie
w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych.
Naszą cześć i wdzięczność chcemy okazać żyjącym jeszcze,
najstarszym i najdzielniejszym
uczestnikom śląskiego ruchu
śpiewaczego i muzycznego – tym,
którzy za przykładem generacji
czynnej w okresie Plebiscytu
i Powstań Śląskich, wykazali się
szczególną odpornością na przeciwności, gotowi w skrajnych sytuacjach do złożenia - za sprawę

polskiego Śląska, miejscową tradycję języka i kultury, za polską
pieśń religijną, ludową, artystyczną - ofiary życia, złożone gdy było
tego trzeba – to jest dziedzictwo,
o którym nie wolno zapomnieć.
Poczuwamy się także do obowiązku uhonorowania i podziękowania za wieloletnią
działalność działaczom, zespołom, których aktywna obecność
w śląskim życiu publicznym
i kulturalnym przekroczyła
ramy stulecia. Jest takich w naszym środowisku nie mało!
Podkreślić trzeba, że działalnością naszego ruchu i związku
obecnie objęte jest terytorium
nie tylko województwa śląskiego, ale i część małopolskiego, to
jednak począwszy od 1922 roku
siedzibą naszą są Katowice.
Stolica Śląska była od tej chwili miejscem najważniejszych
manifestacji
śpiewaczo-patriotycznych organizowanych
przez nasz Związek, takich jak
m.in. uroczystości moniuszkowskie w roku 1930, których
trwałą pamiątką i symbolem
śpiewaczej ofiarności stał się
usytuowany na Placu Miarki
pomnik wielkiego kompozytora,
ufundowany przez śląskie chóry
i pojedynczych śpiewaków z zebranych na ten cel składek.
Z refleksją o przeszłości łączy
się sposobność przekazania wiedzy o niej młodemu pokoleniu,
do ożywienia i spopularyzowania idei zespołowej aktywności
muzycznej, śląskich chórzystów
i fenomen samoorganizacyjnej
zdolności Ślązaczek i Ślązaków.
Wspomnieć należy o przedsięwzięciach organizowanych
w minionych latach:
- Ogólnopolskie Festiwale
Polskiej Pieśni Chóralnej
w Katowicach, - Górnośląskie
Prezentacje Chórów i Orkiestr
w Chorzowie, - Koncerty pn.
„Cały Śląsk gra i Śpiewa” w gminach woj. Śląskiego, Międzynarodowe Święta Śląskiej Pieśni
Chóralnej „Trojok Śląski” przemiennie w Katowicach, Bielsku Białej, Czeskim Cieszynie,

Karwinie, Ostrawie, Opawie
w Republice Czeskiej, - Międzynarodowe Nagrody Prezydenta
Miasta Katowice im. Stanisława
Moniuszki,
Międzynarodowe
Festiwale Orkiestr Dętych „Złota Lira” w Rybniku, - Pielgrzymki Chórów i Orkiestr Śląskich
do Matki Boskiej Piekarskiej
w Piekarach Śląskich, - Festiwale Pieśni Maryjnej „Magnificat”
w świątyniach woj. Śląskiego
z finałem w Piekarach Śląskich,
- Festiwale Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia”
w Kościele Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa w Katowicach,
Festiwale Psalmodyczne w Chorzowie, Ogólnopolskie Festiwale Chóralne „Cantus” im. Józefa
Świdra w Katowicach.
Jesteśmy wydawcą jedynego
w Polsce czasopisma „Śpiewak
Śląski” opisujące dokonania
amatorskiego ruchu śpiewaczo
muzycznego oraz wydawnictw
m.in. „Śpiewacy śląscy – fotografia XX wieku”, „Słownik
polskiego śpiewactwa Górnego
Śląska”, „Księga najstarszych
polskich chórów w kraju i za
granicą”, Z dziejów śląskiego
życia muzycznego i śpiewaczego szkice i materiały źródłowe,
część pierwsza do roku 1939,
część druga lata 1939 – 1989 pn.
„Cześć Pieśni”.
Ponadto zespoły uczestniczą
w koncertach, festiwalach
w kraju jak i za granicą, zdobywając nagrody, wyróżnienia.
Związek skupia 11 okręgów
śpiewaczo muzycznych: Chorzowsko- Świetochłowicki, Gliwicko-Zabrski, Katowicki, Mikołowski, Mysłowicki, Piekarski,
Raciborski, Rudzki, Rybnicki,
Tarnogórski, Wodzisławski, Obecnie Związek zrzesza ponad 5000
śpiewaków, muzyków i działaczy
związanych z działalnością w ponad 130 chórach i orkiestrach.
W roku 2015 decyzją Rady UNESCO Miasto Katowice otrzymało
tytuł KATOWICE MIASTO MUZYKI, Katowice Miasto Kreatywne UNESCO.
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Historyczny dorobek śpiewaków w Polsce
(wyjątki z oprac. Rajmunda Hankego)

„Kultura chóralna narodu
jest dziełem zbiorowego entuzjazmu, zbiorowego ofiarnego wysiłku – i jest własnością powszechną”. Nie jest to
założenie teoretyczne. W 1936
r. z okazji 10-lecia Zjednoczenia Polskich Związków
Śpiewaczych i Muzycznych
m.in. dowiódł tego dr Jan
Niezgoda, sekretarz generalny Zjednoczenia. Na kartach
historii kultury łatwo odczytać, że lata świetności tego
ruchu związane są z dążeniami niepodległościowymi
i wolnościowymi. Śpiew był
siłą pobudzającą do patriotyzmu, do czynów szlachetnych,
humanizacji codzienności.
Historię Związku tworzyło wiele pokoleń śpiewaków i muzyków jeszcze przed jego oficjalnym założeniem. O ruchu
śpiewaczym uformowanym na
pożytek narodowi i ideałom
piękna, można wręcz mówić
jak o mądrości historii, która
wykreowała nowe narzędzia
do urzeczywistniania Lepszego Świata; (poprzez włączanie
najszerszych rzesz społecznych do wspólnot radośnie
rozśpiewanych i rozkochanych
w muzyce).
Podstawowe formy i metody
działania społecznego ruchu
muzycznego skrystalizowane
zostały jeszcze przed powstaniem Zjednoczenia, a nawet
przed powstaniem Związku
Wielkopolskiego. Były to zjazdy i zawody śpiewacze, potem z różną intensywnością
kontynuowane przez całe XX
stulecie. Do najpiękniejszych
przykładów należy zliczyć:
W Wielkopolsce
Imponujące zjazdy w Poznaniu,
np. w 1914 r. odbył się z udziałem 94 kół (z grona 130 zrzeszonych w Zw. Wielkopolskim);
śpiewał chór ogólny w składzie
1800 głosów męskich i 1300 –
żeńskich; śpiewał Złączony
Chór
Westfalsko-Nadreński
oraz z Górnego Śląska. W 1924 r.
w II Wszechpolskim Zjeździe
Śpiewaczym wzięło udział 8 tys.
śpiewaków, w tym 2 tys. spoza
Wielkopolski.
Na Górnym Śląsku Zjazdy
były autentycznymi manifestacjami uczuć narodowych
i okazją do spotkań z działaczami narodowymi. W 1913
r. prasa śląska pisała, że
w związku ze Świętem Pieśni
na Zadolu tłok na kolei przypominał ruch na miejskich
kolejkach berlińskich; kursowały nadzwyczajne pociągi, a mimo to przedziały były
zatłoczone; podobnie było na
drogach, ścieżkach polnych
i leśnych – ludzie zdążali do
Zadola piechotą, dojeżdżali
umajonymi wozami. A osiem
miesięcy przed Plebiscytem
na Śląsku, który miał zadecydować o przyłączeniu tej
dzielnicy do Polski (w 1920 r.),
władze komunalne, kolejowe
i plebiscytowe przeraziły się
zjazdu na Zadolu – nie zezwolono na jego zorganizowanie,
a Komisja Międzysojusznicza
w Opolu stwierdziła, że „Tak
wielkie zbiorowisko ludzi mogłoby spowodować publiczny
niepokój”. Spodziewano się
20 tys. śpiewaków, a „cyfra
ta „prawdopodobnie podwoi
się przez dopływ ciekawych”
– argumentowano. W latach

1920-1930 Śląski Zw. Śpiewaczy reprezentowany przez
16 okręgów zorganizował
172 zjazdy i zawody śpiewacze z udziałem 2.110 chórów
i 83.531 śpiewaków, nadto 3
zjazdy ogólnośląskie z udziałem 440 chórów i 18.123 śpiewaków.
Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę trzeba było pójść

ogólnopolskiej doprowadzono w wyniku prac podjętych
w 1922 r. w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu w Warszawie.
Dwa lata później na wniosek
Związku
Wielkopolskiego
dlanowej organizacji przyjęto nazwę: Zjednoczenie Polskich Związków Śpiewaczych
i Muzycznych, a 18 października 1925 r. w lokalu „Lutni”

Rajmund Hanke 1938-2012
dalej. Od 1922 r. w Związku
Wielkopolskim
zwracano
uwagę, że „dawna zasada, by
śpiewać po polsku, pielęgnować ducha narodowego, szerzyć miłość
i wiarę w zmartwychwstanie
Polski /…/ już nie starczy. (Nie
starczy) śpiewać, lecz trzeba
śpiewać poprawnie. Dziś stawia się wymagania, by każdy
występ Koła miał podkład
i choć początek artyzmu i zrozumienia Sztuki Pięknej” –
głosił sekretarz generalny
Związku
Wielkopolskiego
Kazimierz Tomasz Barwicki. Kierunek ten stopniowo
wprowadzany był we wszystkich związkach regionalnych.
Zadziwiające rezultaty osiągano w Poznaniu, Krakowie,
Lwowie, czy w Katowicach.
Jak Polska długa i szeroka
liderzy związków śpiewaczych przekonywali, że muzyka
oratoryjno-kantatowa
jest szczytową formą pracy
chóralnej, celem, do którego
każdy zespół winien uporczywie dochodzić. Wykonywano
też trudne utwory chóralne
4- i więcej głosowe, wystawiano najrozmaitsze sztuki
teatralne z muzyką i śpiewem, mniejsze opery, wyjątki
chóralne z oper polskich i obcych. Wykonawstwo wielkich,
zarazem
najtrudniejszych
dzieł muzycznych nobilitowało chóry wśród najszerszych
rzesz społecznych, zawiązywano stałą współpracę z wybitnymi twórcami muzyki,
artystami scen zawodowych,
profesjonalnymi orkiestrami.
Do utworzenia federacji

w Warszawie w gmachu Filharmonii odbyło się zebranie konstytucyjne. Wybrano
Radę Naczelną z prezesem
Antonim Ponikowskim, wiceprezesami dr Henrykiem
Opieńskim i Bolesławem
Wallek-Walewskim, sekretarzem generalnym dr Janem
Niezgodą, skarbnikiem Zygmuntem Kaczyńskim i naczelnym dyrygentem Wacławem Lachmanem. „Przegląd
Muzyczny” wydawany przez
Związek Wielkopolski przyjęto jako organ Zjednoczenia.
Polecono związkom nawiązanie kontaktów i współpracy
z kuratoriami szkolnymi oraz
zintensyfikowanie działalności na terenach wschodnich.
Warto to podkreślić: w odrodzonej
Rzeczypospolitej
przykładnie spełniana była
misja historyczna stolicy. Polacy byli zakochani w Warszawie, a z serca Polski płynęły
do różnych zakątków ziem
polskich oraz Polonii liczne
dowody solidarności i bezcenne działania. Ceniono
zwłaszcza organizowane tam
ogólnopolskie zloty zespołów
śpiewaczych. Jest wiele kronikarskich zapisów o nadzwyczajnych gestach gościnności.
Np. w 1922 r. uczestników
Zjazdu Ogólnopolskiego, który odbywał się pod przewodnictwem ówczesnego Prezesa
Rady Ministrów Antoniego
Ponikowskiego, zarazem Prezesa Zjednoczenia, tenże gościnnie podejmował w apartamentach gmachu Rady
Ministrów i w przylegającym
doń ogrodzie. W czasie Zjazdu

chóry koncertowały w Filharmonii i uczestniczyły w uroczystym przyjęciu w Ratuszu
wydanym przez Prezydenta
Miasta Warszawy. Takie i inne
dowody serdeczności jednoczyły najszersze rzesze śpiewaków. Nadzwyczajny przebieg miał również I Światowy
Zlot Śpiewactwa Polskiego
w Warszawie pod auspicjami
Zjednoczenia, także pod protektoratem Prezydenta RP,
z udziałem 7 tys. śpiewaków
z kraju i z zagranicy (1936).
Puchar Prezydenta RP zdobyła warszawska „Harfa” pod
dyr. Wacława Lachmana. Entuzjastycznie przyjęto popisy
polskich chórów z Czechosłowacji, co odnotowano w wielu
publikacjach.
Nie pozostała na uboczu historyczna stolica Polski – Kraków. W 1910 r. na Zlocie Grunwaldzkim działacze ruchu
śpiewaczego z różnych zakątków ziem polskich zaśpiewali
u stóp pomnika Władysława Jagiełły „Rotę” Marii
Konopnickiej pod batutą
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Potem dla śpiewaków i muzyków Kraków
zajaśniał zwłaszcza Festiwalami Muzycznymi na Wawelu, organizowanymi w ramach „Dni Krakowa” w 1938
i 1939 roku z udziałem wielotysięcznych rzesz śpiewaków
i muzyków. Dziś oczekiwać
należy, że w Polsce należącej już do UE, rola Warszawy
i Krakowa w integrowaniu
śpiewaków i muzyków realizowana będzie według najlepszych wzorów.
Kapitalnie rozśpiewane było
Zaolzie. W 1937 r. z okazji
10-lecia Związku Polskich
Chórów w Czechosłowacji,
w czeskocieszyńskim parku
im. A. Sikory, nad brzegami
granicznej Olzy, wystąpiło
4 tys. śpiewaków ze 102 zespołów chóralnych (na 112
zrzeszonych w Związku). Po
wojnie występy chórów-gigantów towarzyszyły wielkim
Festiwalom Kultury Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji, następnie w Czechach;
były to wielkie manifestacje
polskości Zaolziaków.
Bez wątpienia największym
osiągnięciem
śpiewactwa
polskiego w XX wieku był
Wszechsłowiański
Zjazd
Śpiewaczy w Poznaniu, zorganizowany w 1929 r. Jego
protektorami były najwyższe
osobistości w państwie – prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, prymas Polski ks.
kard. August Hlond i Ignacy
Jan Paderewski. W Komitecie
Honorowym zasiadali ministrowie spraw zagranicznych
krajów słowiańskich, przedstawiciele władz terenowych,
profesorowie wyższych uczelni, wybitni kompozytorzy,
poeci, przedstawiciele instytucji artystycznych, liderzy
stowarzyszeń z kraju i zagranicy. Odbył się z udziałem
17 711 śpiewaków z 319 kół z
Polski. Reprezentowane były
chóry polonijne z Niemiec
i Francji oraz 8 chórów czeskich, słowackich, łużyckich,
bułgarskich, rosyjskich i
ukraińskich (623 śpiewaków).
Imponujący rozmach uzyska-

no dzięki temu, że Zjazd w
Poznaniu był wkomponowany
w obchody 10-tej rocznicy odzyskania niepodległości Państwa, odbywał się w czasie
prezentacji dorobku gospodarczego Polski prezentowanego na Powszechnej Wystawie Krajowej. Jednocześnie
Zjazdowi towarzyszył Wielki
Festiwal Muzyki Polskiej,
odbywający się przez kilka
dni z koncertami dawnej
muzyki polskiej i koncertami
symfonicznymi w wykonaniu
Orkiestry Filharmonii Warszawskiej i najwybitniejszych
solistów. Po latach prof. dr
hab. Stanisław Szajek uznał
restytuowanie tego symbolu
jedności i współżycia narodów słowiańskich za jedno
z najważniejszych zadań
śpiewactwa wielkopolskiego. „Głos ten będzie stale
wracał aż zjazdy chórów słowiańskich staną się normą w
świecie funkcjonującym normalnie”. Tym bardziej w kontekście wskazań Papieża-Polaka Jana Pawła II, że Europa
powinna oddychać dwoma
płucami. I także w kontekście
prób wznowienia Zjazdów
Chórów Słowiańskich, czy też
Zjazdów Chórów Środkowej
Europy inicjowanych w okresie przełomu XX/XXI wieku
przez Oddział Śląski PZChiO.
Idea zbratania zyskała powszechną aprobatę. W imię
przekonania, że żyjemy razem
w Europie, doprowadzono nawet do utworzenia Słowiańskiego Związku Śpiewaczego
(1927/28), a jego pierwszym
prezesem został dr Leon Surzyński, wybitny Wielkopolanin, poseł na Sejm II RP.
Inicjatywie tej towarzyszyło
święte przekonanie – jak napisał Surzyński: w dziedzinie pieśniarstwa jesteśmy
jako pobratymcy tak blisko
spokrewnieni.
Zbliżenie
w tej dziedzinie da niewątpliwie oczekiwane, a dla
Słowiańszczyzny i całej ludzkości błogosławione skutki”.
Myślę, że siła tego przekonania mimo upływu lat nie wygasła i nadal czeka na spełnienie.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że siła organizacyjna Zjednoczenia Polskich
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Związków (później Zespołów) Śpiewaczych i Muzycznych tkwiła od jego zarania
w związkach regionalnych,
dzisiejszych
Oddziałach
PZChiO (do przemianowania
i zmiany struktury organizacji doszło w 1973 r.). Natomiast przykładem pięknej
współpracy między oddziałami PZChiO i to w aspekcie
wymiany międzynarodowej
od 1993 r. może być Święto
Śląskiej Pieśni Chóralnej
„Trojok Śląski” organizowane
corocznie z Unią Chórów Czeskich, Zrzeszeniem Śpiewaczo-Muzycznym w Republice
Czeskiej i Oddziałami PZChiO
w Bielsku oraz Śląskim, przemiennie po polskiej i czeskiej
stronie Olzy. „Trojokowi” towarzyszy Nagroda im. S. Moniuszki za wybitne zasługi
w upowszechnianiu społecznego ruchu muzycznego na
Śląsku polskim i czeskim,
jedyna tego typu w Środkowej Europie. Z IDOCO, Międzynarodową
Organizacją
Ruchu Kulturalnego w Linzu
Oddział PZChiO w Lublinie
wylansował Chortage w Lublinie. To dobry przykład
bezpośredniej
współpracy
Oddziałów ze związkami partnerskimi w Europie.
Zgodnie doceniano rolę wielkich festiwali w upowszechnianiu śpiewu zbiorowego,
podnoszeniu poziomu wykonawczego i doboru repertuaru. Lista jest obszerna.
Przykładowo wymienić można Festiwale z okazji „Roku
Chopinowskiego” oraz Muzyki Ludowej (1949 r.), Muzyki
Polskiej (1950), Wielkie Ogólnopolskie Festiwale w Poznaniu w 1957 r. – z udziałem
9 tys. uczestników, w 1962 r.
– 12 tys. Wysokie uznanie chórów krajowych i zagranicznych zdobył Międzynarodowy
Festiwal Chóralny w Międzyzdrojach. Wielką sławą cieszy
się „Legnica Cantat”, „Pieśń
o morzu” w Wejherowie, czy
„Cantio Lodziensis” w Łodzi. Jesteśmy organizatorami
wieloetapowego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów
a cappella Dzieci i Młodzieży
z finałem w Bydgoszczy.
Dokończenie na str. 8

„Księga najstarszych polskich chórów w kraju i za granicą” ukazała się w 2007 roku.
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Dokończenie ze str. 7
W 1970 r. we współpracy z Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”
Zjednoczenie było współtwórcą Festiwali Chórów Polonijnych w Koszalinie.
Członkowie naszych zespołów
byli inicjatorami budowy pomników Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Katowicach,
Toruniu, Grudziądzu, Łodzi
i Częstochowie. Nie szczędzili
czasu ani pieniędzy na budowę Domów Śpiewaczych, na
Śląsku powstały w Wirku, Łaziskach Górnych i Chorzowie.
Istotną troską Zjednoczenia
było zapewnienie zespołom
właściwego repertuaru i materiałów nutowych. Realizowano to zadanie m.in. poprzez wydanie we współpracy
ze Światowym Związkiem Polaków z Zagranicy „Śpiewnika
dla zespołów zagranicznych
Polonii” a także dla zespołów
w kraju; poprzez specjalne
dodatki do „Życia Muzycznego”, również w własnej drukarni i powielarni nut. Wydano katalog wydrukowanych
nut, przykładowo w latach
1948-1973 było ich 1100 pozycji. W sferze gromadzenia
zbiorów oraz wydawniczym
rosnący dorobek posiada
Śląska Biblioteka Muzyczna.
W czasopiśmiennictwie muzycznym „Życie Muzyczne”
i „Śpiewak Śląski” należą do
najstarszych w Polsce.
Związek przyjęto do międzynarodowej organizacji śpiewaczej, jaką jest Europejska
Federacja Związków Śpiewaczych AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europaeischer Chorverbaende) – byliśmy wtedy
(1973) jedynym jej członkiem
z obszaru państw Europy
Wschodniej. W poprzednich
kadencjach trzykrotnie powierzono nam organizację
dorocznych spotkań członków
AGEC w Warszawie. Łączyła
nas współpraca z Europejską
Federacją Chórów Młodych
Europa Cantat, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Muzycznym CISM, Europejską
Federacją Festiwali Orkiestr
Dętych Euroschestries i in.
związkami muzycznymi. Po
włączeniu Polski do UE Związek musi zaczerpnąć nowego
oddechu i umocnić swoją pozycję w związkach europejskich.
Do połączenia ze Związkiem
Amatorskich Orkiestr Dętych
doszło w 1950 r., gdyż nie uzyskał on zgody ówczesnych
władz partyjnych na samodzielną działalność. W ramach
Rady Artystycznej Zjednoczenia pracowała sekcja ds.
instrumentalnych. W latach
1967-1973 wydawano „Biuletyn dla orkiestr dętych”.
„Biblioteka Orkiestr Dętych”
drukowała
utwory
wielu
wybitnych
kompozytorów
i twórców opracowań. Organizowano pomoc metodyczną
i instruktażową dla dyrygentów orkiestr, wielkie imprezy
dla orkiestr. Wśród nich Konkursy Młodych Instrumentalistów realizowane przez
Oddział w Lesznie, Festiwale
Zakładowych Orkiestr Dętych w Poznaniu. Związek był
współgestorem Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr
Dętych „Złota Lira” w Rybniku, Międzynarodowego Konkursu Młodzieżowych Orkiestr
Dętych w Jastrzębiu, czy Festiwalu w Świeradowie Zdroju, obecnie pn. Europejskie
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Międzynarodowe Spotkania
„EUROUNION-CHESTRIES”
im. Władysława Balickiego;
umocnił się Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych „Złota trąbka” w Kozach.
Wielką zdobyczą w czasach
najnowszych jest „Śpiewająca Polska” – ogólnopolski
Program Rozwoju Chórów
Szkolnych. Program realizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy
współpracy Akademii Muzycznych,
koordynowany
przez prezesa Dolnośląskiego
Oddziału PZChiO, wiceprezesa ZG PZChiO Grażynę Rogalę-Szczerek. To nowa szansa
na odbudowanie chóralistyki
wśród najmłodszych pokoleń.
Oddzielnie należałoby wykazać oblicze chrześcijańskie
naszego Związku, zwłaszcza
rolę Kościoła rzymskokatolickiego w kształtowaniu bytu narodowego i kultury muzycznej
w Polsce. Przypomnieć, że był
bastionem dobrych nadziei
w okresie stanu wojennego
w Polsce. Także bezsporny
jest wkład innych Kościołów
na drodze budowania tożsamości kulturowej we współpracy z PZChiO. Nigdy jednak
śpiewacy i muzycy nie czuli
się tak zjednoczeni ze Stolicą
Apostolską i tak zwarci z Kościołem jak za pontyfikatu
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Był on spiritus movens ostatniego ćwierćwiecza XX wieku
dla Polski, która pod Jego duchowym patronatem uzyskała godne miejsce w Europie
i świecie. W Polsce była to
również droga do odnowienia
i umocnienia współpracy chórów świeckich i kościelnych.
Przed chórami i orkiestrami
amatorskimi otworzyły się szerokie możliwości uczestnictwa
w światowym życiu chrześcijańskim. Wszędzie zaś „aż po
krańce ziemi” pielgrzymkom
papieskim towarzyszyły kulturotwórcze prezentacje artystyczne, często połączone
gigantyczne chóry i zespoły
instrumentalne, nobilitujące
nasz ruch społeczno-kulturalny. Nikt nie policzył jak wielka
była liczba imprez zorganizowanych na cześć Papieża-Polaka. Ogólnopolski Zlot Chórów
i Orkiestr w Licheniu zorganizowany w roku 2005 w dowód
wdzięczności Janowi Pawłowi II, w którym wzięło udział
5.300 śpiewaków i muzyków,
był największym przedsięwzięciem okresu przełomu XX/XXI
wieku, zarazem wskazaniem,
jak bardzo potrzebne są wielkie manifestacje wiary i występy połączonych jak najliczniejszych zespołów muzycznych.
To ważne, bardzo ważne zważywszy, że ciągle znajdujemy
się na drodze do uznania świętości Jana Pawła II, co zapewne zawiedzie nas do wielu jeszcze niezapomnianych przeżyć.
Pomostem łączącym nas z tym,
co najwspanialsze z przeszłości będą nadal daty rocznicowe upamiętniane również
z inicjatywy działaczy PZChiO,
w tym bezpośrednio związane z społecznym ruchem muzycznym. Tu można wymienić
750-lecia śpiewania psalmów
w Chorzowie, co chcemy
upamiętnić kolejną edycją
Ogólnopolskich
Prezentacji
Psalmodycznych, czy 510. rocznica udokumentowanego muzykowania na Ziemi Rybnickiej
i tym samym na Górnym Śląsku. Tak jak nigdy nie powin-

niśmy zapominać, że w Nowym
Korczynie istnieje Orkiestra
Dęta im. Jana III Sobieskiego przy kościele parafialnym
p.w. Trójcy Przenajświętszej,
dla której aktem założycielskim była fundacja króla
i przywileje ochronne przezeń
ustanowione, które pozwoliły jej trwać przez stulecia.
Oczekiwać też należy, że nie
powiedziała jeszcze ostatniego
słowa Ogólnopolska Konfraternia Najstarszych Chórów
i Orkiestr w Katowicach, ani
Konfraternie w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Śląsku
i inne tym bardziej, że na Śląsku ustanowiono status członka
zagranicznego. Łatwo uruchomić wyobraźnię, aby ujrzeć
Europejski Zjazd Najstarszych
Chórów i Orkiestr, połączony
z wystawą muzealną.
Wybitny muzykolog Magdalena
Dziadek ze Śląska Cieszyńskiego zauważyła, że „ogromnym
atutem polskiej kultury muzycznej okresu międzywojennego
był brak obowiązywania surowego i jednoznacznego podziału
na sferę profesjonalną i amatorską, zwłaszcza w mniejszych
ośrodkach, tj. poza Warszawą.
Brał się on nie tylko z poparcia
państwa dla tych, którzy chcieli
rozwijać powszechną kulturę
muzyczną, ale i z wysokiego
poziomu merytorycznego i artystycznego akcji podejmowanych
w obrębie ruchu amatorskiego”. I dlatego „pilnym zdaniem
środowiska muzycznego, dziś
raczej rozproszonego, jest powtórna integracja nurtu „państwowego”,
akademickiego
i amatorskiego na tym poziomie,
jaki został wypracowany przed
wojną, a więc zakładającego
płynną wymianę sił i wspólne
działania”.
Śpiewaków i muzyków amatorów wszystkich pokoleń, a to
ze względu na godną podziwu ofiarność w „służbie pieśni i muzyki”, nazwać można
heroldami kultury. Myślę, że
postawy swojej nie zmienią,
gdyż zaangażowani są z potrzeby serca, której nie sposób
uciszyć. Jednocześnie słowa
wdzięczności kierujemy do
współtwórców
masowego
śpiewactwa i muzykowania –
organizacji, instytucji, mecenasów, do wszystkich, którzy
wspierali nas moralnie i finansowo. Ruch, który przez
stulecia był jednym z głównych traktów kultury jest naszym wspólnym dziełem. Dziękujemy. I dbajmy nadal o jego
kondycję.
Naszą przyszłość widzę w pomyślności Polski, przy czym
hasło „Idziemy do Ciebie
Polsko”, które stale nam towarzyszyło, dziś bardziej niż
kiedykolwiek jest tożsame
z dążeniem: „Idziemy do Ciebie Europo”! I dlatego idziemy do Ciebie Polsko i Europo
z najlepszymi życzeniami:
- byś opływała dostatkami dla
kultury i była niezawodną
strażnicą
chrześcijańskich
wartości,
- byś była mnożycielką pokoju,
- byś była w stanie przywrócić lata świetności polskim
związkom śpiewaczym i muzycznym,
- byś dała zajaśnieć Jubilatowi i promieniowała wraz
z wielkim ruchem upowszechniania polskiej i światowej twórczości muzycznej.
Cześć społecznemu ruchowi
muzycznemu!
Rajmund Hanke
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„Jestem złą publicznością dla swojej pamięci.
Chce, żebym bezustannie słuchała jej głosu,
a ja wiercę, chrząkam,
słucham i nie słucham,
wschodzę, wracam i znowu wychodzę”
Wisława Szymborska 1

„Romana śperanca”

Tablica upamiętniająca Sinti i Romów deportowanych z Marburga i
okolic. Wspomina ona o ponad 500 tysiącach europejskich Cyganów,
którzy zginęli w wyniku nazistowskiej czystki.
W 75 rocznicę zorganizowania pierwszego transportu
ludności Romów do KL Auschwitz – Birkenau, odbyło
się, spotkanie zorganizowane dla grupy nauczycieli,
w siedzibie Stowarzyszenia
Romów w Polsce, w Oświęcimu. Spotkanie warsztatowe, 24 lutego 2018 r., powiązane było z wykładem
pani dr Joanny Talewicz
- Kwiatkowskiej z Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.
Warsztat zatytułowany „Romana śperanca – pamięć
oraz współczesność europejskich Romów” poświęcono
wprowadzeniu do szeroko
pojętej historii i kultury Romów w Europie.
Zajęcia prowadzone były
w siedzibie Stowarzyszenia
Romów w Polsce, w scenerii
wystawy stałej „Romowie
historia i kultura” Wykład
wygłosiła pani dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, która
przedstawiła historię Romów od momenty wyjścia tej
grupy ludności z Indii w X w.
do czasów współczesnych,
z oczywistym uwzględnieniem tragedii PORRAIMOS
(Wielkie niszczenie) czyli
zagłady Romów w II wojnie
światowej. Wykład dał nam
wszystkim możliwość nowego spojrzenia na historię
Romów w Polsce. Bogato
ilustrowana wystawa pokazuję dzieje wspaniałej społeczności ludzi, inteligentnych, mądrych, ciekawych,
doświadczonych
życiem.
Ale też ludzi, którzy przeżyli
tragedię zagłady. W opracowaniach historyków szacunkowe dane dotyczące strat
ludzkich w tej grupie to ok.
500 – 600 tys. Co stanowi
50 % populacji.
Kolejnym etapem spotkania
była wizyta w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau gdzie na bloku nr 23
Pani Anna Stanczyk koordynator projektu „Romana śperanca” przedstawiła
nam, założenia programu
wizyt studyjnych w tematyce

zagłady Romów. Uzupełnieniem prezentacji merytorycznie związanej z historią
zagłady oraz technicznymi
i logistycznymi problemami
projektu, była wizyta na bloku nr 13 Blok ten powstał we
współpracy ze środowiskami
Romów i przedstawicielami
władz Republiki Federalnej
Niemiec i jest stałą ekspozycją tematyki zagłady Romów. To tu można poznać
historię takich bohaterów
jak Bronisława Wajs „Papusza” słynnego boksera Trollmana, czy też akwarelistki
Diny Gottlib. Na spotkaniu
w bloku nr 13 przedstawiono
nam zagadnienia związane
z zagłada Romów oraz bardzo ważnej kwestii upamiętnienia tej tragedii. Wystawa
bogato ilustrowana, wyposażona w nowoczesne środki
przekazu, oprawiona w cie-

kawą kompozycję artystyczną, ze środkami wizualizacji
jest sugestywnym środkiem,
budowy świadomości historycznej.
Po spotkaniu w blokach muzealnych
przejechaliśmy
na teren Birkenau gdzie,
w okolicach byłego Zigunerlager, odbyła się uroczystość
upamiętnienia tragedii zagłady. W obecności Romana
Kawiatkowskiego Prezesa
Stowarzyszenia
Romów
w Polsce. Prezes Kwiatkowski w okolicznościowym
wystąpieniu
podkreślił
szczególną rolę edukacji historycznej, w szerokim procesie upamiętnienia. Jak
ważną rolę odgrywa nauczanie historii, w tym trudnym
czasie, kształtowania polityki pamięci.
Na sam koniec refleksja
po spotkaniu. Dlaczego tak
ważna jest funkcja upamiętnienia historii w połączeniu
z elementem edukacji. Bez
przemyśleń o przeszłości
nie da się zbudować przyszłości. Wiedza i rozumienie
procesu historycznego jest
warunkiem koniecznym dla
budowy społeczeństwa obywatelskiego. Warto myśląc
o upamiętnieniu zagłady, tworzyć różnorodne opowiadania
i tłumaczenia rozumienia historii i refleksje, tylko w taki
metodyczny i naukowy sposób, nie pozwolimy zawłaszczyć pamięci tego miejsca.
Krystian Kazimierczuk
Akademicki Zespół
Szkół Ogólnokształcących
Chorzów

Pomnik Papuszy w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim

1. Za Barbara Kubis, „Gdy rozum śpi, budzą się demony o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej” Wiadomości Historyczne nr 3/ 2012, s. 9
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Wymagajcie od siebie, nawet jak inni nie będą od Was wymagali

Polak – stan umysłu

Kiedy Krystian Kazimierczuk zadzwonił, bym napisała felieton Patriotyzm w rodzinie, trochę mnie sparaliżowało. Zmusiło do myślenia. Zaznaczyłam, że tekst nie będzie pozytywny
jak dotrę do - moim zdaniem - niedobrej dzisiejszej edukacji historycznej. Dostałam zielone
światło. Wiwisekcja patriotyzmu zajęła trochę. Wyszło: patriotyzm=staranie się + wrażliwość.
W Słowaku miałam szczęście być
uczennicą Krystyny Jondro, niezwykłej profesor historii. Mawiała:
piszcie co dyktuję, z książek się
nie dowiecie i na blachę. Z moim
temperamentem, właśnie historia
mnie ratowała już od 5 klasy, bo łatwo wchodzi, działa na wyobraźnię,
daty się układają i można gadać
w nieskończoność. Więc przy naciąganym poprawnym zachowaniu
w podstawówce, udział w olimpiadach ratował mi tyłek. Ale jej nie
czułam. W liceum, też nie, choć byłam w elicie „piątkowiczek”.
Na osiemnastkę od Taty dostałam
album. „Historia Polski w malarstwie i poezji” i podpis: Pamiętaj
zawsze „Bóg, honor, Ojczyzna”.
Wylądował na ponad 20 lat w szafce. Na studiach poznawałam kraje
Europy (autostop), zakochałam się
zwłaszcza w starej Francji. Patriotyzm, ten drażniący garb rodził
raczej bunt, jak do bani jest u nas,
a jak się lepiej żyje gdzieś. Zostałam
wuefistką, dziennikarką, w końcu
mężatką, mamą. I wychowując dzieci – kurą domową z własna firmą, bo
tylko tak ogarnialiśmy życie. I wiele
lat patriotyzm właściwie jak cień
pojawiał się z okazji ważnych spraw
kraju, świąt, zwycięstw sportowców,
sukcesów rodaków w różnych dziedzinach życia.
Pogubiłam też wiarę. Myślałam, że
dam radę w życiu wszystko sama,
a potem z mężem, poukładać. Trójka dzieci i proza życia. I właśnie na
tym ugorze zaczął się mój patriotyzm i wiara.
Bo patriotyzm, to staranie się
i wrażliwość.
Rodzina, szkoła, praca narzuciły
mi rytm - odnalazłam sens. Najpierw Boga, powolutku. Aż stał się
najpierwszy. I ruszyła układanka. Nauczyłam się służyć innym,
świadomie. Tym co mam. Energią,
pomysłami, pisaniem reklamacji,
bezpłatną gimnastyką w szkole dla
pań, prezesowaniem ogródkom
działkowym, wysłuchiwaniem niezliczonych problemów i opowieści.
Dwa lata temu zaczęłam pracę ze

staruszkami (historia zatoczyła
koło, bo do Francji jeździłam właśnie jako wolontariuszka do domów opieki :-).
Kiedy dzieciaki ciut podrosły odrodziła się pasja miłości do Gór. Niegdyś się wspinałam, nie tylko w Polsce. Ale już nie marzyłam o K2 (której
stóp dotykałam) ale wszystkich, od
najmniejszych - byle rodzinnie. Prowadził mnie szlakami papieskimi
Jan Paweł II. Do dziś to robi, a od
męża dostałam – uwaga NIEWIARYGODNE – krzyż, malutki, drewniany,
wyszczerbiony, który kardynał Karol
Wojtyła podarował lata temu turyście na szlaku, by miał siłę zdobyć
szczyt. No i jak prosił papież, rodzinnie pilnujemy Jego szlaków :-) .
Nauczyłam się pokory, prawdy, pokonywania siebie, dążenia by pozbywać się egoizmu. I nadal jestem
na pierwszej linii walki gdy dzieje
się niesprawiedliwość, krzywda.
Ale cenię i doceniam właściwie
wszystko. Staram się każdego dnia
być w pełni tego, co mam. Odpowiedziało się we mnie pytanie z „Wilka
stepowego” H. Hessego - Żyj, jak
możesz żyć w przyszłości, jeśli nie
ma cię w teraźniejszości?
Patriotyzm to imperatyw moralny
starania się. Zostać i być dobrym
człowiekiem, w każdym zawodzie,
czynności, wyborze. A jego pełnia
zamyka się w Chrześcijaństwie.
Bo Polska zrośnięta z Chrześcijaństwem, przetrwała z krzyżem,
Matką Bożą, Bogiem. Duch walki
o Polskę trwał w krzyżu na piersi,
w dłoni, na ustach. I oczywiście,
że można nie wierzyć, a kochać
Polskę...ale nie w pełni rozumieć.
I oczywiście, że można być dobrym
patriotą w pełni na obczyźnie, ale
trzeba się po prostu starać.
Historii nie nauczymy się wyłącznie w szkole. Bo nawet jak umiemy,
to bez rodziny i autorytetów moralnych, nie odczujemy. Wściekam
się na edukację, bo często kaleczy
i obrzydza historię. Jeśli czwartoklasista w jednym rozdziale zaczyna od Krewy (1385), a kończy
z Noblami wielkiej Marii Skłodow-

skiej-Curie i taranuje po drodze
cała historię Polski, to co z tego
wyniknie? Jeśli datami Wiosny Ludów określa się pragnienie wolności zwykłych ludzi...
Jak nie pochrzanić dat, nazwisk.
Jak wyobrazić sobie taki szmat
czasu? Jak polubić przedmiot?
Koszmar. Jak jeszcze kiepski nauczyciel się chce wykazać i gnębi,
to z patriotyzmu robi się wróg! Gdy
jednak nauczycielowi się chce i widzę, jak mój młodszy syn zasadza
się na mnie z notatkami i zachwycony opowiada o ewolucji człowieka, jak opowiada o Grunwaldzie
i Krzyżakach i dodaje „mamo, jakie
to niesamowite”, a starszy buntownik mówi o postrzelonej historyczce, że gada rewelacyjnie - to sama
zaczynam kochać Panią od historii.
I liczę, że gdy w szkole będzie zgodnie z projektem więcej godzin, to
maluchy i starsi powędrują do ludzi uczyć się ich historii, zobaczą
więcej Polski (bo patriotyzm to też
przyroda, geografia, architektura,
polski, gwara, środowisko itp.),
przeżyją ją. Oby przestroga sentencji widniejącej w Auschwitz: Kto
nie pamięta historii skazany jest
na jej ponowne przeżycie” była dla
nas XI przykazaniem.
W naszym domu mawiamy: ucz się
tyle ile potrafisz, staraj się jak najlepiej. Jak nawalisz, to odpowiedz
sobie dlaczego. Nawet jeśli czegoś
nie znosisz, naucz się uzasadnić dlaczego. Razem się uczymy włócząc po
Polsce. My, rodzice niesiemy historię
i dbamy o jej wymiar tu i teraz. Nie
wspomniałam o Bogu, bo Bóg to po
prostu styl życia w miłości do świata.
Niedawno, rodzinnie oglądaliśmy
„Dywizjon 303 Prawdziwa historia”. Moim zdaniem ważny, nie
przegadany, ciekawy, prosty. Uderzyła mnie scena spotkania króla
Jerzego VI z naszymi lotnikami.
Uśmiechał się słysząc polskie nie-do-wy-powiedzenia nazwiska. Potem Szwajcar, Niemiec, Rosjanin,
Czech. Każdy mimo innego pochodzenia twierdzi, że jest Polakiem.
Król Jerzy w końcu stwierdza: ro-

Zofia Bytomska, (91 l) urodziła się na Polesiu w Dawidgródku, na Białorusi
dzisiejszej. Ojciec Władysław Kudzajew był człowiekiem wykształconym
w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, Legionistą, Piłsudczykiem. Józef
Piłsudski bywał w ich domu na Polesiu. W drugiej połowie września 1939 r.
Niemcy wywieźli jej rodzinę (jak większość Poleszuków) na Syberię. Rodzina była zamożna, stracili wszystko, poza tym, co weszło do walizki. Z babcią
i 4 dzieci upchani do wagonu towarowego pojechali w nieznane. Na Syberii zostali przyjęci przez tubylców serdecznie. Tata i Zosia pracowali przy
wyrębie lasu, mama w szkole (była polonistką, ale znała świetnie rosyjski).
Było ciężko, żywność na kartki, ciężka praca, zimno, ciasno (w niedużym,
cztero-izbowym baraku żyły 4 rodziny). Do Polski wrócili w czasie Wielkanocy 1946 r. pod Opole. Większość mieszkańców stanowili Poleszucy i inni
przesiedleńcy. Patrzono na nich wilkiem, nazywano dziadami. Brat matki
odnalazł ich i zabrał do siebie, do Tułowic. Tam zaczęli nowe życie. Pani
Zofia opowiada z uśmiechem, jak jeździła załatwiać różne interesy do Jorgusia, czyli gen. Jerzego Ziętka. - Byłam wygadana i obrotna, to mnie wysyłali. Załatw, a to szkołę, a to kino, a to jakieś potrzebne zgody na inwestycje.
To był cudowny człowiek, serdeczny i niesamowicie skuteczny – opowiada.
Zapytana czy czuje się patriotką, żachnęła się: cóż za głupie pytanie? A jakże, przecież tyle wycierpieliśmy i zawsze tęskniliśmy za Polską. Po prostu.
Zapytana skąd ma taką pogodę ducha i siłę odpowiedziała:. Kiedy wróciliśmy do Polski, byłam tak podekscytowana, że na peronie podbiegłam do
obcego człowieka i wykrzyczałam: Wreszcie wróciliśmy! Zapytał: kto wrócił? - Mówię: my, wszyscy, tylko Babcia na Syberii umarła. Odpowiedział:
a moja cała rodzina wyszła kominem... - Długo nie mogłam w te wszystkie
okropieństwa uwierzyć. My nie wiedzieliśmy nic o wojnie. Mnie się udało,
jak mam nie być szczęśliwa – pointuje Zofia Bytomska.

Syn w czasach rycerskich
zumiem, Polak – to stan umysłu.
Ciarki przeszły.
Mam wrażenie, że jestem cząstką
tego wysiłku, chwały, porażki. Bo
noszę w sobie ducha moich przodków. Ich walkę, staranie, miłość,
tragedie, radości, zwycięstwa. Bo
się staram.
I wciąż przypominam słowa moich
guru, Jana Pawła II „Wymagajcie
od siebie, nawet jeśli inni od was
nie będą wymagali” i nieżyjącego ks. Janka Kaczkowskiego, nazywającego się „onkocelebrytą”
kapłana ponad podziałami kleru,
władzy, polityki, wiary, założyciela
Hospicjum w Pucku: „Bardzo was
proszę, byście wymagali od siebie
w najmniejszych sprawach, byli
trochę więcej niż przeciętni, dawali z siebie coś ponad przyzwoitość”.
To tyle. Zawołałam męża. - Czytaj –
mówię. - Sprawdź czy strawny.
- Gdybym Cię nie znał, powiedziałbym, że kiepski – odpowiada. - Wielu ludzi czuje się patriotami na
moment. Ty nadmiernie wszystko

przeżywasz. Ja się uczyłem patriotyzmu od Franka Dolasa. Byłem
łebkiem, kiedy zobaczyłam w Parku
Kościuszki Wieżę Spadochronową
i usłyszałem historię. Zaraz wstąpiłem do harcerstwa. I czekałam kiedy wybuchnie wojna, bo chciałem
oddać życie za kraj, walczyć z wrogiem. Czemu nie napiszesz o tych,
którzy byli patriotami i przed, i po
wojnie? Czemu nie zapytasz czy
uczymy się od Nich - dodał Wojtek.
Zaczęliśmy się zastanawiać czy sama
wiedza historyczna wystarczy? Czy
doceniamy to, co dla nas zrobiono,
w czasach chyba jeszcze trudniejszych...komunistycznych. Dlaczego
zachwycamy się Szymborską, a zapominamy o Orkanie, generale Nilu,
Popiełuszce, Wyklętych, Pileckim
Patrzę na moich staruszków
w domu opieki. Iluż z nich budowało ten kraj i do dziś dumnie nazywa
się Polakami. Jakąż dla nich nasza
historia była zwykłą codziennością. Sami oceńcie.
Justyna Cyrus

Stowarzyszenie
Przyjaciół Słowaka
w Chorzowie

41-500 Chorzów,ul. Dąbrowskiego 36
tel/fax: 032-2411-712, 501 519 767
Rok założenia 1995
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000025586

Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej
młodzieży w zakresie rozwijania jej zainteresowań uzdolnień
oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej
chorzowskich szkół.
Przekazując 1% podatku dochodowego
wspomagasz chorzowską oświatę oraz uczniów chorzowskich szkół.
Numer naszego konta:
81 105 012 431 000 0022 0696 9467
Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka z siedzibą
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego,
ul. Dąbrowskiego 36, 41-500 Chorzów.
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Matematyka,

a sprawa polska...

Skończyła się wojna – to przelewanie krwi z pustego w próżne...
Hugo Steinhaus

Kiedy redaktor wydawnictwa,
w którym zawarty jest ten artykuł, zaproponował mi napisanie „czegoś”, co kojarzyłoby
odzyskanie
niepodległości
w 1918 roku z osiągnięciami
polskiej nauki, a w szczególności z osiągnięciami polskich
matematyków,
natychmiast
przypomniał mi się epizod
z jednej z moich ulubionych
książek, jaką jest „Klub Pickwicka” Karola Dickensa.
Tytułowy bohater, podczas
swoich podróży i obserwacji
dziewiętnastowiecznej Anglii,
spotyka się z wydawcą lokalnej gazety, chwalącego swego
reportera, któremu udało się
napisać artykuł pod tytułem
Metafizyka w Chinach. Na
pytanie pana Pickwicka, czy
autor przeprowadził odpowiednie badania, podróżując
po Chinach, padła odpowiedź:
„Ależ nie. Przeczytał w Encyklopedii Brytyjskiej zawartość
hasła „metafizyka” oraz hasła
„Chiny” i połączył je ze sobą.
Przygotowując się do napisania tego artykułu i analizując
dostępne mi materiały, które
mógłbym w nim wykorzystać,
przez dłuższy czas miałem
wrażenie, że moje działania
przypominają pracę owego redaktora z książki Dickensa. Po
pierwsze, nie będąc historykiem, miałem świadomość, że
wszelkie moje odwołania się
do historii, a zwłaszcza moja
interpretacja faktów, będzie
obarczona błędem uproszczenia. Po drugie, pomimo tego,
że grono matematyków nadało
mi tytuł doktora matematyki,
a więc powinienem uważać
się za matematyka1, to jednak,
w mojej ocenie, jestem bardziej dydaktykiem matematyki
niż znawcą historii matematyki. Dlatego też, podobnie jak
tamten redaktor, zająłem się
krótką analizą semantyczną
słów – „niepodległość” i „matematyka”, a w konsekwencji
również pojęciami bezpośrednio z nimi związanymi.
Zacząłem od niepodległości
– słowa przywołującego wzniosłe skojarzenia; słowa, które
posiada szczególne znaczenie
dla Polaka – obywatela kraju, który po ponad stuletnim
okresie nieistnienia na mapie
świata – w 1918 roku właśnie ją
odzyskał. Podświadomie spojrzałem na wiszące na ścianie
zdjęcie Strzelców Lwowskich2
– wśród nich mój dziadek Józef Pawłowski w studenckiej
czapce – najmłodszy z nich.
Potem wzrok przesunął się na
wiszący obok, srebrną nicią
haftowany, wizerunek Naczelnika Józefa Piłsudskiego
– pamiątka ofiarowana tym,
którzy walczyli o odzyskanie
niepodległości.
Następnie
na medale obu dziadków za
udział w wojnie polsko – bolszewickiej oraz na inne pamiątki związane z udziałem
moich przodków w powstaniu
listopadowym i styczniowym.
Przypomniałem sobie, z jakim
pietyzmem o Naczelniku mówili moi dziadkowie – wspominali, że gdy zbliżały się Jego

urodziny,
przygotowywano
się do nich jak do domowego
święta. Z rodzinnej biblioteki, na exodus po wygnaniu ze
Lwowa w 1945 roku, zabrano
dwie książki – Świt wielkiego
dnia – wspomnienia Zuli Piłsudskiej z dzieciństwa Ziuka
i Orlęta – bracia mojej babci
byli przecież wśród nich...
Wspomnienia te powinny moje
rozważania na temat niepodległości w tym miejscu zakończyć...
Kształcony przez praktykę
matematyczną umysł zmusza
mnie jednak do głębszego zastanowieniu się nad istotą tego
słowa. Uświadamia mi, że ma
ono konotacje o wiele szersze
niż tylko niepodległość państwowa. „Niepodległy” oznacza przecież „nie podległy”,
czyli – wolny. A jeśli wolny, to
od czego lub od kogo i w jakim
zakresie?...
Gdy w mojej świadomości
przywołuję słowo „wolność”, to
podświadomie łączę je, w myśl
francuskiego hasła „wolność,
równość, braterstwo”, z tymi
dwoma pozostałymi – „równością i braterstwem”. I natychmiast pojawia się pytanie: czy w chwili odzyskaniu
niepodległości przez Polskę
w 1918 roku, te dwa elementy
towarzyszyły konsolidacji ziem
różnych zaborów pod wspólną
nazwą „Polska”? Moja znajomość historii mówi mi, że niestety nie.
Czyż nie zaniedbano wtedy
dążenia do integracji narodowościowej polskiego społeczeństwa przez marginalizację
rozwoju terenów wschodnich,
zamieszkałych przez inne niż
polska grupy etniczne oraz kasację autonomii Śląska, która
przyniosła tragiczne efekty
w kilkanaście lat później, gdy
utraciliśmy ponownie wolność
i to w zakresie nieporównywalnym z zaborami?
Czyż nie skłócono inteligencji
przez przeniesienie z okresu
zaborów do współczesności
programowej niechęci do Żydów? „Getto ławkowe”, „nie
kupuj u Żyda” i inne podobne
„akcje” polskich narodowców
były na rękę ówczesnym władzom – znaczący odsetek inteligencji stanowili przecież Żydzi, a że inteligencja trudniej
ulega propagandzie szerzonej
przez władzę, zatem zgodnie
ze starą zasadą: divide et impera...
Czyż nie zaniedbano rozwoju
edukacji na wszystkich jej poziomach? To, że zaborcy stawiali ograniczenia lub zakazy,
uniemożliwiające jej wielokierunkowy rozwój, stanowiło tylko jedną stroną medalu. Drugą
było nasze – niestety obserwowane również dzisiaj – zaściankowe spojrzenie na świat,
spowalniające rozwój młodego
pokolenia. Dominowały w tym
dwa elementy. Pierwszym
było nieodpowiednie przygotowanie kadry nauczycielskiej
kształcącej dzieci, zwłaszcza na terenach wiejskich –
a przecież tereny te stanowiły
zdecydowaną większość kraju. Drugim – dyskryminacja

kobiet w dostępie do nauki.
Po uzyskaniu niepodległości
w 1918 roku kobiety uzyskały
wprawdzie prawo wyborcze,
ale ich równy dostęp do edukacji wyższej był w dalszym
ciągu fikcją. Przeważająca
większość polskiego społeczeństwa uważała w dalszym
ciągu, że kobieta powinna realizować się zgodnie z zasadą
trzech „K” – Kinder, Kűche
und Kirche, a w tym celu studia wyższe kobiecie są zbędne. Paradoksalnie jednak, gdy
chciano pochwalić się przed
cudzoziemcem polskimi osiągnięciami naukowymi, niemal
zawsze przywoływano postać
Marii Skłodowskiej-Curie. To,
że jedynie dzięki emigracji do
Francji i studiom na Sorbonie
(na terenach polskich studiowanie nauk ścisłych przez
kobiety było niemożliwe) uzyskała ona szansę naukowego
rozwoju, było już oczywiście
dyskretnie przemilczane.
I wreszcie – czyż nie mitologizowano bezsensu uzyskiwania
czegokolwiek nie rozumem
i umiejętnościami lecz siłą.
Czyż nie gloryfikowano tezy,
że celem patrioty jest walczyć
i ginąć, a nie - myśleć, przewidywać i działać, a tego właśnie
uczy matematyka. Zgodnie
z takim kreowaniem świata

w edukacji młodego człowieka
musiała być zatem gotowość do
militarnej obrony kraju. A ponieważ w dalszym ciągu obowiązywała zasada: żołnierz ma
spełniać rozkazy, a nie myśleć,
więc szeroki dostęp do edukacji nie był potrzebny.
Dodatkowo, w gorzej wykształconym społeczeństwie łatwiej
przekonać obywatela, aby
proces myślenia scedował na
innych. Radość z odzyskanej
niepodległości,
połączona
z mitologizowaniem postaci,
które się do niej przyczyniły,
sprzyjała takiej polityce. Wygodniej jest ufać i wierzyć, niż
myśleć i wątpić. Łatwiej jest
się „narodowo bałamucić”,
aby zyskać miano „prawdziwego patrioty”, niż zrozumieć, na
czym polega patriotyzm...
No właśnie – myśleć... Najwyższa pora więc na analizę słowa
„matematyka”.
Myśleć samodzielnie jest rzeczą trudną, bo wymaga wysiłku – trzeba najpierw zdobyć
odpowiednią wiedzę przez systematyczną naukę, potem nauczyć się tę wiedzę krytycznie
analizować i wreszcie, po wnikliwej analizie dopiero w odpowiedni sposób zastosować.
Dodatkowo każda dziedzina
nauki ma swoją własną specyfikę rozwoju. W przeważającej
większości przypadków proces
twórczy opiera się w każdej
z nich na wielokrotnych doświadczeniach i cierpliwej
obserwacji. Skojarzenie tych
dwóch elementów daje dopiero podstawę dla procesu
myślowego tworzącego teorię
– odkrycie. Na domiar złego
nie ma ogólnych recept osiągnięcia sukcesu – najczęściej
trzeba je dopiero stworzyć lub

dobnych mu umysłów. Kocha
spokój, swoje osiągnięcia prezentuje w czasopismach, czytanych tylko przez takich, jak
on (inni, tego, co napisze, po
prostu nie rozumieją), a ewentualne problemy i wątpliwości
listownie wymienia z podobnymi mu umysłami. O ile w ogóle
to robi, bo często ma naturę introwertyczną – dyskutuje więc
sam ze sobą. Jeżeli do tego
dodamy fakt, że rozwój każdej
teorii matematycznej jest rozłożony w czasie – trwa kilkanaście, kilkadziesiąt a nawet kilkaset lat, to zjawisko, które na
całym świecie znane jest jako
Lwowska Szkoła Matematyczna było pod każdym względem
absolutnym fenomenem.
Lwowską Szkołę Matematyczną stanowiła grupa polskich
matematyków, na czele z Stefanem Banachem7 i Hugonem
Steinhausem8, zamieszkałych
we Lwowie i pracujących na
wyższych uczelniach Lwowa
w okresie przed II wojną światową. Czołowymi przedstawicielami grupy oprócz Banacha
i Steinhausa byli: Stanisław
Ulam9, Herman Auerbach10,
Leon Chwistek11, Stanisław
Saks12, Juliusz Paweł Schauder13, Stanisław Mazur14,
Marek Kac15, Władysław Orlicz16, Zygmunt Wilhelm Birnbaum17, Meier Eidelheit18,
Stefan Kaczmarz19, Antoni
Łomnicki20, Władysław Nikliborc21, Józef Pepis22, Stanisław Ruziewicz23, Włodzimierz Stożek24 i Menachem
Wojdysławski25.
Ich ulubionym miejscem spotkań była nie uczelniana sala
wykładowa a znana we Lwowie Kawiarnia Szkocka26. Tu
toczyły się dyskusje na tematy

Fragment Księgi Szkockiej z problematami Banacha, Mazura i Ulama
przeciętny „Polak mały” wiedział, kto to był Kościuszko,
Sobieski i Piłsudski, ale tylko
niewielu „małych i „dużych”
Polaków wiedziało, kim byli
Domeyko3,
Malinowski4czy
Strzelecki5, chociaż w krajach,
w których działali, byli bohaterami narodowymi i pamiętano
o nich, nie tylko stawiając pomniki.6
Mam świadomość tego, że na
tę krytyczną ocenę mogę pozwolić sobie dzisiaj, na podstawie wiedzy o tym, co stało się
później. Wtedy taka polityka
edukacyjna miała niestety
uzasadnienie – generowała ją
sytuacja międzynarodowa oraz
odziedziczona przez tradycję
niechęć do narodów i państw
ościennych.
Priorytetem

odkryć, a na to trzeba czasu
i cierpliwości...
Dziedziną wiedzy, która wymaga wyjątkowej wytrwałości
i cierpliwości, jest matematyka teoretyczna. Jej jedynym
narzędziem jest logiczne myślenie. W matematyce nie ma
drogi specjalnej dla królów
– tylko ścisły logiczny dowód
tworzy kolejny etap w rozwoju
teorii. Matematyka nie potrzebuje laboratoriów ani kosztownych narzędzi obserwacyjnych – wymaga jednak czegoś
bezcennego – odpowiednio
ukształtowanego umysłu. Taki
umysł pojawia się stosunkowo
rzadko w społeczeństwie. Realizuje się w zaciszu uniwersyteckiej biblioteki i kształci
kolejną niewielka grupę po-

matematyczne w swobodnej
kawiarnianej scenerii. Wiek,
pochodzenie, sytuacja materialna czy światopogląd nie
miały żadnego znaczenia – liczył się tylko talent. Spotkania
najczęściej trwały długo. Jedna z takich matematycznych
sesji w Kawiarni Szkockiej
trwała 17 godzin. Często w takich spotkaniach brały udział
sławni matematycy z Warszawy
lub Krakowa, a nawet z zagranicznych uniwersytetów.
Pomysły, teorie, twierdzenia
oraz ich dowody początkowo
notowano na marmurowych
blatach kawiarnianych stolików, które rano pracowicie
zmywała sprzątaczka. W ten
sposób wiele odkryć matematycznych przepadło bezpow-
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rotnie. Postanowiono więc
założyć specjalny zeszyt, przechowywany stale w kawiarni,
w którym każdy miał prawo
wpisać problem do rozwiązania (zwyczajowo nazywany
problematem). Tak powstała
legendarna Księga Szkocka27.
Zagadnienia w Księdze Szkockiej opatrywano datą, nazwiskiem i informacją o nagrodzie, którą ofiarował autor
zagadnienia autorowi rozwiązania. Wysokość nagrody zależała od trudności zadania. Za
najprostsze można było wygrać
jedynie kawę, małe piwo albo
10 dkg kawioru, za trudniejsze
- obiad w restauracji lwowskiego hotelu George albo żywą
gęś. Nagrodą za rozwiązanie
najbardziej skomplikowanych
problematów było na przykład
fondue á la creme, serwowane
w restauracji w Genewie. Niektóre problematy z tej księgi
znalazły rozwiązanie dopiero
wiele lat po ich zapisaniu28.
Lwowska Szkoła Matematyczna zajmując się praktycznie
wszystkimi dziedzinami matematyki, stworzyła przede
wszystkim podstawy analizy
funkcjonalnej – dziedziny matematyki, której twierdzenia
stanowią dzisiaj narzędzia dla
rozwoju wielu współczesnych
teorii – nie tylko matematycznych.
Bogactwo uzyskanych wyników spowodowało, że w 1929
r. grupa ta założyła we Lwowie
czasopismo Studia Mathematica, poświęcone nie tylko
analizie funkcjonalnej. W krótkim czasie stało się nie tylko
organem Lwowskiej Szkoły
Matematycznej, ale jednym
z najpoważniejszych, w skali
światowej, czasopism matematycznych. Oprócz tego Szkoła
miała świadomość potrzeby
kształcenia nowych kadr naukowych, dlatego stale opracowywano oraz uaktualniano
podręczniki akademickie, które do dziś stanowią cenne źródło wiedzy matematycznej dla
studentów nauk ścisłych.
Oryginalne formy pracy przedstawicieli tej grupy przeszły do
legendy. Stefan Banach, najpopularniejszy przedstawiciel
Szkoły, rzadko pracował przy
biurku. Najczęściej przebywał
w Kawiarni Szkockiej, a po
jej zamknięciu potrafił pójść
do czynnego całą dobę dworcowego bufetu i przy piwie
kontynuować rozmyślania. Po
całonocnej „sesji” pojawiał się
następnego dnia w Szkockiej
z plikiem karteczek zawierających rozwiązanie problemu.
Sława Banacha szybko rozeszła się po świecie. Wielokrotnie jednak odrzucał oferty
pracy na różnych uniwersytetach. Był bardzo przywiązany
do Lwowa, najlepiej czując się
w otoczeniu swoich przyjaciół
w Kawiarni Szkockiej. Doskonale ilustruje to następujący
epizod. W latach trzydziestych
do Lwowa kilkakrotnie przyjeżdżał profesor John von
Neumann29,
(współtwórca
pierwszego komputera), aby
zaproponować
Banachowi
pracę w Stanach Zjednoczonych, w zespole Norberta
Wienera, (nazywanego ojcem
cybernetyki). Ostatni raz Wiener przysłał von Neumanna do
Lwowa w lipcu 1937 r. Rozmowa miała podobno następujący przebieg:
– Jakie uposażenie daje profesor Wiener? – zapytał Banach.
Neumann wręczył mu czek
z napisaną jedynką.

– Profesor Wiener prosił, żeby
dopisał pan tyle zer, ile pan
uzna za stosowne – powiedział
Neumann.
– To za mała suma, aby opuścić
Polskę – odpowiedział Banach.
Czyż nie był to objaw słownikowego, najbardziej podstawowego, rozumienia patriotyzmu?
Drugi z twórców Szkoły – Hugo
Steinhaus, oprócz tworzenia
i rozwiązywania problematów, urozmaicał spotkania
w Kawiarni Szkockiej swoimi
aforyzmami30.
Żartobliwie
twierdził, że jego największym
odkryciem
matematycznym
było odkrycie Stefana Banacha. O każdym z innych uczestników spotkań można by również przytoczyć wiele anegdot.
Zainteresowanych odsyłam do
książki Mariusza Urbanka Genialni – Lwowska Szkoła Matematyczna31.
Równolegle do Lwowskiej
Szkoły Matematycznej powstała Warszawska Szkoła Matematyczna, stworzona przez
grupę matematyków działających w latach 1915–1939 w

1
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środowisku Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy zajmowali
się teorią mnogości, topologią
i teorią funkcji rzeczywistych.
Czołowymi przedstawicielami
tej grupy byli Karol Borsuk32,
Samuel Eilenberg33, Zygmunt
Janiszewski34,
Kazimierz
Kuratowski35, Stanisław Leśniewski36, Stefan Mazurkiewicz37, Andrzej Mostowski38
i Wacław Sierpiński39. Swoje
odkrycia matematyczne zamieszczali w założonym w 1920
roku w Warszawie czasopiśmie
Fundamenta Mathematicae,
które szybko stało się jednym
z najważniejszych czasopism
matematycznych o zasięgu
światowym. Przedstawiciele
obu Szkół często się spotykali
i wymieniali doświadczenia.
Wspólnie stworzyli unikatową
serię książek matematycznych
pod wspólnym tytułem Monografie Matematyczne. Oba te
środowiska znane są do dziś
w świecie jako Polska Szkoła
Matematyczna40.
Tak długo oczekiwana wolność
trwała tylko 21 lat. Wybuch

II wojny światowej znowu ją
nam odebrał. Razem z utratą
niepodległości przestała również istnieć Polska Szkoła Matematyczna. Z rąk radzieckich
i niemieckich okupantów zginęli Stefan Kaczmarz, Antoni
Łomnicki, Włodzimierz Stożek
i Stanisław Ruziewicz, Juliusz
Paweł Schauder, Herman Auerbach, Stanisław Saks, Menachem Wojdysławski i Meier
Eidelheit.
Hugo Steinhaus przez całą
okupację ukrywał się w podkarpackiej wiosce pod przybranym nazwiskiem. Stefan
Banach oraz wielu członków
Lwowskiej Szkoły Matematycznej, przetrwało okupację
zatrudniając się jako karmiciele wszy w Instytucie Badań
nad Tyfusem Plamistym we
Lwowie, prowadzonym przez
profesora Stefana Weigla41.
Postać profesora Weigla jest
szczególnym przykładem Polaka – patrioty, przecząca teorii,
że Polakiem – patriotą może
być tylko osoba o polskich korzeniach. Weigel był z pochodzenia Niemcem, ale zawsze

podkreślał to, że jest Polakiem42. Jego bohaterska postawa podczas wojny przyniosła
mu sławę na całym świecie (ze
smutkiem należy stwierdzić, że
niestety nie w Polsce).
Po wojnie Lwów zniknął
z mapy Polski. Olbrzymie straty materialne oraz nieodwracalna strata ponadprzeciętnych umysłów spowodowało
konieczność
rozpoczynania
pracy naukowej i dydaktycznej od podstaw. Z uczestników
spotkań w Kawiarni Szkockiej
niewielu mogło wziąć w niej
udział. Wielu zginęło, wielu
wyemigrowało (w ten sposób
uratowali się przed śmiercią)
– między innymi Stanisław
Ulam, który na statku płynącym do Stanów Zjednoczonych
dowiedział się o wybuchu wojny (jechał na przyznane mu
stypendium). Niektórzy zmarli
tuż po wyzwoleniu, ja na przykład Stefan Banach w 1945
r.43
Tradycje Kawiarni
Szkockiej, przez stworzenie
Nowej Księgi Szkockiej, próbował kontynuować Hugo Steinhaus w środowisku Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, który
przejął tradycje lwowskiego
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Jednak niestety czasu ani
towarzyszącej tym czasom
przyjaznej atmosfery cofnąć
się nie dało – „... bo (niestety)
ni ma jak Lwów”.
Na zakończenie należałoby
zadać pytanie: czy temat niepodległości i matematyki można ze sobą powiązać? Moim
zdaniem, na podstawie nawet
tylko tych niewielu przedstawionych przykładów – tak. Jest
bowiem „wolność” i skojarzone
z nią „równość” i „braterstwo”
widoczna w społecznościach
matematyków i w samej matematyce. Jak również pojawia
się matematyka i logika w analizowaniu samego pojęcia niepodległości. W samej realizacji
tego pojęcia w społeczeństwie,
niestety, matematyki i logiki
jest już o wiele mniej...
Mnie samemu matematyka dawała zawsze poczucie wolności i samodzielności myślenia.
Zdobywanie wiedzy ogólnej
w Liceum im. J. Słowackiego
nieświadomie podporządko-

wałem podstawowej metodzie
matematycznej, opartej na
dwóch pytaniach: „dlaczego?”
i „co z tego wynika?”. Dzięki
temu to, czego dowiedziałem
się wtedy, doskonale do dzisiaj
pamiętam i często stosuję. Studia matematyczne, a następnie
praca w Instytucie Matematyki
pozwoliły mi szerzej rozwinąć
te umiejętności. Dały mi także
pewność, że każda dziedzina
rzeczywistości może stanowić
przedmiot moich zainteresowań – muszę tylko rzetelnie
przygotować odpowiedzi na
wspomniane dwa pytania.
Na zakończenie tego artykułu
chciałbym przytoczyć coś, co
łączy naszą szkołę z Lwowską
Szkołą Matematyczną. Pan
Profesor44 Jan Swadźba razem z klasą, którą uczył, nawiązał korespondencję ze Stanisławem Ulamem. Reakcja
profesora Ulama na list była
niezwykle przyjazna. Unikatowe kartki z bardzo miłą dla
naszych uczniów treścią stanowią część zbiorów filatelistycznych Profesora Swadźby.

W uzasadnieniu przywołuję popularny przykład zastosowania induk-

w związku z tym osiągnięcia dotyczyły wielu dziedzin matematyki, w szczególności

32

cji matematycznej: „Gauss był matematykiem; matematykiem jest ten, którego ma-

rachunku prawdopodobieństwa. Pozwoliły one na zastosowanie ich w statystyce,

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie topologii. Opublikował ponad 170 prac ba-

tematyk nazwie matematykiem”.

biologii czy medycynie. Miał rzadką umiejętność pisania o rzeczach trudnych w

dawczych. W matematyce jego nazwisko pojawia się w problemie geometrycznym

2

Związek Strzelecki – paramilitarna organizacja społeczno-wychowaw-

przystępny sposób. Kalejdoskop matematyczny – książka popularyzująca matema-

Karola Borsuka, twierdzeniu Borsuka, twierdzeniu Borsuka-Ulama oraz w grupie

cza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r., będąca podstawą budo-

tykę, skierowana nie tylko do młodego czytelnika, została przetłumaczona na wiele

kohomotopii Borsuka-Spaniera.

wania struktur wojskowych Legionów Polskich.

języków.

33
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Ignacy Domeyko (1802 -1889) – po upadku powstania listopadowego

Karol Borsuk (1905-1982) – profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Samuel Eilenberg (1905-1998) - współtwórca teorii kategorii, algebry

Stanisław Ulam (1909-1984) – oprócz wykształcenia matematycznego

homologicznej i aksjomatycznej topologii algebraicznej. Miał zasadniczy wpływ na

wyemigrował do Francji, gdzie ukończył studia górnicze. Po wyjeździe do Chile

posiadał również wykształcenie techniczne. Jego odkrycia matematyczne dotyczy-

rozwój i język matematyki XX wieku. Wniósł znaczący wkład do teorii automatów.

został wykładowcą, a następnie rektorem uniwersytetu w Santiago, który, na życze-

ły wielu dziedzin, jednak największe osiągnięcia miał w zakresie prac nad bronią

Był pierwszym i przez dłuższy czas jedynym niefrancuskim uczestnikiem słynnej

nie władz chilijskich, przeorganizował na wzór Uniwersytetu Wileńskiego. Jego

jądrową – opracował teorię konstrukcji bomby wodorowej, biorąc udział w wielu

grupy matematyków, publikującej pod pseudonimem Nicolas Bourbaki.

badania mineralogiczne zapoczątkowały eksploracje bogactw naturalnych Chile, w

tajnych pracach wojskowych w Stanach Zjednoczonych.

34

szczególności miedzi, molibdenu i saletry. W uznaniu jego zasług jedną z planeto-

10

skiego. Legionista i społecznik. Specjalista z zakresu topologii.

id nazwano jego nazwiskiem. W Chile jest pasmo górskie Cordillera de Domeyko i

analizy funkcjonalnej.

35

Tektoniczny Uskok Domeyki ciągnący się na długości około tysiąca km wzdłuż tego

11

Leon Chwistek (1884-1944) – w czasie I wojny światowej służył w

skiego i Politechniki Lwowskiej. Jest autorem twierdzenia, zwanego Lematem

pasma górskiego oraz miasto Domeyko. W mineralogii mamy minerał domeykit,

Pierwszej Brygadzie Legionów. Studiował malarstwo i rysunek na wielu uczelniach

Kuratowskiego-Zorna, które ma niezwykle ważne zastosowanie w dowodach wie-

a w paleontologii amonit chilijski - Amonites Domeykanus. W zoologii występuje

artystycznych. Stworzył krakowską grupę artystyczną Formistów. Studiował rów-

lu podstawowych twierdzeń. Wprowadzone przez Kuratowskiego pojęcia w teorii

małż - Nautilus Domeykus, skoczogonek - Andiella Domeykoi oraz odmiana lisa

nież matematykę i filozofię, a od 1922 roku wykładał matematykę na Uniwersytecie

mnogości i topologii na stałe weszły do monografii tych przedmiotów. W wielu

chilijskiego - Canis Domeycoanus. W botanice jest azalia - Azylea Domeyki, fiołek

Jagiellońskim. Specjalizował się w logice.

przypadkach ustalił ich terminologię i symbolikę. Był doktorem Honoris Causa

- Viola Domeykana Gay, kaktus - Domeykoensis oraz rośliny z rodziny Domeykoa -

12

uniwersytetów w Glasgow, Pradze, Wrocławiu i Paryżu. Nagroda im. Kazimierza

Domeykoa oppositofolia i Domeykoa perennis. W miejscowości Pueblo Domeyko po-

funkcji i analizy funkcjonalnej.

Kuratowskiego przyznawana jest corocznie od 1981 roku młodym matematykom (do

wołano Związek Piłki Nożnej „Domeyko” - Asociación de Futbol oraz Zespół Tańców

13

30 roku życia) za wyjątkowe osiągnięcia naukowe.

Religijnych „Santa Elena Domeyko. Jego nazwiskiem nazwano w Chile niezliczo-

tyczą rachunku operatorów, analizy funkcjonalnej oraz topologii. Uzyskane przez

36

ną ilość ulic, kopalń i ośrodków edukacyjnych. Jest bohaterem narodowym Chile.

niego wyniki są często stosowanym narzędziem w równaniach różniczkowych.

skiego. Specjalista z zakresu logiki i ogólnej teorii zbiorów.

Przez cały czas pobytu w Chile utrzymywał ścisły kontakt z krajem przesyłając do

14
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Polski zbiory mineralogiczne oraz wyniki swoich badań, wzbogacając w ten sposób

trii do zagadnień analizy funkcjonalnej. Stworzył teorię przestrzeni liniowo-topolo-

Warszawskiego. Specjalista z zakresu topologii, analizy matematycznej, rachunku

stan posiadania polskich uniwersytetów. Przyjaciel Domeyki, Adam Mickiewicz

gicznych.

prawdopodobieństwa i kryptologii.

umieścił jego nazwisko w Panu Tadeuszu. Pojawia się ono również w literaturze

15

obcej. A co wiemy o nim we współczesnej Polsce?

dopodobieństwa i statystyki. Profesor amerykańskich uniwersytetów oraz członek

skiego, Princeton, Berkeley i w Oksfordzie. Był specjalistą z zakresu podstaw mate-

4

Herman Auerbach (1903-1942) – uzyskał znaczące wyniki z zakresu

Stanisław Saks (1897-1942) – uzyskał znaczące wyniki z zakresu teorii
Juliusz Paweł Schauder (1899-1943) – jego największe osiągnięcia do-

Stanisław Mazur (1905-1981) – zastosował metody stosowane w geome-

Marek (Mark) Kac (1914 -1984) – specjalista z zakresu rachunku praw-

38

Zygmunt Janiszewski (1888-1920) – profesor Uniwersytetu WarszawKazimierz Kuratowski (1896-1980) – profesor Uniwersytetu Warszaw-

Stanisław Leśniewski (1886-1939) – profesor Uniwersytetu WarszawStefan Mazurkiewicz (1888-1945) – profesor i prorektor Uniwersytetu

Andrzej Mostowski (1913-1975) – profesor uniwersytetów: Warszaw-

wielu amerykańskich akademii. Uzyskał również znaczące osiągnięcia w zakresie

matyki.

emigrował do Francji, gdzie ukończył studia inżynierskie. W niezwykle trudnych

fizyki, ekonomii i nauk technicznych.

39

warunkach geograficzno-geologicznych wybudował (w latach 1872-1876) linię kole-

16

i Warszawskiego. Poza wieloma książkami, wydał 724 prace i komunikaty, 113 arty-

jową z Callao przez Limę i Oroyę do Huancayo. Odcinek Callao - Oroya do roku 2005

lizy funkcjonalnej.

kułów i 13 skryptów. Prace te dotyczyły teorii liczb, analizy matematycznej, ogólnej

był najwyżej położoną linią kolejową na świecie. Linia ta w najwyższym punkcie

17

Zygmunt Wilhelm Birnbaum (1903-2000) – był specjalistą z zakresu

i deskryptywnej teorii mnogości, topologii mnogościowej, teorii miary i kategorii

wznosiła się na wysokość 4769 m n.p.m. (przełęcz Ticlio – tu w 2000 r. postawiono

teorii estymacji w statystyce, nierówności probabilistycznych i teorii ryzyka. Był

oraz teorii funkcji zmiennej rzeczywistej. Szczególne znaczenie mają jego prace na

pomnik na jego cześć). W oczach Peruwiańczyków jest ich bohaterem narodowym.

profesorem wielu uniwersytetów amerykańskich i europejskich.

temat pewnika wyboru i hipotezy continuum. Był doktorem Honoris Causa uniwer-

5
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sytetów we Lwowie, Amsterdamie, Tartu, Sofii, Bordeaux, Pradze, Wrocławiu, Luck-

Ernest Malinowski (1808 -1899) – po upadku powstania listopadowego

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – studiował geologię i minera-

Władysław Orlicz (1903-1990) – jego główne osiągnięcia dotyczyły ana-

Meier Eidelheit (1910-1943) – jego główne osiągnięcia dotyczyły anali-

Wacław Sierpiński (1882-1969) – profesor Uniwersytetu Lwowskiego

logię w Heidelbergu i Edynburgu. W 1834 roku wyruszył w dziewięcioletnią po-

zy funkcjonalnej.

now i Moskwie.

dróż dookoła świata. 1834-1835 prowadził wielotematyczne badania przyrodnicze w

19

40

Ameryce Północnej (Appalachy, Floryda, Meksyk). Najważniejszym odkryciem w tej

funkcji rzeczywistych i teorii szeregów. Jego algorytm rozwiązywania układów rów-

zacytowane w wywiadzie z autorem Genialnych... powiedzenie, popularne w krę-

części świata było odkrycie złoża rud miedzi w Kanadzie (nad jeziorem Ontario). W

nań liniowych znalazł zastosowanie w funkcjonowaniu tomografu komputerowego.

gach naukowych Stanów Zjednoczonych: X to dobry matematyk – pewno Polak.

Ameryce Południowej badał tamtejsze wulkany i złoża surowców mineralnych (Ar-
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41

gentyna, Peru, Ekwador) oraz prowadził badania geologiczne i obserwacje meteoro-

geometrii i kartografii.

polskich profesorów, sytuacja, w jakiej znalazło się lwowskie środowisko naukowe,

logiczne w Brazylii, Urugwaju i Chile. W latach 1839-1843 badał Australię, Nową

21

stała się bardzo trudna. Skłoniło to profesora Weigla do zgody na prowadzenie In-

Zelandię i Tasmanię. W Australii zbadał najwyższe pasmo górskie tego kontynentu

mechaniki teoretycznej.

stytutu Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami na potrzeby armii niemieckiej.

– Wielkie Góry Wododziałowe, a jego najwyższy szczyt nazwał Górą Kościuszki (Mt.

22

Widział w tym możliwość pomocy dla pozbawionych pracy profesorów i asystentów.

Kościuszko). Po południowo-wschodniej stronie gór odkrył krainę, nazwaną przez

matematyczną.

Wymógł na Niemcach prawo do całkowitej decyzji w doborze personelu, biorąc za

siebie Gippsland obfitującą w pokłady węgla brunatnego, ropy naftowej i złota. Dzię-

23

niego pełną odpowiedzialność. Uratował w ten sposób, jak się dziś ocenia, około 5

ki swoim badaniom opracował szczegółową mapę geologiczną Nowej Południowej

mnogości i funkcji rzeczywistych.

tysięcy przedstawicieli lwowskiego środowiska naukowego, a także zagrożonej wy-

Walii i Tasmanii oraz pierwszą naukową książkę o Australii: „Fizyczny opis Nowej

24

wozem do Niemiec młodzieży akademickiej i gimnazjalnej oraz bojowników ruchu

Południowej Walii i Ziemi van Diemena”, za co w 1846 Royal Geographical Socie-

rytmicznego i newtonowskiego.

oporu. Szczepionka produkowana w Instytucie, nielegalnie trafiała do ludności cy-

ty przyznało mu Gold Founder’s Medal (Złoty Medal Odkrywców). W uznaniu jego

25

wilnej, partyzantów, a także do warszawskiego getta.

zasług jego nazwiskiem nazwano w Australii: pasmo górskie, dwie góry, rzekę, pu-

topologii.

stynię, rezerwat przyrody oraz miasteczko, a w Kanadzie – zatokę. Królowa Wiktoria

26

Znana lwowska kawiarnia, położona przy placu Akademickim 9.

przeniesienie instytutu ze Lwowa do Berlina. Na tę propozycję, złożoną przez wy-

przyznała mu tytuł szlachecki oraz odznaczyła Orderem Łaźni, Orderem św. Michała

27

Księga ta została uratowana z pożogi wojennej przez żonę Stefana

sokiej rangi oficera niemieckiego, Weigel odważnie zapytał: „czy jest możliwe, aby

i św. Jerzego oraz Komandorią Orderu Imperium Brytyjskiego.

Banacha, Łucję Banachową, a w 1972 r. ofiarowana Międzynarodowemu Centrum

dyrektorem tak ważnej instytucji w Berlinie był Polak?”. Jego pozycja była jednak

6

Matematycznemu im. Stefana Banacha.

tak ważna dla armii niemieckiej, że nie poniósł żadnych konsekwencji za tę dekla-

cych Kościuszkę w Stanach Zjednoczonych z formami uczczenia jego bohaterskich

28

rację – propozycji nie ponowiono.

czynów w Polsce (o ile w ogóle się o nich wspomina), wynik jest zdecydowanie nie-

się wręczenie przez profesora Mazura młodemu szwedzkiemu matematykowi żywej

43

korzystny dla nas. Dlaczego? No cóż – może dlatego, że ma „skazę w życiorysie” –

gęsi, gdy ten przedstawił rozwiązanie jednego z problematów z Księgi Szkockiej –

Banacha spoczywa we wspólnym grobie na Cmentarzu Łyczakowskim. Czyż nie

Uniwersał Połaniecki, a w nim stosunek do własności kościelnej.

taka bowiem była, wpisana do niej, forma nagrody.

zasługuje ono na sprowadzenie do Polski i na miejsce w Alei Zasłużonych, na któ-

7

29

rymś ze znanych polskich cmentarzy, o ile nie w Panteonie na Skałce w Krakowie?

To trochę smutne, że porównując dzisiaj skalę obchodów honorują-

Stefan Banach (1892-1945) był genialnym samoukiem. Pomimo tego,

Stefan Kaczmarz (1895-1939) – prowadził badania z zakresu algebry,

Antoni Marian Łomnicki (1881-1941) – jego zainteresowania dotyczyły
Władysław Michał Nikliborc (1889-1948) – jego osiągnięcia dotyczyły
Józef Pepis (1910-1941) – jego zainteresowania związane były z logiką
Stanisław Ruziewicz (1889-1941) – jego osiągnięcia dotyczyły teorii
Włodzimierz Stożek (1883-1941) – zajmował się teorią potencjału logaMenachem Wojdysławski (1919-1942) – jego zainteresowania dotoczyły

42

Popularnym wydarzeniem wśród matematyków (już po wojnie) stało

Von Neumann był za każdym pobytem w Polsce gościem w Kawiarni

Potwierdzeniem wysokiej pozycji polskiej matematyki w świecie jest

Po wkroczeniu Niemców do Lwowa i po zamordowaniu przez nich 25

Niemcy uważali go za Niemca. Pod koniec wojny zaproponowano mu

W tym miejscu nasuwa się kolejna smutna refleksja. Ciało Stefana

że formalnie nie ukończył studiów został w wieku 32 lat profesorem zwyczajnym

Szkockiej, biorąc udział w dyskusjach matematycznych.

Zwłaszcza, że Cmentarz Łyczakowski jest stale zawłaszczany przez ukraińskie wła-

na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wydana w 1932 roku książka „Teo-

30

dze.

ria operacji liniowych” została przetłumaczona na wszystkie najważniejsze języki

sa.

świata.
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8

Hugo Steinhaus (1887 -1972) – jego zainteresowana matematyczne i

Zostały one wydane w książce Słownik racjonalny Hugona Steinhau-

44
Urbanek M., Genialni - Lwowska Szkoła Matematyczna, Wyd. Iskry,

Warszawa 2014.

Wyjątkowo w tym miejscu piszę słowo profesor przez duże „P”, przez

szacunek dla Pana Profesora. Dla mnie i dla wielu innych uczniów Liceum im. J.
Słowackiego Pan Profesor Swadźba był i jest nauczycielem najwyższego formatu.

12

1 0 0 . R O C Z N I C A O D Z YS K A N I A N I E P O D L E G Ł O Ś C I P R Z E Z P O L S K Ę

11 LISTOPADA 2018

