
72
PROPOZYCJE i M ATERIAtY

Anna Dura

Emigracyjny księgozbiór 
Lidii i Adama Ciołkoszów

Nagroda Młodych SBP

VDAWNICT\v„
SBP





w r w
Ukończyłam Policealne Studium Księgarskie 
w Krakowie (1991) oraz studia z zakresu 
infonnacji naukowej i bibliotekoznawstwa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim (2005). Od 12 
lat pracuję w Zakładach Azotowych w Tar
nowie -  Mościcach S.A. Zainteresowania: 
literatura (od Dostojewskiego do Stasiuka), 

muzyka (od Edith Piaf do Kazika Staszewskiego), film (od M. Formana do 
L. von Triera). Lubię zwierzęta (zwłaszcza koty) oraz podróże po Polsce 
(zwłaszcza na Kujawy i Pomorze).

Anna Dura





Anna Dura

Emigration book Collection 
of Lidia and Adam Ciołkosz

in the J. Słowacki 
Municipal Public Library in Tarnów

WYDAWNICTWOФ WARSAW 2007



Anna Dura

Emigracyjny księgozbiór 
Lidii i Adama Ciołkoszów

w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im, J, Słowackiego w Tarnowie

WYDAWNICTWO

WARSZAWA 2007



Komitet Redakcyjny serii wydawniczej 
«PROPOZYCJE i MATERIAŁY»

Stanisław CZAJKA (przewodniczący). Piotr BIERCZYŃSKI,
Lucjan BILIŃSKI, Marcin DRZEWIECKI, Janina JAGIELSKA, Jerzy KRAWCZYK, 
Janusz NOWICKI (sekretarz), Ewa STACHOWSKA-MUSIAŁ, Stanisław TUREK, 

Maria WĄSIK, Andrzej ZIEMIŃSKI, Elżbieta Barbara ZYBERT

Książka Anny Dury zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę 
magisterską, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskicłi

Projekt graficzny okładki i strony tytułowej 
Wydawnictwo SBP

Redakcja techniczna i korekta 
Marta LACH

© Copyrigłit by Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

ISBN 978-83-89316-80-6

CIP - Biblioteka Narodowa 

Dura Dura
Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
J. Słowackiego w Tarnowie /  Anna Dura. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007. - 
(Propozycje i Materiały /  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 72)

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibiliotekarzy Polskich 
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, tel. (022) 827-52-96 

Warszawa 2007 r. Wyd. I. Ark. wyd. 10,00. Ark. druk. 11,5 
Łamanie: Renard HAWRYSZKO 

Druk i oprawa: MKJ druk. 15-703 Białystok, 
ul. Zwycięstwa За, tel./faks (085) 652-52-30 

e-mail; mkjdruk@wp.pI

mailto:mkjdruk@wp.pI


WSTĘP

Celem pracy jest analiza księgozbioru Adama i Lidii Ciolkoszów 
znajdującego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Sło
wackiego w Tarnowie. Księgozbiór ten został przekazany w 1998 r. -  
za pośrednictwem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Londynie -  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Tar
nowie. Pracownicy Biblioteki przystąpili do opracowywania kolekcji, 
z zamiarem szybkiego udostępnienia jej czj^elnikom. Plany te pokrzy
żowała jednak przeprowadzona w 1999 r. reforma administracyjna kra
ju, w wyniku której Tarnów utracił status miasta wojewódzkiego, a dwie 
odrębnie działające biblioteki -  wojewódzką i miejską -  przekształco
no w Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliusza Słowackiego (M BP). 
Bieżące działania odsunęły wówczas na dalszy plan prace związane 
z księgozbiorem A. i L. Ciołkoszów. Wprawdzie najcenniejsza część 
kolekcji została zaprezentowana na wystawie zorganizowanej w 2001 r. 
z okazji setnej rocznicy urodzin A. Ciołkosza [(kam), 2001], jednak po 
zakończeniu wystawy książki powróciły do magazynu Biblioteki.

Adam Ciołkosz (1901-1978) i jego żona Lidia (1902-2002), znani 
działacze Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), przez dużą część swego 
życia byli związani z Tarnowem. Stąd pochodził ojciec Adama, Kasper 
Ciołkosz, inicjator założenia w 1908 r. Miejskiej Biblioteki Naukowo- 
Literackiej im. J. Słowackiego w Tarnowie -  obecnej M BP. A. Ciołkosz 
aktywnie działał w strukturach tarnowskiego harcerstwa, a w 1928 r. 
został wybrany posłem na Sejm z okręgu tarnowskiego. L. Ciołkoszowa 
urodziła się w Tomaszowie Mazowieckim, ale dalsze jej losy związane są 
z Krakowem, gdzie studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim i gdzie 
poznała swego męża oraz z Tarnowem, w którym Ciołkoszowie miesz
kali do 1935 r. i gdzie urodził się ich syn.

A. i L. Ciołkoszowie związani byli z PPS od lat studenckich do 
końca życia. Działali w jej strukturach w dwudziestoleciu między
wojennym oraz podczas II wojny światowej, gdy przebywali w Londy
nie, aktywnie wspierając konspiracyjną działalność krajowej PPS. Kie
dy zaś Polska wskutek ustaleń konferencji jałtańskiej znalazła w sferze 
wpływów ZSRR, a tzw. legalna („koncesjonowana”) PPS połączyła się 
z Polską Partią Robotniczą tworząc PZPR, A. Ciołkosz stanął na czele 
emigracyjnej PPS, zdecydowanie przeciwstawiającej się rozwojowi sy
tuacji politycznej w kraju. Po jego śmierci przywództwo partii objęła 
L. Cłoikoszowa.

Książki odgrywały w życiu Ciołkoszów ogromną rolę, zarówno w ich 
pracy naukowej, jak i w działalności politycznej. A. Ciołkosz publiko
wał liczne artykuły na łamach czasopism, był także autorem wielu 
książek i broszur. L. Ciołkoszowa zajmowała się działalnością biblio
teczną, publicystyczną i wydawniczą.



Praca niniejsza obejmuje charakterystykę księgozbioru pod wzglę
dem zakresu tematycznego oraz zasięgów: chronologicznego, języko
wego, topograficznego i typograficznego. Na podstawie powyższej ana
lizy oraz w oparciu o dołączony do zbioru inwentarz książek, dedykacje, 
odręczne notatki i wycinki prasowe zgromadzone przez A. Ciolkosza, 
podjęłam próbę ukazania głównych zainteresowań właścicieli księgo
zbioru, jak również ich rozległych kontaktów z innymi przedstawicie
lami polskiej emigracji w latach 1939-1989.

W  wyżej wspomnianej księdze inwentarzowej zostało skatalogo
wanych blisko 5,5 tys. publikacji. Tarnowska kolekcja liczy 546 po
zycji, a więc stanowi około 10% całych zbiorów. U podstaw przekaza
nia części księgozbioru właśnie tarnowskiej bibliotece leżał wspomniany 
już fakt biograficznych powiązań A. i L. Ciołkoszów z tym miastem. 
Inna, większa część zbioru Ciołkoszów znajduje się w Bibliotece Ja
giellońskiej [(SM OL), 1998].

Kolekcję tarnowską tworzą przede wszystkim książki wydane 
w Anglii i Francji w latach 1939-1995. Duża ich część ukazała się 
w trudnych, wojennych warunkach, w niewielkim nakładzie. Wiele 
z nich od dawna nie było wznawianych, stanowią więc wartościową 
dokumentację przeszłości. Jeszcze cenniejszym aspektem kolekcji są 
dedykacje umieszczane na książkach przez znanych pisarzy i polity
ków (m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Herminię Naglerową, 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego), co nadaje wielu egzemplarzom unika
towy, indywidualny charakter.

Oprócz książek i broszur głównie o tem atyce historycznej i poli
tycznej (w tym 9 publikacji autorstwa A. Ciołkosza), tarnowska bi
blioteka otrzymała 575 numerów paryskiej „Kultury” (w tym numer 
pierwszy wydany w Rzymie), komplet numerów „Zeszytów Literac
kich” z lat 1983-1986, oraz komplet numerów kwartalnika politycz
nego „Aneks” z lat 1973-1986. Analiza zawartości tych czasopism  
niewątpliwie przyniosłaby interesujące rezultaty, jednak ze względu 
na obszerność materiału ta część kolekcji A. i L. Ciołkoszów musi 
zostać w niniejszej pracy pominięta.

Wgląd w tarnowską kolekcję daje pewne wyobrażenie o charakterze 
i profilu całości zbiorów A. i L. Ciołkoszów, jednak traktowanie tej części 
jako „próby reprezentat3^wnej” byłoby ryzykowne. Np. w tarnowskim 
księgozbiorze zdecydowanie dominują książki w języku polskim, na 546 
tytułów tylko 44 są w języku angielskim, pojedjmcze pozycje po fi'ancu- 
sku, rosyjsku i włosku. Tymczasem nawet pobieżne przejrzenie księ^  
inwentarzowej ukazuje, że w całym skatalogowanym zbiorze proporcje 
kształtują się inaczej, przy czym oprócz języków wymienionych wyżej 
występują też inne (przede wszystkim niemiecki, ale również czeski, 
hiszpański, szwedzki i in.). Również zasięg chronologiczny książek od
notowanych w inwentarzu jest szerszy (najstarsza publikacja pochodzi 
z 1863 r.). Być może ofiarodawcy przeznaczając właśnie tę część księgo
zbioru dla biblioteki tarnowskiej kierowali się preferencjami potencjal
nych czj^elników. Stąd prawdopodobnie dominacja książek w języku 
polskim, stosunkowo duży procent literatury beletrystycznej, a także 
obecność wśród autorów książek postaci związanych z Tarnowem lub 
okolicami (Jan Bielatowicz, Zdzisław Peszkowski).



Ponieważ moja praca skupia się przede wszystkim na zbiorach 
znajdujących się w M BP, jedynie porównawczo przywołując orienta
cyjne dane wynikające z inwentarza, wszelkie informacje dotyczące 
książek, jak również wnioski płynące z analizy dedykacji i notatek, 
nie mogą pretendować do rangi generalnych wniosków na temat pre
ferencji czytelniczych czy relacji towar^skich A. i L. Ciołkoszów.

Informacje o życiu i działalności A. i L. Ciołkoszów znaleźć można 
w wielu opracowaniach encyklopedycznych dotyczących XX-wiecznej 
historii Polski -  wśród najważniejszych należy wymienić publikację 
K to b y ł kim  w  Drugiej R zeczypospo lite j [Majchrowski red., 1994] 
oraz Encyklopedię polskiej emigracji i Polonii [Dopierała^red., 2003], 
jak również zbiór szkiców S ylw etk i polskich socjalistów  [Śliwa, 2000]. 
Noty biograficzne Kaspra, A. i L. Ciołkoszów zamieszczone zostały 
w najnowszej edycji wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
J. Słowackiego publikacji pt. Patroni tarnowskich ulic [Sawczyk, 2003, 
s. 36-39]. Artykuły i notatki poświęcone Ciołkoszom odnaleźć można 
również na łamach ogólnopolskich i lokalnych dzienników i czasopism, 
jak „Gazeta Wyborcza” [Smoleński, 1993; Friszke, 2002], „Rzecz
pospolita” [Garztecki, 2002], „Dziennik Polski” [(SM OL), 1998  
i 200.1], TEM I [Sterkowicz, 1995; Filip, 2003], „Tarnowskie Azo
ty” [Zychowska, 1995]. Bogatym materiałem dotyczącym działalno
ści i poglądów A. Ciołkosza jest opublikowana z okazji jego 70 uro
dzin książka A  C iołkosz: p o lityk , p isa rz , h is to ryk  socjalizm u  
[Żmigrodzki red., 1972], w której zamieszczono wypowiedzi osób 
związanych z A. Ciołkoszem na gruncie politycznym lub prywatnym. 
Wybór artykułów A. Ciołkosza z lat 1940-1978 przynosi książka Walka
0 praw dę  [Ciołkosz, 1989]. Rozległą wiedzę historyczną A. i L. Cioł
koszów ukazuje dwutomowe dzieło Z arys dziejów  socjalizm u p o lsk ie
go. Natomiast książka Spojrzenie w stecz  -  obszerny wjrwiad A. Frisz
ke z L. Ciołkoszową [Ciołkoszowa, 1995] odnosząc się do wielu  
wydarzeń i postaci znanych z kart podręczników historii, zarazem do
starcza czytelnikowi obszernych wiadomości na tem at codziennego 
życia A. i L. Ciołkoszów, ich poglądów i problemów, kontaktów towa
rzyskich, kręgu przyjaciół i przeciwników politycznych, jak również 
zainteresowań literackich oraz działalności publicystycznej. Liczne in
formacje na tem at działalności A. i L. Ciołkoszów można odnaleźć 
w publikacjach poświęconych polskiej emigracji powojennej, przede 
wszystkim w trzytomowym wydawnictwie Druga Wielka Emigracja 
1945-1990  [Friszke, Machcewicz, Habielski, 1999], ukazującym za
równo polityczne jak i kulturalno-społeczne aspekty życia emigracji, 
a opartym na szerokiej podstawie dokumentacyjnej, tj. archiwach
1 prasie emigracyjnej. Podobny charakter ma znacznie skromniejsza 
objętościowo, ale za to bogato ilustrowana publikacja Polski Londyn  
[Habielski, 2004]. Opis różnorodnych doświadczeń emigracji, jej po
glądów i dylematów polityczno-etycznych, będący zarazem przejmują
cym świadectwem jednego z jej przedstawicieli, odnaleźć można w ob
szernym wyborze artykułów Tymona Terleckiego, pisanych w latach 
czterdziestych i pięćdziesiątych X X  w., a zebranych w publikacji E m i
gracja n aszego  czasu  [Terlecki, 2003]. Należy wspomnieć również



0 książkach koncentrujących się na działalności emigracyjnej PPS, ta
kich jak m.in. P P S  na em igracji w ia tach  1945-1956  [Siwik, 1998]
1 Polskie uchodźstwo polityczne: socjaliści na em igracji w  latach 1956- 
1990  [Siwik, 2002] oraz Polska Partia Socjalistyczna na emigracji: 
1939-1965  [Stefanowski, 1996].

Ponieważ księgozbiór A. i L. Ciołkoszów przekazany tarnowskiej 
bibliotece zawiera głównie książki pisane i wydawane na emigracji, 
bardzo pomocne dla ustalenia zakresu tematycznego publikacji oraz 
analizy zbiorów pod względem typograficznym były opracowania na 
ten temat, przede wszystkim Szkice o literaturze em igracyjnej [Dani- 
lewicz-Zielińska, 1992], jak również Zanim pow stan ie panoram a : wo
bec literatury polskiej na em igracji [Lichniak, 1983], Literatura złej 
chwili dziejow ej [Kryszak, 1995], W  kręgu twórczości p isa rzy  em igra
cyjnych: studia i  szkice  [Andres red., 1999], dwutomowa Literatura 
em igracyjna 1939-1989  [Pytasz red., 1994 i 1996], a także opracowa
nia encyklopedyczne jak Le/csy/con polskiej literatury em igracyjnej [Zie
liński red., 1990] oraz M ały słownik p isa rzy  polskich na obczyźnie  
1939-1980  [Klimaszewski, red., 1992]. Wiele informacji na temat ten
dencji literackich, działalności poszczególnych pisarzy oraz oficyn wy
dawniczych zawierają publikacje z serii «Archiwum Emigracji», wyda
wane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, częściowo 
dostępne również poprzez Internet. Temat zasobów emigracyjnej do
kumentacji w bibliotekach i muzeach porusza również kustosz biblio
teki UM K, Mirosław A. Supruniuk w artykule Archiwa i kolekcje em i
gracyjne w  Polsce  [Supruniuk, 1998].

Wśród opracowań metodologicznych pomocnych przy pisaniu ni
niejszej pracy należy wymienić przede wszystkim artykuł M etoda bi- 
bliograńczna i j e j  zastosow anie  [Bednarska-Ruszajowa, 1989], szcze
gółowo przedstawiający powyższą metodę oraz wskazujący wiele 
aspektów, które należy wziąć pod uwagę analizując określony typ księ
gozbioru. Z kolei artykuł Marii Sipayłło O m etodzie  badań prowenien- 
cyjnych starych druków  [Sipayłło, 1975] zawiera szereg cennych uwag 
mających zastosowanie również przy badaniu cech postnakładowych 
nowszych zbiorów. Przydatne okazały się również artykuły i opracowa
nia dotyczące różnych księgozbiorów historycznych przechow3Avanych 
w bibliotekach publicznych lub domowych, zamieszczane na łamach 
profesjonalnych czasopism bibliotekarskich i archiwistycznych jak 
„Roczniki Biblioteczne”, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo
wej”, „Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi” i innych.

Podstawą źródłową pracy są książki z kolekcji A. i L. Ciołkoszów 
znajdujące się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarno
wie. Ich wykaz sporządziłam w oparciu o skrócony spis książek doko
nany przez pracowników biblioteki, którzy przyjęli i wstępnie opraco
wali dar, a następnie zweryfikowałam drogą autopsji oraz porównania 
z zapisami w księdze inwentarzowej przekazanej wraz ze zbiorami. 
W  celu orientacyjnego określenia profilu tematycznego zbiorów 
L. i A. Ciołkoszów odnotowanych w inwentarzu, oraz ich cech formal
nych (zasięgów: językowego, chronologicznego i topograficznego), część 
informacji z księgi inwentarzowej przeniosłam do roboczej bazy da



nych programu Microsoft Access. Utworzone rekordy zawierały 
następujące pola: nazwa autora, tytuł dzieła, język, miejsce i rok wy
dania. Icłi przetworzenie pozwoliło uzyskać odpowiedź na pytanie 
o procentowy udział w księgozbiorze dzieł w danym języku, o lata 
publikacji reprezentowane przez największą liczbę pozycji oraz o miej
scowości, w których książki zostały wydane. Ze względu na pewne 
luki w zapisach inwentarza, dane oraz oparte na nich obliczenia są 
przybliżone, pozwalają jednak na wyciągnięcie ogólnych wniosków  
o strukturze księgozbioru. Następnie wyodrębniłam z bazy wydaw
nictwa znajdujące się w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. J. Słowackiego w Tarnowie, uzupełniając dotyczące ich rekordy
0 dalsze informacje (nazwę wydawcy, opis fizyczny, szczegółowe uwa
gi dotyczące dedykacji lub innych znaków charakterystycznych). Przy 
wyborze danych do analizy oraz późniejszej interpretacji wyników za
stosowałam metodę bibliograficzną. M etoda statystyczna posłużyła 
do dokonywania obliczeń, np. procentowego udziału publikacji dane
go wydawnictwa w całym księgozbiorze. Natomiast do analizy inten
sywności udziału A. i L. Ciołkoszów w życiu emigracji i ich kontaktów 
z innymi osobami posłużyła metoda biograficzna. Zawartość księgo
zbioru zestawiłam z wypowiedziami L. Ciołkoszowej na temat poszcze
gólnych osób [Ciołkoszowa, 1 9 9 ^ , a także wypowiedziami osób znają
cych państwa Ciołkoszów (np. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) na 
ich temat. Stąd, jak również z dedykacji i notatek, płynie wniosek, że 
wiele osób, których książki znalazły się w zbiorze, było znanych Cioł- 
koszom osobiście.

Praca składa się z pięciu rozdziałów.
Rozdział M iejska Biblioteka Publiczna izn.J. Słowackiego w  Tar

nowie -  historia, działalność, zbiory -  poświęcony jest placówce, do 
której trafiły zbioiy A. i L. Ciołkoszów. Poszczególne części rozdziału 
obejmują: przegląd najważniejszych wydarzeń w blisko 100 letniej hi
storii biblioteki, opis jej obecnej struktury organizacyjnej i form dzia
łalności oraz krętką charakteiystykę najcenniejszych zbiorów.

Rozdział 2. Zycie i  praca A. i L. C iołkoszów  -  ma na celu przybliże
nie postaci darczyńców biblioteki. W  części pierwszej opisałam koleje 
ich losów oraz działalność polityczną i społeczną, głównie w powiąza
nych z PPS strukturach krajowych i emigracyjnych. Drugą część roz
działu poświęciłam aktywności pisarskiej i redakcyjnej L. i A. Ciołko
szów, natomiast trzecią — szczególnej roli książek w ich życiu prywatnym
1 zawodowym. W  części tej scharakteryzowałam również księgę inwen
tarzową zbiorów A. i L. Ciołkoszów oraz przedstawiłam wnioski wyni
kające z interpretacji zawartych w niej danych.

Rozdział 3. Zakres tem a tyczn y  księgozbioru A. i  L. C iołkoszów  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie -  
koncentruje się na analizie treści kolekcji podarowanej tarnowskiej 
bibliotece i odnosi się zarówno do problematyki poruszanej w książ
kach (zagadnienia historyczne, kulturalne, społeczne), jak również 
sposobu przedstawienia treści (opracowania naukowe, dokumenty, 
beletrystyka i inne).



Rozdział 4. Analiza zasięgów  formalnych księgozbioru -  omówiłam 
poszczególne cecliy formalne, poświęcając każdej z nich jeden podroz
dział. Analiza zasięgu językowego miała na celu ustalenie języka domi
nującego wśród zgromadzonych książek oraz narodowości autorów pu
blikacji. Analiza zasięgu chronologicznego pomogła ustalić graniczne 
daty, tj. wskazać publikację najstarszą i najnowszą oraz lata, na które 
przypada największa ilość książek w zbiorach Ciołkoszów. Zasięg topo
graficzny dotyczy geograficznego rozmieszczenia centrów edytorskich 
i procentowego udziału w księgozbiorze publikacji z poszczególnych 
krajów i miejscowości. Analiza księgozbioru pod kątem zasięgu typo
graficznego miała na celu wskazanie instytucji wydawniczych najlicz
niej reprezentowanych w księgozbiorze i charakterystykę ich profilu 
wydawniczego. Przy analizie zasięgu językowego, chronologicznego 
i topograficznego oparłam się również w pewnym stopniu na danych 
wynikających z książki inwentarzowej w celu umieszczenia wyciąga
nych wniosków w szerszym kontekście.

Rozdział 5. C echy indyw idualne k sią żek  zgrom adzonych p rze z  
A. i  L. C iołkoszów  -  obejmuje charakterystykę pieczęci oraz dedyka
cji i innych zapisów rękopiśmiennych. Ich przytoczenie oraz zestawie
nie z biografią A. i L. Ciołkoszów pozwoliło na orientacyjne określe
nie rodzaju poszczególnych znajomości oraz tego, czy wiązały się one 
wyłącznie ze współpracą zawodową, czy też miały bliższy, prywatny 
charakter.

Praca zawiera 2 tabele i 7 wykresów, indeks nazwisk wszystkich 
osób wspomnianych w tekście, aneks w postaci wykazu książek 
A. i L. Ciołkoszów, przekazanych Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
J. Słowackiego w Tarnowie oraz materiał fotograficzny, prezentujący 
niektóre z omawianych książek.

Pragnę serdecznie podziękować opiekunowi pracy Panu dr hab. 
Andrzejowi Linertowi za życzliwość i wsparcie metodologiczne, a także 
pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego 
w Tarnowie; Pani Dyrektor Janinie Kani za udostępnienie materiałów 
sprawozdawczych biblioteki. Pani Marii Sąsiadowicz -  Kierowniczce 
Działu Informacyjno-Wydawniczego -  za inspirację przy wyborze te
matu pracy oraz pomoc na etapie poszukiwań bibliograficznych. Pani 
Barbarze Sawczyk -  Kierowniczce Oddziału Starych Druków i Książki 
XIX-wiecznej za udzielenie informacji niezbędnych do napisania roz
działu o starodrukach znajdujących się w posiadaniu M BP, Pani Zofii 
Rogowskiej -  byłej Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Panu 
Tadeuszowi Trytkowi -  Kierownikowi Działu Terenowego za udziele
nie informacji o przekazaniu zbiorów L. i A. Ciołkoszów Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Tarnowie oraz o działaniach i planach związa
nych z tą kolekcją.



Rozdział 1
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

im . J . SŁOWACKIEGO W TARNOWIE -  
HISTORIA, DZIALALNOŚĆ, ZBIORY

W  rozdziale omówiona została geneza tarnowskiej bibliote
ki, okoliczności, w jakich została założona oraz jej rozwój na 
przestrzeni 97 lat istnienia. Druga część rozdziału dotyczy obec
nych podstaw organizacyjno-materialnych i bieżącej działalno
ści biblioteki, a część trzecia poświęcona jest charakterystyce 
jej najcenniejszych kolekcji.

1.1. Pow stanie i rozwój biblioteki

Idea założenia biblioteki w Tarnowie sięga pierwszej dekady 
XIX wieku, a inicjatorem tego projektu był Józef Maksymilian 
Ossoliński -  bibliofil i bibliotekarz, urodzony w 1748 r. w Woli 
Mieleckiej w pobliżu Tarnowa. Po III rozbiorze Polski doszedł 
on do wniosku, że jedynie powszechny dostęp do książek może 
uratować rodzime piśmiennictwo oraz tradycje patriotyczne. 
Wybór Tarnowa na siedzibę biblioteki uzasadnił Ossoliński 
w opracowanym w 1809 r. statucie pn. „Oryginalna Pierwiast
kowa Ustanowa Biblioteki Ossolińskich w Tarnowie”. Planowa
na biblioteka miała gromadzić przede wszystkim dzieła z zakresu 
nauki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i bibliografii. 
Jednak z nieznanych przyczyn do założenia fundacji Ossolińskich 
w Tarnowie nie doszło, a powyższy projekt został zrealizowany 
dopiero w 1817 r. we Lwowie, gdzie utworzono Zakład im. Osso
lińskich [Jaśkiewicz, 1983].

Stopniowy rozwój bibliotek publicznych na ziemiach zabo
ru austriackiego wiązał się przede wszystkim z działalnością 
Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL), które rozwinęło swą 
działalność biblioteczną również na terenie Tarnowa. W  mie
ście już wcześniej funkcjonowały biblioteki szkolne oraz czy-



teinie i wypożyczalnie różnych stowarzyszeń (np. Towarzystwa 
Kasynowego, Stowarzyszenia Gwiazda, Towarzystwa Oświa
ty Ludowej), jak  również wypożyczalnie przy księgarniach -  
nie były one jednak dostępne dla ogółu społeczeństwa. Inicja
tywa zmierzająca do utworzenia powszechnie dostępnej biblio
teki została podjęta w 1907 r. przez prezesa Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego, Kaspra Ciołkosza, który analizu
jąc przyczyny niepowodzeń wyborczych Towarzystwa, zwrócił 
uwagę na zaniedbania na polu kulturalno-oświatowym. Rozwią
zania tego problemu upatrywał w udostępnieniu społeczeństwu 
biblioteki i czytelni. Postulat poparli inni członkowie Towarzy
stwa Demokratycznego, przede wszystkim profesor gimnazjal
ny Wincenty Sikora -  ówczesny sekretarz tarnowskiego Koła 
TSL. Ponieważ w skład tego gremium wchodził również Ka
sper Ciołkosz, powyższy projekt został złożony na posiedzeniu 
Zarządu Tarnowskiego Koła TSL. W  dniu 15 maja 1908 r. pod
jęto uchwałę o założeniu biblioteki w Tarnowie. Miała ona być 
powszechnie dostępna dla społeczeństwa i gromadzić dzieła ze 
wszystkich dziedzin wiedzy, przede wszystkim w języku pol
skim. Towarzystwo Szkoły Ludowej zwróciło się do społeczeń
stwa z prośbą o ofiarowanie książek na rzecz przyszłej bibliote
ki, a jedną z pierwszych osób, które zareagowały na apel, był 
dyrektor tarnowskiego Gimnazjum, Roman Zawiliński. Jego dar 
w postaci 500 dzieł utworzył zaczątek zbiorów tarnowskiej bi
blioteki, której uroczyste otwarcie nastąpiło 7 listopada 1908 r. 
[Jaśkiewicz, 1970, s. 31-38]. Nowopowstała książnica otrzy
mała nazwę Biblioteka Miejska Literacko-Naukowa im, Ju 
liusza Słowackiego w Tarnowie. Wybór patrona wiązał się 
z rozpowszechnionym w początkach XX w. kultem poety, 
a przede wszystkim z przypadającą w roku następnym  setną 
rocznicą jego urodzin [Sąsiadowicz, 1994].

Księgozbiór biblioteki w chwili otwarcia liczył 2700 tomów 
i w ogromnej części składał się z darów. W  następnych latach 
stopniowo wyrównywały się proporcje pomiędzy darami, 
a książkami pochodzącymi z zakupu, aż do osiągnięcia prze
wagi tych ostatnich [Jaśkiewicz, 1970, s. 36-40]. Pierwszym 
kierownikiem biblioteki został Józef Pollak, doktor filozofii, li
terat, zastępca sekretarza Tarnowskiego Koła TSL. Po nim 
funkcję tę pełnili kolejno: Józef Szaflarski (1911-1913) -  germa



nista i filozof, członek Zarządu TSL  w Tarnowie, Stefan Język 
(1913-1923) — filolog klasyczny, przewodniczący Komisji Do
boru Książek w Tarnowskim Kole TSL, Andrzej Indyk (1923- 
1930) -  polonista i pedagog, M aria M adeyska (1930-1932) 
[Kania, 1998, s. 4-5].

Stopniowo biblioteka stała się jedną z przodujących w Gali
cji. Jej systematyczny rozwój został jednak przerwany przez 
I wojnę światową, w wyniku której zniszczeniu uległo 1400 to
mów, zmniejszyła się również liczba czytelników. Jednak już 
w 1915 r. biblioteka wznowiła działalność, a do końca 1918 r. 
zarówno ilość cz3Ttelników jak liczba zakupionych tomów wzro
sła dwukrotnie w stosunku do stanu z l9 1 3 r .  Na uwagę zasłu
guje fakt, iż po zakończeniu I wojny biblioteka, w ciągu swej 
historii kilkakrotnie zmieniająca lokalizację, mieściła się w byłym 
mieszkaniu Kaspra Ciołkosza w kamienicy przy Placu Kazimie
rza Wielkiego, zajmując czteiy pokoje [Jaśkiewicz, 1970, s. 54].

Podczas II wojny światowej tarnowska biblioteka, jak  wiele 
innych, została zamknięta dla publiczności, prowadziła jednak 
działalność konspiracyjną [Gołaszewski, 1970, s. 89]. W sku
tek działań wojennych utracono blisko 45% księgozbioru oraz 
całe wyposażenie lokalu. Biblioteka otwarta została ponownie 
w lutym 1945 r. Dysponowała wówczas liczbą 13,5 tys. tomów, 
a personel w początkowym okresie pracował nie pobierając 
wynagrodzenia. Ponieważ po wojnie Koło TSL  nie wznowiło 
działalności, pieczę nad Biblioteką imienia J. Słowackiego prze
jęło M uzeum Ziemi Tarnowskiej, z ramienia którego kierow
nictwo nad nią objęła dr M aria Dziama. [Rak, 1987, s. 488- 
493] Stan taki trwał do 1 stycznia 1947 r., kiedy na mocy 
„Dekretu o bibliotekach” placówka znalazła się pod opieką 
Zarządu Miasta, przyjmując nazwę Miejska Biblioteka Pu
bliczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie. W  1948 r. Bi
blioteka otrzymała własny lokal przy ul. Staszica, w którym 
mieści się do dziś. Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń 
nastąpiło 16 stycznia 1949 r. Biblioteka składała się wówczas 
z Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzie
ży, Cz3Ttelni Naukowej oraz Działu Gromadzenia i Opracowa
nia Zbiorów.

Pod kierownictwem Alfreda Hodboda (1948-1956) -  ger
manisty, filologa klasycznego i wizytatora ministerialnego,



a następnie Bronisława Jaśkiewicza (1956-1971) -  historyka, 
absolwenta UJ, biblioteka umacniała swą pozycję i zwiększała 
zasięg oddziaływania. Na terenie miasta otwarto 16 filii, orga
nizowano liczne wystawy i odczyty, a szczególnie interesujące 
formy działalności (konkursy, projekcje filmowe, zakładanie 
kółek zainteresowań) rozwinął Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
[Gołaszewski, 1970, s. 92-106]. Dynamiczny rozwój bibliote
ki na przestrzeni 60 lat jej istnienia został przedstawiony w ob
szernej publikacji pt. Z dziejów M iejskiej B iblioteki Publicz
nej im. J. Słowackiego w  Tarnowie [Jaśkiewicz, 1970], wydanej 
z okazji jubileuszu biblioteki. Książka ta  zapoczątkowała dzia
łalność wydawniczą biblioteki, kontynuowaną na szerszą skalę 
w dwóch ostatnich dekadach XX w. oraz obecnie.

W  lutym 1971 r. obowiązki dyrektora Biblioteki przejęła 
Zofia M ańkowa -  historyk, absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego. Liczba zgromadzonych woluminów powiększa
ła się sukcesywnie, podobnie jak  ilość czytelników 
(w 1975 r. biblioteka dysponowała 201 684 woluminami, 
a z jej usług korzystało 22 143 czjrtelników [Kania, 1998, s. 7].

W  1975 r. wskutek zmiany podziału administracyjnego kra
ju  Miejską Bibliotekę połączono z Biblioteką Powiatową, two
rząc Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Juliusza Słowac
kiego. W  momencie powstania Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej jej strukturę stanowiły następujące agendy: Dział 
Udostępniania (wypożyczalnia) i Czytelnia dla Dorosłych, 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział Instrukcyjno-Metodycz
ny, Administracja i Księgowość, 15 filii bibliotecznych na tere
nie Tarnowa. W e wrześniu 1982 r. dyrektorem Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej została Zofia Rogowska, zastępując peł
niącą poprzednio tę funkcję Zofię Mańkową. Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna, zachowując wszystkie zadania, jakie wy
pełniała Biblioteka M iejska w odniesieniu do czytelników 
z Tarnowa, musiała znacznie rozwinąć funkcje ponadlokalne. 
Oprócz sprawowania opieki merytorycznej nad podległymi 
placówkami oraz prowadzenia działalności szkoleniowo-instruk- 
tażowej pełniła również rolę ośrodka informacji o regionie [Ro
gowska, 1993 s. 6-7]. Na początku 1991 r. biblioteka otrzy
mała nowy lokal przy ul. Krakowskiej 4, do którego w pierwszej 
kolejności została przeniesiona Czytelnia Naukowa mieszczą



ca się od 1986 r. w budynku przy ul. Szujskiego 66. W  dniu 26 
września 1991 r. Rada M iasta Tarnowa podjęła decyzję o re
aktywowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackie
go jako placówki samorządowej. Z dniem 1 stycznia 1992 r. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna przekazała na rzecz miasta 
Dział Udostępniania dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Mło
dzieży, Dział Zbiorów Specjalnych, część Działu Gromadze
nia i Opracowania oraz wszystkie filie biblioteczne. [Rogow
ska, 1993, s. 11]. Był to początek działania Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. J. Słowackiego jako jednostki samorządowej. 
Natomiast Biblioteka Wojewódzka po wydzieleniu z niej Miej
skiej Biblioteki Publicznej funkcjonowała odrębnie do 1999 r., 
tj. do czasu, gdy przestało istnieć województwo tarnowskie. 
W tedy też jej zbiory -  w tym  księgozbiór A. i L. Ciołkoszów -  
przeszły na własność M BP.

Od chwili wyodrębnienia ze struktury Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej, tj. od 1992 r. Miejska Biblioteka Publiczna 
rozpoczęła pierwsze działania w kierunku automatyzacji pro
cesów bibliotecznych, natomiast Plan kom pleksow ej kom pu
teryzacji M B P  został zatwierdzony przez Zarząd M iasta 
w 1996 r. Już dwa lata później Biblioteka udostępniła przez 
Internet komputerowe katalogi i bazy danych oraz część wła
snych wydawnictw. Sukcesywnie wprowadzano automatyza
cję wypożyczeń w poszczególnych działach. Równocześnie wraz 
z powstaniem w Tarnowie wyższych uczelni zmieniono funk
cję biblioteki z publicznej na publiczno-akademicką [Kania, 
1999, s. 13]. Na początku 2003 r. rozpoczęto także dygitaliza- 
cję zbiorów.

W  2003 r. biblioteka obchodząca 95-lecie swego istnienia 
została odznaczona M edalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich ,,Bibliotheca Magna -  Perennisque”, przyznawanym 
„za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz roz
woju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki 
w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla S B P” [(MAB), 
2003].

Licząca obecnie niemal 100 lat Miejska Biblioteka Publicz
na im. J. Słowackiego w Tarnowie od początku swego istnienia 
stanowiła kulturalne centrum  miasta, stopniowo zwiększając 
zasięg swego oddziałjrwania i pozyskując nowych czytelników.



Tem u też celowi mają służyć działania, którym poświęcona jest 
druga część rozdziału.

1.2. Obecna struktura organizacyjna i formy działalności

Miejska Biblioteka Publiczna działa w oparciu o uchwałę 
nr X/203/99 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 
1999 r. w sprawie połączenia bibliotek publicznych w Tarno
wie i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliu
sza Słowackiego w Tarnowie. S tatut Biblioteki definiuje jej 
zadania w następujący sposób:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochro
na materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnic
twa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych 
i samokształceniowych.

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-biblio- 
graficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regio
nalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza 
dokumentujących i popularyzujących dorobek kulturalny, na
ukowy i gospodarczy regionu.

3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na ze
wnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów 
bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz 
danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

6. Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennic
twa specjalistycznego na terenie miasta.

7. Udzielanie pomocy metodycznej innym bibliotekom dzia
łającym w Tarnowie i organizowanie wymiany doświadczeń 
bibliotekarskich.

8. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popu
laryzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kul
turalnego miasta.

9. Współdziałanie z bibliotekami w zakresie określonym 
w ustawie o bibliotekach oraz innymi bibliotekami, instytucja
mi i organizacjami oświaty i kultury w celu rozwoju czytelnic
twa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych czytel
ników [Statut, 2000, § 7].



Miejska Biblioteka Publiczna zajmuje obecnie dwa lokale 
w centrum miasta, przy ul. Krakowskiej 4 oraz Staszica 6.

Przy ulicy Krakowskiej 4 obok Dyrekcji i działów administra
cyjnych mieszcząsię: Dział Komputeryzacji, Dziai Instrukcyjno- 
Metodyczny, Oddział Starych Druków i Książki XDC-wiecznej, 
Czytelnia Naukowa, oraz Dział Informacyjno-Wydawniczy wraz 
z Galerią Niebieską, tj. salą służącą do organizacji wystaw oraz 
spotkań z cz3^elnikami.

Przy ulicy Staszica 6 znajduje się Wypożyczalnia dla Doro
słych, Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych, Oddział dla 
Dzieci i Młodzieży, Oddział Książki Obcojęzycznej, Dział Gro
madzenia i Opracowania Zbiorów oraz Dział Terenowy^ peł
niący funkcje ponadlokalne w zakresie m.in. szkoleń bibliote
karzy i opracowywania pomocy metodycznych dla bibliotek 
powiatu.

Ponadto Biblioteka sprawuje nadzór mer3Ttoryczny nad je 
denastoma filiami znajdującymi się na terenie miasta. Funkcję 
dyrektora biblioteki pełni od 1992 r. Janina Kania.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego gro
madzi zbiory o charakterze uniwersalnym, tj. beletrystykę 
polską i obcą, literaturę popularnonaukową, podręczniki aka
demickie, wydawnictwa naukowe oraz roczniki czasopism. 
Biblioteka posiada również tzw. zbiory specjalne -  nazwą tą  
objęte są zarówno wydawnictwa najstarsze (rękopisy, stare dru
ki, dokumenty muzyczne i kartograficzne) jak  i najnowsze, 
wśród których można wymienić kasety magnetofonowe i wi
deo, DVD oraz bazy na CD-ROM-ach).

Rodzaj gromadzonych zbiorów zależy od specjalizacji działu 
bądź filii oraz rodzaju oferowanych usług. Czytelnia N auko
wa gromadzi przede wszystkim literaturę naukową i popular
no-naukową, W ypożyczalnia dla Dorosłych -  beletrystykę 
polską i obcą, lecz również wydawnictwa popularno-naukowe, 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży lektury szkolne, wydawnictwa 
informacyjne przeznaczone dla odpowiednich grup wieko- 
swych, p ł} ^  i kasety. Oddział Książki Obcojęzycznej posiada 
książki i czasopisma w j. angielskim, niemieckim, francuskim 
i rosyjskim, encyklopedie, słowniki, podręczniki, kasety wideo 
i magnetofonowe, a także prezencyjny zbiór książek i czaso
pism w odmiennych systemach pisma (np. arabskim, japoń-



skim i in.), Oddział Starych Druków i Książki XIX-wiecz-
nej posiada w swych zbiorach stare druki z XVI-XVIII w., rę
kopisy i varia XIX-XX w. (zbiory te omawiam szerzej w pod
rozdziale 1.З.), Dział Informacyjno-Wydawniczy gromadzi 
księgozbiór o charakterze informacyjnym (encyklopedie, bi
bliografie, słowniki), a przede wszystkim tarnoviana tj. książki, 
czasopisma i dokumenty życia społecznego dotyczące Tarno
wa i regionu. Dział Terenowy dysponuje księgozbiorem 
podręcznym o charakterze informacyjnym oraz pomocami me
todycznymi dla bibliotekarzy. Czjrtelnia Specjalistyczna gro
madzi literaturę z zakresu ekonomii, prawa, administracji rzą
dowej i samorządowej oraz ochrony środowiska. Biblioteka 
udostępnia również multimedialne bazy CD-ROM o charak
terze encyklopedycznym i edukacyjno-informacyjnym, w tym 
encyklopedie ogólne oraz dziedzinowe -  z zakresu astronomii, 
geografii, historii, prawa, literatury, muzyki i inne.

Filie gromadzą przede wszystkim książki beletrystyczne 
oraz popularno-naukowe. Dodatkowo, ze względu na specjali
zację, filia nr 2 gromadzi wydawnictwa z dziedziny historii sztu
ki, architektury i malarstwa, natomiast filie nr 8 i 12 tzw. książ
kę mówioną. Udostępnianie zbiorów we wszystkich działach 
M BP zostało całkowicie zautomatyzowane, a katalogi biblio
teki dostępne są przez sieć Internet.

Poprzez sieć internetową udostępniane są następujące bazy 
katalogowe, oparte na zakupionym w Bibliotece Narodowej 
programie MAK:
•  Katalog Książek Polskich M B P -  centralny katalog obejmu

jący tytuły książek znajdujących się w działach i filiach bi
blioteki.

•  Katalog Książek Obcojęzycznych M B P -  obok książek reje
strujący także czasopisma.

•  Katalog Książki XIX-wiecznej.
•  Katalog płyt CD.
•  Katalog książek bibliotek powiatu ziemskiego tarnowskiego, 

oraz bazy bibliograficzne, opracowywane w Dziale Informa
cyjno-Wydawniczym:
•  Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich.
•  Bibliografia M iasta Tarnowa (od 1997 r.).
•  Znani Tarnowianie (baza biograficzno-bibliograficzna).



Wszystkie bazy zaopatrzone są w indeksy umożliwiające 
wyszukiwanie książek lub artykułów wg różnych kryteriów.

Pod adresem internetowjmi http://www.biblioteka.tarman.pl 
zamieszczono informacje dotyczące historii biblioteki i jej 
zbiorów oraz wykaz działów i filii wraz z informacjami o ich 
specjalizacji i godzinach otwarcia. Biblioteka poprzez sieć na 
bieżąco informuje o organizowanych w swej siedzibie wysta
wach, konkursach, spotkaniach z czytelnikami itp. Udostępnia 
poprzez Internet również pełne teksty niektórych swoich wy
dawnictw.

Oprócz swej podstawowej funkcji, tj. udostępniania książek 
i innych materiałów bibliotecznych oraz prowadzenia usług 
informacyjnych, M B P realizuje inne formy działalności kultu
ralno-oświatowej, takie jak:
•  spotkania autorskie (w ciągu ostatnich lat zorganizowano spo

tkania m.in. z Ryszardem Kapuścińskim, Pawłem Huelle, 
Tomaszem Jastrunem ),

•  warsztaty literackie,
•  prelekcje oraz lekcje biblioteczne,
•  wystawy: plastyczne, fotograficzne, literackie, okolicznościo

we,
•  imprezy literacko-plastyczne dla dzieci,
•  seanse wideo.

Wśród ważniejszych wystaw ostatnich lat, które zostały udo
kumentowane wydanymi z tej okazji katalogami, bądz zapre
zentowane częściowo na stronie internetowej, można wymie
nić:
•  Tarnów w  książce i czasopiśmie w  zbiorach M B P  (1992),
•  Świadectwa religijności książąt Sanguszków z przełomu X IX  

iX X  w. w  zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej (1992),
•  Kaznodziejstwo i żywotopisarstwo polskie na przestrzeni wie

ków  w  zbiorach M B P  (1995),
•  Od piktogramu do alfabetu. Dzieje p ism a  (1997),
•  Patroni tarnowskich ulic (od 1998 r. odbyły się 3 edycje tej 

wystawy),
•  Ten sam duch, różne sposoby działania. Twórczość sakralna 

Stanisława i Andrzeja Westwalewiczów  (2001),
•  Krystyna Baniowska-Stąsiek. Bretania -  akwarelowy szki- 

cownik (2002),

http://www.biblioteka.tarman.pl


•  Kalevala -  fiński epos narodowy  (2003),
•  Andrzej Buchaniec i jeg o  ekslibrisy  (październik 2004).

Działalność wydawnicza biblioteki datuje się od opubliko
wanej w 1970 r. wspomnianej już książki Z dziejów M iejskiej 
Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w  Tarnowie pod 
redakcją Bronisława Jaśkiewicza. Była to zarazem najobszer
niejsza jak dotąd publikacja wydana nakładem biblioteki. Dzia
łalność wydawniczą wznowiono w latach osiemdziesiątych 
XX w., gdy Biblioteka M iejska funkcjonowała w ramach Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicznej. Najbardziej znaczące z wy
danych wówczas pozycji to 5 tomów Bibliografii wojewódz
twa tarnowskiego  za lata 1979, 1980, 1981, 1982 i 1983, 
opracowane przez M arię Sąsiadowicz. T om y Bibliografii wo

jew ództw a tarnowskiego  za lata 1992-1995 ukazały się na
kładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w latach 1993- 
1996, natomiast funkcjonująca samodzielnie od 1992 r. Miejska 
Biblioteka Publiczna wydaje począwszy od 1995 r. Bibliogra
fię M iasta Tarnowa, od 1997 r. udostępnianą również na stro
nie internetowej. Spośród licznych wydawnictw M BP, na ogół 
niewielkich objętościowo, a dotyczących głównie historii mia
sta oraz samej biblioteki i jej zbiorów, na szczególną uwagę za
sługują, cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców 
miasta: Tarnów i jeg o  okolice w  legendzie w opracowaniu Re
naty Iwaniec (2000, wyd. 2) oraz Ocalić od zapomnienia: p a 
troni tarnowskich ulic. Cz. 1: A -M  -  zbiór biogramów opra
cowanych przez B arbarę Sawczyk, M arię Sąsiadowicz oraz 
Ewę Stańczyk (2003, wyd. 2). Pełne teksty obydwu publikacji 
również dostępne są na stronie internetowej biblioteki. Ostatnie 
publikacje wydane w końcu 2004 r. to; Ocalić od zapom nie
nia: patroni tarnowskich ulic. Cz. 2: O-Z oraz Tarnowskie 
Kalendarium.

Biblioteka od lat rozwija interesujące formy zajęć dla dzieci 
i młodzieży. Do młodszych dzieci skierowana jest oferta pn. 
Biblioteczne przedszkole  (organizowane raz w tygodniu zaję
cia literacko-plastyczne, przedstawienia kukiełkowe itd.) Na
tomiast zawiązany na początku lat dziewięćdziesiątych Klub 
Młodych Autorów organizuje comiesięczne warsztaty literac
kie dla uzdolnionej młodzieży, wydaje własne pismo pt. „Aspi
racje”, będące kontynuacją wydawanego wcześniej periody



ku pt. „Kajet Artystyczno Kulturalny Tudzież (Nie) Użytecz
ny Społecznie” (KAKTUS) oraz indywidualne tomiki poetyc
kie młodych autorów.

M B P udostępniając swe zbiory, prowadząc działalność in
formacyjną i wydawniczą oraz organizując różnorodne formy 
zajęć dla różnych grup wiekowych, wszechstronnie zaspokaja 
potrzeby swych użytkowników. Jednak elem entem  stanowią
cym o indywidualności każdej biblioteki jest ta  część jej zbio
rów, które trudno znaleźć gdzie indziej.

1.3. Najcenniejsze zbiory

W  poprzednim rozdziale przedstawiłam ogólny profil zbio
rów poszczególnych działów M BP. Jest on zgodny z potrzeba
mi użytkowników i modyfikowany wraz z ich ewolucją. Jed 
nak oprócz gromadzonych na bieżąco publikacji, biblioteka 
posiada w swych zbiorach książki cenne i unikatowe. Do ta 
kich należą zgromadzone w Oddziale Starych Druków i Książ
ki XIX-wiecznej fragmenty księgozbioru rodowej Biblioteki 
książąt Sanguszków z Gumnisk oraz innych okolicznych ro
dów ziemiańskich, jak Cieleccy z Ryglic, Konopkowie z Brnia 
i Olesna, Stadniccy z Wielkiej Wsi, Zborowscy z Pogwizdowa 
i Zabowie ze Zbylitowskiej Góry. Żnalazły się one w zasobach 
biblioteki po II wojnie światowej, kiedy to decyzją wojewody 
krakowskiego ustanowione zostało M uzeum Ziemi Tarnow
skiej, mające zabezpieczyć przed zniszczeniem i rozproszeniem 
dzieła sztuki, w tym  również wyżej wymienione księgozbiory 
podworskie. Księgozbiory te, liczące ok. 30 500 woluminów, 
przechowywane były w Bibliotece M uzeum Ziemi Tarnow
skiej, gdzie w celu umożliwienia czytelnikom dostępu do nich 
utworzono niewielką czytelnię naukową [Gołaszewski, 1970, 
s. 90]. W  maju 1949 r. decyzją M inisterstwa Oświaty duża 
część zbiorów podworskich została przekazana Bibliotece 
Jagiellońskiej w Krakowie oraz Bibliotece Uniwersytetu we 
Wrocławiu. W  Tarnowie pozostały dublety poloniców XVI- 
XVIII w., dzieła z zakresu literatury, historii literatury, mono
grafie historyczne znajdujące się w czytelni, czasopisma „Bi
blioteka W arszawska” i „Tygodnik Ilustrowany” oraz inne



czasopisma, encyklopedie i słowniki, którymi nie byiy zainte
resowane Biblioteki Wrocławska i Jagiellońska; a także dzieła 
dotyczące Galicji oraz fragmenty archiwum rodowego książąt 
Sanguszków z Gumnisk. Ogółem w zbiorach tarnowskiej bi
blioteki pozostało kilkaset pozycji z kolekcji historycznej. Do 
najcenniejszych z nich należy grupa XVI-wiecznych starodru
ków, wśród których na szczególną uwagę zasługują:
•  Sta tu tyJana Łaskiego — wydane w 1506 r. w oficynie Jana 

Hallera w Krakowie. Jest to najstarszy druk znajdujący się 
w M BP [Sygn. SD 173],

•  Vitae beaiissimi Stanislai Cracoviensis Episcopi Długo
sza z 1511 r., zawierająca opis życia św. Stanisława oraz le
gendy o innych świętych patronach Polski, Węgier, Prus czy 
Śląska [Sygn. SD 111],

•  De origine e t rebus gestis  Polonorum  M arcina Kromera -  
historia Polski do 1506 r., wydana w oficynie Jana Oporina 
w Bazylei w 1568 r. [Sygn. SD 201],

•  Sarm atie Europeae descriptio  A leksandra Gwagnina 
z 1578 r., zawierające zarys geografii i historii Polski, Litwy, 
Prus, Inflant, Moskwy i Tatarii, wydane w krakowskiej ofi
cynie Macieja W irzbięty [Sygn. SD 187],

•  Gniazdo Cnoty  Bartłomieja Paprockiego z 1578 r., dzieło 
dotyczące herbów polskich, zdobione drzeworytami, wydru
kowane w krakowskiej typografii Andrzeja Piotrkowczyka 
[Sygn. SD 163],

•  Dzieła Jakuba Wujka: np. Postylla z 1580 r., pochodząca 
z poznańskiej oficyny Jana W olraba [Sygn. SD 98] oraz B i
blia, to je s t  Księgi Starego i Nowego Testam entu, wydruko
wane w 1599 r. w krakowskiej typografii Łazarza Andryso- 
wica [Sygn. SD 239].
W artość wyżej wymienionych ksiąg podnoszą ich oprawy 

wykonane ze skóry lub półskórka oraz liczne zapisy prowe- 
niencyjne (np. „Sum possessor Olbricht Przymoski Anno Do
mini 1620” na kartach wspomnianych Postylli]. Wujka), eks
librisy i superekslibrisy.

Wśród druków XVII wiecznych znajdujących się w zbio
rach M BP wyróżniają się następujące dzieła:
•  Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu Piotra Skargi wy

dane przez Andrzeja Piotrkowczyka w Krakowie w 1601 r. 
[Sygn. SD 213],



•  Zielnik herbarzem  z ięzyka  łacińskiego zowią Szymona 
Syreniusza z 1613 r. wydany w Krakowie przez Bazylego 
Skalskiego,

•  Peregrinacia abo pielgrzym owanie do Ziemiei Swiętey... 
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” z 1617 r. wydane 
w Krakowie przez Antoniego Wośińskiego [Sygn. SD 125],

•  Dworzanin Polski Łukasza Górnickiego z 1639 r., wydany 
przez Andrzeja Piotrkowczyka w Krakowie [Sygn. SD 99],

•  Thezaurus Polono-Latino-Graecus Grzegorza Knapskiego 
z 1643 r. wydany przez Franciszka Cezarego w Krakowie 
[Sygn. SD 427/1, 428/11],

•  Skład albo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey zie
m iańskiej Jakuba H aura z 1689 r. wydany przez A. Sche- 
dla w Krakowie.
Wśród druków XVIII-wiecznych przeważają zbiory akt 

prawnych, jak mowy sejmowe, prawa, statuty i inne. Do naj
cenniejszych dzieł z tego okresu można zaliczyć:
•  Głos wolny wolność ubespieczający — dzieło, którego autor

stwo przypisuje się Stanisławowi Leszczyńskiemu, należące 
do gatunku publicystyki politycznej, pochodzące z 1733 r. 
[Sygn. SD 151],

•  Wymowa i poezya dla szkó ł narodowych Grzegorza P ira
mowicza, wydane w 1792 r. w Krakowie przez drukarnię 
Szkoły Głównej Koronnej [Sygn. SD 80],

•  O sku tecznym  rad sposobie Stanisława Konarskiego z lat 
1760-1763, wydane w warszawskiej Drukarni Kolegium Pi
jarów [Sygn. SD 22-25],

•  De regnis Dalmatiae, Coratiae, Sclavoniae... Baltazara Ada
ma Kercselicha, wydane w Zagrzebiu w 1772 [Sygn. SD 
319]. Jest to jedyny w Polsce egzemplarz tego dzieła.
Szeroki zasięg chronologiczny oraz zakres tem atyczny 

starodruków pochodzących z kolekcji książąt Sanguszków i in
nych dworów szlacheckich świadczy o wszechstronnych za
interesowaniach i bibliofilskim zamiłowaniu pierwotnych wła
ścicieli księgozbiorów. Dowodem zaś rozległości kontaktów 
kulturalnych książąt Sanguszków jest ich korespondencja 
z wybitnymi osobistościami XIX i początków XX w. W  zbio
rach M BP możemy odnaleźć kolekcję 12 listów Zygmunta 
Krasińskiego do Izabeli Sanguszkowej [Marszalska, 1992],



a także listy generałów z czasów powstania listopadowego (m.in. 
Józefa Chłopickiego i Jana Skrzyneckiego) do Władysława 
Sanguszki, który również był uczestnikiem powstania. Włady
sław Sanguszko korespondował także z pisarzami, wśród któ
rych można wymienić A .Fredrę i H. Sienkiewicza.

Osobną część kolekcji stanowią druki muzyczne -  wśród nich 
utwory kompozytorów polskich i obcych od XVIII w. do lat 
trzydziestych XX w. Najliczniej reprezentowana jest włoska 
muzyka operowa i niemiecka muzyka romantyczna. [Marszal- 
ska 1995, s. 8]

W  zbiorach M B P znajdują się również dokumenty karto
graficzne (atlasy, plany, mapy) m.in. M aior Atlas Scholasti- 
cus ex tńgin ta  sex generalibus e t specialibus m appis... Jo
hanna Baptisty Homanna, wydany w 1753 r. w Norymberdze 
czy Atlas de la M onarchie Prusienne, wydany w 1788 r. 
w Londynie.

Kolekcja druków i rękopisów pochodząca z biblioteki rodo
wej książąt Sanguszków jest niewątpliwie najcenniejszą czę
ścią zbiorów M BP.

Interesujące są jednak również zbiory XX-wieczne, a wśród 
nich szczególnie godna wyróżnienia jest przekazana przez Nor
berta Lippóczy’ego (wybitnego tarnowskiego kolekcjonera 
i działacza kulturalnego) kolekcja licząca ponad 50 egz. fińskie
go eposu narodowego Kalevala  w tłumaczeniu na różne języki 
(polski, węgierski, niemiecki, estoński, słowacki, rosyjski, an
gielski i francuski). Najstarsze egzemplarze w kolekcji pochodzą 
z lat dwudziestych XX w. Zbiór ten prezentowany był również 
na wspomnianej wcześniej wystawie zorganizowanej w listo
padzie 2003 r. [Stańczyk, 2003].

Imponującym zbiorem jest również kolekcja książek prze
kazanych tarnowskiej bibliotece przez londyński Instytut Pol
ski i Muzeum im. Sikorskiego zgodnie z życzeniem L. Cioł- 
koszowej. Kolekcji tej zostaną poświęcone trzy zasadnicze 
rozdziały mojej pracy. Na uwagę zasługują jednak przede 
wszystkim sami ofiarodawcy księgozbioru -  A. i L. Ciołkoszo- 
wie, wybitni działacze polityczni i nieprzeciętni miłośnicy ksią
żek.



Rozdział 2
ŻYCIE I PRACA 

ADAMA i Ln>n CIOŁKOSZÓW

Rozdziai prezentuje szeroką działalność polityczną i spo
łeczną A. i L. Ciołkoszów oraz ich dorobek piśmienniczy. W y
kazane zostało również ogromne znaczenie książek w ich 
życiu politycznym, naukowym i prywatnym. Wszystkie trzy 
aspekty zarysowane w niniejszym rozdziale: działalność poli
tyczno-społeczna, pisarska oraz bibliofilska są ze sobą nieroze
rwalnie powiązane, każdy z rodzajów aktywności jest konse
kwencją dwóch pozostałych, stąd podział na trzy części ma 
charakter jedynie porządkowy, pozwalający niejako uwypu
klić najważniejsze osiągnięcia w każdej dziedzinie.

2.1. Działalność polityczna i społeczna

Dla lepszego zrozumienia biografii i poglądów A i L. Cioł
koszów, wskazane jest syntetyczne ukazanie historii i progra
mu PPS -  partii, z którą związani byli od lat dwudziestych 
XX w. aż do śmierci.

Polska Partia Socjalistyczna została założona w listopadzie 
1892 r. na zjeidzie socjalistów w Paryżu; głosiła hasła walki 
o niepodległość Polski oraz przemian społecznych. Wśród naj
ważniejszych działaczy partii w okresie od założenia do I woj
ny światowej należy wymienić Bolesława Limanowskiego 
(1835-1935), Edwarda Abramowskiego (1868-1918), Felik
sa Perlą (1871-1927) i Kazimierza Kelles-Krauza (1872- 
1906). Od początku swego istnienia PPS była partią wielonur- 
tową, skupiającą działaczy w różny sposób interpretujących 
zasady socjalistycznej myśli społecznej i politycznej. Partia pro
pagowała wartości patriotyczne oraz reformy socjalne, wspie
rała strajki ekonomiczne, organizowała związki zawodowe. 
Do pierwszego rozłamu doszło w 1906 r.: powstała wówczas



PPS -  Frakcja Rewolucyjna, głosząca priorytet odzyskania nie
podległości nad walką o przemiany społeczne oraz PPS -  Le
wica propagująca potrzebę współdziałania polskiego i rosyjskie
go ruchu rewolucyjnego w celu obalenia caratu. W  1918 r. 
PPS -  Lewica połączyła się z Socjaldemokracją Królestwa Pol
skiego i Litwy tworząc Komunistyczną Partię Robotniczą Pol
ski. Frakcja Rewolucyjna (opozycyjna wobec ideologii komu
nistycznej) powróciła do nazwy PPS. Podczas I wojny światowej 
i po odzyskaniu niepodległości wzrastał wpłjrw partii na życie 
polityczne kraju. PPS współtworzyła Legiony Polskie, Polską 
Organizację Wojskową, Tymczasowy Rząd Ludowy Rzeczy
pospolitej Polskiej w Lublinie oraz pierwszy po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości rząd Jędrzeja Moraczewskiego.

W  okresie międzjrwojennym PPS przeciwstawiała się za
równo rządom sanacji po przewrocie majowym (głównie z po
wodu nadmiernego skupienia władzy w ręku prezydenta oraz 
przejawów nacjonalizmu i antysemityzmu), jak  ruchowi komu
nistycznemu, w którym widziała zagrożenie dla demokracji 
poprzez narzucenie totalitarnych rządów, blokujących istnie
nie opozycji politycznej, zagrażających swobodzie dyskusji 
[Ciołkoszowa, 1995, s. 98].

Główni działacze PPS w okresie II Rzeczypospolitej to: Igna
cy Daszyński (1866-1936), Jan  Kwapiński (1885-1964), 
Herm an Lieberman (1870-1941), Tomasz Arciszewski (1877- 
1955), Kazimierz Pużak (1883-1950), Adam Pragier (1886- 
1976) i Mieczysław Niedziałkowski (1893-1940). PPS two
rzyła własne organizacje oświatowe i społeczne: Towarzystwo 
Uniwersytetu Robotniczego (TUR), Robotnicze Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci (RTPD), Czerwone Harcerstwo.

Podczas II wojny światowej PPS została formalnie rozwią
zana. Z inicjatywy m.in. T. Arciszewskiego i K. Pużaka powo
łano konspiracyjną Wolność — Równość — Niepodległość (PPS- 
W RN) w spieraną przez działający na emigracji Komitet 
Zagraniczny PPS. Natomiast działacze o orientacji komuni
stycznej utworzyli Robotniczą Partię Polskich Socjalistów, która 
w lipcu 1944 r. poparła M anifest PKW N i nawiązała współ
pracę z Polską Partią  Robotniczą. W  okresie powojennym, po 
usunięciu z PPS działaczy niechętnych współpracy z PPR, na
stąpiło połączenie obu partii w Polską Zjednoczoną Partię Ro



botniczą [Friszke, 1999, s. 79-80]. W  ten sposób PPS zakoń
czyła działanie w kraju, wznawiając je  dopiero w 1987 r. 
W  latach 1947-1987 PPS istniała na emigracji, gdzie jednym  
z najaktjrwniejszych działaczy był A. Ciołkosz.

A. Ciołkosz pochodził z rodziny o silnych tradycjach demo
kratycznych i niepodle^ościowych. Jego ojciec Kasper, peda
gog i działacz społeczny, urodził się w 1875 r. w Zręcinie (po
wiat krośnieński), uczęszczał do gimnazjum w Jaśle, a następnie 
studiował filozofię w Krakowie. Po ukończeniu studiów objął 
w tym mieście stanowisko profesora gimnazjalnego. Od mło
dości bliskie mu były działania na rzecz poprawy warunków 
życia chłopstwa — warstwy społecznej, z której sam pochodził. 
Początkowo był pod silnym wpływem działacza ludowego Jana 
Stapińskiego, a następnie działał w Polskim Stronnictwie De
mokratycznym. Jako jego prezes zainicjował działania mające 
na celu utworzenie w Tarnowie pierwszej powszechnie dostęp
nej biblioteki. Starania jego zostały uwieńczone otwarciem 
w dniu 7.11.1908 r. Biblioteki Naukowo-Literackiej im. Juliu
sza Słowackiego w Tarnowie. W  1918 r. wstąpił do Polskiej 
Partii Socjalistycznej. W  1923 r. aktywnie uczestniczył w straj
ku robotniczym, za co został poddany represjom. Podczas 
II wojny światowej organizował działalność konspiracyjną PPS 
i jej pion wojskowy. Aresztowany przez Niemców, w 1942 r. 
zginął w obozie koncentracyjnym Gross Rosen [Gładysz, 1946, 
s. 123-124]. M atka Adama, M aria z domu Idzikowska, była 
córką uczestnika powstania styczniowego z 1863 r. Kasper 
i M aria Ciołkoszowie mieli dwóch synów: Adama, urodzonego 
5 stycznia 1901 r. oraz Zbysława (późniejszego słynnego kon
struktora lotniczego).

A. Ciołkosz urodził się w Krakowie, jednak dzieciństwo 
i młodość spędził w Tarnowie, gdzie jego ojciec objął w 1903 r. 
funkcję profesora Wyższej Szkoły Realnej [Pacholczykowa, 
1978, s. 336]. Jako dziesięcioletni chłopiec A. Ciołkosz zaan
gażował się w działalność harcerską -  w 1911 r. wstąpił do 
I Drużyny Skautowej im. Zawiszy Czarnego, następnie sam 
założył I Drużynę H arcerską w Zakopanem oraz Drużynę 
im. Jana Sobieskiego w Wiedniu, gdzie przebywał wraz z rodzi
cami i bratem pędczas inwazji rosyjskiej w czasie pierwszej woj
ny światowej. [Żychowska, 1992, s. 38]. W  latach 1917-1918



pełni! funkcję komendanta Dzielnicy Tarnowskiej. Po wyzwo
leniu Polski i zjednoczeniu organizacji skautowskich wszystkich 
trzech zaborów mianowany został harcmistrzem i członkiem 
Głównej Kwatery Męskiej ZHP. W  1921 r. zapoczątkował 
w Krakowie Wolne Harcerstwo jako ruch odnowy oficjalnego 
harcerstwa. Był też redaktorem  organów prasowych tej orga
nizacji -  „Listów do Starszych Harcerzy” oraz „Płomieni”. Idea 
Wolnego Harcerstwa, zorientowana lewico-liberalnie, spotka
ła się ze zdecydowanym oporem ze strony Związku H arcer
stwa Polskiego, w którym dominowały tendencje narodowo- 
ścioworeligijne. Z drugiej strony zagrożeniem dla Wolnego 
Harcerstwa były działające w jego łonie grupy o nastawieniu 
prokomunistycznym, które w 1924 r. przekształciły W H 
w Związek Pionierów podporządkowany Związkowi Młodzie
ży Komunistycznej. [Friszke, 2003, s. 102-105]. A. Ciołkosz 
odebrał ten fakt jako dużą porażkę, nadal jednak pozostał przy
wiązany do ideologii harcerskiej i życia skautowego [Sabbat, 
1972, s. 47].

Udział w organizacji harcerskiej był dla A. Ciołkosza nie tylko 
młodzieńczą przygodą, lecz wiązał się także z aktywną walką 
o niepodległość kraju. W e wrześniu 1918 r. A. Ciołkosz zorga
nizował harcerskie Pogotowie Narodowe, które wspólnie 
z Polską Organizacją Wojskową rozbroiło garnizon austriacki 
w Tarnowie. Następnie z grupą harcerzy wyruszył do Lwowa, 
gdzie brał udział w walkach o miasto. Mając 18 lat uzyskał 
stopień oficerski. Podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył 
o Warszawę, Grodno i Wilno, gdzie został ranny w bitwie nad 
Niemnem. Latem  1920 r. brał udział w akcji plebiscjrtowej 
w Prusach Wschodnich, a w okresie poprzedzającym głosowa
nie organizował na W armii i M azurach ruch harcerski [Saw- 
czyk, 2003, s. 36]. W tedy też, za nielegalne przekroczenie gra
nicy został aresztowany przez Niemców w Kwidzyniu i po raz 
pierwszy znalazł się w celi więziennej.

W  III powstaniu śląskim w 1921 r. dowodził pociągiem pan
cernym. Za udział w bitwie o Górę Sw. Anny został odznaczo
ny Śląskim Krzyżem Waleczności [Żmigrodzki, red. s. 8]. Po 
zakończeniu działań wojennych ukończył studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę N auk Politycznych 
w Krakowie.



w  1921 г., podczas studiów w Krakowie A. Ciolkosz wstą
pił do Sekcji Akademickiej PPS i podczas pierwszego spotka
nia został wybrany przewodniczącym tej sekcji. W  spotkaniu 
uczestniczyła również Lidia Kahan, jego przyszła żona.

L. Kałian urodziła się w 1902 r. w Tomaszowie Mazowiec
kim, w zasymilowanej rodzinie pocłiodzenia żydowskiego, jako 
najstarsza z sześciorga rodzeństwa. W krótce rodzina przenio
sła się do Łodzi, gdzie Lidia uczęszczała do prywatnej polskiej 
szkoły. Mając 15 lat zainteresowała się działalnością PPS i przy
stąpiła do kółka młodzieży socjalistyczno-pepeesowskiej. N a
leżała również do tzw. Drużyn Harcerskich im. Tadeusza Ko
ściuszki, ponieważ ze względu na żydowskie pochodzenie nie 
mogła należeć do Związku Harcerstwa Polskiego. W  1920 r. 
przeprowadziła się do Krakowa, gdzie rozpoczęła studia polo
nistyczne i historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersy
tetu  Jagiellońskiego, jednocześnie zapisując się do PPS. 
W  1925 r. po uzyskaniu doktoratu L. K ahan wzięła ślub 
z A. Ciołkoszem, a w 1929 r. urodził się ich jedyny syn An
drzej.

A. Ciołkosza i L. Kahan połączyły więc wspólne zaintereso
wania, idee i cele. Socjalizm w ich rozumieniu miał być przede 
wszystkim zagwarantowaniem ,,podstawowych praw człowie
ka i obywatela (...) dla wszystkich bez wyjątku” [Ciolkosz, 
1976b, s. 103]. Dlatego też obydwoje od czasów studenckich 
włączali się w demonstracje i manifestacje, uczestniczyli w straj
kach, m.in. w wielkim strajku robotniczym zapoczątkowanym 
przez krakowskich kolejarzy w 1923 r. Obydwoje brali aktyw
ny udział w pracach Towarzystwa Uniwersytetu Robotnicze
go (TUR) — organizacji oświatowo-kulturalnej opartej o PPS, 
założonej w 1923 r. [Pilch, 1987, t. 2, s. 16, 172-173]. Lidia 
pracowała w bibliotece TUR, wygaszała odczyty oraz wykła
dy w szkołach zakładanych przez tę organizację, prowadziła 
działalność oświatową wśród kobiet, organizowała zajęcia 
z dziećmi robotników. Zarówno Lidia jak  i Adam wchodzili 
w skład Zarządu Głównego TUR. Niewielkie mieszkanie Cioł- 
koszów sąsiadujące z sekretariatem  TU R stanowiło ośrodek 
życia towarzyskiego i umysłowego młodych socjalistów krakow
skich. A. Ciołkosz wielokrotnie podkreślał, że zasadniczą sprawą 
dla pomyślnej realizacji programu PPS jest stały kontakt z ro



botnikami [Ciołkoszowa, 1995, s. 38-41]. Dlatego też często 
organizował wyjazdy do zakładów pracy w rejonie Małopol
ski, gdzie wygłaszał przemówienia dla robotników. Towarzy
szyła mu Lidia z odczytami o historii ruchu robotniczego.

A. Ciołkosz działał także w Związku Niezależnej Młodzie
ży Socjalistycznej — akademickiej organizacji ogólnopolskiej, 
utworzonej w 1922 r., zrzeszającej młodzież o poglądach socja
listycznych bez względu na podziały partyjne [Pilch, 1987, 
t. 2, s. 304]. Od 1924 r. pracował jako sekretarz redakcji kra
kowskiego socjalistycznego dziennika „Naprzód”.

W  1928 r. A. Ciołkosz startując w wyborach do Sejmu zdo
był ok. 25 tys. głosów w okręgu Tarnów -  Brzesko -  Dąbrowa 
Tarnowska -  Pilzno -  Grybów -  Gorlice, co zapewniło mu po
selski mandat. Pełnił funkcję sekretarza klubu parlam entar
nego PPS, pracował w sejmowych komisjach prawniczej i ad- 
ministracyjno-samorządowej [Żmigrodzki red., 1972, s. 8].

W  wyniku po^ębiającego się konfliktu rządu Józefa Piłsud
skiego z opozycją, w 1929 r. utworzony został Centrolew -  po
rozumienie ugrupowań lewicy i centrum, domagające się utwo
rzenia nowego rządu opartego na zaufaniu społeczeństwa. 
W  czerwcu 1930 r. zorganizowano w Krakowie Kongres Obro
ny Praw  i Wolności Ludu, natomiast we wrześniu w 21 mia
stach Polski odbyły się masowe wiece i demonstracje, podczas 
których doszło do starć z policją. Jeszcze przed czerwcowym 
Kongresem A. Ciołkosz został ciężko pobity przez bojówkę sa
nacyjną na stacji kolejowej w Krakowie [Pilch, 1987, t. 2, 
S.45].

W  odpowiedzi na Kongres i zapowiedź demonstracji Sejm 
został rozwiązany, a posłowie opozycji (wśród nich W. Witos, 
Wł. Kiernik, K. Bagiński, H. Lieberman) aresztowani i uwię
zieni w twierdzy Brześć. Wywołało to znaczne poruszenie opi
nii publicznej. Pomimo uwięzienia A. Ciołkosz w listopadzie 
1930 r. ponownie został wybrany posłem na sejm z listy Cen
trolewu, którą później unieważniono. Zwolniony z więzienia 
w grudniu 1930 r., w następnym roku wszedł w skład Central
nego Komitetu Wykonawczego PPS.

W yrok w procesie brzeskim zapadł na początku 1932 r. 
Posłów opozycji oskarżono o przygotowanie zamachu stanu 
w celu usunięcia rządu przemocą. A. Ciołkosz został skazany



na 3 lata więzienia i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Część 
oskarżonych udała się wówczas na emigrację, jednak Ciolkosz 
zdecydował się odbyć karę, by „dać świadectwo ówczesnej rze
czywistości” [Żmigrodzki red., 1972, s. 9]. Kolejno przebywał 
w więzieniach w Tarnowie, Krakowie i Wiśniczu. Został zwol
niony z więzienia w połowie 1934 r., lecz za udział w kolejnych 
demonstracjach jeszcze wiele razy stawał przed sądem.

W  latach trzydziestych Ciołkoszowie wchodzili w skład 
naczelnych władz PPS. Adam był członkiem Centralnego Ko
mitetu Wykonawczego (CKW), kierowniczego organu partii -  
od 1931 r. do uwięzienia, a następnie od zwolnienia do wybu
chu wojny. Jednocześnie kierował okręgiem tarnowskim, a od 
1935 r. stał na czele Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS 
Krakowa i ziemi krakowskiej, kierując także całą organizacją 
w Małopolsce [Pilch, 1987, t. 2, s. 167-168]. Wchodził rów
nież w skład redakcji „Światła” -  teoretycznego miesięcznika 
PPS. Lidia była członkiem Centralnego Wydziału Kobiecego 
PPS, a w 1934 r. została wybrana do Rady Naczelnej PPS. 
Oboje nadal aktywnie wspierali akcje strajkowe, w tym strajk 
okupacyjny w fabryce chemicznej „Sem perit” w Krakowie 
[Ciołkoszowa, 1995, s. 112] oraz strajk chłopski w 1937 r.

Na uwagę zasługuje szczególnie serdeczny i pełen zrozu
mienia stosunek L. i A. Ciołkoszów do robotników. Ludzie zna
jący A. Ciołkosza wielokrotnie podkreślali, że problemy robot
nicze znał nie tylko od strony literacko-teoretycznej, lecz 
również z własnego, codziennego doświadczenia. „Ciolkosz 
związany był nie z abstrakcyjnym, mitycznym ruchem, ale 
z robotnikiem. Znał życie przedmieścia i osady robotniczej; znał 
dolę robotnika, ucisk i poniewierkę, codzienną dolę proletariac
kiego życia... Zżył się i przyjaźnił zarówno z inteligentami, jak 
i z robotnikami, różnicy tu nigdy nie było” [Gross F., 1981, 
s. 150]. Dlatego też robotnicy solidaryzowali się z Lidią, gdy 
jej mąż został uwięziony w twierdzy brzeskiej, pomagali Cioł- 
koszom przewozić meble i książki przy ich przeprowadzce 
z Tarnowa do Krakowa w 1935 r., otaczali opieką małego An
drzeja Ciołkosza. Relacje te  najlepiej podsumowują słowa 
L. Ciołkoszowej: ,,Życzę każdemu demokratycznemu działa
czowi, żeby doznał w swym życiu tyle dowodów miłości i przy
wiązania, ofiarności i pomocy w nieszczęściu, jakich doznawał



mój mąż i ja, a nawet nasze dziecko, od PPS-owskich robotni
ków tarnowskich i krakowskich” [Ciołkoszowa, 1995, s. 135].

Zasadniczy zwrot w biografii L. i A. Ciołkoszów wiąże się 
z wybuchem II wojny światowej. Po ogjoszeniu mobilizacji przez 
rząd A. Cioikosz stawił się w Dowództwie Okręgu Korpusu 
w Krakowie, nie został jednak przyjęty, ponieważ wyrokiem 
brzeskim pozbawiony był praw obywatelskich. Lidia, Adam 
i Andrzej Ciołkoszowie zdążyli opuścić dom, zanim pojawiło 
się w nim Gestapo i wyruszyli pieszo do Tarnowa, skąd zamie
rzali zabrać rodziców Adama, jednak droga była już odcięta. 
Przez Wołyń przedostali się do Lwowa. Tam  Ciołkosz otrzy
mał od K. Pużaka polecenie jak  najszybszego przedostania się 
do Francji, by reprezentować wobec władz polskich tworzącą 
się w kraju podziemną PPS-W RN [Zagórski, 1971, s. 67^].

Pod koniec 1939 r. A. Ciołkosz przez Rumunię dotarł do 
Paryża, gdzie jako przedstawiciel PPS został mianowany człon
kiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (organu do
radczo-opiniodawczego Rządu). Objął także funkcję sekreta
rza Komitetu Zagranicznego PPS. W  marcu 1940 r. nawiązał 
podziemny kontakt z kierownictwem tajnej PPS-W RN  
w Warszawie. K ontakt ten  utrzymywał się przez cały okres 
wojny [Zaremba Z., 1957, s. 151-152]. Lidia z Andrzejem, 
którzy po wyruszeniu A. Ciołkosza do Rumunii udali się do 
Wilna, przedostali się do Paryża w marcu 1940 r. W  tym cza
sie, wobec zbliżającej się kapitulacji Francji powstała koniecz
ność ewakuacji władz polskich do Wielkiej Brytanii. W  czerw
cu 1940 r. Ciołkoszowie na indyjskim statku odpłynęli do Anglii. 
Kilka dni po przybyciu do Londynu Adam Ciołkosz został po
trącony przez autobus i w bardzo ciężkim, zagrażającym życiu, 
stanie znalazł się w szpitalu. Kiedy go opuścił, Ciołkoszowie 
zamieszkali w okolicach Regent’s Parku w Londynie [Ciołko
szowa, 1995, s. 166]. A. Ciołkosz podjął intensywną pracę -  
pełnił funkcje przewodniczącego komisji budżetowej Rady 
Narodowej, sekretarza Komitetu Zagranicznego PPS (w skład 
Komitetu wchodziła również L. Ciołkoszowa) i redaktora „Ro
botnika Polskiego” w Wielkiej Brytanii [Lewandowska, 1993,

' Inaczej przedstawia tę sprawę Roman Stefanowski, wediug którego Cioi
kosz otrzymał wspomniane pełnomocnictwo dopiero w Paryżu [Stefanowski, 
1996, s. 139-143].



s. 69], działał też w Zarządacłi PCK i Obywatelsl^iego Komi
tetu  Opieb:i nad Ucłiodźcami. Utrzymywał również stałą 
łączność z brytyjsl^ą Partią  Pracy (Labour Party) oraz repre
zentował PPS w międzynarodowym komitecie socjalistycz
nym.

Jali duże było znaczenie A. Ciołl^osza na emigracji świad
czy fakt, iż po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie lotni
czej prezydent Raczkiewicz zaproponował Ciołkoszowi urząd 
prezesa Rady Ministrów. Ciołkosz nie uzyskał jednak wystar
czającego poparcia Komitetu Zagranicznego PPS [Ciołkoszo- 
wa, 1995, s. 192].

Po wojnie Ciołkoszowie zdecydowali się pozostać na emi
gracji. U podstaw tej decyzji leżały przede wszystkim postano
wienia konferencji jałtańskiej (4-11.02.1945), regulujące po
wojenny układ stosunków międzynarodowych, w tym  sprawę 
granic Polski oraz dzielące Europę na strefę wpływów trzećh 
mocarstw: Wlk. Brytanii, USA i ZSRR. A. Ciołkosz zamierzał 
wykorzystać swą pozycję na emigracji oraz nawiązane podczas 
wojny kontakty z przedstawicielami Labour P arty  (m.in. 
z Denisem Healeyem, Jim em  Middletonem, Patrickiem Gor
donem W alkerem, M ary Sutherland) do działania na rzecz 
przywrócenia Polsce rzeczywistej wolności poprzez oddziały
wanie na zachodnie rządy i społeczeństwo, naświetlanie im 
sj^uacji Polski i jej praw [Friszke, 1999, s. 81-82]. W  PPS 
nastąpił ostateczny rozłam na część prokomunistyczną, wchło
niętą przez PZPR oraz odłam emigracyjny, który na zjezdzie 
w maju 1947 r. „określił linię partii na okres powojennej pracy 
na emigracji, podkreślił niepodległościowe dążenia PPS, od
rzucił uchwały jałtańskie, poparł prawo Polski do granicy na 
Odrze i Nysie” [Ciołkoszowa, 1995, s. 277].

W  latach 1947-1957 A. Ciołkosz pełnił funkcję przewodni- 
czącegoPPS [Stefanowski, 1996, s. 79-92].

W  1949 r. został wybrany członkiem Wydziału Wykonaw
czego Rady Politycznej (porozumienia PPS, SN oraz NiD) 
w Londynie. Ciołkosz pełnił w Radzie funkcję kierownika Dzia
łu Spraw Zagranicznych. Opracował wówczas szereg memo
riałów do mocarstw zachodnich, w których wykazywał koniecz
ność przywrócenia Polsce niepodległości poprzez wyzwolenie 
jej spod zależności ZSRR [Żmigrodzki red., 1972, s. 11].



w  1952 г. Ciolkoszów dotknęła osobista tragedia -  w wieku 22 
lat zmarł ich jedyny syn Andrzej, krytyk teatralny i literacki, 
tłumacz na angielski m.in. Innego świata  Gustawa Herlinga- 
Grudzińskiego. Zapomnienia o nieszczęściu szukali w jeszcze 
intensywniejszej pracy. Od czasu powstania w Monachium 
Radia Wolna Europa (1952 r.) A. i L. Ciołkoszowie byli jego 
stałymi współpracownikami.

Po osiągniętym przez generała Sosnkowskiego scaleniu obo
zu niepodległościowego Ciołkosz w 1954 r. wszedł do Egzeku
tywy Zjednoczenia Narodowego (pełniącej funkcje rządu) jako 
jej wiceprzewodniczący, a od 1956 r. przewodniczący. Ustąpił 
z tej funkcji w 1959 r., kiedy w PPS doszło do rozłamu na tle 
stosunku do władz PRL. Część działaczy, którym przewodził 
Zygmunt Zaremba widziała możliwość współpracy z rządem 
Władysława Gomułki i odbudowania PPS w kraju. Nie po
dzielający tych nadziei A. Ciołkosz wraz z żoną i grupą zwolen
ników został wydalony z partii. Utworzyli oni wówczas Cen
tralny Komitet Odbudowy PPS, stanowczo przeciwstawiający 
się wszelkiej współpracy z władzą komunistyczną [Siwik, 2002, 
s. 36-40].

W  latach 1963-1966 Ciołkosz ponownie pełnił funkcję prze
wodniczącego Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. W  tym 
charakterze przewodniczył obradom Światowego Zjazdu Pol
ski Walczącej, odbywającemu się w maju 1966 r. w Londynie. 
Oprócz tego sprawował funkcję przewodniczącego londyńskiej 
delegacji ACEN (Zgromadzenia Ujarzmionych Narodów E u
ropy). Jako przedstawiciel tej organizacji odbył wiele podróży, 
m.in. na sesje Rady Europy w Strassburgu i sesję Unii M ię
dzyparlamentarnej w Kopenhadze; wielokrotnie odwiedzał też 
emigrację polską w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Ka
nadzie. Wszędzie poruszał problem sytuacji w Polsce i dążeń 
narodowych do odzyskania niepodległości [Żmigrodzki red., 
1972, s. 12].

W  latach 1964-1977 A. Ciołkosz pełnił funkcję przewodni
czącego Centralnego Komitetu PPS, z której ustąpił dopiero 
z powodu przewlekłej choroby serca. Pomimo ciężkiej choro
by pracował do ostatnich chwil swego życia — pisał artykuły dla 
prasy i nagrywał audycje dla Radia Wolna Europa, dzielił się 
swoim doświadczeniem z Polakami przebywającymi na emi



gracji i tymi, którzy przyjeżdżali do niego z Kraju. W  1976 r. 
wspierał powstający w Kraju Komitet Obrony Robotników. Nie 
dożył jednak chwili, o którą walczył przez całe życie -  tj. upad
ku dyktatury komunistycznej w krajach Europy Wschodniej. 
Po jego śmierci 1.10.1978 r. na czele CK PPS stanęła L. Cioł- 
koszowa. Brała udział w zakończonych sukcesem pracach nad 
zjednoczeniem dwóch emigracyjnych odłamów PPS, które 
nastąpiło w 1987 r. [Siwik, 2002, s. 159]. W  tym samym roku 
reaktywowano PPS w kraju, a w 1990 r. w Warszawie odbył 
się Zjazd Zjednoczeniowy, na którym połączyły się wszystkie 
grupy PPS, a L. Ciołkoszowa została wybrana doŻ3^votnią ho
norową przewodniczącą tej partii. Wycofała jednak swoje po
parcie dla PPS po tym, jak w 1993 r. przedstawiciele tej partii 
kandydowali do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycz
nej [Ciołkoszowa, 1994а].

L. Ciołkoszowa zmarła 9.06.2002 r. w Londynie. Była 
ostatnią przedstawicielką przedwojennych władz PPS. Po
została dla wielu symbolem niepodległościowego, demo
kratycznego socjalizmu, a przede wszystkim politycznej uczci
wości, wierności zasadom i wielkiego wyczulenia na sprawy 
społeczne.

Obraz biografii L. i A. Ciołkoszów nie byłby pełny, gdyby 
nie towarzyszyło mu omówienie dorobku piśmienniczego. To 
właśnie w ich publikacjach uwidacznia się głęboka wiedza hi
storyczna, tem peram ent polemiczny, umiejętność zarówno 
analizy jak i syntezy, oparta na doskonałej znajomości wielu 
źródeł.

2.2. Publikacje

A. Ciołkosz był nie tylko wybitnym działaczem politycz
nym, lecz również historykiem i pisarzem. O tym, że ta ostat
nia dziedzina nie była jedynie uboczną gałęzią jego aktjrw- 
ności świadczy fakt, że pisarstwo to zostało docenione 
i uhonorowane przyznaną w 1978 r. przez Związek Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie nagrodą za całokształt działalności pi
sarskiej. Świadczy o tym  również rozmiar tej działalności i jej 
różnorodność.



Nie ulega wątpliwości, że kluczowe znaczenie dla rozbudze
nia zainteresowań cz3^elniczych, a następnie pisarskich A. Ciol- 
kosza miał jego dom rodzinny, a w szczególności ojciec, nauczy
ciel języka polskiego, uprawiający również twórczość literacką 
[Sawczyk, 2003, s. 34]. Pierwsze publikacje A. Ciolkosza na 
łamach czasopism wiążą się z jego działalnością harcerską. 
Twórczość harcerska obejmuje lata 1915-1924, a składają się 
na nią młodzieńcze artykuły drukowane w piśmie „Skaut” oraz 
reformatorskie próby określenia charakteru tzw. Wolnego 
Harcerstwa, wyrażone w „Listach do Starszych Harcerzy”, 
w trzech broszurach napisanych w 1921 r., zawierających kry
tykę sj^uacji w ZHP, a przede wszystkim w piśmie „Płomie
nie” -  które stanowiło organ prasowy Wolnego Harcerstwa, 
a którego A. Ciołkosz był założycielem i redaktorem. Pismo 
to — ,,nie dla młodzieży, lecz młodzieży”, jak  wyraził się jego 
twórca [Ciołkosz, 1978, s 450], propagowało pacyfizm, ideę 
zbliżenia się ze skautingiem żydowskim i ukraińskim, respek
towanie praw mniejszości narodowych, wyczulenie na krzyw
dę społeczną, poszanowanie pracy [Friszke, 2003, s. 95-99]. 
Pismo „Płomienie” istniało od 1921 do 1924 r., tj. do czasu 
rozbicia Wolnego Harcerstwa.

Dziennikarska pasja A. Ciołkosza znalazła wyraz w pracy 
w redakcjach gazet i periodyków o charakterze socjalistycz
nym. W  grudniu 1924 r. rozpoczął pracę w krakowskim dzien
niku ,,Naprzód” i kontynuował ją  aż do 1935 r., gdy pismo 
przestało istnieć. Wraz z Kazimierzem Czapińskim i Zygmun
tem  Zarembą wchodził w skład redakcji miesięcznika teore
tycznego PPS pt. „Światło”. W  latach 1929-1930 razem 
z Zygmuntem Zarem bą wydawał konspiracyjny „Biuletyn 
Informacyjny” wymierzony przeciwko obozowi sanacyjnemu 
[Ciołkoszowa, 1995, s. 60 i 77].

Redagował pismo „Robotnik” poświęcone bieżącym wyda
rzeniom w krajowym oraz międzynarodowym ruchu robotni
czym. Po wybuchu II wojny światowej wydawanie pisma było 
kontynuowane na emigracji — początkowo ukazjnval się ,,Ro
botnik Polski we Francji”, następnie „Robotnik Polski w Wiel
kiej Brytanii”. Jako redaktor „Robotnika” Ciołkosz współpra
cował z wieloma przedstawicielami polskiej lewicy politycznej, 
bardzo dobrze orientował się w sytuacji w Polsce i w znacznej



mierze kształtował polską opinię polityczną na emigracji. 
[Urbański, 1972, s. 51].

Na emigracji Ciołkosz zintensyfikował swą działalność pu
blicystyczną i redaktorską, widząc w niej sposób na zwrócenie 
uwagi opinii światowej w stronę Polski. Pisywał zarówno 
w prasie polskiej jak obcej, a jego artykuły ukazały się w 17 
językach. [Gross F., 1981, s. 152] Ze względu na swoje zainte
resowania i doświadczenia A. Ciołkosz poruszał w swych pra
cach przede wszystkim tematy historyczne i polityczne. W  prze
mówieniu odcz3^anym  z okazji przyznania mu wspomnianej 
wyżej nagrody za całokształt twórczości pisarskiej, sam autor 
dzieli swoje dokonania literackie na trzy grupy: analizy bieżą
cych sytuacji, rozprawy teoretyczne i pisarstwo historyczne.

Część artykułów i przemówień A. Ciołkosza z lat 1940-1978 
reprezentujących wszystkie wyżej wymienione grupy zebra
no w wydanej w 1983 r. i wznowionej 6 lat później obszernej 
publikacji pt. Walka o praw dę  [Aneks, poz. 62]. Dokonujący 
wyboru Witold Ryser-Szymański zaproponował własny podział 
piśmiennictwa Ciołkosza na artykuły polityczne, historyczne 
oraz recenzje, jak  jednak zauważył G. Herling-Grudziński 
w przedmowie, miało to służyć raczej wygodzie czytelników, 
gdyż w pisarstwie Ciołkosza rozgraniczenia są trudne. Zgro
madzone w Walce o praw dę  artykuły pierwotnie zamieszczo
ne były w czasopismach emigracyjnych takich jak m.in.: „Ty
dzień Polski”, „Wiadomości”, „Robotnik”, „Orzeł Biały”, 
„Zeszyty Historyczne”.

Wybór audycji radiowych A. i L. Ciołkoszów zawiera pu
blikacja Niepodległość i socjalizm 1835-1945.

Artykuły A. i L. Ciołkoszów publikowano także w takich 
pismach jak „Nowa Polska”, „W drodze”, „Teki Historycz
ne”. W  „Kulturze” A. Ciołkosz prowadził stałą rubrykę pt. 
„Notatnik socjalistyczny”, która została zawieszona przez Je 
rzego Giedroycia w 1962 r., kiedy Ciołkosz objął redakcję pi
sma „Zeszyty Informacyjno-Polityczne. Dokumenty Chwili”. 
Wydawnictwo to miało na celu dostarczanie polskiemu czytel
nikowi źródłowych tekstów dotyczących najważniejszych ak
tualnych wydarzeń i prądów w obozie komunistycznym. 
W zamyśle redaktora „Zeszyty” miały ukazywać się raz na 
pół roku, jednak udało się wydać tylko 2 tomy -  w latach 1962



i 1964. Przedmowy Ciołkosza do obydwu tomów ukazały się 
potem jako odrębne broszury pt. Od M arksa do Chruszczo- 
wa (Londyn, 1962) i Koniec monolitu  (Londyn, 1964). Cioł- 
kosz wchodził także, obok Aleksandra Bregmana, Andrzeja Sty- 
pulkowskiego i Pawła Zaremby, w skład redakcji pisma 
„Polemiki”, ukazującego się w latach 1963-1971. Pismo to za
wierało artykuły i recenzje czołowych publicystów i history
ków polskich przebywających na Zachodzie. Ich celem było 
komentowanie ukazujących się w kraju książek, publikacji 
i wypowiedzi oraz prostowanie zawartych w nich informacji 
fałszywych lub przedstawianych w sposób tendencyjny [Cioł- 
koszowa, 1995, s. 233-234].

Wiele miejsca w swych pismach poświęcił Ciołkosz współ
pracownikom i przyjaciofom z PPS. W  wydanej w 1945 r. pu
blikacji Trzy  wspomnienia  przedstawił sylwetki Mieczysława 
Niedziałkowskiego i Kazimierza Czapińskiego, zamordowa
nych w obozach hitlerowskich oraz Zygmunta Piotrowskiego, 
zmarłego w więzieniu sowieckim. Poszerzoną wersją tej publi
kacji jest wydana w 1967 r. książka Ludzie PPS, zawierająca 
szkice A. Ciołkosza z lat 1943-1961, dotyczące -  oprócz 
wspomnianych wyżej działaczy -  także I. Daszyńskiego, 
K. Kelles-Krauza, K. Pużaka i T. Arciszewskiego. Ukazało się 
również drugie wydanie tej publikacji -  rozszerzone o wspo
mnienie Ciołkosza o Adamie Pragierze oraz wspomnienie Fe
liksa Grossa o Adamie Ciołkoszu [Aneks, poz. 55].

Poza artykułami Ciołkosza rozproszonymi na łamach cza
sopism, część jego prac ukazała się w formie odrębnych bro
szur. Należą do nich:
•  Karol M arks a powstanie styczniowe, w której A. Ciołkosz 

dowodził, że ,, Przy szła Europa była dla M arksa i Engelsa 
nie do pomyślenia bez Polski niepodległej i zjednoczonej” 
[Aneks, poz. 53, s. 37];

•  Granice odwagi myślenia. M arksizm  w  interpretacji Adama  
Schaffa (Londyn, 1966), w której Ciołkosz pomimo krytycz
nego stosunku do myśli Schaffa wskazywał na prekursorski 
charakter jego wywodów [Śliwa, 2000, s. 116];

•  Moskalofilskie pojmowanie dziejów. R zecz o mowie Józefa 
Cyrankiewicza w  50-tą rocznicę odzyskania niepodległości



Polski (Lxjndyn, 1966) -  była to polemika z wygjoszoną przez 
J. Cyrankiewicza tezą o ścisłym związku Polski z rewolucją 
rosyjską 1917 r. [Śliwa, 2000, s. 118];

•  Polska wciąż na wulkanie -  publikacja odnosząca się do wy
darzeń Grudnia 1970 r., w której A. Ciołkosz podkreślił prze
łomowe znaczenie wystąpień robotniczych przeciwko partii 
komunistycznej [Aneks, poz. 57];

•  N ajw ażniejszy sprzym ierzeniec — w której Ciołkosz wyka
zywał znaczenie rosyjskich dysydentów jako siły mogącej 
skutecznie zwalczać komunizm [Ciołkosz, 1974].
Oprócz wyżej wymienionych tytułów, ukazały się także bro

szury: Socjalizm a kom unizm  [Aneks, poz. 59], Kilka słów  
wyjaśnienia w  sprawie scalenia obozu niepodległościowego  
(Londyn, 1966), Sprawa najważniejsza [Aneks, poz. 6Qi\, Kon
ferencja wJałcie 1945  (Londyn, 1975), Wanda Wasilewska. 
Dwa szkice biograńczne [Aneks, poz. 63] oraz napisana wspól
nie z generałem Tadeuszem  Pełczyńskim publikacja Opór 
zbrojny w  getcie w arszawskim  (Londyn, 1963).

Ważnym wkładem A. Ciołkosza w propagowanie wiedzy 
o Kraju był napisany przez niego rozdział poświęcony Polsce, 
zamieszczony w publikacji The Curtain Falls (Londyn, 1951) 
pod redakcją Denisa Healey a, dotyczącej partii socjalistycz
nych w krajach Europy Wschodniej. (W tarnowskim księgo
zbiorze znajduje się włoski przekład tej książki, pt. La cortina 
cade [Aneks, poz. 216]).

Znaczącą pozycją w dorobku A. Ciołkosza była publikacja 
Róża Luksem burg a rewolucja rosyjska, zawierająca przekład 
Rewolucji Rosyjskiej R. Luksemburg dokonany przez A. Cioł
kosza, jego własną rozprawę oraz polemiki Werfla i Hochfel- 
da. Należy wspomnieć, że Rewolucja rosyjska, zawierająca 
krytykę Lenina, jako jedyna z prac R. Luksemburg nie była 
publikowana w państwach komunistycznych. [Aneks, poz. 58].

Inne przekłady A. Ciołkosza to R ozm ow y ze Stalinem  Mi- 
lovana Dżilasa [Aneks, poz. 96] oraz Wielka czystka  Aleksan
dra Weissberga-Cybulskiego (Paryż, 1967).

Ciołkosz ponadto umieścił swoje przedmowy w następują
cych publikacjach: The Flam ing Border Czesława Poznań
skiego [Aneks, poz. 355], Gdynia -  from Fishing Village to 
International Port A. Hansa i A. Banesa (Londyn, 1943), So-



cjalizm na zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjali
zm u  [Aneks, poz. 408], Wolność w  niewoli W. Zagórskiego 
[Aneks, poz. 522].

Opracował następujące publikacje: Walka trwa. Świato
w y Z jazd Polski W alczącej w  Londynie w  dniach 19-21 
m aja 1966 r. (Londyn, 1968), Zakam arki historii. Wybór 
rozpraw A. Bregmana [Aneks, poz. 35], pracę zbiorową An- 
toni Gładysz. Polityk — społecznik -  p isarz -  naukowiec 
(Filadelfia, 1977).

L. Ciolkoszowa była przewodniczącą doradczej Komisji 
Wydawniczej Światowego Związku Polaków z Zagranicy 
„Swiatpol”. Organizacja ta  rozwinęła działalność wydawniczą 
w latach 1945-1947, a publikowane przez nią książki i broszu
ry miały służyć pomocą w prowadzonej przez „Światpol” pra
cy oświatowej [Danilewicz-Zielińska, 1992, s. 335]. Wśród 
oferty wydawniczej przeważała beletrystyka o tematyce histo
ry czno-patriotycznej, np. Gloria Victis E. Orzeszkowej, Stara 
Baśń  J. I. Kraszewskiego, Szar^ proch  M. Rodziewiczówny. 
W ydano historyczne książki A. Śliwińskiego Powstanie listo
padowe {Powstanie styczniowe. Prócz tego publikowano wy
dawnictwa poświęcone sprawom aktualnym, np. Kroniki Ge
neralnej Guberni W. Marcinkowskiej (Natalii Zarembiny), 
Pięć lat walki p o d  okupacją niem iecką  H. Weber, Kampania 
wrześniowa w  Polsce 1939 r. H. Piątkowskiego. W  1945 r. 
ukazał się Inform ator polski -  kompendium wiedzy o Polsce 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojny. Pracę tę sy
gnowała m.in. L. Ciołkoszowa pod pseudonimem dr Helena 
Czeremszyna. Ona też przygotowała niektóre rozdziały [Cioł
koszowa, 1995, s. 178]. Ciołkoszowa zamieszczała swoje arty
kuły również w publikowanym przez „Światpol” serwisie pra
sowym dla pism polonijnych na świecie. Artykuły te, pisane 
na podstawie podziemnych pism PPS-W RN dotyczyły sytua
cji w kraju i były później przedrukowywane przez redakcje lo
kalnych pism polonijnych.

Podobną działalność wydawniczą prowadziła Polska Infor
macja Społeczna -  Liberty Publication, z którą związani byli 
obydwoje Ciołkoszowie. Placówka ta działała w latach 1941- 
1947 i podlegała polskiemu M inisterstwu Informacji. Jej ce
lem było prowadzenie w środowisku brytyjskiej lewicy akcji



informacyjnej dotyczącej Polski, jej wkładu w działania wojen
ne, celu tych działań, sytuacji w kraju. W stępy do broszur wy
dawanych przez Liberty Publication pisali znani działacze 
Labour Party, np. P. J. Noel-Baker, Jim  Griffiths, Arthur Gre
enwood, a także sekretarz Międzynarodówki Socjalistycznej, 
Camille Huysman.

A. Ciołkosz prowadził stronę poświęconą Polsce w oficjal
nym biuletynie Międzynarodowego Wydziału Labour Party. 
L. Ciołkoszowa dbała natomiast o to, by artykuły dotyczące 
Polski ukazywały się lewicowych pismach kobiecych, np. 
w „Labour W om an”.

A. Ciołkosz wchodził do Zarządu ,,Fight for Freedom ” -  
instytucji, której celem było prowadzenie wśród niemieckich 
robotników akcji informacyjnej na tem at skutków faszyzmu 
i nacjonalizmu. Przedsięwzięciu tem u służyło również wyda
wanie publikacji dokumentujących hitlerowskie zbrodnie w róż
nych krajach. Część dotyczącą Polski przygotowywali A. Cioł
kosz i A. Pragier.

Niewątpliwie największym i najważniejszym osiągnięciem 
L. i A. Ciołkoszów była dwutomowa, a planowana na pięć to
mów praca Zarys dziejów socjalizmu polskiego. Tom pierwszy 
liczący 516 stron ukazał się w 1966 r., tom drugi o objętości 
656 stron wydano w 1972 r.

Książka przedstawia rozwój socjalizmu polskiego na tle sy
tuacji w socjalizmie międzynarodowym. Według zamierzeń au
torów Zarys dziejów  socjalizmu polskiego  miał sięgać do 
1945 r. Pracę tę  przerwała jednak śmierć A. Ciołkosza. Dwa 
wydane tomy obejmują historię rozwoju idei socjalistycznych 
oraz różnych form organizacyjnych socjalizmu na ziemiach pol
skich w okresie od powstania listopadowego do założenia PPS 
w 1892 r. Ciołkoszowie podsumowali efekty dotychczasowych 
badań nad różnymi odłamami socjalizmu oraz wprowadzili 
znaczące uzupełnienia, przybliżając praktycznie nieznane do
tychczas organizacje i stowarzyszenia, jak np. Demokracja 
XIX w. czy Wyznawcy Obowiązków Społecznych. Praca ta 
imponuje nie tylko bogactwem m ateriału historycznego, lecz 
także ędznacza się rzetelnością naukową i ścisłością sformuło
wań [Żmigrodzki, 1972, s. 69-74].



W ażną publikacją, która wypełniła ogromną lukę w stanie 
wiedzy o polskim piśmiennictwie emigracyjnym była opraco
wana przez L. Qio\k.oszovją.Publicystyka polska na emigracji 
1940-1960. Praca ta stanowiła jeden z rozdziałów wydanej pod 
redakcją T. Terleckiego Literatury polskiej na obczyźnie  
(Londyn, 1964-1965), ale została wydana również jako odręb
na książka. Ciołkoszowa starała się uwzględnić pełny wachlarz 
ukazujących się w wyżej wspomnianych latach pism i broszur 
i przedstawić opinie publicystów reprezentujących wszystkie 
opcje polityczne.

L. Ciołkoszowa była poza tym autorką broszur: Przed trzy
dziestu laty... W  rocznicę pierwszego rządu odrodzonej Polski 
niepodległej 7 listopada 1918 r. (Londyn, 1948) oraz G ene
rał Walery Wróblewski (Paryż, 1952), redaktorką powieści Ste
fanii Zahorskiej W arszawa-Lwów 1939 [Aneks, poz. 523], au
dycji radiowych Zygmunta Nowakowskiego W ieczory p o d  
dębem  [Aneks, poz. 310], monografii naukowej prof. Stani
sława Kościałkowskie go Ал Tyzenhauz  [Aneks, poz. 194 
i 195] oraz pamiętnika mówionego Мф' w iek  Aleksandra W ata 
[Aneks, poz. 478].

Działalność naukowa i publicystyczna A. i L. Ciołkoszów 
nie ograniczała się do jednej dziedziny i jednego sposobu wy
powiedzi. Ich wspólne lub indywidualne artykuły, rozprawy 
i audycje świadczyły o dużej wiedzy historycznej i znajomości 
wielu źródeł. Obydwoje brali aktywny udział w redagowaniu 
zarówno czasopism publicystycznych, jak  i opracowań nauko
wych. Dzięki znajomości języków obcych wnieśli duży wkład 
do literatury międzynarodowej, jak również przybliżyli polskim 
czytelnikom wiele istotnych prac publikowanych w Europie 
i na świecie. Pracę na tak  szeroką skalę umożliwiał i ułatwiał 
im ogromny księgozbiór i gromadzone przez lata archiwum pra
sowe.

2.3. Książki w życiu Adama i Lidii Ciołkoszów

Zarówno biografie jak  i dorobek naukowy i publicystyczny 
A. i L. Ciołkoszów mogą rzucać pewne światło na zakres i cha
rakter ich księgozbioru. Musiały się w nim znaleźć przede



wszystkim materiały niezbędne do pracy, a więc książki, bro
szury, czasopisma, a nawet ulotki i inne dokumenty życia spo
łecznego, dotyczące zarówno bieżącycti wydarzeń, jak  i opisu
jące dane zjawisko czy proces w dłuższym przedziale czasowym.

Książki, czasopisma, gazety odgrywały w życiu A. Ciołko- 
sza pierwszoplanową rolę, a jego zamiłowanie do czytania i gro
madzenia informacji datuje się od najwcześniejszych lat jego 
życia. Według świadectwa L. Ciołkoszowej, A. Ciołkosz nauczył 
się czytać „na gazetach” mając pięć lat i już wtedy marzył, aby 
„mieć gazety z całego świata” [Ciołkoszowa, 1995, s. 362].

Ilość książek i czasopism sukcesjrwnie narastała, ponieważ, 
jak twierdził G. Herling-Grudziński, Ciołkosz nie wyrzucał żad
nych gazet [Kudelski oprać. dok. elektr., 2002].

Ludzie odwiedzający Ciołkoszów w Tarnowie, Krakowie 
czy Londynie zwracali uwagę na rozmiar księgozbioru. „Gdy 
zachodziło się do jego mieszkania [w Krakowie], zastawało się 
pokój zawalony książkami, gazetami, periodykami we wszyst
kich językach, a rzecz dziwna -  Adam zawsze wiedział, gdzie 
i w którym miejscu można znaleźć potrzebny tekst, książkę, 
czy wycinek z gazety. Pochłaniał mnóstwo lektury, poinfor
mowany był zawsze o wydarzeniach w ruchu światowym, mię
dzynarodowym, równie dobrze jak  o wydarzeniach krajo
wych”. [Gross Z., 1972, s. 19].

Na uwagę zasługuje również relacja P. Smoleńskiego, dzien
nikarza ,,Gazety W yborczej”, który w 1993 r. odwiedził 
L. Ciołkoszową w Londynie: ,,Więc najpierw hall z kafelkową, 
wiktoriańską posadzką. Wąskie, strome schody prowadzące na 
piętro. W  pokoju wysoki tapczan, ciężkie biurko z rozłożonym 
rękopisem, drewniane krzesła, kwiaty, kilka starych zdjęć, nie
bieski płomyk gazowego kominka.

A przede wszystkim książki. Równo ustawione, w zniszczo
nych od czytania obwolutach, ponumerowane jak  w przedwo
jennej powiatowej bibliotece. Książki polskie, angielskie, fran
cuskie, niemieckie. L iteratura, polityka, historia. Obok 
bestsellerów opasłe dzieła przebrzmiałych autorów: tomy 
Marksa, Engelsa, rosyjskich rewolucjonistów. W  tym  domu 
książek się nie wyrzuca. W  domku przy Balmuir Gardens nie 
ma żadnych luksusów” [Smoleński, 1993, s. 12].



Część tych „ponumerowanych” książek przeszła w 1998 r. 
na własność tarnowskiej biblioteki. Do przekazanego daru do
łączono księgę inwentarzową w postaci dwóch grubych brulio
nów formatu A 4. Nie obejmuje ona całości zbiorów A. i L. 
Ciołkoszów. Jak bowiem wyjaśniła L. Ciołkoszowa w rozmo
wie z A. Friszke: ,,Po śmierci Adama za największy swój obo
wiązek uznałam uporządkowanie jego archiwum i naszej bi
blioteki. (...) Zdawałam sobie sprawę, jak ą  te  zbiory mają 
wartość dla przyszłych historyków, którzy będą badać naszą 
emigrację. (...) Archiwum zawiera ponad 100 grubych tek, obej
mujących oddzielnie korespondencję i działalność Adama, 
materiały zebrane przez nas do dalszych tomów historii socjali
zmu polskiego, katalogi artykułów Adama. Po mojej śmierci 
archiwum pozostanie w Instytucie Polskim im. gen. Sikorskie
go; biblioteka na podstawie porozumienia Instytutu z Biblio
teką Jagiellońską pojedzie do Krakowa, jako odrębny księgo
zbiór naszego imienia. (...) Archiwum zawiera też mnóstwo 
roczników prasy polskiej i obcej, zwłaszcza socjalistycznej” 
[Ciołkoszowa, 1995, s. 366-367].

Księga inwentarzowa przekazana tarnowskiej bibliotece 
wraz ze zbiorami obejmuje gównie książki, lecz także poje
dyncze zeszyty czasopism (np. „Robotnica” z 1904 r., „Pro
m ień” z 1905 r. czy wydana w Genewie w 1888 r. „Walka 
klas”) oraz druki ulotne wydawane przez PPS jeszcze pod za
borami (np. „Do społeczeństwa polskiego” z 1905 r.).

Na podstawie księgi inwentarzowej, odnotowującej poszcze
gólne egzemplarze znajdujące się w księgozbiorze, można sza
cunkowo wyznaczyć zasięg chronologiczny, terytorialny i ję 
zykowy zbiorów oraz bardzo ogólnie określić ich zakres 
tematyczny. Łącznie w księdze inwentarzowej ujętych zostało 
5429 pozycji. Liczba ta nie jest jednak równoznaczna z ilością 
odnotowanych tytułów, ponieważ w księgozbiorze znalazło się 
ok. 40 dubletów. W  paru przypadkach mamy natomiast do 
czynienia z różnymi wydaniami tego samego tytułu. Liczba po
zycji inwentarzowych nie odzwierciedla również rzeczywistej 
ilości egzemplarzy ze względu na dużą ilość pozycji wielotomo
wych (rozpiętość waha się od dwóch do dziewięciu tomów; poza 
tym  pod nr inw. 2633 odnotowano 34 tomy D zieł K. M arksa, 
a pod nr inw. 3 3 2 1 -4 5  tomów D zieł zebranych  W. I. Lenina).



Nie wszystkie pozycje wielotomowe są kompletne (brak po
szczególnych tomów również został odnotowany). Określenie 
rzeczywistej wielkości zbiorów A. i L. Ciołkoszów utrudnia rów
nież fakt, że niektóre pozycje zostały z księgi inwentarzowej 
wykreślone, a przy niektórych numerach inwentarzowych nie 
wpisano żadnych tytułów (być może zamierzano je wpisać po 
nabyciu lub odnalezieniu określonych publikacji).

Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje zagadnienia dot. 
ruchu robotniczego i partii politycznych w różnych krajach 
(Rosja, Niemcy, Wlk. Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone), 
zagadnienia związane z rozwojem komunizmu i socjalizmu, 
biografie i dzieła Równych twórców i ideologów (30 pozycji 
autorstwa K. M arksa, 25 W. I. Lenina, w tym  wspomniane 
wyżej publikacje wielotomowe, co daje łącznie 37 woluminów 
dzieł M arksa, 70 Lenina), programy i statuty partii i ugrupo
wań, publikacje poświęcone warunkom życia robotników; za
gadnienia związane z wojną, faszyzmem, zagrożeniami ze stro
ny niemieckiej i radzieckiej, dokumenty wojenne, świadectwa 
dotyczące hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zbrodni 
katyńskiej, kwestie związane z powojenną odbudową państw, 
sytuacją w Europie po wojnie (oczekiwania i prognozy a rze
czywistość), problematykę żydowską. Dominującym tem atem  
w księgozbiorze są zagadnienia związane z Polską, jej historią, 
gospodarką, sytuacją wewnętrzną, miejscem Polski w Europie 
i świecie. Dziedziny takie jak kultura czy filozofia reprezento
wane są przez znacznie mniejszą ilość publikacji. Większość 
książek ma charakter faktograficzny, wśród nich można odna
leźć wiele korespondencji, wspomnień, pamiętników.

Księgozbiór ten niewątpliwie był wykorzystywany w pracy 
naukowej, gdyż nawet po pobieżnym przejrzeniu wybranych 
artykułów A. Ciołkosza da się zauważyć, że w każdym 
z nich odwoływał się przynajmniej do paru różnych źródeł -  
nie tylko książek, lecz i artykułów prasowych, odezw, uchwał, 
przemówień — i że wiele z tych źródeł zostało odnotowane 
w jego inwentarzu.

Przeglądając księgę inwentarzową można zauważyć, że 
A. Ciołkosz gromadził nie tylko książki autorów, których po
glądy polityczno-społeczne były mu bliskie. Gromadził rów
nież -  a może przede wszystkim — książki, o których bardzo



kiytycznie wypowiadał się w swoich artykułach. Opierał się na 
wielu tekstach źródłowych, przytaczał różnorodne relacje i do
piero po ich skonfrontowaniu wyciągał wnioski. Jak bowiem 
pisał: „Dobrnięcie do prawdy wydarzeń, a więc do faktów i do 
wiążących je  z sobą związków przyczynowych, jest pierwszym 
zadaniem każdego historyka, który bierze na swój warsztat ta
kie czy inne zagadnienie. Gdzie szukać faktów? W  dokumen
tacji, w prasie, w pamiętnikach. Pamiętniki osobistości, które 
zajmowały czołowe stanowiska w życiu publicznym, stoją 
w rzędzie najważniejszych źródeł dla historyka. Trudności hi
storyka zaczynają się dopiero wtedy, gdy pamiętnikarze róż
nią się między sobą. Zadaniem historyka jest ocenić wartość 
poszczególnych świadectw, zważyć je, jednym  z nich dać wia
rę, inne odrzucić, przy czym konieczne jest uzasadnienie oce
ny” [Ciołkosz, 1971, s. 235]. Dlatego Ciołkosz zgromadził nie 
tylko prace K. M arksa i inne dzieła z zakresu marksizmu, ide
ologicznie mu bliskie [Ciołkosz, 1976 a, s. 94, 1976 b, s. 103], 
lecz również prawdopodobnie wszystkie dzieła Lenina 
i ogromną ilość książek o Leninie i interpretatorach jego my
śli -  a były to publikacje, z których treścią Ciołkosz nieustan
nie polemizował. W  księgozbiorze można znaleźć również pu
blikacje autorstwa dwóch XX-wiecznych dyktatorów: Hitlera 
i Stalina. Ich obecność najlepiej wyjaśniła L. Ciołkoszowa: 
,,Adam (...) uważał, że przeciwnika trzeba znać, aby móc go 
skutecznie zwalczać” [Ciołkoszowa, 1995, s. 98].

Ludzie, którzy osobiście zetknęli się z Ciołkoszami, wspo
minają wszechobecność książek w ich życiu: ,,Utalentowany 
mówca, choć przemawiał z tem peram entem  i namiętnością, 
miał zawsze przygotowany dokładnie plan przemówienia, za
opatrzony w wycinki prasowe, cyfry statystyczne i dane fak
tyczne. Dużo pracy poświęcał lekturze międzynarodowej lite
ratury i publicystyki politycznej, zwłaszcza socjalistycznej 
i komunistycznej” [Gross F., 1981, s. 150].

„W przerażających stosach zadrukowanego papieru znaj
dzie Ciołkosz nieomylnie ten właśnie druk czy dokument, któ
ry w danej chwili jest mu potrzebny. Z kilku czy wręcz kilku
nastu jednocześnie podejmowanych prac, wszystkie są jakimś 
magicznym sposobem doprowadzone do końca. W  pozornym 
nieładzie panuje ład (...) [Ciołkoszowie] robią wszystko sami



i robią to wśród nieprawdopodobnej ilości innej działalności. 
Sami prowadzą badania i zbierają materiały, sami sprawdzają, 
sami segregują, sami korespondują, sami robią korektę”. [M a
rek, 1972, s. 44-45].

Według świadectwa J. Żmigrodzkiego, A. Ciołkosz przygo
towując materiały do książki o polskim socjalizmie, wnikliwie 
studiował pamiętniki Lajosa Kossutha wydane w języku nie
mieckim, pomimo iż postać ta  bardzo luźno łączyła się z zasad
niczym tem atem  [Żmigrodzki, 1972, s. 74-75]. Świadectwo 
to jest najlepszą ilustracją spotykanych wielokrotnie opinii
0 wyjątkowej dbałości Ciołkosza o fakty historyczne.

Księgozbiór Ciołkoszów pełnił więc funkcję zdecydowanie 
bardziej użytkową niż estetyczną. Gromadzili książki raczej ze 
względu na ich zawartość niż cechy fizyczne, choć w pozosta
wionym przez nich księgozbiorze można odnaleźć również 
pewną ilość egzemplarzy interesujących przede wszystkim pod 
względem edytorskim. Dwa fakty przytoczone przez L. Cioł- 
koszową dobrze ilustrują stosunek A. Ciołkosza do źródeł in
formacji. Po przybyciu statkiem  do Londynu w 1940 r. 
pierwszą potrzebą Ciołkosza było zdobycie aktualnej prasy -  
wobec czego ,,poszedł szukać kiosku i nim wrócił, pociąg od
szedł” [Ciołkoszowa, 1995 s. 160]. Natomiast po zakończeniu 
wojny i cofnięciu przez władze brytyjskie uznania dla emigra
cyjnego rządu polskiego, sytuacja Ciołkoszów pogorszyła się 
do tego stopnia, że A. Ciołkosz musiał z dnia na dzień porzucić 
nałóg tytoniowy. Nie ograniczył jednak ilości kupowanych ksią
żek i prasy [Ciołkoszowa, 1995, s. 207-208].

Znacząca przewaga książek faktograficznych w księgozbio
rze nie oznacza jednak braku zainteresowania Ciołkoszów lite
raturą piękną. Żarówno sami Ciołkoszowie, jak i ludzie ich zna
jący, podkreślali duży wpływ dzieł Stefana Żeromskiego na ich 
poglądy i sposób działania. Zdaniem F. G rossa:,,Sentymenty
1 tę rzeczywistość, którą w literaturze pięknej reprezentuje 
Żeromski i Strug, Ciołkosz reprezentuje w literaturze politycz
nej” [Gross F., 1972 s. 35].

Sam Ciołkosz wśród książek, które wywarły na nim naj
większe wrażenie wymienia Żyw e kam ienie  Wacława Beren
ta [Ciołkosz, 1978, s. 453].



w  udzielonym w latach dziewięćdziesiątych XX w. wywia
dzie L. Ciolkoszowa wyznała, iż przez całe życie miała dwie 
pasje: książki i teatr. Jej preferencje czytelnicze ukształtowały 
się w latach szkolnych. Prenumerowała wówczas pismo „Rząd 
i Wojsko”, w którym główne artykuły pisywali Adam Skwier- 
czyński i Tadeusz Hołówko, znani piłsudczycy i działacze PPS. 
Kupowała również „Robotnika”, pismo, które początkowo uka
zywało się w podziemiu; a od 1918 legalnie, pod redakcją 
J. Piłsudskiego.

Do PPS zbliżyły Lidię zarówno fascynacja Piłsudskim i ru
chem niepodległościowym, jak i wyczulenie na kwestie spo
łeczne, nędzę, niesprawiedliwość. Niemały udział w kształto
waniu jej poglądów miały utwory Żeromskiego {Nagi bruk. 
Sen o szpadzie, Słowo o bandosie, Róża). Według L. Ciołko- 
szowej ,,Żeromski był dla młodzieży lewicowej szczególnie 
ważny -  wielu moich p r^ jac ió ł jego książki doprowadziły do 
P P S ”. W  1925 r. L. Ciolkoszowa obroniła pracę doktorską pt. 
„Idee społeczne w twórczości Żeromskiego”. Celem pracy było 
uzasadnienie tezy, że ,,Żeromski nie jest komunistą, a Przed
wiośnie jest wielkim ostrzeżeniem przed komunizmem i Rosją 
Sowiecką”.

Poza tym  wśród swych wczesnych zainteresowań literac
kich L. Ciolkoszowa wymienia beletrystykę: książki Wacława 
Sieroszewskiego, Andrzeja Struga, Gustawa Daniłowskiego, 
poezje Jadwigi Markowskiej czy utwory ,,o treściach społecz
nych” M arii Konopnickiej. W  młodych latach czytała również 
Szerm ierzy wolności Bolesława Limanowskiego, poza tym fa
scynowały ją  P/omienie Stanisława Brzozowskiego.

Wcześnie zetknęła się z nielegalnie wydaną przez PPS bro
szurą pt. M arks, Engels, L iebknecht a niepodległość Polski 
autorstwa towarzysza „Zawieruchy” (konspiracyjny pseudo
nim historyka i generała M ariana Kukiela). [Ciolkoszowa, 
1995, s. 22-27, 43-44].

Zarówno A. jak  i L. Ciołkoszowie gustowali również w roz
budowanych powieściach dotyczących dziejów jednej rodzi
ny lub rodu, ukazanych na tle różnorodnych warunków poli
tycznych, społecznych i obyczajowych. Wśród tych książek 
można wymienić Noce i dnie M arii Dąbrowskiej, Buddenbro- 
oków  T. M anna, a przede wszystkim Sagę Rodu Forsythów



Johna Galsworthy’ego [Tamże, s. 132-133]. Kontynuacją tej 
ostatniej powieści byia Now oczesna kom edia, której dwa 
tomy -  w języku angielskim, zniszczone od częstego czytania -  
można odnaleźć w zbiorach przekazanych tarnowskiej biblio
tece [Aneks, poz. 104 i 105].

Na podstawie analizy tytułów zawartych w książce inwenta
rzowej można stwierdzić, że księgozbiór Ciolkoszów był bardzo 
różnorodny również pod względem językowym. Nie zawsze 
ustalenie języka było możliwe -  np. wówczas gdy tytuł książki 
stanowiła nazwa własna, jak Karl M arx czy Rosa Luxem burg. 
Pewną wskazówką m o^oby tu służyć miejsce wydania, bądz 
narodowość autora. Jednak założenie, że skoro książkę wydano 
np. w Londynie, to musi być ona w języku angielskim nie wy
daje się dostatecznie przekonujące, zważywszy na chociażby 
wielką ilość książek w języku polskim wydanych poza granica
mi kraju. Również kryterium narodowości autora nie jest jedno
znaczne, ponieważ wiele książek w zbiorach Ciołkoszów stano
wią przekłady. Wśród tytułów, których język udało się ustalić, 
najwięcej jest w języku polskim (2957) oraz angielskim (1984). 
Oprócz tego w księgozbiorze znalazło się 401 pozycji w języku 
niemieckim, 182 we francuskim, 25 w rosyjskim, 24 we wło
skim oraz nieliczne publikacje w innych językach: czeskim, 
szwedzkim, portugalskim, żydowskim.

A. Ciołkosz poznał podstawy języka angielskiego będąc jesz
cze w drużynie harcerskiej, jednak aż do wyjazdu do Wlk. Bry
tanii w 1940 r. nie posługiwał się biegle tym  językiem. Później 
jednak opanował go bardzo szybko, gdyż było to niezbędnym 
warunkiem podjęcia skutecznych działań na rzecz Polski. 
Wkrótce Ciołkosz mógł już dokonywać tłumaczeń z języka 
angielskiego. Jak  już wspomniałam, tłumaczył także z języka 
niemieckiego. Znał również francuski i włoski (przemawiał 
w tym języku podczas kongresu Międzynarodówki Socjali
stycznej w Mediolanie w 1952 r. [Ciołkosz, 1967a, s. 202], 
a także język żydowski [Gross F., 1981, s. 154] oraz ukraiński 
[Ciołkoszowa, 1995, s. 147], prawdopodobnie poznał również 
rosyjski.

L. Ciołkoszowa natomiast mówiła i pisała biegle w czterech 
językach [Filip, 2003]. Poza polskim i angielskim prawdopo
dobnie był to francuski oraz niemiecki lub rosyjski.



Szeroki jest zasięg chronologiczny zgromadzonego księgo
zbioru. Najstarszym odnotowanym w nim dokumentem jest 
L ist otwarty do C. K ., Ferdynanda Lasalle’a opublikowany 
w 1863 r. Z XIX w. pochodzi jeszcze 20 innych pozycji. Nato
miast zestawienie ilości tytułów wydanych w kolejnych deka
dach XX wieku przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Zasięg chronologiczny zbiorów odnotowanych w księdze 
inwentarzowej Adama i Lidii Ciołkoszów (wiek XX)

Źródło: wykres autorski.

Z powyższego wykresu wynika, że najwięcej pozycji w księ
gozbiorze pochodzi z lat sześćdziesiątych XX w.

Nie można oczywiście utożsamiać roku wydania książki 
z datą jej wpływu do księgozbioru, niemniej jednak wykres po
zwala zaobserwować pewne tendencje, tj. wyraźny przyrost 
zbiorów w latach czterdziestych (najwięcej w 1946 r.), znaczą
cy spadek w latach pięćdziesiątych oraz ponowny wzrost w la
tach sześćdziesiątych — książki wydane w tym okresie (zwłasz
cza w latach 1966, 1967, 1968) stanowią największą część 
księgozbioru. Znamienne jest istotne obniżenie przyrostu zbio
rów po śmierci A. Ciołkosza w 1978 r. Można to tłumaczyć 
prawem arytmetyki (księgozbiór gromadzony przezjednąoso-



bę siłą rzeczy powiększa się wolniej), pogorszeniem zdrowia 
L. Ciolkoszowej w ostatnich latach jej życia, a przede wszyst
kim tym, że po śmierci męża L. Ciolkoszowa skupiła się na 
porządkowaniu istniejącego zbioru, nie zaś jego powiększaniu. 
Widać to szczególnie w latach 1979-1982, kiedy przyrost ksią
żek byl najniższy.

Najnowszymi pozycjami odnotowanymi w książce inwen
tarzowej są Proces F. Kafki opublikowany przez londyński Puls 
[Aneks, poz. 155], oraz W  poszukiw aniu  nadziei ]. Nowaka- 
Teziorańskiego, wydane nakładem  warszawskiego Czytelnika 
[Aneks, poz. 302].

Równie imponujący jak  zasięgi językowy i chronologiczny 
jest zasięg terytorialny księgozbioru. W  książce inwentarzowej 
odnaleźć można 175 miejscowości z niemal wszystkich konty
nentów. Najwięcej książek wydano w Londynie (1984), na
stępnie w Warszawie (1378), Paryżu (411), Nowym Jorku 
(232), Krakowie (182).

Można więc stwierdzić, że w ciągu długiego i wypełnionego 
pracą życia A. i L. Ciołkoszowie zgromadzili ogromny księgo
zbiór, zróżnicowany tematycznie, choć o wyraźnej przewadze 
publikacji historyczno-politycznych. Są wśród nich książki 
wydane w różnych krajach i językach, w przeciągu całego 
XX w. Ich wartość jest trudna do oszacowania. Wiele ze zgro
madzonych przez Ciołkoszów tytułów ukazało się w ogrom
nych nakładach w czasach PRL, a po 1989 r. były masowo 
wycofywane z księgarń i niektórych bibliotek. Wiele innych 
przeciwnie -  do 1989 r. mogło ukazać się tylko w tzw. drugim 
obiegu, jednak już w następnej dekadzie popyt na nie został, 
jak się zdaje, w dużej mierze zaspokojony. Niewykluczone jed
nak, że w przyszłości wartość publikacji, które obecnie trakto
wane są jako ,,przebrzmiałe” znów wzrośnie i ponownie staną 
się przedmiotem badań historyków. Na pewno zasługują one 
na szacunek i ochronę ze względu na ofiarodawców, którzy 
odegrali ogromną rolę w historii dwudziestowiecznej Polski.

Szczegółowe omówienie danych wynikających z inwenta
rza zbiorów A. i L. Ciołkoszów wykracza poza ramy tej pracy. 
Natomiast przytoczenie zasadniczych konkluzji płynących 
z powyższej analizy miało na celu zarysowanie tła, na którym 
zostanie zaprezentowana tarnowska część kolekcji Ciołkoszów.



Przeprowadzona autopsja umożliwiła uzyskanie i weryfikację 
danych formalnych, jak  również pozwoliła określić zakres te 
matyczny zbioru oraz cechy indywidualne książek, takie jak 
ich ogólny stan fizyczny (stopień zniszczenia) oraz umieszczo
ne w nich notatki, pieczęcie i dedykacje.



Rozdział 3

ZAKRES TEMATYCZNY KSIĘGOZBIORU 
ADAMA i LIDII CIOŁKOSZÓW 

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
im . J . SŁOWACKIEGO W TAIWOWIE

Kolejne trzy rozdziały mojej pracy poświęcone są analizie 
tej części zbioru A. i L. Ciołkoszów, która przekazana została 
tarnowskiej bibliotece.

Charakterystyka poszczególnych aspektów pozwoli na pew
ne porównanie części tarnowskiej z danymi wynikającymi 
z analizy księgi inwentarzowej. Na podstawie autopsji ustali
łam, że nie wszystkie pozycje przekazane tarnowskiej bibliote
ce zostały ujęte w księdze inwentarzowej. Na 530 tytułów 
w 546 woluminach przekazanych bibliotece 381 odnalazłam 
w inwentarzu. Być może pozostałe również zamierzano wpi
sać, lecz przeszkodziły tem u takie okoliczności jak  brak czasu, 
albo chwilowe wypożyczenie, czy zaginięcie książek. O przy
należności tych tytułów do omawianego zbioru świadczy jed
nak fakt ujęcia ich w spisie zatytułowanym  „Księgozbiór 
L. i A. Ciołkoszów: dar dla biblioteki”, a także różne znaki wła
snościowe w wielu książkach nie posiadających numerów in
wentarzowych (25 dedykacji dla Lidii, Adama i Andrzeja Cioł
koszów, 3 pieczęcie o treści „Księgozbiór Adam a i Lidii 
Ciołkoszów”, 4 podpisy Adama Ciołkosza oraz ekslibris An
drzeja Ciołkosza). Podana wyżej rozbieżność pomiędzy liczbą 
tytułów, a liczbą egzemplarzy wynika z faktu, że w skład księ
gozbioru wchodzi kilka pozycji wielotomowych oraz parę ko
lejnych wydań tych samych tytułów.



Jak  wspomniałam we wstępie, proporcje poszczególnych 
elementów w tarnowskim księgozbiorze kształtują się nieco 
inaczej niż w całym inwentarzu. Przede wszystkim wśród prze
kazanych książek przeważającą większość stanowią tytuły wy
dane na emigracji z tego powodu, że nie mogły ukazać się 
w kraju. Analiza tematyczna księgozbioru A. i L. Ciołkoszów 
jest w pewnym sensie skróconą historią literatury polskiej na 
obczyźnie, bowiem wśród przekazanych książek można odna
leźć tytuły reprezentujące niemal każdy z tematów porusza
nych w pisarstwie emigracyjnym. Wśród tych tematów domi
nuje problematyka związana z II wojną światową, zarówno 
działaniami na frontach i w gabinetach, jak i ich konsekwen
cjami -  tak doraźnymi, jak  i rzutującymi na sytuację niektó
rych krajów przez dziesiątki lat. Problematyka ta ujmowana 
była zarówno w surowy, dokumentalny sposób jak i przetwa
rzana literacko. Do pierwszej grupy należy zaliczyć czarne księgi 
dokumentujące straty  kultury polskiej poniesione podczas 
II wojny, relacje z frontu, świadectwa pobytu w niemieckich 
obozach, czy sowieckich łagrach, dokumentację zbrodni katyń
skiej, publikacje dotyczące rozwoju S3rtuacji w Polsce i Europie 
po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
ZSRR, reportaże dokumentujące protesty robotnicze przeciw 
władzy PRL z ich kulminacjami w latach 1956, 1970, 1980, 
umacnianie się opozycji uwieńczone powstaniem NSZZ Soli
darność oraz narodzinami III Rzeczypospolitej. Do grupy lite
rackiej zaliczyć można wiersze, opowiadania i powieści osnute 
przede wszystkim wokół doświadczeń wojennych, życia Pola
ków na emigracji, lub politycznych i społecznych warunków 
życia w PRL. Poza tym  w księgozbiorze Ciołkoszów odnaleźć 
można książki klasyków literatury: A. Mickiewicza, S. Żerom
skiego, Z. Kossak oraz publikacje z zakresu teorii literatury 
i krytyki literackiej.

Dużą część księgozbioru Ciołkoszów stanowią wydawnic
twa dotyczące historii Polski, obejmujące zarówno całokształt 
dziejów państwa, jak też wybrane okresy historyczne, bądź też 
koncentrujące się na jednym wydarzeniu. Do publikacji przed
stawiających historię Polski w ujęciu kompleksowym można 
zaliczyć Dziejową ideę państw a  polskiego  Jana Szułdrzyń- 
skiego, w której autor kreśląc losy państwa od czasów piastow



skich po odzyskanie niepodległości w XX w., udowadnia pra
wo Polski do istnienia jako państwa niezależnego od Rosji 
i Niemiec [Aneks, poz. 445]. Tysiąc lat naszej wspólnoty VJoy 
ciecha Zaleskiego obejmuje historię Polski od X w. po 1939 r. 
[Aneks, poz. 525]. Stanisław Sopicki w publikacji K rzyż  
i Orzeł Biały: rozważania z okazji M ilenium, analizuje wplj^v 
kościoła na dzieje narodu w ciągu tysiąclecia [Aneks, poz. 418]. 
Sylwetki wybitnych postaci historycznych — od Galla Anoni
ma po Józefa Wybickiego kreśli Eugeniusz Jarra  w Historii 
polskiej filozofii politycznej 966-1795  [Aneks, poz. 150]. 
Dziejów Polski od początku XVI w. po wybuch I wojny świa
towej dotyczy Zarys historii Polski Anatola Lewickiego, uzu
pełniony przez Jana Friedberga [Aneks, poz. 228]. Historię 
ustroju państwowego, organizację wojsk oraz rozwój sztuki wo
jennej omawia gen. M. Kukieł w Zarysie historii wojskowo
ści w  Polsce [Aneks, poz. 209] oraz w zbiorze studiów i szki
ców Od Wiednia do Maciejowic [Aneks, poz. 208]. Referaty 
i odczyty dotyczące historii Polski od XVII do XX w. zawarł 
Tadeusz Łepkowski w Rozw ażaniach o losach polskich  
[Aneks, poz. 241], a ewolucje form ustroju społecznego przed
stawiła Helena Orsza (Radlińska) w Dziejach społeczych Pol
ski [Aneks, poz. 320]. Polityce zagranicznej Polski w czasach 
od epoki piastowskiej po jagiellońską poświęcona jest Polityka  
polska w dziejach Europy  Jędrzeja Giertycha [Aneks, poz. 
114], a w okresie XVII-XX w. -  szkice Piotra W andycza 
Z dziejów dyplomacji [Aneks, poz. 469]. W ybranym epizo
dom z historii Polski poświęcone są książki A. Śliwińskiego Po
wstanie listopadowe [Aneks, poz. 447] i Powstanie s tycz
niowe [Aneks, poz. 448]. Różnych aspektów powstania 
styczniowego dotyczą też publikacjeJ ó ze f Piłsudski o Powsta
niu 1863  [Aneks, poz. K ulisy powstania styczniowego  
J. Giertycha [Aneks, poz. 113], Rewolucyjna demokracja  
rosyjska a powstanie styczniowe Józefa Kowalskiego [Aneks, 
poz. 200], Karol M arks a pow stanie styczniowe  A. Ciołko- 
sza [Aneks, poz. 53], Karol M ajew ski w  latach 1859-1864  
W alentyny Rudzkiej [Aneks, poz. 386]. Okres po klęsce po
wstania styczniowego do odzyskania niepodległości obejmuje 
Historia polityczna Polski 1864-1918 Henryka Wereszyckie- 
go [Aneks, poz. 481]. Zroc//a лУерос /̂е '̂/оясУ Wojciecha Wasiu-



tyńskiego poświęcone są głównie postaci Romana Dmowskie
go i jego udziałowi w rozwoju polskiej myśli politycznej [Aneks, 
poz. 477]. Inna postać związana ze Stronnictwem Narodowo- 
Demokratycznym -  Jan  Harusewicz -  przedstawiona została 
w książce Za carskich czasów i po  wyzwoleniu  napisanej 
przez syna tytułowego bohatera [Aneks, poz. 129]. Początków 
I wojny światowej dotyczą wspomnienia Michała Sokolnickie- 
go R ok czternasty  [Aneks, poz. 409].

Okres między dwiema wojnami obszernie przedstawił 
Paweł Zaremba w dwutomowym wydawnictwie Historia dwu
dziestolecia (1918-1939), będącym wyborem pogadanek ra
diowych wygłaszanych przez autora na antenie Rozgłośni Pol
skiej Radia Wolna Europa [Aneks, poz. 526]. Henryk Glass 
w publikacji W pracy i w  walce zawarł życiorysy i wypowiedzi 
szesnastu wybitnych Polaków XX w., m.in. Stefana Kardyna
ła Wyszyńskiego, J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, I. Paderew
skiego, W. Witosa [Aneks, poz. 116].

Na szczególną uwagę wśród książek historycznych zasługu
je napisana przez Władysława Pobóg-Malinowskiego obszer
na, trzytomowa Najnowsza historia polityczna Polski 1864- 
1945  [Aneks, poz. 339-341], będąca wielkim wydarzeniem 
na emigracji, a dla czytelników w kraju -  niezastąpionym źró
dłem informacji przemilczanych w powojennych podręczni
kach historii [Danilewicz-Zielińska, 1995, s. 344]. Natomiast 
chronologicznie najbliższa naszych czasów jest Najnowsza h i
storia Polski 1918-1980  Andrzeja Alberta (Wojciecha Rosz
kowskiego) [Aneks, poz. 2-3].

Analizie dwóch ważnych wydarzeń, mających miejsce 
w dwudziestoleciu międzywojennym poświęcone są książki ge
nerała W. Sikorskiego N a d  Wisłą i Wkrą -  studjum  z polsko- 
rosyjskiej wojny 1920 r. [Aneks, poz. 399] oraz Włodzimie
rza Dąbrowskiego Trzecie powstanie śląskie [Aneks, poz. 81]. 
Stosunki między Polską a jej wschodnimi sąsiadami na tle hi
storycznym zarysowane zostały w publikacji St. Kota Jerzy  
Niemirycz w  300-lecie Ugody Hadziackiej [Aneks, poz. 196] 
oraz w pracy zbiorowej Dar Polski Białorusinom, Rosjanom  
i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Św iętego  [Aneks, 
poz. 78], a stosunki między Polską a państwami zachodnimi -  
w książce J. Szułdrzyńskiego Anglia i Polska w  polityce eu



ropejskiej: studium  historyczno-polityczne [Aneks, poz. 444] 
oraz Tadeusza Piszczkowskiego Ал^'/га a Polska 1914-1939: 
w świetle dokum entów  brytyjskich  [Aneks, poz. 336].

Odrębna, choć mocno związana z poprzednią, grupa w księ
gozbiorze Ciołkoszów to biografie, autobiografie, pamiętniki 
i wspomnienia ludzi odgrywających znaczącą rolę w historii Pol
ski, bądź będących świadkami ważnych wydarzeń. Wśród nich 
są publikacje dotyczące działacza ludowego i trzykrotnego pre
miera Polski W. Witosa: W incenty Witos ja ko  człow iek i p o 
lityk  L. T. Walkowicza [Aneks, poz. 467], W incenty Witos: 
w 60-lecie Ruchu Ludowego — zawierająca referaty i prze
mówienia m.in. Stanisława Mikołajczyka, Karola Popiela, ar
tykuł Stanisława Kota, fi-agmenty mów, pism i odezw W. Wi
tosa, ważniejsze daty z jego życia i działalności [Aneks, poz. 
498] oraz autobiograficzne Moje wspomnienia  [Aneks, poz. 
500-502]. Znaczącą grupę stanowią wydawnictwa dotyczące 
J. Piłsudskiego lub zawierające wybór jego pism i wypowiedzi. 
W  grupie tej można wymienić biografię/dze/'Piłsudski 1867- 
1914  autorstwa Wł. Pobóg-Malinowskiego, niedokończone 
z powodu śmierci autora [Aneks, poz. 338], dwutomowąXro- 
nikę życia Józefa Piłsudskiego  W. Jędrzejewicza [Aneks, poz. 
152], Pisma wybrane [Aneks, poz. 335] oraz O Polsce i woj
nie J. Piłsudskiego [Aneks poz. 334], a także Wspomnienia  
żony M arszałka, Aleksandry Piłsudskiej wydane w języku 
angielskim [Aneks, poz. 331] oraz polskim [Aneks, poz. 332].

Wśród książek dotyczących wydarzeń z udziałem danej oso
by, spisanych przez zawodowych lub amatorskich biografów, 
albo też własną ręką zainteresowanego, wymienić można rów
nież następujące publikacje: Kazim ierz Sosnkowski: m y ś l — 
praca -  walka: p rzyczyn k i do monografii w opracowaniu 
Stanisława Babińskiego [Aneks, poz. 169], ovSiZ M ateriały h i
storyczne -  zbiór wypowiedzi publicznych gen. Sosnkowskie- 
go w opracowaniu J. Mateckiego [Aneks, poz. 419], ponadto 
Leon Sapieha  Kornela Krzeczunowicza [Aneks, poz. 203], 
Pam iętniki z wyborem dokum entów  i zd jęć  generała Józefa 
Hallera [Aneks, poz. 128], Od Brześcia  do „Ро/олii” Karola 
Popiela -  przywódcy Stronnictwa Pracy [Aneks, poz. 353], 
Pościg za nadzieją  Stanisława Stommy -  publikację o cha
rakterze autobiograficznym, obejmującą czasy zaborów, dwu



dziestolecia międzj^yojennego oraz okresu po II wojnie [Aneks, 
poz. 425], wspomnienia generała Stanisława Kopańskiego 
Moja służba w  W ojsku Polskim  1917-1939  [Aneks 1961, 
poz. 185], ambasadora Edwarda Raczyńskiego Od Narcyza  
Kulikowskiego do W instona Churchilla [Aneks, poz. 369 
i 370], Aleksandra Pragłowskiego Od Wiednia do Londynu  
[Aneks, poz. 361], dwutomowe Pam iętniki Wacława Lednic
kiego [Aneks, poz. 223-224], oraz niedokończony, wydany po 
śmierci autora trzeci tom 20 lat w  wolnej Polsce [Aneks, poz. 
221]. Polskich uczelni w okresie międzywojennym dotycząLe- 
genda i rzeczywistość: wspom nienia i uwagi o dwudziestu  
latach U niwersytetu Stefana Batorego w  Wilnie Wiktora 
Sukiennickiego [Aneks, poz. 430] oraz Gaudę M ater  J. Bie- 
latowicza, poświęcona Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 
[Aneks, poz. 17].

Kolejną wyróżniającą się grupę w księgozbiorze Ciołkoszów 
stanowią publikacje dotyczące II wojny światowej. Zbiór ten 
otwiera krytyczna ocena polityki prowadzonej przez Józefa 
Becka — ministra spraw zagranicznych w latach 1932-1939 
dokonana przez Stanisława Mackiewicza (Cata) w publika
cji O jedenaste j -  powiada aktor -  sztuka  je s t  skończona 
[Aneks, poz. 251].

Wśród książek przedstawiających sytuację w pierwszych 
dniach po wybuchu wojny (pisanych zarówno na bieżąco jak 
i z perspektywy czasu) można wymienić: Kam panję w rze
śniową 1939 w  Polsce Mieczysława Norwida-Neugebeu- 
era -  opartą na relacjach uczestników oraz dostępnych m ate
riałach źródłowych [Aneks, poz. 298], Kam panię wrześniową 
w  Polsce 1939  H. Piątkowskiego -  złożoną z artykułów, ogło
szonych pierwotnie w dwutygodniku Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich „Nasze Drogi” w 1941 r. [Aneks, poz. 
327], Wrzesień w  Polsce Lucjana Łagniewskiego [Aneks, poz. 
238], W rześniowym szlakiem  Jerzego Łużyca (M. Wańkowi
cza) [Aneks, poz. 248], wspomnienia Tadeusza Tomaszew
skiego B yłem  szefem  Sztabu  Obrony W arszawy w  1939 r. 
[Aneks, poz. 459], Aleksandra Bluma O broń i orły narodowe 
[Aneks, poz. 25], S. Zahorskiej Warszawa-Lwów 1939 [Aneks, 
poz. 523] oraz pracę zbiorowąiVapasc sowiecka i okupacja ziem  
wschodnich (wrzesień 1939) [Aneks, poz. 295]. Przykła



dem „relacji na gorąco” jest anonimowy D ziennik  oficera 
sztabu z rozbudowanym podtytułem: (oficera łącznikow e
go wywiadu lotniczego, przydzielonego do północnej e k s 
p o zy tu ry  szta b u  naczelnego  dow ództw a bryty jskich  sił 
pow ietrznych we Francji w  1940 r.) [Aneks, poz. 93]. For
mę pamiętników m ają również R o k  złych wróżb (1943) 
T. Katelbacha [Aneks, poz. 166] oraz Wojna w  Londynie  
1939-1945  Zygmunta Nagórskiego [Aneks, poz. 290], opi
sujące działania wojenne i polityczne z punktu widzenia pol
skiej emigracji w Wielkiej Brytanii.

Kolejny etap działań wojennych dokumentują Wojna so- 
wiecko-niemiecka  R. Wragi (J. Niezbrzyckiego) [Aneks, poz. 
511] oraz N ajlepszy sojusznik Hitlera: studium  współpracy 
niemiecko-sowieckiej 1939-1941  A. Bregmana [Aneks, poz. 
33].

Sytuację w kraju obrazuje dokument Pięc lat walki narodu 
polskiego p o d  okupacją niem iecką  H. W eber [Aneks, poz. 
480], a także powieści i opowiadania oparte na przeżyciach 
wojennych: K obiety  Stanisławy Kuszelewskiej [Aneks, poz. 
213], Dramat i O patrzność^. Garlińskiego [Aneks, poz. 109] 
oraz Ziemia pojona gniewem  S. Zahorskiej [Aneks, poz. 524]. 
Organizacji polskiego państwa podziemnego oraz współpracy 
z emigracyjnym rządem poświęcone są Wojna i konspiracja 
Z. Zaremby [Aneks, poz. 530], W .R .N .-PP S p o d  okupacją 
niem iecką  W andy Czapskiej-Jordan [Aneks, poz. 69], Wol
ność w  niewoli W. Zagórskiego [Aneks, poz. 522] oraz Story  
o f a Secret State  [Aneks, poz. 163] -  relacja Jana Karskiego, 
wysłannika Londynu z podróży do kraju [Danilewicz-Zieliń- 
ska, 1992, s. 79]. Tragedii Żydów w okresie II wojny dotyczą 
publikacje Kto ratuje jedno  życie... Kazimierza Iranka-Osmec- 
kiego [Aneks, poz. 145] oraz G etto walczy  M arka Edelmana 
[Aneks, poz. 97].

Udziałowi Polaków w wojnie na terenie Afryki Północnej 
poświęcona jest, oparta na szerokiej podstawie dokumentacyj
nej relacja Mieczysława Rygora-Słowikowskiego W  tajnej służ
bie: polski w kład  do zw ycięstw a w  Drugiej Wojnie Świato
wej [Aneks, poz. 388].

Osobny rozdział w wojennej historii Polski stanowi powsta
nie warszawskie. W  zbiorach Ciołkoszów tem at ten pojawia się



w książkach Tadeusza Żenczykowskiego Sam otny bój War
szaw y  [Aneks, poz. 543], Janusza K. Zavjodnego Nothing but 
honour: the story o f  the Warsaw Uprising, 1944 [Aneks, 
poz. 532], Jana M. CiechanowskiegoРои^в^ал/е warszawskie: 
zarys podłoża politycznego i dyplom atycznego, analizującej 
przyczyny, które doprowadziły do podjęcia decyzji o rozpoczę
ciu powstania [Aneks, poz. 52], Jana OstaszewskiegoPowsfa- 
nie warszawskie  -  publikacji napisanej w 5 miesięcy po wy
buchu powstania i zaktualizowanej dwa lata później na 
podstawie dostępnych materiałów [Aneks, poz. 322]. Relacją 
powstańca jest Wicher wolności: dziennik powstańca  W. Za
górskiego, przedstawiciela podziemnej PPS-W RN [Aneks, poz. 
521]. Organizacji polskiego ruchu oporu oraz udziałowi Armii 
Krajowej w powstaniu warszawskim poświęcone są książki 
S. Korbońskiego W  imieniu Rzeczypospolitej [Aneks, poz. 188] 
oraz Polskie państwo podziem ne  [Aneks, poz. 186]. Natomiast 
D ni walczącej W arszaw y  W ładysława Bartoszewskiego, 
to publikacja oparta na cyklu 67 audycji dokumentalnych 
poświęconych przebiegowi powstania, prowadzonych przez 
autora w 1981 r. w programie III Polskiego Radia [Aneks, 
poz. 13].

Stanisław Kluz w książce W potrzasku dziejowym: W IN  na 
szlaku Armii Krajowej, podejmuje próbę przedstawienia historii 
Polskiego Ruchu Oporu „Wolność i Niezawisłość” w odniesie
niu do wydarzeń światowych wiążących się ze sprawą polską 
[Aneks, poz. 172]. Dzieje Armii Krajowej opisuje również Bro
nisław Krzyżanowski w książce Wileński m atecznik 1939-1944 
[Aneks, poz. 204].

Jednym  z działań podejmowanych na emigracji była reje
stracja strat kultury polskiej w formie tzw. czarnych ksiąg, 
mających na celu udokumentowanie sprawy polskiej, zarów
no z myślą o doraźnej potrzebie informowania społeczeństwa -  
polskiego i obcego — jak  i o przygotowaniach do przyszłej kon
ferencji pokojowej [Danilewicz-Zielińska, 1992 s. 28]. Wśród 
tych publikacji można wymienić opracowane przez Polskie 
Ministerstwo Informacji w Londynie The German invasion o f  
Poland: Polish black book: containing documents, authentica
ted  reports and photographs [Aneks, poz. 345], The Ger
m an N ew  Order in Poland  [Aneks, poz. 346], a także raport



Kardynała A. Hlonda The persecution o f  the Catholic Church 
in German-occupied Poland  [Aneks, poz. 141] oTSizAims and  
failures o f  the Germ an n ew  order Józefa M. Winiewicza 
[Aneks, poz. 499].

Równolegle z nurtem  dokumentacyjno-pamiętnikarskim 
rozwijała się twórczość poetycka. Wiersze, nawiązujące do sy
tuacji wojennej, miały na celu podniesienie świadomości naro
dowej oraz konsolidację Polaków przebywających na emigra
cji. W  księgozbiorze Ciołkoszów odnaleźć można W iersze 
zebrane Stanisława Balińskiego [Aneks, poz. 10], M odlitwę 
na wojnę Józefa Łobodowskiego [Aneks, poz. 244], tom Wier
sze zebrane i Pierwsza bitwa Jerzego Paczkowskiego [Aneks, 
poz. 323], Lutnię po  B ekw arku  Jana Lechonia [Aneks, poz. 
219], oraz zbiory wierszy Kazimierza Wierzyńskiego: Zie
mia -  Wilczyca [Aneks, poz. 496 i 497], i^dża wiatrów [Aneks, 
poz. 493] i Wolność tragiczna  [Aneks, poz. 495].

Odrębnym gatunkiem  była ,,poezja żołnierska”, wśród 
której na szczególną uwagę zasługuje twórczość żołnierzy Bry
gady Strzelców Karpackich, udokumentowana kilkoma anto
logiami. W  zbiorze Ciołkoszów znajduje się jedna z nich -  Przy
pływ, zawierająca wiersze Stanisława Czernika, Adolfa Fierli, 
Bronisława Przyłuskiego, Józefy Radży mińskiej, Kazimierza 
Sowińskiego, Tadeusza Sułkowskiego i W iktora Trościanki 
[Aneks, poz. 367]. Do nurtu poezji żołnierskiej można zaliczyć 
także wiersze Antoniego Bogusławskiego zamieszczone w to
mie poezje  [Aneks, poz. 29].

Ukazał się również szereg antologii mieszczących wiersze, 
opowiadania czy eseje zarówno tzw. klasyków literackich jak 
i autorów debiutujących podczas wojny. Należy do nich zbiór 
W  oczach p isarzy  w opracowaniu G. Herlinga-Grudzińskie- 
go, ukazujący niemal wszystkie aspekty przeżyć wojennych 
[Aneks, poz. 466], a także wydane w serii «Biblioteka „Wczo
raj i dziś”»: Św ięty Płomień (zawierający m.in. utwory K. Wie
rzyńskiego, M ariana H em ara, Z. Nowakowskiego, S. Zahor
skiej, Juliusza Kadena-Bandrowskiego) [Aneks, poz. 449], Na  
angielskim  brzegu  [Aneks, poz. 282], Ojczyzna i wolność 
[Aneks, poz. 316], D yplom atyka i łow y  [Aneks, poz. 92], 
Wspomnienia i wspom inki [Aneks, poz. 512] oiS iZ  Na rom an
tycznym  szlaku  [Aneks, poz. 283].



Próbę podsumowania przyczyn i skutków wojny przynosi 
publikacja W. Wasiutyńskiego R uiny i fundam enty, wydana 
dwa lata po kapitulacji Niemiec [Aneks, poz. 476]. Dokumen
ty i wspomnienia z okresu wojny ukazywały się jednak jeszcze 
przez wiele lat po jej zakończeniu. Wśród dokumentów na 
uwagę zasługują dwie publikacje St. Kota: L isty  z  Rosji do gen. 
Sikorskiego  [Aneks, poz. 197] oraz ich uzupełnienie: i^ozmo- 
w y z Krem lem , będące, w opinii ambasadora Kota, ,,obiek
tywnym źródłem historycznym” [Aneks, poz. 159, s. 5]. Pu
blikacja zawiera m.in. rozmowy przeprowadzone przez S. Kota 
z Wiaczesławem Mołotowem i Andrejem Wyszyńskim.

Generał Sikorski jest również bohaterem  dwóch książek 
Leona Mitkiewicza (pełniącego funkcję przedstawiciela Gene
rała w Waszyngtonie): Z generałem  Sikorskim  na obczyźnie  
[Aneks, poz. 273], oraz W  N ajw yższym  Sztabie Zachodnich 
Aliantów 1943-1945  [Aneks, poz. 272], biografii General Si
korski: żołnierz i m ą ż stanu Polski walczącej M. Kukiela 
[Aneks, poz. 207], wspomnień K. Popiela Generał Sikorski 
w  mojej pam ięci [Aneks, poz. 351] i Wiesława Strzałkowskie
go G dy pracowałem p r zy  generale Sikorskim , obejmującej 
okres 1939-1940, gdy autor pełnił we Francji funkcję sekreta
rza generała Sikorskiego [Aneks, poz. 427].

Ostatniemu okresowi życia generała Stefana Grota-Rowec- 
kiego poświęcona jest książka T. Zenczykowskiego Generał 
Grot u kresu walki [Aneks, poz. 541].

Wojna pojawia się też we wspomnieniach czołowych posta
ci z tego okresu: generała Władysława Andersa Bez ostatniego 
rozdziału  [Aneks, poz. 8] i am basadora E. Raczyńskiego 
W  sojuszniczym  Londynie  [Aneks, poz. 371].

Oddzielny tragiczny rozdział w polskim pisarstwie emigra
cyjnym wiąże się z bagażem przeżyć w sowieckich łagrach oraz 
odkryciem zbrodni katyńskiej. Jedną z pierwszych prac doku
mentujących istnienie łagrów była Sprawiedliwość sowiecka 
Sylwestra Mory (K. Zamorskiego) i Piotra Zwierniaka (St. Sta- 
rzewskiego) zawierająca zeznania więźniów z 1941 r. i wyda
na wraz z m apą rozmieszczenia łagrów [Aneks, poz. 274]. 
Można tu również wymienić relację Stanisława Skrzypka R o
sja ja k ą  widziałem: wspom nienia z lat 1939-1942, poświę
coną pamięci ojca zamęczonego w rosyjskim więzieniu oraz



brata zabitego w Katyniu [Aneks, poz. 402, s. 5], ks. Z. Pesz- 
kowskiego Wspomnienia jeńca z Kozielska  [Aneks, poz. 326], 
antologię opracowaną przez M arię Czapską Polacy w  Z S R R  
1939-1942, w której znalazły się fragmenty relacji i książek 
17 pisarzy, m.in. H. Naglerowej, M. Wańkowicza, G. Herlin- 
ga-Grudzińskiego, Hanki Ordonówny [Aneks, poz. 342]. Do 
grupy tej należą również Souvenirs de Starobielsk Józefa Czap
skiego [Aneks, poz. 72], Ludzie sponiewierani H. Naglero
wej [Aneks, poz. 285], K azachstan  M arii Januszkiewicz 
[Aneks, poz. 149], Na m ongolskich bezdrożach -  relacja 
M agdaleny Dubanowiczowej z życia społeczności polskiej 
w ajaguzkim sowchozie [Aneks, poz. 90] oraz wspomnienia 
Wacława Grubińskiego M iędzy m ło tem  a sierpem  [Aneks, 
poz. 125]. Należy zaznaczyć, że autor ten za napisaną w 1920 r. 
sztukę satyrycznąЬел 1л [Aneks, poz. 124] został skazany na 
śmierć, a wyrok ostatecznie zamieniono na 10 lat więzienia 
[Klimaszewski, 1992, s. 116]. Przeżyć w szpitalu sowieckim 
dotyczy książka M ariana Czuchnowskiego Tyfus, teraz słowi
k i [Aneks, poz. 77]. Tem atyka obozowa pojawia się również 
we wspomnieniach Grażyny Lipińskiej, działaczki AK -  Jeśli 
zapomnę o nich... [Aneks, poz. 232]. Jednak najbardziej znaną 
i powszechnie uważaną za najlepszą pod względem literackim 
relacją z przeżyć w obozie sowieckim jest In n y  św iat G. Her- 
linga-Grudzińskiego [Aneks, poz. 133 i 134].

Zbrodni katyńskiej dotyczą wspomnienia Stanisława Swia- 
niewicza W  cieniu Katynia  [Aneks, poz. 434], będące zara
zem próbą analizy przyczyn ukrywania przez ZSRR prawdy 
o Katyniu [Danilewicz-Zielińska, 1992. s. 98] oraz wydany 
w 1988 r. zbiór artykułów -  autorstwa m.in. Józefa Mackiewi
cza, Z. Nowakowskiego, Wł. Andersa, Ferdynanda Goetla -  
Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988  wraz z Listą Katyńską  
opracowaną przez Adama Moszyńskiego, zawierającą nazwi
ska jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku 
[Aneks, poz. 167].

Przeżyciom w niemieckim obozie koncentracyjnym poświę
cona jest powieść Przejście p rzez M orze Czerwone Zofii Ro- 
manowiczowej [Aneks, poz. 381], a pobytu w obozach dla 
dipisów dotyczą Obóz w szystkich  świętych  Tadeusza Nowa
kowskiego [Aneks, poz. 306] i Słońce świeci tak  sam o  Stefa
na Wóycickiego [Aneks 1958, poz. 509].



w  grupie reminiscencji wojennych można umieścić również 
książkę K. Popiela Na mogiłach przyjaciół, poświęconą pole
głym i pomordowanym działaczom Stronnictwa Pracy [Aneks, 
poz. 352].

Jeszcze przed zakończeniem wojny pojawiły się liczne pu
blikacje próbujące określić kierunki rozwoju Polski, Europy 
i świata po zakończeniu działań zbrojnych. W  prognozach tych 
kładziono nacisk na aspekty polityczne, gospodarcze bądź spo- 
łeczno-oświatowe. Do grupy tej należą Głos z ła-aju, czyli uwa
g i Polalca o ustroju p rzysz łe j Europy  Lucjana Bielskiego 
[Aneks, poz. 21], Po/s/capo  wojnie Karola Leskowca [Aneks, 
poz. 227], Polish peace aims A. Pragiera [Aneks, poz. 360] -  
publikacja wyznaczająca miejsce powojennej Polski w federa
cji państw Europy środkowo-wschodniej, gwarantującej suwe
renność poszczególnych państw [Danilewicz-Zielińska, 1992, 
s. 248]. Podobna idea pojawia się w książce Antoniego Plu- 
tyńskiego J e s t nas 115 milionów: S tany  Zjednoczone^ Euro
p y  Środkowo-W schodniej [Aneks, poz. 337]. Z kolei Światła 
z podziem i: m y ś l ludowa w  Polsce 1939-1944  [Aneks, poz. 
426], to zarówno historia ruchu ludowego jak  i sformułowanie 
postulatów na przyszłość. Stanisław Neczaj w książce W  tej 
walce chodzi o sprawę człowieka odnosi się do zagadnień kul
turalno-społecznych i gospodarczych z pozycji przedstawiciela 
Polskiego Ruchu Wolnościowego ,,Niepodległość i Demokra
cja” [Aneks, poz. 297]. Publikacja Oprzysz/osc szkoły polskiej: 
sprawozdanie ze zjazdu Zrzeszenia Nauczycieli Polaków  
w  W. Brytanii 1-3 X  1943 r. obejmuje m.in. problematykę 
organizacji powszechnego i bezpłatnego dostępu społeczeństwa 
do edukacji [Aneks, poz. 539].

O tym jednak, iż rzeczywistość nie ułożyła się zgodnie z pla
nami i prognozami świadczy wydana 40 lat po zakończeniu 
wojny praca Jałta wczoraj i dziś: wybór publicystyki 1944- 
1985  [Aneks, poz. 147]. O pominięciu spraw polskich w roz
strzygnięciach dotyczących kształtu powojennego świata pisze 
A. Bregman w relacji z odbytej w 1945 r. Konferencji Naro
dów Zjednoczonych pt. Dzieje pustego  fotela: konferencja  
w  San Francisco i sprawa polska  [Aneks, poz. 31] oraz 
w będącej pokłosiem tej samej dziennikarskiej podróży książ
ce C zy m o żem y  liczyć na Am erykę?: wrażenia ze Stanów  
Zjednoczonych  [Aneks, poz. 30].



Zmiana powojennych granic Polski zaowocowała powsta
niem opracowań przybliżających przyłączone ziemie -  można 
tu wymienić Śląsk Opolski Stanisława Kudlickiego [Aneks, poz. 
206], Dzieje Z iem i Pom orskiej ks. Kamila K antaka [Aneks, 
poz. 156] oraz wydaną jeszcze podczas wojny książkę Anto
niego Błońskiego W racamy nad  Odrę [Aneks, poz. 27]. T e
matu granic zachodnich dotyczy również książka Zbigniewa 
A. Jordana O der-Neisse line [Aneks, poz. 153]. Z kolei zie
miom utraconym przez Polskę po II wojnie jest poświęcona 
praca Władysława Wielhorskiego Ziemie Ukrainne Rzeczypo
spolitej: zarys dziejów  [Aneks, poz. 485].

Problematyki stosunków Polski z zachodnim sąsiadem do
tyczą refleksje A. Bregmana Ja k  św iat św iatem ? Stosunki 
polsko-niemieckie wczoraj, dziś i ju tro  [Aneks, poz. 32], bu
dzące wiele kontrowersji ze względu na prezentowany przez 
autora pogląd o konieczności oraz możliwości pojednania pol- 
sko-niemieckiego, prekursorski na tle opinii wyrażanych za
równo w kraju, jak  na emigracji [Machcewicz, 1999, s. 192- 
194], oraz Dialog polsko-niem iecki: w  świetle dokum entów  
kościelnych  ze wstępem Juliusza Mieroszewskiego [Aneks, 
poz. 84].

Duża grupa książek dotyczy dominacji ZSRR nad Europą 
środkowo-wschodnią i płynących stąd konsekwencji dla Pol
ski. Słowo ,,socjalistyczny” po II wojnie światowej nabrało jed
noznacznie negatywnego zabarwienia, stając się synonimem 
określenia „totalitarny”. Tymczasem A. Ciołkosz przez całe 
życie walczył o właściwe rozumienie terminu ,,socjalizm”, któ
ry definiował jako ,,stanowisko demokracji politycznej, z rów
nymi prawami dla wszystkich stronnictw politycznych i dla 
wszystkich obywateli, także dla przeciwników socjalizmu” 
[Ciołkosz, 1976 b, s. 99]. W  bibliotece Ciołkoszów znaleźć 
można wiele książek o rozwoju myśli socjalistycznej. Jej zaczątki 
opisane są w publikacji G eneza Ludu Polskiego w  Anglii 
Petera Brocka [Aneks, poz. 36]. Gruntowną analizę różnych 
odłamów ruchu socjalistycznego przynosi praca A. i L. Ciołko
szów Zarys dziejów socjalizmu polskiego  [Aneks, poz. 64]. 
Antologia socjalizm na zachodzie Europy w wyborze i z przed
mową A. Ciołkosza obejmuje charakterystykę ruchu socjali
stycznego w takich krajach jak Wlk. Brytania, Irlandia, Szwe



cja, Norwegia, Dania, Finlandia, Holandia, Belgia, Francja, 
Hiszpania, Wiochy, Szwajcaria, Niemcy i Austria [Aneks, poz. 
408], a zbiór La cortina cade: la storia dei Partiti Socialist! 
N eir Europa Orientals pod redakcją D. Healey a opisuje par
tie socjalistyczne w Rosji, Polsce, na Węgrzech i w Czechosło
wacji [Aneks, poz. 216].

Socjalistom związanym z PPS poświęcona jest publikacja 
T rzy wspomnienia  A. Ciolkosza [Aneks, poz. 61] oraz jej roz
szerzone wydanie Ludzie P.P.S. [Aneks, poz. 54-58], a ce
lom PPS i jej działalności w perspektywie historycznej i przy
szłościowej: Program Polskiej Partii Socjalistycznej i zadania 
P P S na obczyźnie  [Aneks, poz. 358], T ezy  programowe pol
skiego socjalizmu  [Aneks, poz. 359] oraz Skradzione sztan 
dary P P S  [Aneks, poz. 374]. Na uwagę zasługuje również 
publikacja Socjalizm hum anistyczny  F. Grossa [Aneks, poz. 
122].

Rozważania teoretyczne na tem at ewolucji myśli Karola 
Marksa, oraz różnorodności jej interpretacji i wynikających stąd 
sporów prowadzi Leszek Kołakowski w trz}^omowym dziele 
Główne nurty m arksizmu: powstanie, rozwój, rozpad  [Aneks, 
poz. 175-177]. Drodze Wandy Wasilewskiej od socjalizmu spod 
znaku PPS do komunizmu w radzieckim wydaniu poświęco
na jest praca A. Ciolkosza Wanda Wasilewska: dwa szkice bio
graficzne [Aneks, poz. 63]. Natomiast w książce Róża L u k 
sem burg  a rewolucja rosyjska  [Aneks, poz. 58] Ciołkosz 
analizuje przyczyny konfliktu ideologicznego Róży Luksem
burg z Włodzimierzem Leninem. Postać wodza rewolucji paź
dziernikowej pojawia się również w powieści Aleksandra Soł- 
ienicyna Lenin w  Zurychu  [Aneks, poz. 417].

Adam Ciołkosz wielokrotnie podkreślał rozbieżności pomię
dzy teoretycznymi założeniami socjalizmu oraz słownymi de
klaracjami, a jego realizacją praktyczną -  zwłaszcza w sowiec
kim wydaniu. Nie był w swoich poglądach odosobniony. 
Powyższa problematyka poruszana jest także w książce Jan Ku- 
charzewskiego Od białego do czerwonego caratu (w księgo
zbiorze M BP znajduje się drugie wydanie tej książki, skrócone 
przez autora), który, jak pisze w przedmowie do tej publikacji 
Oskar Halecki, przewidział zagrożenie ze strony komunizmu 
na długo przedtem, nim zostało ono powszechniej dostrzeżone



[Aneks, poz. 205, s. 5]. Działalność sowieckiego aparatu woj
skowego i państwowego w powojennej NRD w latach 1951- 
1953 opisuje C. H. Dewhurst (szef Wojskowej Misji Brytyj
skiej przy sowieckich silach okupacyjnych w Niemczech 
Wschodnich) w książce Kontakt bezpośredni [Aneks, poz. 83]. 
Książka ta  jest zbiorem obserwacji i refleksji na tem at sowiec
kiej mentalności, z którą autor stykał się na co dzień, natomiast 
bardziej naukową analizę systemu komunistycznego przynoszą 
publikacje R. Wragi Ustrój sowiecki [Aneks, poz. 510] oraz 
Z. Zaremby Narodziny k la sy  rządzącej w  Z S R R  [Aneks, 
poz. 529]. Zagrożenie dla świata ze strony ZSRR jest tem atem  
publikacji Zdzisława Miłoszewskiego Kolektyw izacja wsi so
wieckiej, zakończonej konkluzją, iż ,,Jeśli świat zachodni nie 
zdobędzie się na decyzję złamania narastającego naporu, (...) 
zostanie bezapelacyjnie pogrążony w odmęcie barbarzyństwa 
wschodniego, które wyimaginowało sobie, że niesie światu ja 
kieś wyzwolenie, a niesie najstraszliwsze ze znanych w historii 
świata niewolę i upodlenie człowieka” [Aneks, poz. 270, 
s. 247]. Analizie ustroju ZSRR poświęcona jest również książ
ka W. Sukiennickiego Kolum bow y błąd: szkice z historii, 
teorii i p ra k tyk i sowieckiego ,,ko m u n izm u ” [Aneks, poz. 
429].

Łamania praw człowieka dotyczy publikacja Sąd  idzie!: 
stenogram z procesu A. Siniawskiego iJ. Daniela (A. Terca 
i M. Arżaka) M oskwa, lu ty  1966 — oskarżonych o ,,agitację 
lub propagandę prowadzoną w celu podważenia lub osłabie
nia władzy sowieckiej” [Aneks, poz. 392]. 10 lat przed tym 
procesem Andrej Siniawski pod pseudonimem Abram Terc 
napisał powieść S ą d  idzie, k tórą G. Herling-Grudziński 
w przedmowie określił jako ,,napisaną w stylu groteski reali
stycznej powiastkę filozoficzną na tem at socjalizmu” [Aneks, 
poz. 454].

Inne książki dotyczące ZSRR w księgozbiorze Ciołkoszów 
to Utopia u władzy: historia Zw iązku Sowieckiego  M. Hel
lera [Aneks, poz. 130], Polityka narodowościowa Z S R R  
w dobie Chruszczowa  Borysa Lewickiego [Aneks, poz. 230], 
Tem aty rosyjskie Mihajla Mihajlova [Aneks, poz. 268], oraz 
książka Świetlany Allilujewej -  córki Józefa Stalina D w adzie
ścia listów  do przyjaciela  [Aneks, poz. 5].



Analizie stosunków wewnątrz całego bloku komunistyczne
go poświęcona jest rozprawa Zbigniewa Brzezińskiego Jedność  
czy  kon flik ty  [Aneks, poz. 42], a sytuacji w poszczególnych 
państwach Rum unia: intryga czy  wyzwanie  Davida Floy da 
[Aneks, poz. 103] oraz W ęgry w tłumaczeniu i ze wstępem 
Cz. Miłosza -  publikacja zawierająca dwie rozprawy o historii 
tego kraju i sytuacji po powstaniu w 1956 r., lecz przede wszyst
kim będąca prezentacją 20-wiecznej węgierskiej poezji [Aneks, 
poz. 484].

Wśród publikacji na tem at komunizmu napisanych przez 
autorów spoza bloku wschodniego można wymienić książkę 
włoskiego socjalisty Ignazio Silone Wybór towarzyszy  [Aneks, 
poz. 400], oraz F ragm enty wspom nień  Arthura Koestlera 
[Aneks, poz. 174].

Coraz wyraźniej rysujący się kryzys ustrojowy w ZSRR 
ukazują publikacje Borysa Lewickiego Terror i rewolucja 
[Aneks, poz. 231], Michela Gardera А^'оша reżym u w  Z SR R  
[Aneks, poz. 106], Andreja Amalrika C zy Zw iązek Sowiecki 

przetrw a do 1984 r.? [Aneks, poz. 6]. Krytyka totalitaryzmu 
zawarta jest również w Rozm ow ach ze Stalinem  Milovana 
Dżilasa [Aneks, poz. 96] oraz w Rozm yślaniach o postępie, 
pokojowym  współistnieniu i wolności intelektualnej A. Sa- 
charowa [Aneks, poz. 391].

Problematyka stosunków polsko-radzieckich pojawia się, 
oprócz wspomnianego wcześniej studium generała Sikorskie
go o wojnie polsko-rosyjskiej z 1920 r. [Aneks, poz. 399], rów
nież w książkach T. Zenczykowskiego Dwa kom ite ty  1920- 
1944: Polska w  planach Lenina i Stalina: szkic h istoryczny  
[Aneks, poz. 540] i Polska lubelska 1944  [Aneks, poz. 542] 
oraz w esejach Stanisława Vincenza Dialogi z Sowietam i 
[Aneks, poz. 465]. M arek St. Korowicz w książce W  Polsce 

p o d  sowieckim  ja rzm em  daje obraz codziennych problemów 
i ograniczeń pojawiających się w różnych dziedzinach życia, 
obserwowanych i odczuwanych przez ,,przeciętnego Polaka 
należącego do tzw. inteligencji” [Aneks, poz. 189].

Próba rzeczowej analizy stosunków polsko-radzieckich, od
rzucająca zarówno stanowisko prosowieckie jak  i nieprzejed
naną postawę antysowiecką, poszukiwanie możliwości współ
pracy przy uwzględnieniu interesów obu stron, pojawia się



w książkach J. Mieroszewskiego Ewolucjonizm  [Aneks, poz. 
263] o t s l z  Polityczne neurozy  [Aneks, poz. 265].

Wiele publikacji w księgozbiorze Ciołkoszów odnosi się do 
rozwoju sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w Polsce 
w okresie 1945-1989. Jedną z obszerniejszych są N arodziny  
systemu władzy. Polska 1943-1948 Krystyny Kersten [Aneks, 
poz. 170]. Charakter przekrojowy i syntetyczny ma opraco
wane przez Jakuba Karpińskiego kalendarium Portrety lat: 
Polska w  odcinkach 1944-1988  [Aneks, poz. 160]. Proble
matykę konfliktów w nowo wprowadzanym ustroju oraz pró
bę analizy nastrojów społecznych podejmuje Wojciech Mazo
wiecki w książce Wydarzenia 3 maja 1946  r., poświęconej 
starciom ulicznym, do jakich doszło podczas zbrojnego tłumie
nia manifestacji z okazji święta narodowego [Aneks, poz. 258]. 
Opór stawiany nowej vdadzy jest tematem książki M arka Łatyń- 
skiego Nie p aść  na kolana: szkice o opozycji lat czterdzie
stych [Aneks, poz. 240].

Zycie kulturalno-społeczne w okresie PRL ukazują książki: 
Wiktora Jedlickiego Klub K rzyw ego Kola [Aneks, poz. 151], 
Marcina Króla Style politycznego m yślenia: wokół „Buntu  
m łodych” i „Polityki” [Aneks, poz. 202], Barbary N. Łopień- 
skiej i Ewy Szymańskiej Stare num ery -  publikacja dotyczą
ca czasopisma „Po prostu” [Aneks, poz. 246], rozprawa An
drzeja Micewskiego W spółrządzić czy  nie kłam ać: „ P ax” 
i „ Z n a k” w  Polsce 1945-1976 -  na tem at zupełnej odmien
ności dwóch wydawnictw związanych z polskim środowiskiem 
katolickim [Aneks, poz. 259]. Z kolei Sch izm y  ze wstępem 
J. Mieroszewskiego zawierają teksty instrukcji W ytyczne ide- 
owo-polityczne stow arzyszenia P A X  oraz manifestu Odbu
dowa K om unistycznej Partii Polski. Zestawienie tych dwóch 
dokumentów jest celowym zabiegiem Mieroszewskiego, gdyż 
jego zdaniem zarówno „Mijał stojący na czele nielegalnej K PP 
jak i Piasecki stojący na czele legalnego Stowarzyszenia PAX 
(...) reprezentują najbardziej konserwatywne i reakcyjne po
glądy”, a zarazem ,,są schizmatykami w stosunku do komuni
zmu obowiązującego oficjalnie w Polsce” [Aneks, poz. 396, 
s. 7]. Wśród książek omawiających specyfikę PRL-owskiej kul
tury znajduje się również Socrealizm: sztuka  polska w  la
tach 1950-1954  Wojciecha Włodarczyka [Aneks, poz. 503].



Ostatni okres działalności Związku Literatów Polskich, rozwią
zanego przez władze stanu wojennego, udokumentował ów
czesny Prezes Związku Jan  Józef Szczepański w książce Ka
dencja [Aneks, poz. 439]. Podporządkowanie wszystkich 
dziedzin życia obowiązującemu ustrojowi nie pozwalało na 
otwarte wyrażanie poglądów, dlatego też wielu badaczy -  hu
manistów wybierato formę eseju dla nowego odczytywania dzieł 
literackich [Kowalczyk dok. elektr., 2004.]. Przykładem tego 
typu literatury jest w księgozbiorze Ciołkoszów Podróż roman
tyczna  M arcina Króla [Aneks, poz. 201].

Socjalizm wprowadzany był pod hasłem ,,rządów klasy ro
botniczej”. Jak  jednak zauważył A. Ciołkosz: ,,Klasa robotni
cza, która w zamierzeniach partii komunistycznej miała w miarę 
swego rozrostu stawać się coraz solidniejszą opoką dyktatury 
(...) stała się główną siłą walki o wolność w Polsce” [Ciołkosz, 
1977 b, s. 127]. W  księgozbiorze przekazanym M BP znajdują 
się publikacje dokumentujące kolejne objawy niezadowolenia 
i protesty robotnicze -  wśród nich Poznań 1956 -  Grudzień 
1970. Zdaniem redakcji zestawienie tych dwóch wydarzeń 
uwydatnia etapy narastającej rewolucji proletariackiej [Aneks, 
poz. 354, s. 7]. Buntowi robotniczemu w Gdańsku w 1970 r. 
poświęcona jest także broszura A. Ciołkosza Polska wciąż na 
wulkanie [Aneks, poz. 57] oraz Zygmunta Korybutowicza 
(A. Friszke) Grudzień 1970  [Aneks, poz. 190]. Z kolei wyda
rzenia rozgrjnvające się w marcu 1968 r. zostały udokumento
wane w Motorach i hamulcach socjalizmu  Władysława Bień
kowskiego [Aneks, poz. 23].

Dalszym etapem  narastania buntu społecznego przeciw 
władzom było zawiązanie Komitetu Obrony Robotników, któ
remu poświęcona jest książka jednego z jego założycieli -  Jana 
Józefa Lipskiego [Aneks, poz. 234]. Szkic programu demo
kratycznej opozycji zawarł Jacek Kuroń w zbiorze rozpraw Za
sady ideowe [Aneks, poz. 212].

Kolejna grupa książek dotyczy powstania, funkcjonowania 
i programu N SZZ,,Solidarność”. Można tu wymienić reporta
że Jerzego Surdykowskiego N ota tk i gdańskie  [Aneks, poz. 
432], oraz Krystyny Jagiełło K rzyż i kotwica  [Aneks, poz. 
146] -  dotyczące strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r.; zbiór 
dokumentów Od trzynastego do trzynastego, opracowany



przez Piotra Spiskiego, a obejmujący okres od 13 X I I 1981 do 
13 XII 1982 r. [Aneks, poz. 315], zbiór reportaży publikowa
nych pierwotnie w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym” 
oraz „Tygodniku Solidarność”, a zebranych przez Grażynę Po
mian w książce P olska ,,Solidarności” [Aneks, poz. 347]; wy
powiedzi Bogdana Borusewicza, Zbigniewa Bujaka, W łady
sława Frasyniuka, Aleksandra Halla i innych, zamieszczone 
w publikacji Konspira: rzecz o podziem nej Solidarności” 
[Aneks, poz. 247]; 13 m iesięcy i 13 dni G azety  Krakow
skiej 1980-1981 [Aneks, poz. 462], książkę T. Gartona Asha 
Polska Rewolucja Solidarność [Aneks, poz. 108] oraz J. Ku
ronia Polityka i odpowiedzialność [Aneks, poz. 211].

Wśród powieści rozgrywających się w różnych okresach 
PRL można wymienić m.in. książki Piotra Guzego Krótki 
żyw ot bohatera pozytyw nego  [Aneks, poz. 126] i Stan w y
ją tko w y  [Aneks, poz. 127], Stanisława Wygodzkiego Zatrzy
m any do wyjaśnienia [Aneks, poz. 517] oraz Bernarda Nowa
ka C ztery dni Łazarza  [Aneks, poz. 299]. Satyryczny obraz 
obyczajów w PRL przynoszą dwie książki Georga Flemminga 
(J. Działaka): Czym  to się je?: czyli dobre rady dla reemigran
tów i turystów  i Polska m ało znana  [Aneks, poz. 101 i 102] 
oraz J. Karpińskiego Polska, kom unizm , opozycja [Aneks, 
poz. 159].

Od zakończenia II wojny światowej aż po upadek komuni
zmu w 1989 r. rozwojowi wydarzeń w kraju towarzyszyły ko
mentarze Polaków przebywających za granicą. A. Ciołkosz 
parokrotnie podkreślał rolę emigracji jako ośrodka przekazu
jącego i odpowiednio nagłaśniającego sprawy rozgrjrwające się 
w kraju [Ciołkosz, 1966 b, s. 42]. To na emigracji ukazały się 
prawie wszystkie z wyżej wymienionych książek, a także pu
blikacje dokumentujące łamanie prawa w okresie PRL -  wśród 
nich Prawa człowieka a Polska  Ryszarda Szawłowskiego 
[Aneks, poz. 437], Prawa człowieka i obywatela w  PRL: 
(13.XII.1981 -  31.X II. 1982) w opracowaniu Zespołu Re
dakcyjnego Komitetu Helsińskiego [Aneks, poz. 362], Sąd  
orzekł — wydawnictwo zawierające materiały dotyczące m.in. 
procesu Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia, procesu tzw. 
taterników oraz metod przesłuchań stosowanych przez funk
cjonariuszy państwowych [Sąd, 1972, poz. 393] i Taternic-



two n izin n e] . Karpińskiego [Aneks, poz. 161]. Kilka tytułów 
w księgozbiorze Ciołkoszów dotyczy narzędzi i mechanizmów 
stosowanych przez władzę do wywierania nacisku na społeczeń
stwo — problematyka ta  pojawia się w książkach A. T. Luto
sławskiego: O propagandzie  [Aneks, poz. 237], Pauliny Pre- 
iss: Biurokracja totalna [Aneks, poz. 363], J. Karpińskiego 
Mowa do ludu: szkice o ję zy k u  polityki [Aneks, poz. 158] oraz 
Piotra Wierzbickiego Struktura kłam stw a  [Aneks, poz. 491]. 
Józef Kuśmierek w publikacji Stan Polski próbuje odpowie
dzieć na pytanie, jak  doszło do wprowadzenia stanu wojenne
go oraz jak kształtował się stosunek państw ościennych do pro
blemów polskich w okresie od II wojny światowej do 13 XII 
1981 r. [Aneks, poz. 214]. Stanu wojennego dotyczą również 
R ozm ow y niekontrolowane przeprowadzone przez ,,Alfę”, 
a ukazujące stosunek Polaków do aktualnych wydarzeń 
[Aneks, poz. 4] oraz reportażowe opowiadania M arka Nowa
kowskiego i^aporf o stanie wojennym  [Aneks, poz. 304]. Ar
tykuły Z. Najdera, dotyczące m.in. ,,Solidarności” i jej przy
wódców, publikowane w ,,K ulturze” w latach 1975-1982 
ukazały się w formie książkowej pt. Ile je s t  dróg? [Aneks, 
poz. 292]. Komentarze J. Nowaka-Jeziorańskiego do polskiej 
rzeczywistości ukazały się w książkach Polska pozostała sobą 
oraz Wojna w  eterze  [Aneks, poz. 301 i 303].

Przekrojowy obraz polskiej emigracji w perspektywie hi
storycznej, obejmującej okres od XIX w. po 1946 r., jej związ
ków z dawną emigracją polityczną oraz aktualnej roli politycz
nej, gospodarczej i kulturalnej, daje Bolesław Wierzbiański 
w pracy Polacy w  świecie [Aneks, poz. 487].

W  powieściach pisanych na emigracji pojawia się problem 
przystosowania się do życia w społeczeństwach o odmiennej 
mentalności i kulturze. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii 
występują w satyrycznych opowiadaniach Wacława Solskiego 
Bardzo tajne sprawy  [Aneks, poz. 411], aklimatyzacja w śro
dowisku francuskim przedstawiona została w powieści Zofii Ro- 
manowiczowej Baśka i Barbara [Aneks, poz. 379], problemy 
Polaków osiadłych w Ameryce pojawiają się w książkach Olgi 
Scherer-Wirskiej Wesołych św iąt [Aneks, poz. 395] oraz Da
nuty MostwinJa za wodą, ty  za wodą [Aneks, poz. 279]. Tło 
włoskie m ają opowiadania i eseje G. Herlinga-Grudziń-



skiego Skrzydła ołtarza [Aneks, poz. IZS],  Drugie przyjście, 
oraz inne opowiadania i szldce [Aneks, poz. 131] oraz Ewy 
Bieńkowskiej Dane odebrane [Aneks, poz. 22].

W  księgozbiorze Ciołkoszów można odnaleźć również 
powieści o tematyce historycznej: /nsureAc/a Władysława Sta
nisława Reymonta [Aneks, poz. 378], Z. Kossak: Złota wol
ność  [Aneks, poz. 193] i Król trędow aty  [Aneks, poz. 191] 
oraz kilka powieści o tematyce obyczajowej, m.in. H. Naglero- 
wej Zawalidroga [Aneks, poz. 288], Jane Austen Pride and  
Prejudice [Aneks, poz. 9], J. Galsworthy’ego The White M on
k e y  [Aneks, poz. 104] oraz The Silver Spoon  [Aneks, 
poz. 105].

Do klasyki literatury polskiej należą utwory A. Mickiewi
cza Słowa do emigracji i słowa do Europy: wybór publicy
styki [Aneks, poz. 262] oraz Księgi narodu ip ie lgrzym stw a  
polskiego  [Aneks, poz. 261]. Ich aktualność w odniesieniu do 
bieżącej sytuacji emigracji polskiej podkreślił zarówno wydawca 
Słów..., T. Terlecki, jak i autor przedmowy ńo Ksiąg narodu... 
G. Herling-Grudziński. W  księgozbiorze Ciołkoszów znajduje 
się również kilka tytułów o tematyce ,,okołomickiewiczowskiej” 
Z m ut M. Rymkiewicza [Aneks, poz. 390], 100 lat historii 
organizacji tow. Tomasza Zana: Filomaci 1916-1926 Wielko
polska Aleksandra Markwicza [Aneks, poz. 256] oraz Brater
stwo albo śmierć: zabijanie Micldewicza w Kole Bożym  K. Rut
kowskiego [Aneks, poz. 387].

Bogaty wachlarz zagadnień -  w tym  tem atykę polityczną, 
społeczną, kulturalną, naukową -  obejmują publikacje Kon
gresu Kultury Polskiej, wydawane w latach 1986-1988 [Aneks, 
poz. 179-183].

Krytyka literacka w zbiorze Ciołkoszów reprezentowana jest 
przede wszystkim przez publikacje wydawane przez Polonię 
w serii «Wokół literatury» -  wśród nich m.in. Uciekinier z uto
p ii o poezji Zbigniewa H erberta  Stanisława Barańczaka 
[Aneks, poz. \ l~\. Literatura źle obecna: rekonesans [Aneks, 
poz. 236] czy Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół 
,,Pokolenia 6S” Tadeusza Nyczka [Aneks, poz. 312].

Powyższa analiza nie obejmuje wszystkich tytułów w księ
gozbiorze Ciołkoszów, ukazuje jednak ^ówne grupy tematycz
ne. Dominują książki przedstawiające dłuższy lub krótszy okres



historii Polski, bądź też skupiające się na analizie wydarzeń 
kluczowych dla rozwoju sytuacji politycznej w XX w. Dokona
nie podziału formalnego jest trudne ze względu na to, iż wiele 
książek o charakterze dokumentalnym zawiera jednocześnie 
osobiste refleksje i dygresje, często również zaciera się granica 
między reportażem, a opowiadaniem czy powieścią.

Wiele publikacji w księgozbiorze Ciolkoszów dotyczy pro
blemów niezwykle istotnych dla polskiego społeczeństwa, 
o których jednak nie można było pisać w kraju znajdującym 
się najpierw pod niemiecką okupacją, a następnie PRL-owską 
cenzurą. Dlatego też większość książek wydanych w latach 
1939-1989 ukazała się za granicą, nakładem tam  działających 
oficyn, niekiedy również w językach obcych.



Rozdział 4
ANALIZA ZASIĘGÓW 

FORMALNYCH KSIĘGOZBIORU

W  rozdziale tym analiza księgozbioru A. i L. Ciolkoszów 
pod względem formalnym pozwoli ustalić, w jaki sposób kształ
tują się proporcje poszczególnych elementów; tj. w jakich języ
kach są książki, z jakich pochodzą lat oraz gdzie i przez jakie 
oficyny zostały wydane poszczególne tytuły.

W  celu uzyskania maksymalnej dokładności wyników, 
w obliczeniach statystycznych pominęłam dublety, uwzględ
niłam natomiast drugi lub kolejny egzemplarz tego samego ty
tułu, jeśli książki różnią się datą wydania i/lub zostały wydane 
przez innych edytorów, czy w innej wersji językowej. Podob
nie zostały potraktowane wydawnictwa dwutomowe lub trzy- 
tomowe, tzn. były liczone jako odrębne egzemplarze, jeśli ko
lejne tomy wydawano w różnych latach. Jeśli natomiast książka 
ukazała się od razu jako dwutomowa całość {Mój w iek  [Aneks, 
poz. 479], Historia dwudziestolecia  [Aneks, poz. 526] oraz 
M łode pokolenie chłopów  [Aneks, poz. 48]) była liczona jako 
jedna pozycja. Kierując się powyższymi kryteriami ustaliłam, 
że w skład księgozbioru wchodzi 546 pozycji i taka będzie suma 
końcowa wszystkich obliczeń. Natomiast przywołanie niektó
rych danych uzyskanych na podstawie analizy księgi inwenta
rzowej ma na celu uwypuklenie tych cech tarnowskiej kolek
cji, które wyróżniają ją  na tle całych zbiorów.

4.1. Zasięg językowy

W  księgozbiorze A. i L. Ciołkoszów znajdującym się w M BP 
dominują publikacje w języku polskim. Ich łączna ilość to 498



pozycji, tj. 91,2% analizowanych zbiorów. Wyróżniającą się 
część stanowią książki w języku angielskim -  44 pozycje tj. 8% 
księgozbioru. Kolekcję Ciolkoszów uzupełniają dwie publika
cje w języku francuskim oraz po jednej w językach rosyjskim 
i włoskim. Liczebność książek w poszczególnych językach ilu
struje wykres nr 2.

Wykres 2. Zasięg językowy księgozbioru Adama i Lidii Ciolkoszów w M BP

Wśród książek w języku polskim przeważająca część to pu
blikacje napisane przez polskich autorów — na 496 pozycji, tyl
ko 41 to przekłady z innych języków (17 poz. z j. angielskiego, 
12 z rosyjskiego, 5 z francuskiego, 4 z niemieckiego, 2 z wło
skiego, 1 z serbo-chorwackiego). Autorzy reprezentowani przez 
największą liczbę książek to A. Ciołkosz (12 tytułów, w tym  3 
broszury o objętości poniżej 20 stron oraz 3 różne wydania 
publikacji Ludzie PP S), publicysta A. Bregman oraz autorzy 
literatury pięknej i wspomnieniowej: G. Herling-Grudziński,



w . Solski (po 6 tytułów) i H. Naglerowa (5 tytułów). Obec
ność książek Bregmana można tłumaczyć zbieżnością zainte
resowań autora i właścicieli księgozbioru oraz współpracą Cioł- 
kosza i B regm ana przy redagowaniu pism a ,,Polem iki” 
[Ciołkoszowa, 1995, s. 219]. Natomiast 5 książek W. Solskie
go, 4 G. Herlinga-Grudzińskiego i 3 H. Naglerowej to dary 
dla A. i L. Ciołkoszów, o czym świadczą zawarte w nich de
dykacje.

Wśród książek anglojęzycznych najwięcej dotyczy tematyki 
polskiej, a szczególnie okresu II wojny światowej. Można tu 
wymienić książki poświęcone historii i teraźniejszości Polski {AU 
about Poland Józefa Retingera Aneks, poz. 375], Poland: li
ghts and shadows in the life o f  an Acient Nation  W. Th. 
Dobrzyńskiego [Aneks, poz. 85]), jej sytuacji po wybuchu 
II wojny światowej ( /  saw  Poland suffer, opublikowane pod 
pseudonimem A Polish Doctor [Aneks, poz. 144]), walkom to
czonym przez polskich żołnierzy (Poland's first 100 ООО: story 
o f the rebirth o f  the Polish Army, N avy and Air Force after 
the September campaign Stefana Kleczkowskiego [Aneks, poz. 
171]), Poland fights back  Ksawerego Pruszyńskiego [Aneks, 
poz. 365]. Jak  obrazują powyższe przykłady, wiele książek zo
stało napisanych przez polskich autorów bądi przetłumaczonych 
z języka polskiego, w celu jak najszerszego rozpowszechnienia 
informacji na tem at sytuacji w okupowanym kraju.

Tylko jedna pozycja w j. angielskim dotyczy najnowszej 
historii Polski -  jest to Mad, drams, saving  graces: Poland: 
a nation in conspiracy M. Kaufmana [Aneks, poz. 168], doku
mentująca koniec systemu komunistycznego w Polsce.

Wśród książek w języku angielskim z zakresu literatury pięk
nej odnaleźć można wspomniane w poprzednim rozdziale Pri
de and Prejudice J. Austen [Aneks, poz. 9], The White M on
k e y  i The Silver Spoon stanowiące 1 i 2 część Nowoczesnej 
komedii J. Galsworthy’ego [Aneks, poz. 104 i 105], a także 
The poetical works Roberta Browninga [Aneks, poz. 38] oraz 
wybór opowiadań Great English Short Stories [Aneks, poz. 
119].

Książki w języku francuskim to La politique Polonaise Ada
ma Ch. Rose’a [Aneks, poz. 382], oraz Souvenirs de Staro
bielsk ]. Czapskiego [Aneks, poz. 72], pozycja w języku wło-



skim to -  również wspomniana w poprzednim rozdziale La 
cortina cade: la storia dei Partiti Socialisti NelT Europa Onen- 
tale [Aneks, poz. 216], natomiast książka w języku rosyjskim 
to zbiór danych statystycznych pt. M ir socializma: w cifrach 
i faktach 1963 rok  [Aneks, poz. 271].

Interesujące jest porównanie danych wynikających z anali
zy zasięgu językowego kolekcji zgromadzonej w tarnowskiej 
bibliotece z danymi wynikającymi z analizy książki inwenta
rzowej, przedstawione na wykresie nr 3.

Wykres 3. Zasięg językowy publikacji zgromadzonych w M BP  
na tle danych wynikających z książki inwentarzowej

Z wykresu wynika, że zarówno w zbiorach odnotowanych 
w książce inwentarzowej, jak i znajdujących się w M BP domi
nują książki w języku polskim, aczkolwiek ta  dominacja za
znacza się wyraźniej w zbiorach M B P (91,2%, podczas gdy 
w inwentarzu pozycje w języku polskim stanowią ok. 53%). 
Udział książek anglojęzycznych natomiast o wiele wyraźniej 
zaznacza się w książce inwentarzowej (ok. 35%), niż w zbio
rach przekazanych tarnowskiej bibliotece (8%). Pozycje nie



mieckojęzyczne stanowią ок. 7% zbiorów odnotowanych 
w inwentarzu, natomiast w M BP nie znalazła się ani jedna książ
ka w tym języku.

Jak  wynika z powyższej analizy, zbiory A. i L. Ciolkoszów 
nie ograniczały się jedynie do książek w ich ojczystym języku. 
Dowodzi to niezbicie, że wśród przeszkód, jakie bez wątpienia 
napotykali Ciolkoszowie przy gromadzeniu książek nie było 
bariery językowej, lub występowała ona w znikomym stopniu. 
Ich zbiory powiększały się sukcesywnie, choć z różną dyna
miką na przestrzeni lat.

4.2. Zasięg chronologiczny

Wszystkie książki wchodzące w skład księgozbioru A. i L. Cioł- 
koszów w M BP ukazały się w XX w. W  przypadku 19 tytułów 
ustaliłam rok publikacji, korzystając ze zintegrowanego katalogu 
British Library (www.bl.uk). Nie udało się ustalić daty wydania 
dzieła The poetical works R. Browninga [Aneks, poz. 38] -  
w katalogu elektronicznym British Library nie odnotowano eg
zemplarza o takich cechach formalnych jak ten, który znalazł się 
w księgozbiorze Ciolkoszów. Egzemplarze takie można natomiast 
odnaleźć na stronach www pośredniczących w sprzedaży ksią
żek, jednak tylko w jednym przypadku określono rok publikacji 
jako ok. 1920. Jest to więc prawdopodobnie najstarsza książka 
w kolekcji Ciolkoszów przekazanej tarnowskiej bibliotece. Przed 
wojną ukazały się również klasyczne powieści angielskie: The 
White M onkey oraz The Sih^er Spoon J.Galsworthy’ego -  odpo
wiednio w latach 1931 i 1932 [Aneks, poz. 104 i 105] orazPnde 
and Prejudice J. Austen -  w 1934 r. [Aneks, poz. 9]. Z lat trzy
dziestych XX w. pochodzą także But: we are observed Hillaire’a 
Belloca [Aneks, poz. 15], orazPo/aлd W. J. Rose’a [Aneks, poz. 
383]. Natomiast najnowszą publikacją w księgozbiorze jest wy
dane w 1995 r. Spojrzenie wstecz, będące zapisem obszernego 
wywiadu historyka A. Friszke z Lidią Ciołkoszową [Aneks, 
poz. 66].

Ilość książek wydanych w poszczególnych latach, znajdują
cych się w tarnowskiej części księgozbioru A i L. Ciolkoszów 
ilustruje wykres 4.

http://www.bl.uk


Wykres 4. Zasięg chronologiczny księgozbioru Adama i Lidii Ciołkoszów 
w M B P (lata 1939-1995)

Zauważyć można wyraźny przyrost zbiorów w latach czter
dziestych (najwięcej książek wydano w latach 1945 i 1946 -  
po 29 tytułów), widoczny spadek w okresie od 1947 do 
1956 r. (w księgozbiorze nie ma ani jednej pozycji wydanej 
w 1950 r.). Następny wzrost przypada na lata 1957-1968 (naj
więcej książek -  19 -  wydano w 1964 r.). Kolejne 13 lat (1969- 
1982), reprezentowane jest przez liczbę poniżej 10 tytułów 
przypadających na każdy rok (najwięcej -  po 9 -  wydano 
w latach 1976 i 1978, najmniej -  1- w 1980 r.). Od 1983 r. 
następuje kolejny wzrost, z kulminacją w 1985 r. (26 pozycji). 
Książki wydane w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych 
stanowią znikomą część zbiorów (w sumie 13 pozycji).

Zasięg chronologiczny księgozbioru przekazanego M BP 
obejmuje okres 64 lat: od 1931 do 1995 r. (nie licząc wspo
mnianej wyżej pozycji The poetical works R. Browninga, któ
rej rok wydania jest niepewny). Cały księgozbiór miał szerszy 
zasięg -  najstarsza odnotowana pozycja pochodzi z 1863 r. 
Najwięcej książek -  zarówno w całym księgozbiorze, jak  
w części przekazanej M BP, wydano w latach: 1945 (153 po
zycje ogółem, z czego 29 w M BP), 1946 (ogółem 173, w M BP 
29), 1964 (odpowiednio 164 i 19) oraz 1966 (210 i 18).



Generalnie więc w księgozbiorze odnotowanym w inwen
tarzu, podobnie jak w zbiorach M BP, największa ilość książek 
przypada na lata czterdzieste oraz sześćdziesiąte. Jeśli zaś cho
dzi o procentową ilość książek z danego roku znajdujących się 
w M BP w stosunku do ilości wszystkich odnotowanych ksią
żek pochodzących z tego roku, można zauważyć, że przekaza
no stosunkowo dużą część książek z lat 1941, 1945 i 1946 (od
powiednio: 16,6%, 18,9% i 16,7%). Poza tym, choć książki 
z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stanowią niewielką 
część całego księgozbioru, to właśnie one w dużej mierze zosta
ły przekazane tarnowskiej bibliotece. W  księdze inwentarzo
wej odnotowano 509 pozycji z lat 1978-1995, w M BP znaj
dują się 152 pozycji z tego okresu, co stanowi 29,8%. Można 
więc powiedzieć, że tarnowska kolekcja tylko w pewnym 
stopniu odzwierciedla strukturę chronologiczną całego księgo
zbioru.

Zwiększony przyrost książek w latach czterdziestych moż
na tłumaczyć dużą ilością bieżących publikacji na tem at wyda
rzeń wojennych oraz żywym zainteresowaniem A. i L. Ciołko- 
szów tą  problematyką. Obniżenie przyrostu zbiorów w latach 
pięćdziesiątych to wynik ogólnego spadku produkcji wydaw
niczej na emigracji [Danilewicz-Zielińska, 1992, s. 123]. Po
nowny wzrost w latach sześćdziesiątych może się wiązać z ak- 
tjrwną działalnością polityczną i publicystyczną, podejmowaną 
zwłaszcza przez A. Ciołkosza. Zbyt mało jest jednak przesła
nek, by wyciągać generalne wnioski na tem at czynników wpły
wających na taką, a nie inną ilość w księgozbiorze tytułów wy
danych w poszczególnych latach. Należy również pamiętać, że 
wiele książek prawdopodobnie pochodziło z darów od zaprzy
jaźnionych osób. Nie wiadomo też, ilu pozycji faktycznie znaj
dujących się w zbiorach nie wpisano do inwentarza.

Książki gromadzone przez L. i A. Ciołkoszów na emigracji 
w Londynie pozwalają nie tylko prześledzić produkcję wydaw
niczą w poszczególnych latach, lecz zarazem niosą informacje 
o miejscach, w których wydawano polską literaturę, pozwala
jąc osadzić ją  również w topograficznym kontekście.



W  tarnowskim księgozbiorze Cioikoszów znajdują się pu
blikacje wydane w 14 krajach na niemal wszystkich kontynen
tach. Najwięcej książek opublikowano w Wielkiej Brytanii (341, 
w tym  12 w Szkocji, 2 w Walii, pozostałe w Anglii) oraz we 
Francji (134). Suma książek wydanych w innych krajach to 
70 pozycji. Procentowy udział w książek z Wlk. Brjrtanii, Fran
cji, oraz pozostałych krajów w tarnowskim  księgozbiorze 
A. i L. Ciołkoszów ilustruje wykres 5.

Wykres 5. Zasięg topograficzny. Książki wydane w Wielkiej Br3Ttanii 
i Francji w księgozbiorze Adama i Lidii Ciołkoszów w M BP

Źródło: wykres autorski.

Dominacja w księgozbiorze publikacji wydanych w Wlk. 
Brytanii jest zrozumiała, gdyż w tym właśnie kraju osiedli Cioł- 
koszowie w 1940 r. i mieszkali tam  do końca życia. Niemal 
wszystkie książki pochodzące z Wielkiej Brytanii wydano 
w Londynie — 325, poza tym na terytorium  Anglii 3 książki 
ukazały się w podlondyńskim Harmondsworth, 2 na terenie 
Walii w Newtown, natomiast na terytorium  Szkocji 10 publi
kacji wydano w Glasgow, jedną w Edynburgu i jedną w Kil-



marnock. 11 książek wydanych w Szkocji pochodzi z lat czter
dziestych, natomiast ostatnią wydaną w tym  kraju pozycją 
w księgozbiorze A. i L. Ciolkoszów jest Sługa gnuśny: fragm ent 
pam iętnika  Jana P. Dąbrowskiego [Aneks, poz. 80].

Duża ilość książek wydanych we Francji wynika przede 
wszystkim z akt3^vności działającego tam  Inst}^utu Literackie
go -  najważniejszego i najbardziej opiniotwórczego polskiego 
wydawnictwa emigracyjnego. W e Francji, podobnie jak  
w Wielkiej Brytanii, pod względem liczby wydanych książek 
zdecydowanie dominuje stolica: w Paryżu ukazały się wszyst
kie 134 książki.

Pozostałe kraje reprezentowane są przez znacznie mniejszą 
liczbę tytułów. Szczegółowe dane przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Zasięg topograficzny. Liczba pozycji wydanych poza W ielką 
Brytanią i Francją w księgozbiorze Adama i Lidii Ciolkoszów w M BP

Spośród pozostałych krajów wyraźnie zaznacza się więc 
dominacja Włoch, w których ukazało się 25 książek, w tym  23 
w stolicy — Rzymie oraz po jednej w Bari i Firenze. Znamienne 
jest to, że 23 książki opublikowane we Włoszech, znajdujące 
się w księgozbiorze Ciołkoszów zostały wydane w latach 1945 
-1947. Okres włoski w historii polskiej literatury emigracyjnej



wiązał się przede wszystkim z krótką, lecz intensywną działal
nością Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu oraz kontynuato
rem  tej działalności -  Instytutem  Literackim, który w pierw
szym okresie swego istnienia funkcjonował w Rzymie. Po 
przeniesieniu Instytutu do Paryża wydawanie polskich ksią
żek we Włoszech uległo zahamowaniu. Najnowsza książka 
wydana we Włoszech w księgozbiorze Ciołkoszów to opubli
kowana w języku włoskim i nakładem włoskiego wydawnic
twa La Cortina Cade..., pochodząca z 1953 r. [Aneks, poz. 
216].

Kolejny pod względem ilości wydanych książek kraj to 
USA, reprezentowane w księgozbiorze Adama i Lidii Ciołko
szów przez 14 książek — 11 wydanych w Nowym Jorku, po 
jednej w Waszyngtonie, Bostonie i Chicago. Obecność tych ksią
żek w zbiorach może się wiązać się z kontaktam i A. Ciołkosza 
z am erykańską Polonią i jego podróżami do Stanów Zjedno
czonych.

10 książek wydanych w stolicy Izraela, Jerozolimie, to jed
na ze starszych części zbiorów Ciołkoszów przekazanych MBP. 
Publikacje te ukazały się w latach 1943-1947. Działalność pol
skich placówek wydawniczych na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie wiązała się z głównie z działalnością sekcji wydaw
niczych funkcjonujących przy walczących na tych terenach 
jednostkach wojskowych. W  Jerozolimie wydawano przede 
wszystkim klasykę polską i lektury szkolne. [Danilewicz-Zie- 
lińska, 1992, s. 106-107]

Polska jest reprezentowana w tarnowskim zbiorze Ciołko
szów tylko przez 9 tytułów -  wszystkie ukazały się w W arsza
wie. Można tu zauważyć największą różnicę proporcji pomię
dzy książkami odnotowanymi w inwentarzu, a przekazanymi 
M BP. W edług zapisów w książce inwentarzowej w Londynie 
ukazały się 1984 książki, natomiast w Warszawie 1378. Odno
towano też książki wydane w innych polskich miastach, jak 
Kraków (182), Wrocław (60), Poznań (50), Katowice (42), 
czy Łódź (31).

Proporcje pomiędzy książkami wydanymi w poszczegól
nych miastach, znajdującymi się w zbiorach M BP, a wszystki
mi książkami odnotowanymi w inwentarzu przedstawia wy
kres 7.



Wykres 7. Zasięg topograficzny. Księgozbiór Adama i Lidii Ciolkoszów 
w M B P na tle danych wynikających z książki inwentarzowej

M ożna więc stwierdzić, że jakkolwiek książki wydane 
w innych krajach stanowiły w całym księgozbiorze większość, 
to jednak nie tak wyraźną jak  w części przekazanej tarnow
skiej bibliotece. Należy jednak pamiętać, że wiele polskich ksią
żek, które zgromadzili na emigracji Ciolkoszowie, ukazało się 
masowo w kraju, głównie nakładem wydawnictwa Książka 
i Wiedza. Przez cały okres PRL były one powszechnie dostęp
ne, w przeciwieństwie do książek wydawanych przez paryski 
Instytut Literacki czy londyńską Polonię.

Pozostałe kraje, z których pochodzą książki A. i L. Ciołko- 
szów przekazane tarnowskiej bibliotece to Niemcy (5 t3^ułów, 
w tym 3 to zeszyty wydawanego w Berlinie czasopisma „Sło
wo”), Irlandia (2 tytuły wydane w Dublinie) oraz ZSRR (Mo
skwa), Szwajcaria (Neuchatel), Palestyna, Brazylia (Kurytyba), 
Indie (Bombaj) i Australia (Melbourne) -  po jednym tytule.

W  każdym z wyżej wymienionych krajów i miast działały 
wydawnictwa publikujące literaturę polską, o zróżnicowanej 
wartości merj^orycznej i zasięgu oddziaływania.



W  tarnowskim księgozbiorze Ciołkoszów znajduje się 546 
pozycji opublikowanych przez 123 wydawców. Wśród nich 
zdecydowanie przoduje Instytut Literacki ze 104 publikacja
mi wydanymi w latach 1946-1990 (w tym  4 ukazały się 
w Rzymie, pozostałe w Paryżu). Kolejne miejsca w księgozbio
rze zajmują dwa wydawnictwa londyńskie: Polonia z 49 publi
kacjami (wydanymi w latach 1963-1990), oraz Polska Fun
dacja Kulturalna z 40 tytułami (opublikowanymi w latach 1963 
-1993).

In sty tu t L iteracki powstał wiosną 1946 r. w Rzymie dzię
ki pomocy ze strony 2. Korpusu oraz pożyczce z Funduszu Spo
łecznego Żołnierza, która pozwoliła na uruchomienie własnej 
drukarni [Dybciak, 1990, s. 13]. W  pierwszej fazie kontynu
ował linię realizowaną przez ,,Bibliotekę Orła Białego” -  serię 
wydawaną przez Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu. W  la
tach 1946-1947 we Włoszech ukazało się 28 książek druko
wanych nakładem  Instytutu. [Danilewicz-Zielińska, 1992, 
s. 118]. W  księgozbiorze A. i L. Ciołkoszów przekazanym tar
nowskiej bibliotece można odnaleźć cztery z nich: D ziennik  
podróży do Austrii i N iem iec  Pawła Hostowca [Aneks, poz. 
143], Kobiefy St. Kuszelewskiej [Aneks, poz. 213], iVa miarę 
człowieka L. Bluma [Aneks, poz. 28] ovsiZ W  oczach pisarzy: 
wybór opowieści wojennych (1939-1945) -  antologię opraco
w aną przez G. Herlinga-Grudzińskiego [Aneks, poz. 466]. 
Oprócz książek Instytut Literacki jeszcze w okresie rzymskim 
wydał pierwszy zeszyt czasopisma ,,K ultura”, początkowo za
mierzonego jako kwartalnik. Zeszyt ten, różniący się od na
stępnych większym formatem, również znajduje się w zbiorach 
A. i L. Ciołkoszów. Pod koniec 1947 r. Instytut został przenie
siony do Francji, gdzie znalazł swą siedzibę w Maisons-Laffitte 
k. Paryża. Na czele zespół redakcyjnego Instytutu Literackie
go przez cały okres jego istnienia, tj. w latach 1946-2001, stał 
J. Giedroyć. Pozostali członkowie zespołu, którzy związali swe 
życie z działalnością wydawnictwa to Zofia i Zygmunt Hertzo
wie oraz H eniyk Giedroyć (brat Jerzego), a także J. i M. Czap
scy. W śród autorów współpracujących w różnym okresie 
czasu z Insty tu tem  Literackim, drukujących swe teksty



w „K ulturze”, można wymienić m.in. W acława Zbyszew- 
skiego, Leopolda Ungiera, J. Mieroszewskiego, Stefana Kisie
lewskiego, L. Kołakowskiego, Konstantego Jeleńskiego, Cz. Mi
łosza, M. Danilewicz-Zielińską, T. Terleckiego, G. Herlinga- 
Grudzińskiego. Systematyczne wydawanie książek w ramach 
tzw. Biblioteki Kultury rozpoczęto w 1953 r. Przed tym  okre
sem ukazało się 35 tomów. Przez cały okres funkcjonowania 
Biblioteki Kultury wydano ogółem 512 tomów. W śród nich 
znalazły się utwory ważniejszych pisarzy emigracyjnych 
(w tym  pisma zebrane Witolda Gombrowicza i Cz. Miłosza), 
pisarzy krajowych (niektóre wydane pod pseudonimami, np. 
S. Kisielewski publikował swoje powieści jako Tomasz Staliń- 
ski), a także pisarzy obcojęzycznych, w szczególności rosyjskich 
dysydentów. W  skład Biblioteki Kultury wchodziły również 
,,Zeszyty Historyczne” -  kwartalnik wydawany od 1962 r., za
wierający materiały do dziejów najnowszych Polski [Zieliński, 
1990, s. 147]. Poza tym  w ramach Biblioteki Kultury ukazy
wały się serie «Dokumenty» oraz «Archiwum Rewolucji» — obej
mujące świadectwa dotyczące historii najnowszej.

Seria «Dokumenty» jest reprezentowana w tarnowskim 
księgozbiorze Ciołkoszów przez m.in.: Kolum bowy błąd: szk i
ce z historii, teorii i praktyki sowieckiego kom unizm u  W. Su- 
kiennickiego [Aneks, poz. 429], X/ub K rzyw ego Koła W. Je 
dlickiego [Aneks, poz. 151], Sąd idzie!: stenogram  z procesu  
A  Siniawsłdego iJ. Daniela (A. Terca i M. Ar żaka): M o sin a , 
lu ty 1966  [Aneks, poz. 392], Refleksje pew nego  życia  Alicji 
Zawadzkiej-Wetz [Aneks, poz. 531]. Do «Archiwum Rewolu
cji» należą: Wybór towarzyszy I. Silone [Aneks, poz. 400], /ллу 
świat: zapiski sowieckie G. Herlinga-Grudzińskiego [Aneks, 
poz. 134], T em aty  rosyjskie M. Mihajlova [Aneks, poz. 268], 
D w adzieścia listów  do przyjaciela  S.Allilujewej [Aneks, 
poz. 5].

Wydawnictwo Polonia, reprezentowane w księgozbiorze 
A. i L. Ciołkoszów przez 49 książek, powstało w 1958 r. w Lon
dynie. Oficyna pod kierownictwem A. Stypułkowskiego na
stawiona była na wydawanie książek przede wszystkim 
z zakresu historii, politologii oraz literatury współczesnej. 
W  1981 r. wydawnictwo przejął Jan  Chodakowski i rozszerzył 
jego ofertę, pragnąc dotrzeć również do czytelników w Polsce



[Habielski, 2004, s. 135]. Powstały wówczas serie «Z dziejów 
ZSRR», «Czasy i ludzie», «Wokół literatury». W  1982 r. dy
rektor Chodakowski założył profilowo zbliżone do Polonii wy
dawnictwo Puls Publications.

W  księgozbiorze A. i L. Ciołkoszów najstarszymi książkami 
wydanymi przez Polonię sąPolska i nowa Europa A. Bregma- 
na [Aneks, poz. 34] oraz M iędzy wojną a pokojem  Hugha 
Setona-W atsona [Aneks, poz. 397]. Prócz tego w księgozbio
rze znalazły się 2 książki z serii «Czasy i Ludzie» [Aneks, poz. 
62 i 112], 3 z serii «Z dziejów ZSRR» [Aneks, poz. 86, 130 
i 538], 5 z serii «Świat Współczesny» [Aneks, poz. 147, 167, 
217, 218 i 311], oraz 9 z serii «Wokół Literatury» [Aneks, 
poz. 11, 210, 236, 239, 253, 312, 364, 482 i 534].

Polska Fundacja K ulturalna (40 książek w księgozbiorze 
A. i L. Ciołkoszów) została założona w Londynie w 1950 r., 
a jej pierwszym prezesem był generał Wł. Anders. Fundacja była 
instytucją społeczną, utworzoną w celu szerzenia kultuiy polskiej, 
poprzez m.in. publikowanie autorów emigracyjnych. Od 1963 r. 
z inicjatywy i pod kierunkiem Juliusza Sakowskiego rozpoczęła 
wydawanie tanich książek w formacie kieszonkowym, wzorowa
nych na brytyjskich paperbackach. Oferta PFK  nastawiona była 
przede wszystkim na gust masowego czytelnika, nakładem wy
dawnictwa ukazywały się głównie powieści, ale także wspomnie
nia, lub szkice historyczne [Zieliński, 1990, s. 150-151]. Wksię- 
gozbiorze Ciołkoszów odnaleźć można publikacje reprezentujące 
każdy z wyżej wymienionych nurtów, a więc powieści, m.in.: 
Chłopcy z N ow oszyszek  Floriana Czarnyszewicza [Aneks, poz. 
73], Czerwona wiosna J. Łobodowskiego [Aneks, poz. 242], 
Gringa Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej [Aneks, poz. 433], 
wspomnienia, m.in.: Cygańskim wozem: miasto, ludzie, książki 
K. Wierzyńskiego [Aneks, poz. 492\, Patrząc wstecz:pamiętnik 
F. Goetla [Aneks, poz. 117],i4/ę/a dobrych znajomych T. No
wakowskiego [Aneks, poz. 305], szkice historyczne: Od Wiednia 
do Maciejowic M. Kukiela [Aneks, poz. 208], Zakamarki histo
rii A. Bregmana [Aneks, poz. 35]. Najobszerniejszą i najstaran
niej wydaną przez PFK  książką w zbiorach Ciołkoszów jest dwu
tomowa, bogato ilustrowana i zaopatrzona w kilka indeksów 
Kronika życia Józefa Piłsudskiego  Wacława Jędrzejewicza 
[Aneks, poz. 152].



Inne wydawnictwa, których udział zaznaczył się w księgo
zbiorze Ciołkoszów liczbą powyżej 5 pozycji prezentuje poniż
sza tabela. Wydawnictwa zostały uszeregowane według liczby 
wydanych książek, a w przypadkach jednakowej ilości publi
kacji -  alfabetycznie.

Tabela 1
Zasięg typograficzny Oficyny wydawnicze reprezentowane w tarnowskim 

księgozbiorze A i L. Ciołkoszów przez 6-18 publikacji

Wydawnichvo Mejsce
\vydania

Ilość
wydanych

Iffliążek
Wlatadi

Gryf Publication Ltd. Londyn 18 1953-1974
Libella Paryż 18 1957-1989
Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy Londyn 16 1943-1948
Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas’’ Lond>n 15 1949-1988
Odnowa Londyn 13 1964-1985
Orbis Londyn 13 1946-1969
M L Kolin Londyn 12 1941-1943
Puk Londyn 12 1983-1993
Oddział Kultury i Prasy 2. Кофи5ц Rzym 12 1945-1946
B. Świderski Londyn 1957-1967
Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1954-1977
Aneks Londyn 1982-1987
J. Rolls Book Co. Ltd. Londyn 1945-1946
PPS Londyn 1945-1987
Editions Spotkania Paryż 1984-1988
Pokkie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie Londyn 1986-1988

Źródło: tabela autorska.

Jakkolwiek w księgozbiorze Ciołkoszów nie odnajdziemy 
na ogół najstarszych ani najnowszych tytułów pochodzących 
z poszczególnych oficyn, to jednak już na podstawie powyższej 
tabeli można stwierdzić, że wydawnictwa działały w różnych 
okresach czasu, na przestrzeni od lat czterdziestych do osiem
dziesiątych XX w., bardzo zróżnicowany był również czas ich 
funkcjonowania (od 3 do 43 lat). Dlatego też, mówiąc o aktyw
ności danego wydawnictwa należy wziąć pod uwagę nie tylko 
ilość opublikowanych tytułów (w takim  przypadku na pierw
szym miejscu znajdą się Gryf Publication Ltd. oraz Libella -  
oba reprezentowane w księgozbiorze przez 18 tytułów), lecz 
również czas, w ciągu którego zostały one wydane -  a wówczas 
za najbardziej aktywne wydawnictwo trzeba uznać Oddział 
Kultury i Prasy 2. Korpusu, reprezentowany w księgozbiorze



przez 12 t3^ułów, opublikowanych na przestrzeni zaledwie 
dwóch lat działalności. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o ak
tywność rozumianą w ten sposób, znalazło się wydawnictwo 
M. I. Kolin (12 tytułów w ciągu 3 lat), a na trzecim J. Rolls 
Book Co. Ltd. (7 tytułów wydanych w ciągu 2 lat). Zasadne 
wydaje się więc przedstawienie oficyn wymienionych w po
wyższej tabeli nie według ilości tytułów znajdujących się w księ
gozbiorze, ale według kolejności powstania poszczególnych 
domów wydawniczych. Pozwoli to również prześledzić relacje 
zachodzące pomiędzy niektórymi z nich.

Firm a M . I. K olin, reprezentow ana w księgozbiorze 
Ciołkoszów przez 12 tytułów, została założona w Londynie 
w 1940 r. przez Maurycego Kohna oraz Ignacego Lindenfel- 
da (właściciela wydawnictw Minerva Publ.). Jej nakładem uka
zywało m.in. pismo ,,Wiadomości Polskie”, którego redaktor 
Mieczysław Grydzewski decydował również o profilu wydaw
niczym M. I. Kolin (to za jego sprawą wydawnictwo publiko
wało książki klasyków polskich w serii «Książnica Narodowa»). 
Wydawnictwo M. I. Kolin przestało istnieć wraz z zamknię
ciem ,,Wiadomości” w 1944 r. [Supruniuk, dok. elektr., 1999].

W  księgozbiorze Ciołkoszów można odnaleźć jedną książkę 
z serii «Książnica Narodowa» — jest to Bitwa Racławicka Teo
fila Lenartowicza [Aneks, poz. 225], dwa tomy poezji: Lutnia  
po  Bekw arku  J. Lechonia [Aneks, poz. 219] i Ziemia — Wil
czyca  K. Wierzyńskiego [Aneks, poz. 496], natomiast więk
szość tytułów dotyczy tematyki historyczno-politycznej, np. 
Pism a wybrane J. Piłsudskiego [Aneks, poz. 335], O jed en a 
stej —powiada aktor -  sztuka je s t  skończona: polityka Józefa 
Becka  St. Mackiewicza [Aneks, poz. 251], Naród w  Parla
mencie: prawo i obyczaje polityczne w Anglii M iec^sława Sze- 
rera [Aneks, poz. 443].

Z zamknięciem ,,Wiadomości” wiązało się również podję
cie przez Mieczysława Grydzewskiego konspiracyjnej działal
ność wydawniczej, polegającej na publikowaniu nakładem ofi
cyny J . Rolls Bock Co. serii druków monograficznych, pod 
wspólnym tytułem  ,,Biblioteka «Wczoraj i Dziś»”. W  latach 
1945-1946 ukazało się 7 zeszytów tej Biblioteki. [Stradecki 
1986, s. 25-33] W  księgozbiorze Ciołkoszów można odnaleźć 
6 z nich [Aneks, poz. 92, 282, 283, 316, 449 i 512].



Po zamknięciu wydawnictwa M. I. Kolin jego aktywa, 
przede wszystkim w postaci wojennego przydziału papieru, 
przejęła firma Orbis. Firma ta początkowo opierała się na biu
rze podróży Orbis działającym w Londynie w czasie wojny, 
a po zakończeniu działań zbrojnych zamierzała, nawiązując do 
tradycji Rucłiu, uruchomić sieć punktów sprzedaży książek 
w różnych krajach. Pod szyldem Orbisu funkcjonowała księ
garnia, wydawnictwo, a także produkcja i sprzedaż płyt gra
mofonowych. [Danilewicz-Zielińska, 1996, s. 140-141]. Pu
blikowano książki z zakresu literatury pięknej, historii (Polski 
i powszechnej), politologii, wojskowości; dokumenty; podręcz
niki i materiały pomocnicze dla szkół; słowniki oraz czasopi
sma.

Po wojnie księgarnia Orbis dysponowała punktam i sprze
daży w Londynie, Edynburgu i Dundee. Przetrwała tylko księ
garnia londyńska, która w końcu lat 60. XX w. ulokowana zo
stała na E a rl’s Court, gdzie działa do czasów obecnych 
[Habielski, 1999, s. 177].

W  księgozbiorze Ciołkoszów znajduje się 13 pozycji wyda
nych nakładem  Orbisu, głównie o tem atyce historycznej oraz 
wspomnieniowej, np. Zarys historii Polski do r. 1795  A. Le
wickiego [Aneks, poz. 228], Zarys histońi wojskowości w  Pol
sce M. Kukiela [Aneks, poz. 209], Historia polskiej filozoRi 
politycznej E. Jarry  [Aneks, poz. 150], B yłem  szefem  sztabu  
obrony W arszawy T. Tomaszewskiego [Aneks, poz. 459], czy 
W  sojuszniczym Londynie E. Raczyńskiego [Aneks, poz. 371].

W ydawnictwo Światowego Związku Polaków  z Zagra
nicy (16 tytułów w księgozbiorze) powstało w celu wspierania 
londyńskiego ,,Swiatpolu”, w którym działała również Lidia 
Ciołkoszowa. Działalność wydawnicza ,,Swiatpolu”, intens3nv- 
na we wczesnych latach powojennych, stopniowo wygasała 
głównie wskutek braku funduszy [Czaykowski, Sulik, 1961, 
s. 312]. W  tarnowskim księgozbiorze Ciołkoszów znajdują się 
głównie typowe dla tego wydawnictwa publikacje o tem atyce 
historycznej, np. Powstanie listopadowe i Powstanie stycznio
we A. Śliwińskiego [Aneks, poz. 447 i 448], Ś ląsk Opolski St. 
Kudlickiego [Aneks, poz. 206], kulturalnej, np. Kraków  m ia
stem  sztuk i Karola Estreichera [Aneks, poz. 9S'\, Podstaw y  
kultury polskiej I. Wieniewskiego [Aneks, poz. 486], publika



cje dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, np. Pięć lat walki 
narodu polskiego p o d  okupacją niemiecką  H. W eber [Aneks, 
poz. 480] oraz opracowania autorstwa B. Wierzbiańskiego, do
tyczące skupisk polonijnych: Polonia Zagraniczna w  latach
1939-1946  [Aneks, poz. 488] i rozszerzona wersja tej publika
cji pt. Polacy w  świecie [Aneks, poz. 487].

Spowodowana sytuacją wojenną migracja ludności polskiej 
ze Związku Radzieckiego na Środkowy i Bliski Wschód (Iran, 
Irak, Palestyna) oraz powstawanie w tych regionach licznych 
skupisk Polaków, tworzących się głównie na szlakach przemar
szu wojska polskiego, zaowocowało również podjęciem akcji 
wydawniczej na szeroką skalę. Szczególną aktywność na tym 
polu wykazał Oddział K ultury  i P rasy  2. K orpusu Wojsk 
Polskich, a także wchodzące w jego skład poszczególne jed
nostki jak np. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich [Pa- 
zyra, 1970, s. 324-326]. 2. Korpus został rozwiązany w wyni
ku demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych, ale jego działalność 
była kontynuowana przez takie wydawnictwa jak  Gryf Publi
cation czy Instytut Literacki.

W  księgozbiorze Ciołkoszów działalność wydawnicza 2. Kor
pusu udokumentowana jest 12 publikacjami. Wśród nich znaj
dują się przedruki klasyki polskiej: D um a o hetm anie  
S. Żeromskiego [Aneks, poz. 545], N urt W. Berenta [Aneks, 
poz. 16], różnego typu publikacje poświęcone stosunkom pol
sko-radzieckim: np. Ustrój sowiecki R. Wragi [Aneks, poz. 
510], Ludzie sponiewierani H. Waglerowej [Aneks, poz. 285], 
poezja zarówno autorów uznanych np. K. Wierzyńskiego -  Wol
ność tragiczna [Aneks, poz. 495] oraz Ziemia -  '\^czyca  [Aneks, 
poz. 497], jak i debiutantów -  antologia Przypływ:poeci 2 Kor
p u su  [Aneks, poz. 367].

Wywodzący się z Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu G ryf 
Publication Ltd. powstał w Londynie w 1946 r. i funkcjono
wał do 1976 r., wydając książki z zakresu literatury pięknej (gów
nie pisarzy emigracyjnych), najnowszej historii Polski, politolo
gii, eseistyki oraz czasopisma, m.in. tygodnik „Orzeł Biały”.

W  tarnowskim księgozbiorze Ciołkoszów znajduje się 18 
tytułów wydanych przez Gryf Publications, reprezentujących 
wszystkie wyżej wymienione dziedziny. Wśród książek o te 
matyce historycznej należy wymienić przede wszystkim tom



2 i 3 Najnowszej historii politycznej Polski Wl. Pobóg-Malinow- 
skiego [Aneks, poz. 340 i 341] (tom 1 został wydany przez pa
ryski Polish Book), zbiór wypowiedzi publicznych gen. 
K. Sosnkowskiego pt. Materiały historyczne [Aneks, poz. 419], 
wspomnienia S. Korbońskiego W  imieniu Rzeczypospolitej 
[Aneks, poz. 188], a także zbiór gawęd Z. Nowakowskiego Wie
czory p o d  dębem  [Aneks, poz. 310]. Odrębną grupę stanowią 
publikacje opisujące sowiecką mentalność: In n y  świat G. Her- 
linga-Grudzińskiego [Aneks, poz. 133], Słońce świeci tak samo 
Stefana Wóycickiego [Aneks, poz. 509], oraz K ontakt bezpo
średni C. H. Dewhursta [Aneks, poz. 83]. Na szczególną uwa
gę zasługuje tom 2 publikacji Zarys dziejów socjalizmu polskie
go A. i L. Ciolkoszów [Aneks, poz. 64]. Przykładem literatury 
pięknej są powieści Zawalidroga H. Naglerowej [Aneks, 
poz. 288] oraz W  stanicy Łobodowskiego [Aneks, poz. 245].

Utworzenie Katolickiego Ośrodka W ydawniczego „V eri
ta s” było jedną z inicjatyw podjętych przez powstałą w 1947 r. 
Londyńską Fundację Veritas. Pierwszym kierownikiem KO W  
,,Veritas” był Bolesław Swiderski, który później utworzył wła
sne wydawnictwo. W  1950 r. oficyna Veritas rozpoczęła wyda
wanie serii «Biblioteka Polska», w ramach której mieściło się 5 
podserii: czerwona (beletrystyczna, poetycka, pam iętnikar
ska -  reprezentowana przez największą ilość publikacji), brązo
wa (teologiczna), niebieska (religijna), zielona (naukowa) oraz 
biała (tzw. premiowa) [Moczkodan, dok. elektr., 2003].

W  tarnowskim księgozbiorze Ciolkoszów znajduje się 15 
pozycji wydanych nakładem Veritasu, w tym 7 w czerwonej 
podserii «Biblioteki Polskiej». Dominuje tem atyka historycz
no-wspomnieniowa, np.: Moja służba w wojsku polskim  \9 1 7- 
1939  St. Kopańskiego [Aneks, poz. 185], P am iętniki gen. 
J. Hallera [Aneks, poz. 128], W  potrzasku  dziejowym : W IN  
na szlaku A K  St. Kluza [Aneks, poz. 172], Laur kapitolu  
i wianek ruty: na polach bitew Drugiego Korpusu J. Bielatowi- 
cza [Aneks, poz. 19], oraz tego samego autora Książeczka  po
święcona głównie rodzinnemu Tarnowowi [Aneks, poz. 18].

Oficyna Poetów  i M alarzy to wydawnictwo i drukarnia 
założone w Londynie w 1949 r. przez Czesława Bednarczyka, 
który prowadził je wraz z żoną Krystyną. Znakiem rozpoznaw
czym wydawnictwa było -  jak wskazuje już jego nazwa -  har



monijne po^ączenie strony literackiej z plastyczną. Wśród au
torów wydawanych przez OPiM  można wymienić Jana Brzę- 
kowskiego, Adama Czerniawskiego, M ariana Pankowskiego, 
T. Sulkowskiego, T. Terleckiego, a wśród ilustratorów współ
pracujących z wydawnictwem: Krystynę Grudzińską, Jana Le
bensteina, Feliksa Topolskiego [Zieliński, 1990, s. 149].

W  księgozbiorze Ciolkoszów znajduje się 9 pozycji wydanych 
nakładem Oficyny Poetów i Malarzy. Na szczególną uwagę pod 
względem edytorskim zasługują antologia wspomnień dotyczą
cych poety T. Sulkowskiego [Aneks, poz. 313], ozdobiona wkle
jonymi fotografiami, oraz M yśli przydrożne  Jerzego Drobnika, 
bogato ilustrowane szkicami [Aneks, poz. 88].

Księgarnia Bolesława Świderskiego powstała w 1949 r., 
jednak jej ożywiona działalność datuje się od 1954 r.  ̂ kiedy 
Stowarzyszenie Kombatantów Polskich powierzyło Swider
skiemu prowadzenie Księgarni Kombatanckiej [Czaykowski, 
Sulik, 1961, s. 305]. Współpraca ta została po paru latach prze
rwana z powodu kontaktów firmy z placówkami reżymowymi 
[Danilewicz-Zielińska, 1992, s. 336]. B. Swiderski rozpoczął 
działalność wydawniczą tomem Mickiewicz Żywy, który otwo
rzył serię tzw. «Żywych». Inną znaną i cenioną serią była «Lon
dyńska Biblioteka Literacka», w ram ach której publikowano 
powieści, eseje, wspomnienia i wiersze takich autorów jak m.in. 
M. Danilewiczowa, F. Sławoj Składkowski, W it Tarnawski, 
T. Terlecki, Józef Zywina.

W  księgozbiorze Ciołkoszów znajduje się 9 książek pocho
dzących z oficyny B. Swiderskiego, w tym  4 wydane w ra
mach «Londyńskiej Biblioteki Literackiej». Na uwagę pod 
względem edytorskim (twarda oprawa, obwoluta, dokumen
tacja fotograficzna) zasługują przede wszystkim dwutomowe 
Pam iętniki W. Lednickiego [Aneks, poz. 223 i 224] oraz Woj
na i konspiracja  Z. Zaremby, twórcy podziemnej PPS-W RN 
w okupowanym kraju [Aneks, poz. 530].

Początkiem  wydawnictwa L ibella  (reprezentowanego 
w księgozbiorze Ciołkoszów przez 18 tytułów) była działająca 
pod tą  sam ą nazwą księgarnia sortymentowo-nakładowa zało
żona w 1946 r. w Paryżu przez Kazimierza Romanowicza. 
Przez kilkanaście lat, korzystając ze swoich uprawnień wydaw
niczych, firmowała ona nakłady Instytutu Literackiego. Własną



działalność wydawniczą rozpoczęła w 1956 r. publil^ując po
wieść Baśka i Barbara Z. Romanowiczowej [Aneks, poz. 380]. 
Libella wydawała książki z zakresu literatury pięknej, historii, 
nauk społeczno-politycznych, cechujące się wysokim poziomem 
edytorskim. Od 1978 r. wydawnictwo -  pod auspicjami Towa
rzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu — zainicjowało se
rię «Historia i Teraźniejszość» [Kłossowski, dok. elektr., 2003]. 
W  1993 r. Libella zakończyła działalność [Archiwum, dok. 
elektr., 1997]

W  księgozbiorze Ciołkoszów znajduje się 8 książek 
wydanych w serii «Historia i Teraźniejszość», m.in. Narodziny  
system u  w ładzy  K. Kersten [Aneks, poz. 170] i Kadencja  
J. J. Szczepańskiego [Aneks, poz. 439]. L iteratura piękna re
prezentowana jest przez powieści: Przejście przez M orze Czer
wone Z. Romanowiczowej [Aneks, poz. 381] oraz L osy p a 
sierbów  F. Czarnyszewicza [Aneks, poz. 74].

Wydawnictwo Odnowa pod kierunkiem Jerzego Kulczyc
kiego rozpoczęło działalność w 1963 r. Początkowo głównym 
obszarem zainteresowania oficyny była tem atyka chrześcijań
sko społeczna. Wydawano również publikacje o tem atyce hi
storycznej, głównie poświęcone wydarzeniom II wojny świato
wej [Habielski, 2004, s. 135].

W  księgozbiorze Ciołkoszów znajduje się 13 t}^ułów wyda
nych nakładem Odnowy -  głównie publikacje o tematyce histo
rycznej -  np. Robotnicy śląscy 1850-1870: praca i b y t 
Joala Raby [Aneks, poz. 368], Trzecie pow stanie śląskie  
W. Dąbrowskiego [Aneks, poz. 81], wspomnieniowej -  m.in. 
K. Popiela Na mogiłach przyjaciół [Aneks, poz. 352] i Generał 
Sikorski w  mojej pam ięci [Aneks, poz. 351] oraz politycznej -  
m.in. O m yśl polityczną Jana Drewnowskiego [Aneks, poz. 87] 
i Wojna w  eterze ]. Nowaka-Jeziorańskiego [Aneks, poz. 303].

W  drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczęły powstawać 
na emigracji wydawnictwa, które za główny punkt zaintereso
wania przyjęły bieżący rozwój sytuacji w kraju, a także wyda
rzenia z historii powszechnej oraz problematykę stosunków mię
dzynarodowych, zaś ich oferta była skierowana bardziej do 
czj^elników krajowych niż przedstawicieli emigracji [Habiel
ski, 2004, s. 140-141]. Do wydawnictw tych należą Puls oraz 
Aneks, których książki również można odnaleźć w księgozbio



rze Ciolkoszów. Firm a Puls Publications rozpoczęła działal
ność po przeniesieniu do Londynu niezależnego nieregularne
go kwartalnika literackiego ,,Puls” [Zieliński, 1990, s. 151]. 
W  księgozbiorze Ciolkoszów znajduje się 12 tytułów firmowa
nych przez to wydawnictwo, wśród nich publicystyka politycz
na: m.in. Lokaj (i inne felietony) oraz M yśli staroświeckiego  
Polaka P. Wierzbickiego [Aneks, poz. 489 i 490], a także lite
ratura piękna: Proces F. Kafki [Aneks, poz. 155], Dane ode
brane E. Bieńkowskiej [Aneks, poz. 22], Pustynia Gobi 
Kazimierza Orłosia [Aneks, poz. 319].

Wydawnictwo Aneks, prowadzone w Londynie przez Ninę 
Smolar wyłoniło się z kwartalnika politycznego pod tym sa
mym tytułem. Rozkwit działalności wydawniczej Aneksu przy
padł na lata osiemdziesiąte XX w. Początkowo publikowano 
literaturę o tem atyce politycznej, stopniowo rozszerzając ofer
tę o poezję, prozę i eseje [Zieliński, 1990, s. 145]. W  księgo
zbiorze Ciolkoszów znajduje się 8 tytułów wydanych przez 
Aneks, m.in. Polityka i odpowiedzialność]. Kuronia [Aneks, 
poz. 211], D ni walczącej W arszaw y  W. Bartoszewskiego 
[Aneks, poz. \S'\, R zeka  podziem na, podziem ne p ta k i Tade
usza Konwickiego [Aneks, poz. 184].

Oficyna Editions Spotkania publikująca książki o tem aty
ce historycznej, religijnej, kulturalnej i społeczno politycznej re
prezentowana jest w księgozbiorze A. i L. Ciolkoszów przez 
6 tytułów, poświęconych najnowszej historii Polski np. książki 
T. Zenczykowskiego 5ато^лу bo/ Warszawy [Aneks, poz. 543] 
oraz Polska lubelska 1944  [Aneks, poz. 542], czy Wł. Barto
szewskiego Warto być  przyzw oitym : szkic do pam iętnika  
[Aneks, 1986, poz. 14].

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (6 tytułów 
w księgozbiorze), powstało w Londynie w 1950 r. w myśl założe
nia, iż jednym z zadań emigracji jest utrzymywanie (lub powoły
wanie odpowiedników) instytucji, które w kraju zostały zlikwido
wane, albo nie mogą działać ze względu na sytuację polityczną 
[Czaykowski, Sulik, 1961, s. 291]. Książki znajdujące się w zbio
rach A. i L. Ciolkoszów należą do publikowanej w latach osiem
dziesiątych XX w. serii «Prace Kongresu Kultury Polskiej [na 
Obczyźnie: Londyn 14-20 września 1985] pod patronatem pre
zydenta R. P. Edwarda Raczyńskiego» [Aneks, poz. 179-183].



Oprócz wyżej wymienionych wydawnictw, aktywnie zazna
czył się w księgozbiorze Ciołkoszów udział publikacji firmowa
nych przez ich macierzystą partię PPS (7 tytułów). Ukazały 
się one w latach 1945-1987, a dotyczyły wybitnych działaczy 
związanychz partiąorazjej programu [Aneks, poz. 54, 55, 59, 
61,69, 358, 359].

Poza tym spośród oficyn, których książki znajdują się w księ
gozbiorze A. i L. Ciołkoszów przekazanym tarnowskiej biblio
tece po 5 tytułów wydały: Hutchinson & CO (Londyn) i Księ
garnia Polska (Paryż), po 4 tytuły: D rukarnia M ildnera, 
Penguin Books Limited oraz Roy Publishers, a po 3 tytuły: 
Ministerstwo W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
Polska ,,YMCA”, Polski Dom Wydawniczy K. Breitera, Pol
skie Duszpasterstwo Katolickie (wydawca czasopisma ,,Sło
wo”), Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Szkoła Nauk Politycz
nych i Społecznych oraz Wydawnictwo Urzędu Wychowania 
Narodowego.

Pozostali wydawcy opublikowali po 2 lub po jednym  ty tu
le. Są wśród nich zarówno profesjonalne oficyny edytorskie, 
jak i ugrupowania polityczne (Stronnictwo Ludowe [Aneks, 
poz. 426], Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demo
kracja” [Aneks, poz. 297], instytucje państwowe (Polska Am
basada w Waszyngtonie [Aneks, poz. 343]), okolicznościowe 
komitety (Komitet Obchodu Jubileuszowego [Aneks, poz. 307], 
Komitet Tysiąclecia Polski Chrześcijańskiej [Aneks, poz. 474], 
Komitet Uczczenia 70-lecia urodzin A. Ciołkosza [Aneks, poz.
1]). Ponadto 10 książek ukazało się nakładem  autora, m.in.: 
Rękopis znaleziony pod  dywanem  W. Solskiego [Aneks, poz.

Polityka polska w  dziejach Europy^. Giertycha [Aneks, 
poz. 114], W szechświat i państw o  Zygmunta Nałęcza [Aneks, 
poz. 294].

Książka Wicher wolności W . Zagórskiego [Aneks, poz. 521] 
ukazała się nakładem Czytelników -  na liście subskrybentów 
znajdują się m.in. Ciołkoszowie. Moja zim na wojna A. Bluma, 
przyciągająca uwagę bogatą i oryginalną szatą graficzną, zo
stała wydana ,,nakładem Kolegów b. Żołnierzy, ich Rodzin, 
Przyjaciół i Subskrybentów” [Aneks, poz. 24], a publikacja 
Wincenty Witos: jako  człowiek i polityk: z okazji 71. rocznicy 
urodzin wodza ludu polskiego  Leona Walkowicza „Nakładem



przyjaciół amerykańskich «Chłopa z Wierzchosławic»” [Aneks, 
poz. 4 6 7 ].,,Nakładem Przyjaciół” ukazały się również książki 
W racamy nad  Odrę A.Błońskiego [Aneks, poz. 27], W  obozie 
w  Szkocji...: wiersze W. Strzałkowskiego [Aneks, poz. 428] oraz 
Obroń i orły narodowe A. Bluma [Anelcs, poz. 25].

Trzy książki ukazały się bez informacji o wydawcy: Spra
wiedliwość sowiecka  S. M ory i P. Zwierniaka [Aneks, poz. 
274], Sonety  W. Szekspira [Aneks, poz. 442] oraz Skradzio
ne sztandary P P S  Edm unda Reńskiego [Aneks, poz. 374].

W  księgozbiorze A. i L. Ciołkoszów można więc odnaleźć 
publikacje wydane przez oficyny działające w różnych warun
kach i stawiające sobie różne cele. Były wśród nich wydawnic
twa działające krótko, ale intensywnie -  jak np. Oddział Kultu
ry i Prasy 2. Korpusu prowadzący działalność wydawniczą 
w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych Polaków dotknię
tych wojenną tułaczką i rozwiązany po zakończeniu wojny. 
Były oficyny, które dopiero w okresie powojennym rozwinęły 
szeroką działalność, a firmowane przez nie książki zdobyły 
trwałe miejsce w historii literatury — najwymowniejszym przy
kładem jest Instytut Literacki. Były instytucje zmierzające do 
zaspokojenia gustów szerokiej publiczności, jak Polska Funda
cja Kulturalna oraz wydawnictwa kierujące swą ofertę do węż
szego i bardziej wymagającego grona odbiorców, np. Libella, 
Polonia czy Puls. Wszystkie one przyczyniły się do rozpo
wszechniania literatury polskiej poza granicami kraju.

Niniejszy rozdział na podstawie cech formalnych księgozbio
ru A. i L. Ciołkoszów pozwolił na określenie czasu i miejsca 
wydania wchodzących w jego skład tytułów, wskazanie języ
ków publikacji oraz tem atyki charakterystycznej dla poszcze
gólnych oficyn wydawniczych. Aby jednak charakterystyka 
księgozbioru była pełna, konieczne jest zbadanie jego cech po- 
stnakładowych. Ich wykazaniu i analizie poświecony będzie 
ostatni rozdział mojej pracy.



Rozdział 5

CECHY INDYWroUALNE KSIĄŻEK 
ZGROMADZONYCH PRZEZ 

ADAMA i  LIDIĘ CIOŁKOSZÓW

W  poprzednich rozdziałach scharakteryzowałam księgozbiór 
A. i L. Ciołkoszów pod kątem  jego zawartości tematycznej, jak 
również cech formalnych. Uzyskane informacje pozwoliły na 
określenie kierunków zainteresowań właścicieli księgozbioru, 
ich znajomości języków obcych, a także na wykazanie, w jaki 
sposób ukształtowała się struktura zbiorów pod względem chro
nologicznym, topograficznym i typograficznym. Księgozbiór 
A. i L. Ciołkoszów jest niepowtarzalny, jakkolwiek większość 
zgromadzonych przez nich tytułów można odnaleźć także 
w innych kolekcjach emigracyjnych. O jego indywidualności 
świadczy jednak nie tylko specyficzny dobór tytułów, lecz rów
nież szereg książek obdarzonych cechami szczególnymi -  jak 
znaki własnościowe w postaci pieczęci i podpisów, dedykacje, 
a także efekty przemyśleń nad lekturą przejawiające się pod
kreśleniami w tekście, znakami i uwagami na marginesach ksią
żek oraz dołączonymi do niektórych książek odręcznymi 
notatkami. Analiza wyżej wymienionych cech pozwoli na wy
kazanie, które książki były dla właścicieli szczególnie istotne -  
tak przez swą treść, jak i przez osoby autorów, którymi często 
byli ludzie znani Ciołkoszom osobiście.

5.1. Znaki własnościowe

Na kartach książek wchodzących w skład księgozbioru Ada
ma i Lidii Ciołkoszów, przekazanego M B P odnaleźć można



12 rodzajów pieczęci. Zdecydowanie dominuje wśród nich 
prostokątna pieczęć „Księgozbiór Adama i Lidii Ciołkoszów”. 
Opatrzono nią 80 egzemplarzy. Dodatkowym potwierdzeniem 
przynależności książek do zbiorów Ciołkoszów są wpisywane 
ręcznie, na ogól na stronie redakcyjnej i/lub tytułowej oraz na 
grzbietach poszczególnych egzemplarzy liczby, zgodne z nu
meracją w książce inwentarzowej. Jednoznacznie wskazuje 
właściciela także ekslibris Andrzeja Ciołkosza w książce Bitwa 
Racławicka T. Lenartowicza [Aneks, poz. 225] oraz odręczny 
podpis Adama Ciołkosza widniejący na takich wydawnictwach 
jak: Książeczka orsiz Laur Kapitolu i wianek ru ty  Bielatowi- 
cza [Aneks, poz. 18 i 19], D efeat in Victory]. Ciechanowskie
go [Aneks, poz. 51], Polska mało znana G. Flemminga [Aneks, 
poz. 102], Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie stycz
niowe J. Kowalskiego [Aneks, poz. 200], K obiety  St. Kusze- 
lewskiej [Aneks, poz. 213], O jedenastej... St. Mackiewicza 
[Aneks, poz. 251], Tam ten brzeg  K ajetana Morawskiego 
[Aneks, poz. 276], Powstanie warszawskie J. Ostaszewskiego 
[Aneks, poz. 322], Doktor Ziwago Borysa Pasternaka [Aneks, 
poz. 325], Z ły  sąsiad  Antoniego Szymańskiego [Aneks, poz. 
446], Moje wspomnienia  W. Witosa [Aneks, poz. 500], anto
logia W incenty Witos w  60-lecie ruchu ludowego [Aneks, poz. 
498], Wojna i konspiracja Z. Zaremby [Aneks, poz. 530], The 
G erman N ew  Order in Poland  wydany przez Polskie Mini
sterstwo Informacji [Aneks, poz. 346] oraz Światła z podzie
m i, w ydane nakładem  członków Stronnictwa Ludowego 
[Aneks, poz. 426]. W  kolekcji znajduje się również kilkanaście 
tytułów, które do księgozbioru Ciołkoszów trafiły prawdopo
dobnie drogą okrężną, o czym świadczą widniejące na nich pie
częcie. Ich wykaz, wraz z podaniem ilości opatrzonych nimi 
egzemplarzy znajduje się w tabeli nr 2.



Tabela 2
Pieczęcie występujące w księgozbiorze A. i L. Ciołkoszów w M BP

Treść pieczęci
Ilość
egz.

Dodatkowe infonnacje o egzemplarzadi 
(autor, tytuł, rok wydania)

Centrum Wyszkolenia Armii Referat 
Oświatowy Biblioteki

1 K. Wierzyński: Ziemia Wilczyca, 1945

Biblioteka Referatu Oświaty Bazy 
2Кофизи

2 K. Werzyński: Róża wiatrów, 1944 
K. Mierzyński: Wolność tragiczna, 1945.

Referat Kulturabo-Oświatowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża

5 Wł. Sikorski: Nad Wisłą i Wkrą b.r.
M  Norwid-Neugebauer: Kampanja wrześniowa 1939 
w Polsce, 1941
К  Leskovnec: Polska po wojnie, 1942 
L. Lagniewski: Wrzesień w Polsce, 1942 
J. Piłsudski: Pisma wybrane, 1943

Interim Treasury Committee 
For Polish Questions 
Educational Branch 
Editorial Dept.,
1, Buckingham Palace Road London, 
S.W. 1

5 M  Szeia: Naród w Parlamencie, 1941 
K. Estreidier: Kraków miastem sztuki, 1945 
Na angielskim brzegi (antologia), 1945 
J. Paczkowski: Wiersze zebrane t Pierwsza bitwa, 
1946
SL Wyspiański: Klątwa, Sędziowie, Warszawianka 
i Wiersze wybrane, 1946

Relief Society For Poles 
Educational Dqiartment 
Towarzystwo Pomocy Polakom 
Wydział Kulturalno-Oświatowy 
84, Belgrave Square 
London, S. W. 1.

5 Wł. Sikorski: Nad Wisłą i Wkrą [1941]
L  Lagniewski: Wrzesień w Polsce, 1942 
J. Piłsudski: Pisma wybrane, 1943 
J. Chałasiński: Młode pokolenie chłopów. T. 1, 1946 
I. Wiemews\d: Podstawy kultury polskiej, 1946

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 1 J. Kasprowicz: Księga ubogich, 1946
Kblioteka Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego 
8 Motcomb Street 
London S. W. I

4 M  S z a a  \ Naród w Parlamencie, 1941 
K. Estreidier: Kraków miastem sztuki, 1945 
J. Paczkowski: Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa, 
1946.
Dziewczyna z Champs Elysees [antologia] 1946

Własność Pobkiej YMCA w M elkig  
Brytanii. Nr inw.
(z adnotacją: Wrazie likwidacji świetlicy 
prosimy o zwrot: Polska YMCA 61, Eaton 
Иасе, London S. W  1)

1 Na romantycznym szlaku [antologia] 1946

Democratic lYess and Liberty Publicaticns 
LTD
8, Motcomb Street 
London S. W. 1

1 J. M  U ^ew icz: Aims andfailures c f  the German 
New Order, 1943

ROЮTNIK 2 A. Ъте^пш-. Najlepszy sojusznikHalera, 1958 
S. Wóycicki: Słońce świeci tak samo, 1958

Pdish Steamship Agency Ltd. 
Plantation House 
Fenchurdi Street 
London, E. C. 3

1 L. Lagniewski: Wrzesień w Polsce, 1942

Łącznie 28

Źródło: tabela autorska.



Jak wynika z tabeli, jedenastu różnych pieczęci użyto 28 razy. 
Liczba ta nie odpowiada jednak ilości sygnowanych tytułów, 
z których parę powtarza się dwukrotnie, co świadczy o przynaj
mniej tylokrotnej zmianie właściciela. Zaobserwować można też 
pewną prawidłowość: trzy tytuły opatrzono zarówno pieczęcią 
„Referat Kulturalno-Oświatowy Polskiego Czerwonego Krzy
ża” oraz ,,Towarzystwo Pomocy Polakom” (Pisma wybrane 
J. Piłsudskiego, Wrzesień w  Polsce L. Łagniewskiego oraz iVad 
W isląi Wkrą Sikorskiego), zaś trzy inne: pieczęciami „Inte
rim Treasury Committee” oraz ,,Biblioteki Towarzystwa Uni
wersytetu Robotniczego” (Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa 
J. Paczkowskiego, Kraków m iastem  sztuki K. Estreichera oraz 
Naród w  Parlamencie M. Szerera).

Pierwszy przypadek jest naturalny, zważywszy, że Towa
rzystwo Pomocy Polakom w pewnym sensie kontynuowało 
działalność rozwiązanego po wojnie Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Czołowi działacze PCK stanęli wówczas na czele utwo
rzonego w 1946 r. T P P , którego celem miała być pomoc żoł
nierzom polskim w przystosowaniu się do życia cywilnego, 
a także pomoc m aterialna i moralna dla rodzin pozostałych 
w Polsce. W  pierwszym i zarazem najaktywniejszym okresie 
swej działalność Towarzystwo Pomocy Polakom zajmowało się 
prowadzeniem hosteli i klubów, organizacją bibliotek, dystry
bucją paczek, pomocą w poszukiwaniu krewnych [Czaykow- 
ski, Sulik, 1961; s. 414-415]. Zrozumiałe jest więc przekaza
nie książek będących w posiadaniu PCK  Towarzystwu 
Pomocy Polakom. Na wszystkich trzech wymienionych wyżej 
egzemplarzach opatrzonych pieczęciami PCK  i T P P  znalazły 
się również pieczątki „Księgozbiór Adama i Lidii Ciołkoszów”.

Z kolei powstanie Interim  Treasury Committee For Polish 
Questions — Tymczasowego Komitetu Skarbu do Spraw Pol
skich wiązało się z cofnięciem uznania władz br3^yjskich dla 
rządu T. Arciszewskiego (5.07.1945 r.), wskutek czego polska 
emigracja znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Komitet 
stopniowo likwidując polską administrację, oświatę i opiekę spo
łeczną, miał zarazem na celu stworzenie Polakom możliwości 
korzystania z brytyjskich udogodnień socjalnych [Habielski, 
2004, s. 44]. Trudno ustalić, w jaki sposób książki znalazły się 
w posiadaniu Biblioteki Towarzystwa Uniwersytetów Robot



niczych. Towarzystwo to, z którym A. i L. Ciolkoszowie byli 
związani od początku jego istnienia, rozwinęło działalność rów
nież na emigracji, prowadząc pracę szkoleniową głównie po
przez organizowanie Centralnych Szkół Robotniczych [Za
wadzki, 1972, s. 82].

Generalnie rzecz biorąc na kartach książek wchodzących 
w skład księgozbioru można odnaleźć przede wszystkim pieczę
cie instytucji i organizacji, w których mniej, lub bardziej akt3rw- 
nie działali A. i L. Ciołkoszowie. Należy tu przede wszystkim 
wymienić Polski Czerwony Krzyż, przekształcony następnie 
w Towarzystwo Pomocy Polakom, Towarzystwo Uniwersyte
tu Robotniczego, wydawnictwo Democratic Press and Liberty 
Publications LTD, czasopismo,,Robotnik”. Na uwagę zasługu
je fakt, że niemal wszystkie egzemplarze opatrzone pieczęciami 
innymi niż ,,Księgozbiór Adama i Lidii Ciołkoszów”, pochodzą 
z lat czterdziestych XX w. -  niektóre wydane zostały jeszcze 
w czasie wojny, inne krótko po jej zakończeniu.

Niemożliwe jest dokładne ustalenie, kiedy i w jakich oko
licznościach książki te ostatecznie trafiły do zbiorów Ciołko
szów -  czy stało się to w wyniku likwidacji danej organizacji 
i przejmowania jej zbiorów bezpośrednio ze źródła, czy też książ
ki wielokrotnie zmieniały właścicieli, by ostatecznie znaleźć 
stałe miejsce w bibliotece A. i L. Ciołkoszów. Można np. do
mniemywać, że tytuły opatrzone pieczęciami Referatu Oświa
towego Biblioteki Centrum  Wyszkolenia Armii oraz Bibliote
ki Referatu Oświaty Bazy 2. Korpusu znalazły się z zbiorach 
za sprawą G. Herlinga-Grudzińskiego — żołnierza 2. Korpusu, 
będącego zarazem bliskim przyjacielem Ciołkoszów, aczkol
wiek fakty te na pewno nie stanowią wystarczającej podstawy 
dla udowodnienia takiej tezy. Natomiast w sposób jednoznacz
ny identyfikują właściciela księgozbioru zamieszczane w po
szczególnych egzemplarzach dedykacje, którym poświęcona 
będzie dalsza część rozdziału.

5.2. Dedykacje

W  księdze inwentrzowej obejmującej cały księgozbiór 
A. i L. Ciołkoszów oprócz informacji o autorach i tytułach ksią



żek, miejscach i latach publikacji, placówkach wydawniczych, 
ilości tomów oraz liczby stron poszczególnych pozycji, odna
leźć można również rubrykę uwagi, zawierającą wzmianki 
o cechach indywidualnych książek (np. „powielone”, „maszy
nopis”, ,,ulotka”, ,,na prawach rękopisu”), informacje o dołą
czonych do niektórych książek wycinkach prasowych lub no
tatkach A. Ciolkosza, a także adnotacje o dedykacjach. Na 
podstawie tych zapisów ustaliłam, że w w inwentarzu znalazły 
się 203 książki z dedykacjami, pochodzącymi od 125 ofiaro
dawców. Dane te m ają oczywiście charakter przybliżony, po
nieważ niemożliwe jest stwierdzenie wyłącznie na podstawie 
adnotacji,,dedykacja” w książce inwentarzowej, czy zapis rę
kopiśmienny rzeczywiście został dokonany przez autora książ
ki (np. byłoby to niemożliwe w przypadku książki Zofii Nał
kowskiej wydanej w 1986 r., rzeczywisty ofiarodawca pozostaje 
więc nieznany; można jedynie domniemywać, że jest nim oso
ba odpowiedzialna za opracowanie książki, autor przedmowy 
itd.) i czy publikacja na pewno została dedykowana Ciołkoszom 
(o tym, że nie zawsze tak było, świadczą niektóre egzemplarze 
przekazane tarnowskiej bibliotece, o czym piszę poniżej).

Niemniej jednak na podstawie księgi inwentarzowej moż
na wskazać parę osób, których nazwiska pojawiają się wśród 
darczyńców najczęściej. Zdecydowania wyróżnia się ks. Jerzy 
Mirewicz (17 książek), a następnie Wł. Bartoszewski (8), Mi
chał Borwicz (6), F. Gross, G. Herling-Grudziński, Wacław 
Solski (po 5), Adam Pragier (4).

Wśród 546 pozycji znajdujących się w M B P 55 zawiera 
dedykacje dla Adama i/lub Lidii Ciołkoszów, 2 dedykacje dla 
ich syna Andrzeja, a 2 -  dedykacje Adama Ciolkosza dla żony. 
W  księgozbiorze znalazło się ponadto 6 książek dedykowanych 
innym osobom (2 -  Wacławowi Brunerowi, po jednej: p. Dani
szewskiej, Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, Stefanii 
Kossowskiej oraz gen. Tadeuszowi Pełczyńskiemu). Ogółem 
więc w zbiorach M B P znalazło się 65 książek z dedykacjami, 
co stanowi 28,3% takich książek odnotowanych w książce in
wentarzowej. Jest to wysoki wynik, zwaŻ3rwszy, że kolekcja 
tarnowska stanowi ok. 10% całego księgozbioru.

Na szczególną uwagę zasługują dwie książki dedykowane 
przez A. Ciolkosza jego żonie Lidii. W  rozprawie Róża L u k 



sem burg a rewolucja rosyjska [Aneks, poz. 58], Ciołkosz wpi
sał słowa ,,Lidzie z podziękowaniem i miłością Adam ” nato
miast publikacja Karol M arks a powstanie styczniowe [Aneks, 
poz. 53] zawiera wpis ,,Lidzie -  summa cum amore Adam ”. 
W przeciwieństwie do większości pozostałycli dedykacji, po
wyższe nie zostały zaopatrzone w adnotacje dotyczące miej
scowości i daty.

W  księgozbiorze Ciołkoszów w M B P znalazło się naj
więcej książek z dedykacjami od Gustawa Herlinga-Grudziń- 
skiego (5, w tym  4 książki jego autorstwa) oraz W acława 
Solskiego (również 5). Na kolejnych miejscach znajdują się 
Herminia Naglerowa i Jan  Nowak-Jeziorański z 3 dedykacja
mi, natomiast po dwie książki ofiarowali: Aleksander Blum, 
Jan Józef Lipski, Jan  Ostaszewski, Zofia Romanowiczowa, Wie
sław Strzałkowski, Wacław Zagórski oraz Tadeusz Zenczykow- 
ski. W  tarnowskim księgozbiorze nie znalazła się natomiast ani 
jedna książka dedykowana Ciołkoszom przez księdza Jerzego 
Mirewicza,z którym łączyła ich długoletnia przyjaźń [Ciołko- 
szowa, 1995, s. 258 i 364]. Podobna sytuacja zaistniała w przy
padku Wł. Bartoszewskiego — na 8 jego książek z dedykacja
mi, tylko jedna znalazła się w zbiorach M B P -  ofiarowana 
została L. Ciołkoszowej w 1986 r., a więc 8 lat po śmierci 
A. Ciołkosza.

N ajstarszą dedykacją jest pochodzący z 1942 r. wpis 
Wincentego Szczęsnowicza w książce Poland still unknown  
[Aneks, poz. 435]. Zawarte w niej sformułowanie: ,,Robotni
kowi polskiemu” nawiązuje do czasopisma redagowanego przez 
Ciołkosza w Wlk. Brytanii [Lewandowska, 1993, s. 50]. Naj
nowsza dedykacja -  ,,Drogiej Dzielnej Pani Dr. Lidii Ciołko
szowej z najlepszymi życzeniami zdrowia i sił potrzebnych 
w dzisiejszych trudnych czasach” -  została wpisana przez 
A. Bluma w 1995 r. w książce O broń i orły narodowe... [Aneks, 
poz. 25].

24 książki zostały dedykowane zarówno A. jak  i L. Ciołko
szom, 5 -  Adamowi, 26 Lidii.

W  dedykacjach często pojawiają się słowa świadczące o bli
skim i serdecznym stosunku łączącym ofiarodawców książek 
z A. i L. Ciołkoszami. Tak jest w przypadku G. Herlinga-Gru- 
dzińskiego, gdzie nawet dobór słów do kolejnych dedykacji



świadczy о pogłębianiu się przyjaźni -  zapis „Kochanym Lidii 
i Adamowi C. z przyjaźnią i oddaniem ” umieszczony 
w 1960 r. w książce Skrzydła ołtarza [Aneks, poz. 135], trzy 
lata później został rozbudowany do ,,Bardzo kochanym Lidii 
i Adamowi C. z najczulszą przyjaźnią i oddaniem ” w książce 
Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice  [Aneks, poz. 
131]. Ciolkoszowie po raz pierwszy zetknęli się z G. Herlin- 
giem-Grudzińskim w 1939 r. we Lwowie, gdzie przebywali po 
wybuchu wojny. Jak  wspomina L. Ciolkoszowa, Herling-Gru- 
dziński większość czasu spędza! wówczas z dziesięcioletnim 
Andrzejem Ciolkoszem [Ciolkoszowa, 1995, s. 148]. Dwana
ście lat później, w 1951 r. Andrzej Ciolkosz przetłumaczył na 
angielski In n y  św iat Herlinga-Grudzińskiego, a tłumaczenie 
to stało się podstawą przekładów na inne języki. Wspomniane 
wyżej pierwsze spotkanie bardziej utkwiło w pamięci Herlin
ga-Grudzińskiego, o czym świadczy dalsza część opowieści Cioł- 
koszowej: „Gdy po wojnie Instytut Literacki rozpoczął swą dzia
łalność jeszcze we Włoszech, Jerzy Giedroyć i Gustaw 
Herling-Grudziński przysłali nam listy z prośbą o współpracę. 
Gustaw dołączył swoją książkę Żywi i umarli z dedykacją: «Na 
pamiątkę spotkania we Lwowie». Po tylu latach zupełnie nie 
pamiętałam tego krótkiego spotkania i dopiero gdy przyjechał 
II Korpus, a razem z nim Gustaw, poznaliśmy się bliżej. Za
mieszkał z nami [przy skwerze Courtfield Gardens opodal 
Cromwell Road] wspólnie z żoną i zaczęła się nasza wielka przy
jaźń. W  Gustawie mieliśmy partnera intelektualnego i politycz
nego, należał też do PPS, pisywał do «Robotnika»” [Ciolko
szowa, 1995, s. 209-210]. W  1952 r. A. i L. Ciołkoszów oraz 
G. Herlinga-Grudzińskiego połączyły tragiczne przeżycia -  
w marcu zmarł Andrzej Ciolkosz, a pół roku później żona 
G. Herlinga-Grudzińskiego, Krystyna. Echem  tej tragedii 
jest dedykacja zamieszczona przez Herlinga-Grudzińskiego 
w książce In n y  św iat [Aneks, poz. 133] -  „Lidii i Adamowi 
C. z myślą o A”.

G. Herling-Grudziński wielokrotnie wyrażał się o poglądach 
i postawie A. Ciołkosza z ogromnym szacunkiem -  m.in. 
w D zienniku p isanym  nocą określił go jako ,, wcielenie ethosu 
socjalistycznego” [Aneks, poz. 132, s. 127]. Po śmierci Ada
ma Ciołkosza nie wygasła przyjaźń Herlinga-Grudzińskiego



z L. Ciołkoszową, o czym świadczą dedykacje zamieszczane 
w kolejnych ofiarowanych książkach: „Lidzie na Gwiazdkę 1979 
Wiemy Gustaw” w Historii politycznej Polski 1864-1918 H. We- 
reszyckiego [Aneks, poz. 481] oraz „Lidzie z ogromną czułością 
i masą uścisków” -w Dzienniku pisanym nocą [Aneks, poz. 132].

Niektóre wpisy do książek mają bardziej oficjalny charak
ter, jak obydwie dedykacje J. Ostaszewskiego ,,Panu Prezeso
wi Adamowi Ciolkoszowi z wyrazami głębokiego szacunku” 
w książce Uwarstwienie a rozwój społeczny [Aneks, poz. 464], 
„Sz. Państwu L. i A. Ciołkoszom z wyrazami głębokiego sza
cunku i serdecznymi pozdrowieniami” w książce Demokracja 
a ideał społeczny  [Aneks, poz. 82), oraz J. Ż3rwiny ,,Wielce 
Szanownym Państwu Adamowi i Lidii Ciołkoszom z wyraza
mi wysokiego szacunku” w książce Wilcze Zioła [Aneks, poz. 
546], gdzie akcentowane jest raczej uznanie dla postawy i do
konań adresatów dedykacji, niż osobista przyjaźń.

Najczęściej jednak wyrazy przyjaźni, szacunku i wdzięczności 
występują łącznie, jak m.in. w dedykacjach Wł. Bartoszewskiego: 
„Kodianej Pani dr Lidii Ciołkoszowej z sympatią, przyjaźnią, czcią 
i oddaniem” w książce Warto bycprzyzwoitym [Aneks, poz. 14] 
i W. Zagórskiego: „Lidzie i Adamowi Ciołkoszom z najwierniejszą 
przyjaźnią i naj^ębszą wdzięcznością nie tylko za nieocenioną po
moc w pracy nad tą  książką, lecz także i przede wszystkim za to, że 
gdyby ich nie było — nie byłbym taki, jaki jestem” w książce Wol
ność w  niewoli [Aneks, poz. 522]. W  długoletniej przyjaźni łączą
cej Ciołkoszów z Wł. Bartoszewskim L. Ciołkoszową szczególnie 
akcentuje jeden epizod -  przyznanie przez juiy „Wiadomości” na
grody za przyczynienie się do poprawy stosunków polsko-żydow- 
skich dla autora krajowego (Wł. Bartoszewskiego) oraz emigracyj
nego (A. Ciołkosza). „Miało to miejsce w gomułkowskich czasach, 
kiedy takie rzeczy były bardzo źle widziane przez władze krajowe. 
A mimo to Bartoszewski otwartą kartką, podpisaną imieniem 
i nazwiskiem, na nasz domowy adres napisał, jak bardzo cieszy się 
z otrzymania tej nagrody. C ies^  się tym  bardziej, że dostał ją  wspól
nie z Adamem, co jest dla niego wielkim zaszczj^em” [Ciołkoszo- 
wa, 1995, s. 353].

W. Zagórski, którego z Ciołkoszami łączyły poglądy 
i działalność polityczna, swoje pierwsze spotkanie z A. Ciołko- 
szem opisał w książce Wolność w  niewoli [Zagórski, 1971, poz.



522] przytaczając tę historię również w szkicu pt. A. Cioł- 
kosz, reprezen tan t podziem nej P P S  napisanym z okazji 70. 
urodzin Ciołkosza [Zagórski, 1972]. Spotkanie miaio miejsce 
we wrześniu 1939 r. w okupowanym przez wojska radzieckie 
Łucku, gdzie Zagórski rozdzielał pieniądze przekazane mu 
przez kom endę m iasta pomiędzy potrzebujących pomocy 
uchodźców. Odszuka! wówczas A. Ciołkosza, który jednak „sta
nowczo i szorstko” odmówił przyjęcia pomocy, godząc się na 
nią dopiero po dłuższej perswazji. Przekazane przez Zagórskie
go 200 zł potraktował jako pożyczkę, którą zgodnie z obietnicą 
zwrócił następnie polskiemu M inisterstwu Skarbu w Paryżu 
[Zagórski, 1972, s. 30]. Zagórskiego, który podczas wojny zo
stał mianowany kierownikiem egzekutywy tajnej Organizacji 
Niepodległościowo-Socjalistycznej ,,W olność” i Ciołkosza, 
przedstawiciela PPS na emigracji, połączyła również konspi
racyjna wymiana paczek i listów pomiędzy W arszawą a Lon
dynem. Zagórski ocenił korespondencję przesyłaną przez 
Ciołkosza w następujący sposób: „Uderza mnie jego ton i rze
czowość. [...] Podaje mnóstwo bezcennych informacji, dobrych 
i złych, ale zwięzłych i ważnych. Dzieli się z nami swoimi ocena
mi i poglądami na s}^ację  nie w sposób autorytatywny, lecz 
z wyraźną intencją skontrolowania swoich poglądów z naszymi. 
Chce nam  oczywiście pomóc, ale także szuka z naszej strony 
pomocy we właściwym reprezentowaniu nas na Zachodzie. 
Uświadamiam sobie, że oto mam w ręku materiał zupełnie róż
ny od przemówień, enuncjacji i audycji radiowych ludzi na
brzmiałych przekonaniem o własnej ważności i o naszej tu bez
radności, na którą bylibyśmy skazani, gdyby oni za nas nie 
myśleli” [Zagórski, 1971, s. 148]. W  1960 r. Zagórski został 
usunięty z PPS wraz z A. i L. Ciołkoszami, przystępując następ
nie do utworzonego przez Ciołkosza Komitetu Odbudowy PPS. 
Zapewne wszystkie wyżej wymienione okoliczności sprawiły, iż 
w dedykacji zawartej w książce nawiązującej do przeżyć wojen
nych znalazły się słowa podziękowania:,,Lidzie i Adamowi [...] 
za to, że gdyby ich nie było, nie byłbym taki, jaki jestem ”.

Do doświadczeń wojennych nawiązuje także dedykacja 
J. Karskiego w książce S to iy  o f  a secret state  [Aneks, poz. 163] 
,,Kierownictwu na emigracji Polskiej Partii Socjalistycznej, któ
rej autor zawdzięcza życie”. J. Karski realizując swą misję



kurierską, mającą na celu informowanie świata o zagładzie 
Żydów oraz poszukiwanie dla nich pomocy, dotarł w 1943 r. do 
Londynu, gdzie przekazał posiadane informacje członkom pol
skiego rządu oraz przedstawicielom br3^ jsk ie j polityki i elit in
telektualnych. Gościł również u Ciołkoszów -  przybywał u nich 
przez blisko 8 godzin opowiadając o sytuacji w kraju oraz wyni
kach rozmów w Londynie [Ciołkoszowa, 1995, s. 188]. Treść 
wpisu nawiązuje prawdopodobnie do drugiej misji Karskiego, 
podczas której został uwięziony przez Gestapo, a następnie od
bity przez bojówkę PPS (asw) [dok. elektr., 2004].

Długoletnia przyjaźń łączyła A. i L. Ciołkoszów również ze 
S. Zahorską i A. Pragierem. Znajomość tę scementowała przy
należność Ciołkosza i Pragiera do PPS, ich udział jako podsąd- 
nych w procesie brzeskim, a także wspólne przeżycia wo
jenne -  we Francji, a następnie Wielkiej Brytanii, gdzie Cioł- 
koszowie przez pewien czas mieszkali wraz z Pragierem  i Za
horską w pensjonacie niedaleko British M useum, a następnie 
w bloku koło Regent’s Park [Ciołkoszowa, 1995, s. 158-166]. 
S. Zahorska dedykowała swą książkę Ziemia pojona gniew em  
[Aneks, poz. 524] ,,Kochanym Ciołkoszom Lidii i Adamowi 
w potwierdzeniu przyjaźni, która przetrwała dwadzieścia cięż
kich la t”.

Niektóre wpisy odwołują się do doświadczeń będących 
udziałem ogółu, jak dedykacja W. Solskiego ,,na pam iątkę 
ostatnich miesięcy wojny” w książce Bardzo tajne sprawy  
[Aneks, poz. 411] lub dedykacja J. Bielatowicza nawiązująca 
do lat studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim: „Drogim 
Państwu Dr. Lidii i dr. Adamowi Ciołkoszom, z wiarą, że może 
nie wszystko będzie Im  — jako wychowankom U.J. — obce 
w tej gawędzie” w książce Gaudę M ater Polonia [Aneks, poz. 
17], inne zaś do konkretnych spotkań i działań o charakterze 
politycznym bądź naukowym -  można tu  wymienić dedyka
cje Wiesława Strzałkowskiego dla L. Ciołkoszowej nawiązują
ce do wspólnego udziału w Radzie Narodowej (organie dorad
czym i opiniodawczym prezydenta i rządu RP na uchodźstwie, 
zastępującym parlament), zamieszczone w książkach G dy pra
cowałem p r zy  generale Sikorskim  [Aneks, poz. 427], oraz 
Sonety  W. Szekspira [Aneks, poz. 442]. L. Ciołkoszowa była 
członkiem Rady Narodowej w latach 1972-1991 (tj. do jej roz



wiązania), a od 1979 г. pełniła funkcję jej wiceprzewodniczą
cej. W  tej grupie można również umieścić dedykacje 
J. Nowaka-Jeziorańskiego nawiązujące do długoletniej współ
pracy Ciołkoszów z Radiem Wolna Europa, np. „Drogiej, ko
chanej Pani Lidii ze słowami głębokiej wdzięczności za wierną 
przyjaźń okazywaną mi, zwłaszcza w chwilach ciężkich przez 
Pana Adama i Panią i za wielki wkład w zbiorowy wysiłek 
wojny w eterze” [Aneks, poz. 303].

W  ofiarowanych książkach znalazły się również podzięko
wania dla A. Ciołkosza za udostępnienie swojego archiwum dla 
potrzeb autorów publikacji (dedykacje K. Iranka-Osmeckiego 
i Z. Nałęcza [Aneks, poz. 145]), oraz dla L. Ciołkoszowej za 
przygotowanie do druku monumentalnego, dwutomowego 
dzieła pt. A ntoni Tyzenhauz: podskarbi nadw orny litewski 
S. Kościałkowskiego [Aneks, poz. 194].

Wśród dedykacji zapewniających o życzliwości, przyjaźni, 
szacunku oraz odwołujących się do wspólnych przeżyć, ładun
kiem emocjonalnym wyróżniają się szczególnie dedykacje po
chodzące od M. Czapskiej: ,,Pani Lidii Ciołkoszowej ułamek 
świata, który pozostał już tylko w pamięci naszego pokolenia” 
w książce Europa w  rodzinie [Aneks, poz. 68] oraz H. Nagle- 
rowej: „Drogiej Pani Lidii Ciołkoszowej z prośbą, aby zechcia
ła wczuć się w tam te lata i znaleźć nieco wyrozumienia dla tam 
tych ludzi, którzy nie potrafili być szczęśliwszymi w o ileż 
szczęśliwszych czasach” w książce Zawalidroga [Aneks, poz. 
288]. Akcja tej ostatniej powieści rozgrywa się w dwudziesto
leciu międzywojennym, a problematyka w niej poruszona -  
dojrzewanie młodego chłopca, jego konflikt z ojcem -  może 
wydawać się mało istotna na tle przeżyć łagrowych, które stały 
się udziałem Naglerowej oraz na tle sytuacji, w jakiej znalazła 
się Polska po postanowieniach konferencji jałtańskiej. Tym 
większa jest więc nostalgia za światem, który, jak się zdaje, prze
padł bezpowrotnie, choć uczucia i dylematy opisane przez
H. Naglerową są przecież ponadczasowe...

Najbardziej enigmatyczna spośród wszystkich dedykacji 
została sformułowana przez Wacława Solskiego w książce Po
ciąg odchodzi o północy  [Aneks, poz. 414]. Być może słowa 
,,Panu Adamowi, że jednakoż nie wstąpił oraz kobiecie Lidji, 
dwa żebra utraciwszej w sprawie z Kotoajczykiem” nawiązują



do rozważanej przez Komitet Zagraniczny PPS nominacji Cioł- 
kosza na stanowisko ministra informacji w rządzie Stanis^awa 
Mikołajczyka formowanym po śmierci generała Sikorskiego 
w katastrofie gibraltarskiej. Mikołajczyk sprzeciwił się wów
czas tej kandydaturze [Ciołkoszowa, 1995, s. 192]. Zarówno 
S. Mikołajczyk jak i S. Kot, oponenci Ciołkosza na scenie poli
tycznej, byli członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego i bli
skimi współpracownikami. Jednak kwestia, czy stąd właśnie 
wzięło się tajemnicze słowo ,,Kotoajczyk” oraz właściwe zna
czenie dedykacji pozostaje sprawą otwartą.

Na uwagę zasługują również dedykacje podkreślające nie
złomną postawę L. i A. Ciołkoszów i godne reprezentowanie 
przez nich macierzystej partii. Szczególnie wymowne są słowa 
Ryszarda Wragi zawarte w książce Wojna sowiecko-niemiec
ka 1941-1945 [Aneks, poz. 511]: ,,W poglądach moich na Ro
sję jestem  wierny zasadom II Międzynarodówki. Gdy myślę 
o II Międzynarodówce, myślę o P.P.S. Gdy myślę o PPS -  
myślę o socjalizmie, a socjalizm wiąże się dla mnie zawsze 
z Pani osobą”.

Duża ilość dedykacji nie pozwala na dokładną analizę każ
dej z nich; często jednak sama ich treść stanowi wystarczającą 
informację o relacjach łączących A. i L. Ciołkoszów z osobami, 
które ofiarowały im swoje książki. Nie udało mi się odnaleźć 
informacji na tem at znajomości A. i L. Ciołkoszów z W. Sol
skim —jednak duża rozpiętość chronologiczna oraz serdeczny 
ton dedykacji pozwalają przypuszczać, że była to znajomość 
długoletnia i dość bliska.

Książki opatrzone dedykacjami pochodziły z darów od przy
jaciół i znajomych i jako takie z pewnością miały ogromną war
tość dla właścicieli domowej biblioteki. Ich wartość sentymen
talna nie m usiała być jednak równoznaczna z w artością 
merytoryczną oraz przydatnością do pracy naukowej. Inten
sywność korzystania z poszczególnych pozycji księgozbioru 
przejawia się nie tylko stopniem ich zużycia (bo tu  również czas, 
materiał i warunki przechowjnvania odgrywają ogromną rolę), 
lecz również notatkami na marginesach i dołączonych kartkach, 
świadczącymi jednoznacznie, że książka wjnvarla znaczący 
wpływ na czytelnika.



Wśród ostatniej z badanych cech indywidualnych książek 
zgromadzonych przez A. i L. Ciołkoszów można wyróżnić kil
ka podgrup. Najprostszymi dowodami refleksyjnej lektury są 
dokonane w tekście podkreślenia albo znaki (wykrzykniki, 
pytajniki,,,ptaszki” lub wielokrotne pionowe kreski) na m ar
ginesach książki. Wśród tytułów oznaczonych w ten sposób moż
na wymienić m.in.:
•  D efeat in Victory J. Ciechanowskiego [Aneks, poz. 51] -  

książka zawiera podkreślenia ołówkiem, drobne uwagi, znaki 
w formie iksów [xxx] lub plusów [ + ], daty na marginesach,

•  K ulisy pow stania styczniowego  J. Giertycha [Aneks, poz. 
113] -  w publikacji występują znaki ołówkiem na margine
sach: ////, ?!, > , !!!, świadczące o polemicznym nastawieniu 
czytelnika do prezentowanej treści,

•  Dzieje społeczne Polski H. Orszy (Radlińskiej) -  wśród licz
nie zaznaczonych fragmentów jest m.in. zdanie podkreślone 
podwójną lin ią ,,Uwolnienie chłopów z poddaństwa nie zmie
niło ich stosunku do ziemi, nie dawało własności, nie znosiło 
pańszczyzny” [Aneks, poz. 320, s. 67].
W śród książek zawierających tego rodzaju graficzne uwagi 

znajdują się głównie publikacje o treści, która była bliska zain
teresowaniom A. Ciołkosza i do której odnosił się w swoich ar
tykułach; stąd zapewne znaki na marginesach Kroniki życia 

Józefa Piłsudskiego W. Jędrzejewicza [Aneks, poz. 152]. Wśród 
nawiązań Ciołkosza do postaci marszałka można wymienić m.in. 
artykuł pt. J ó ze f P iłsudski w  perspektyw ie czasu  zamieszczo
ny w nowojorskiej m utacji,,Robotnika Polskiego”, a przedru
kowany w tomie Walka o prawdę  [Ciołkosz, 1967b].

A. Ciołkosz parokrotnie powracał również do postaci Józefa 
Becka, przedwojennego ministra spraw zagranicznych. Kry
tycznie ustosunkował się do jego polityki w przemówieniu na 
zebraniu Stowarzyszenia Fabianów w Londynie w marcu 
1943 r, opublikowanym następnie pod ty tu łem  A fter you, sir 
[Ciołkosz, 1972]. W yrazem tego krytycyzmu było również 
podkreślenie w książce S. Mackiewicza O jedenaste j -  powia
da a k to r -s z tu k a  je s t  skończona: polityka Józefa Becka, zda
nia ,,Beck nie rozumiał, że współpracować z Hitlerem  można



tylko wtedy, jeśli się chce towarzyszyć mu na wojnę” [Aneks, 
poz. 251, s. 170].

Identyfikacja danej osoby wyłącznie na podstawie pozosta
wionych przez nią podkreśleń i znaków zapytania na kartach 
książek jest ryzykowna, niemniej jednak tezę, że to A. Cioł- 
kosz był głównym autorem  opisanych wyżej znaków, można 
wyprowadzić zarówno z lektury jego publikacji jak i z faktu, że 
największe prawo oraz najwięcej możliwości do umieszczania 
uwag w książkach ma ich właściciel.

W  2 tomie publikacji Historia dwudziestolecia (1918-1939) 
P. Zaremby przy fragmencie dotyczącym procesu brzeskiego 
,,Wyszło wówczas na jaw, że z wyjątkiem Witosa i Pragiera 
wszystkich oskarżonych pobito pasami lub kijami” [Aneks, poz. 
526, s. 165] znajduje się lakoniczny dopisek ,,błąd”. A. Cioł- 
kosz, jeden z oskarżonych w procesie brzeskim, kilkakrotnie 
wracał w swych pracach do tego wydarzenia -  m.in. w opubli
kowanym w 1966 r. artykule Sprawa brzeska  [Ciołkosz, 
1966с]. Dopisek jednak, wnioskując z daty wydania książki 
(w 1981 r., a więc 3 lata po śmierci A. Ciołkosza) musiał zostać 
dokonany przez jego żonę, bądź też inną osobę korzystającą ze 
zbiorów Ciołkoszów.

Do niektórych książek dołączone zostały odręcznie sporzą
dzone notatki, liczące od jednej do kilkunastu kartek. Ich ob- 
szerność oraz nie zawsze czytelne pismo utrudniają dokonanie 
głębszej analizy, jednak na podstawie wybiórczego porówna
nia treści zapisków z treścią stron, do których się odnosiły, 
można wyróżnić 3 grupy:

1) skrótowo wynotowywane hasła, fragmenty zdań -  np. 
notatki do książki Wojna i konspiracja Z. Zaremby [Aneks, poz. 
530],

2) dosłownie przepisane fragmenty danej publikacji -  np. 
Najnowsza historia Polski A. Alberta [Aneks, poz. 2], Naro
dziny system u w ładzy  K. Kersten [Aneks, poz. 170],

3) uwagi własne odwołujące się do treści książek -  np. Kuli
sy powstania styczniowego J. Giertycha [Aneks, poz. 113], Mo- 
tory i hamulce socjalizmu Wł. Bieńkowskiego [Aneks, poz., 23], 
Polska, komunizm, opozycja: słownik^. Karpińskiego [Aneks, 
poz. 159].



Niezależnie od tego, jaką  formę miały notatki, z caią pew
nością stanowiiy one warsztat ułatwiający przygotowanie arty
kułu bądź wystąpienia, systematyzując zagadnienia porusza
ne w publikacjacłi, wydobywając najistotniejsze, zdaniem 
notującego, fragmenty ich treści. Sądząc z odmiennycli ctia- 
rakterów pisma, jak  również szerokiego zasięgu chronologicz
nego książek zaopatrzonych w takie adnotacje, musiały one 
być sporządzane zarówno przez Adama jak i Lidię Ciołkoszów.

Najbardziej polemiczny charakter mają uwagi do książki 
Kulisy powstania styczniowego J. Giertycha. Być może ten wła
śnie szkic posłużył A. Ciołkoszowi jako konspekt do artykułu 
Histońozofia czy  mitomania?, opublikowanego pierwotnie na 
łamach „Zeszytów Historycznych” w 1971 r. i przedrukowane
go w tomie Walka o prawdę. Najprawdopodobniej było tak rów
nież w prz5фadku książki Moto/y i Лато/се socjalizmu Wł. Bień
kowskiego, która zainspirowała Ciołkosza do napisania 
artykułów: Od Augusta Blanquiego do Władysława Bieńłcow- 
sldego [Ciołkosz, 1970 a], oraz Dwa nurty wydarzeń marco
wych [Ciołkosz, 1970 b]. Zdaniem Ciołkosza, dokonana przez 
Bieńkowskiego analiza wydarzeń w marcu 1968 r., jest pomi
mo pewnych niedociągnięć ,,najpełniejszą i najsumienniejszą 
z dotychczas opublikowanych” [Ciołkosz, 1970b, s. 350].

Do książki J. Karpińskiego Polsl<a, Icomunizm, opozycja 
dołączone zostały notatki sporządzone prawdopodobnie przez 
L. Ciołkoszową, zawierające uwagi do poszczególnych haseł, np.:

-  antykomunizm -  określenie mętne, trudno zrozumieć,
-  str. 19 -  Armia Krajowa — przy scalaniu pominięte zu

pełnie oddziały zbrojne PPS,
-  str. 193 -  Polska Partia Socjalist. brak PPS w okresie nie- 

podl. Na emigr. rozłam Ciołkosz-Zaremba, organy prasowe.
Różnego rodzaju i objętości notatki dołączono ponadto do 

następujących publikacji:
•  A  study in forgery: The Lublin Com m ittee and its rule over

Poland  Scaevoli [Aneks, poz. 394].
•  Polacy w  Wielkiej Brytanii В. Czaykowskiego i В. Sulika

[Aneks, poz. 75].
•  Geneza ludu polskiego w  Anglii P. Brocka [Aneks, poz. 36].
•  W  N ajw yższym  Sztabie Zachodnich Aliantów  L. Mitkiewi-

cza [Aneks, poz. 272].



•  KOR: K om itet Obrony Robotników: K om itet Samoobrony 
Społecznej . Lipskiego [Aneks, poz. 234].
Do książki M ateriały historyczne  gen. K. Sosnkowskiego 

[Aneks, poz. 419] dołączony został napisany na maszynie 
brudnopis listu A. Ciołkosza. List ten, datowany 5 sierpnia 
1967 r., adresowany jest do redakcji „O da Białego”, jako pi
sma zaprzyjaźnionego z domem wydawniczym Gryf Publica
tions Ltd., nakładem  którego ukazała się publikacja. A. Cioł- 
kosz prostuje informację zamieszczoną w przypisie autorstwa 
płk. J. Mateckiego na str. 386-387 książki. Informacja ta  doty
czy konferencji w Waszyngtonie z udziałem ambasadorów pol
skich pomyślanej jako środek zaktualizowania zagadnień pol
skich na terenie Stanów Zjednoczonych. W edług przypisu na 
konferencję tę  zaproszony został również A. Ciołkosz jako 
przedstawiciel Rady Politycznej. Tymczasem Ciołkosz pisze, 
że o konferencji dowiedział się dopiero z tego przypisu: ,,Nikt 
mnie do udziału w owej konferencji nie zapraszał, ani nikt mi
0 niej nawet nie wspominał. O zamiarze zwołania takiej konfe
rencji dowiedziałem się dopiero z tekstu przemówienia gen. 
Sosnkowskiego na uroczystościach 3 maja 1953 r. w M anche
ster (zob. Orzeł Biały z dnia 9 maj^ 1953 r.), ale wtedy było 
już po wszystkim. [...] W  ogóle w rozmowach z gen. Sosnkow- 
skim w latach 1952-1954 w sprawie scalenia obozu niepodle
głościowego żadnego udziału nie brałem. Radę Polityczną 
w rozmowach tych reprezentowali pp. Tomasz Arciszewski
1 Jerzy Zdziechowski, także pp. Mieczysław Thugutt i Antoni 
Dargas, ale nie ja ”. Obszerne te wyjaśnienia świadczą o dbało
ści Ciołkosza o prawdę historyczną i odpowiednie jej udoku
mentowanie.

O pasji historyka — archiwisty świadczą również dołączane 
do niektórych tytułów wycinki prasowe, głównie w języku pol
skim i angielskim, związane z tem atem  danej publikacji. Naj
więcej różnorodnych wycinków (łącznie 45) znalazło się w an
tologii Socjalizm na zachodzie Europy [Aneks, poz. 408]. 
Tytułów wielu gazet nie da się dziś zidentyfikować, ponieważ 
nie na wszystkich wycinkach podano źródło cytatu; niemniej 
jednak świadczą one o śledzeniu na bieżąco sytuacji politycz
nej oraz otwarciu właścicieli księgozbioru na różnorodne 
opinie.



Powyżej przedstawiłam cechy charakterystyczne, wyróż
niające książki zgromadzone prze^ A. i L. Ciołkoszów pośród 
innych księgozbiorów o zbliżonym zakresie tem atycznym  
i zasięgach formalnych. Znajdujące się na kartach książek pie
częcie są świadectwem drogi przebytej przez poszczególne pu
blikacje; pozwalają również umieścić je  w określonym kontek
ście historycznym. Dedykacje świadczą o szerokim kręgu 
znajomych i przyjaciół L. i A. Ciołkoszów, oraz o ich popular
ności na emigracji — wynikającej zarówno z wagi pełnionych 
funkcji, jak  i z takich cech osobowych jak  wierność zasadom, 
serdeczność i życzliwość dla ludzi, chęć służenia im pomocą. 
Notatki i uwagi pozostawione na kartach książek oraz dołączo
ne do poszczególnych tytułów są dowodem uważnej i wnikli
wej lektury, podobnie jak  zgromadzone wycinki z prasy, bę
dące uzupełnieniem treści publikacji, pozwalające na stworzenie 
szerszego tła dla poszczególnych zagadnień. Ze względu na dużą 
ilość różnego rodzaju znaków szczególnych cechujących książ
ki z księgozbioru A. i L. Ciołkoszów, poddałam analizie jedy
nie ich część, wybierając jednak cechy reprezentatywne dla 
całej kolekcji.



ZAKONCZEraE

Księgozbiór L. i A. Ciołkoszów stanowi jedną z większych 
i ciekawszych kolekcji będących w posiadaniu Miejskiej Bi
blioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie. Na jej war
tość składają się zarówno cechy samych książek, jak i znacze
nie ich właścicieli dla polskiej historii. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt osobistych związków rodziny Ciołkoszów z T ar
nowem. To właśnie z inicjatywy Kaspra Ciołkosza, ojca Ada
ma, założono w 1908 r. tarnowską bibliotekę, która przez pe
wien czas mieściła się w jego mieszkaniu, nim cztery pokoje 
okazały się za ciasne dla powiększających się zbiorów. Dopeł
nienie 90 lat po założeniu biblioteki jej zbiorów książkami zgro
madzonymi przez syna i synową Kaspra Ciołkosza stanowi 
doskonałe zwieńczenie związków tej rodziny z Tarnowem oraz 
symboliczny powrót A. i L. Ciołkoszów do miasta, które opu
ścili jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, lecz do któ
rego niejednokrotnie wracali pamięcią. Długoletni przyjaciel 
Ciołkoszów, G. Herling-Grudziński w swych refleksjach na te
m at Adama Ciołkosza odnotował: ,,wywód o światowej sytu
acji politycznej zdarza mu się (dość często) zacząć od wspo
mnień o swoim Tarnowie” [Herling-Grudziński, 1972, s. 45].

Jakkolwiek w świetle wydarzeń politycznych ostatnich de
kad bardziej pam ięta się o uczestnikach Okrągłego Stołu 
z 1989 r., niż o ludziach, dzięki którym wydarzenie to mogło 
zaistnieć i jakkolwiek PPS obecnie nie odgrywa znaczącej roli 
na polskiej scenie politycznej, nie można zapomnieć, że na taki 
kierunek rozwoju historii drugiej połowy XX w. miała wpływ 
również działalność A. i L. Ciołkoszów.

Ich patriotyzm i wyczulenie na krzywdę społeczną pojawi
ły się już w młodości, gdy obydwoje należeli do harcerstwa, 
a następnie, niezależnie od siebie, a jednak prawie równocze
śnie, wstąpili do Polskiej Partii Socjalistycznej, która połączyła 
ich na całe życie.

Aktywny udział A. Ciołkosza w polskiej polityce zaznaczył 
się na długo przed wybuchem II wojny światowej — w 1928 r. 
został wybrany posłem na Sejm, a w 1932 r. za swą działalność 
opozycyjną w stosunku do rządzącego obozu sanacji, w tzw.



procesie brzeskim został skazany na 3 lata więzienia oraz 10 
lat pozbawienia praw publicznych. Ta ostatnia okoliczność 
uniemożliwiła mu czynny udział w walce zbrojnej podczas II 
wojny światowej i wywarła znaczący wpływ na jego dalsze de
cyzje — pierwszą z nich było przyjęcie roli reprezentanta utwo
rzonej w kraju podziemnej PPS wobec rządów państw alianc
kich.

Po wojnie A. Ciołkosz nadal stał na czele PPS, ciesząc się 
duiym  autorytetem  wśród emigracji oraz rodaków w kraju, po
mimo iż dokonany w 1960 r. podział partii na Centralny Ko
m itet Odbudowy PPS Ciołkosza oraz bardziej ugodowy w sto
sunku do władz PRL obóz Zygmunta Zaremby spowodował 
pewną dezorientację w środowiskach emigracyjnych. Nie ogra
niczyło to jednak aktywności Ciołkosza w podejmowaniu dzia
łań na rzecz Polski. L. Ciołkoszowa, również wchodząca w skład 
władz emigracyjnej PPS, czynnie wspierała działania męża, 
a po jego śmierci w 1978 r. stanęła na czele partii. Wzięła udział 
w procesie jednoczenia dwóch odłamów emigracyjnej PPS oraz 
reaktywacji partii w Polsce.

A. i L. Ciołkoszowie angażowali się w pracę na rzecz Polski 
nie tylko poprzez działalność w strukturach partii, lecz także 
poprzez aktywność publicystyczną. Broszury A. Ciołkosza oraz 
artykuły publikowane przez niego na łamach emigracyjnych 
periodyków miały szeroki zasięg oddziałjrwania, były również 
nielegalnie przedrukowywane w kraju. O znaczeniu tych arty
kułów świadczy również fakt zebrania ich -  już po śmierci Cioł
kosza -  w obszernej publikacji pod znamiennym tytułem  Wal
ka o prawdę. L. Ciołkoszowa również uprawiała działalność 
pisarską — do jej szczególnie cenionych osiągnięć należy roz
dział Publicystyka  zamieszczony w pracy zbiorowej Literatu
ra polska na obczyźnie pod redakcją T. Terleckiego, opubliko
wany również jako samodzielne wydawnictwo. Jednak 
największym, a zarazem wspólnym dziełem A. i L. Ciołkoszów 
jest dwutomowy Zarys dziejów socjalizmu polskiego. Praca ta 
planowana była na 5 tomów, jednak realizację tych zamierzeń 
uniemożliwiła śmierć A. Ciołkosza.

Obojgu do pracy naukowej niezbędny był obszerny, gro
madzony latam i księgozbiór. Prawdopodobnie dopiero po 
śmierci A. Ciołkosza jego żona Lidia przystąpiła do porządko



wania ogromnej ilości zbiorów (w tym  również prasy i kore
spondencji). W  książce inwentarzowej, która również została 
przekazana Wojewódzkiej, a następnie Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. J. Słowackiego odnotowane zostały jednak — 
poza nielicznymi czasopismami i drukami ulotnymi -  niemal 
wyłącznie wydawnictwa zwarte. Kolejność wpisów jest dość 
przypadkowa, tzn. nie zachowano układu alfabetycznego 
według autorów bądź tytułów, ani chronologicznego wg lat 
wydania książek. Nie odnotowano również daty wpływu po
szczególnych pozycji do księgozbioru, co może potwierdzać 
zawartą wyżej tezę, iż książka nie była prowadzona na bieżą
co, a założono ją  dopiero po śmierci A. Ciołkosza. Prawdopo
dobnie miała służyć innym użytkownikom zbiorów; bowiem 
Ciołkoszowie, jak  parokrotnie wspominali ludzie z ich otocze
nia (np. J. Żmigrodzki, K. M arek, G. Herling-Grudziński) byli 
doskonale zorientowani w zawartości swego ogromnego księ
gozbioru.

Książka inwentarzowa stanowiła punkt wyjścia mojej pra
cy. Odnotowano w niej 5429 pozycji, z pewnością nie był to 
jednak cały księgozbiór, o czym świadczy choćby fakt, że wśród 
książek przekazanych tarnowskiej bibliotece znalazło się 165 
tytułów nie uwzględnionych w inwentarzu. O ich przynależno
ści do omawianych zbiorów świadczą jednak znaki własnościo
we, przede wszystkim pieczątka o tre śc i,,Księgozbiór Adama 
i Lidii Ciołkoszów” oraz dedykacje, jak również fakt ujęcia tych 
tytułów w spisie książek zatytułowanym ,,Księgozbiór Lidii 
i Adama Ciołkoszów: dar dla biblioteki”. Trudno więc ustalić 
rzeczywistą liczebność zbiorów Ciołkoszów, tym niemniej zasad
ne wydało mi się podjęcie próby porównania niektórych aspek
tów tarnowskiego księgozbioru -  jego zasięgów: językowego, 
chronologicznego i topograficznego z danymi wynikającymi 
z zapisów w książce inwentarzowej. O ile jednak ustalenia po
czynione w odniesieniu do kolekcji znajdującej się w M B P są 
precyzyjne, gdyż dokonane z autopsji i zweryfikowane w biblio
grafiach narodowych, o tyle dane uzyskane na podstawie księgi 
inwentarzowej ze względu na trudny do stwierdzenia stopień jej 
niekompletności, a także liczne skreślenia, opuszczenia (puste 
numery inwentarzowe), wiele odnotowanych dubletów oraz 
brak przy niektórych tj^ułach informacji o miejscu lub roku



wydania, muszą być traktowane jako szacunkowe. Jednak 
pomimo tych m ankam entów porównanie takie pozwoliło 
wysnuć parę generalnych konkluzji:

1) Zarówno w księdze inwentarzowej jak  i w części znajdu
jącej się w M B P dominują książki w języku polskim; w kolek
cji przekazanej tarnowskiej bibliotece dominacja ta  jednak za
znacza się o wiele silniej.

2) Zakres chronologiczny pozycji znajdujących się w M BP 
jest węższy niż pozycji odnotowanych w inwentarzu.

3) Zarówno w M BP jak i w książce inwentarzowej przewa
żają książki wydane w Londynie, natomiast znacznie większą 
dysproporcję można zauważyć, jeśli chodzi o książki wydane 
w Warszawie (na 1378 odnotowanych w inwentarzu pozycji 
tylko 9 znalazło się w M BP). Tarnowskiej bibliotece przeka
zano natomiast duży procent książek wydanych w Paryżu, 
głównie przez Instytut Literacki (134 na 411 odnotowanych).

Ze względu na dużą ilość danych, a także liczne braki 
w rubryce „wydawnictwo” w książce inwentarzowej nie było 
możliwe porównanie zasięgu typograficznego. Ogrom m ateria
łu, a zarazem  brak bliższych -  poza tytułem  i autorem  -  
danych o treści publikacji odnotowanych w inwentarzu wyklu
czył również podjęcie próby określenia, na ile zakres tematycz
ny kolekcji przekazanej tarnowskiej bibliotece jest zbieżny 
z zakresem tematycznym wszystkich publikacji odnotowanych 
w inwentarzu. Stwierdzić można jedynie, że w M BP znalazły 
się w głównej mierze pozycje opublikowane przez wydawnic
twa emigracyjne, zawierające treści przez cały okres PRL za
kazane w kraju. Tymczasem z księgi inwentarzowej dowiedzieć 
się można, że znaczną część księgozbioru stanowiły publikacje 
wydawane w Polsce w wysokich nakładach, głównie przez 
wydawnictwo Książka i Wiedza. Jak  wynika z lektury artyku
łów A. Ciołkosza, często stanowiły one punkt wyjścia do pole
mik z kreowaną przez władze PRL wizją stosunków społecz
no-politycznych w Polsce.

Zgodnie z tem atem  mej pracy skoncentrowałam się przede 
wszystkim na książkach przekazanych przez L. Ciołkoszową- 
za pośrednictwem Instytutu Polskiego i M uzeum im. gen. Wł. 
Sikorskiego w Londynie -  Wojewódzkiej Bibliotece Publicz
nej w Tarnowie. Nastąpiło to w 1998 r., natomiast rok później



wskutek reformy administracyjnej państwa -  zmniejszenia licz
by województw -  połączono dwie tarnowskie biblioteki: Woje
wódzką oraz Miejską. Pokrzyżowało to pierwotne plany zwią
zane z kolekcją A. i L. Ciolkoszów, która miała zostać oznaczona 
jednolitym ekslibrisem i wyeksponowana w czytelni bibliote
ki. Kolekcja ta nie uległa jednak rozproszeniu, a poszczególne 
egzemplarze zostały zaopatrzone w karty katalogowe. Część 
książek zaprezentowano na wystawie zorganizowanej w 2001 r. 
z okazji setnej rocznicy urodzin A. Ciołkosza. Obecnie nato
miast cały dar L. Ciołkoszowej przechowywany jest w maga
zynie biblioteki.

Analiza zakresu tematycznego księgozbioru znajdującego 
się w M BP wykazała, iż w jego skład weszły głównie książki 
dotyczące historii Polski, zarówno w ujęciu przekrojowym, jak 
i koncentrujące się na wybranych okresach historycznych. 
Szczególnie bogato jest reprezentowana tem atyka dotycząca 
II wojny światowej i jej konsekwencji dla Polski. Wiele miejsca 
zajmują w księgozbiorze publikacje dotyczące totalitaryzmu 
sowieckiego i jego wpływu na kształt powojennej Europy. Sporą 
grupę stanowią publikacje na tem at ruchu socjalistycznego, jego 
genezy i rozwoju -  w tym  również 9 książek i broszur autor
stwa Adama Ciołkosza. Wśród autorów książek oprócz przed
stawicieli literatury beletrystycznej i eseistycznej jak G. Her- 
ling-Grudziński, J. Czapski, H. Naglerowa, Z. Romanowiczowa 
czy klasyków jak A. Mickiewicz i S. Żeromski, pojawiają się 
również postacie znane bardziej z dokonań politycznych niż 
literackich: generałowie W. Anders i W. Sikorski, współpra
cownik gen. Sikorskiego L. Mitkiewicz, dyplomaci K. Moraw
ski i E. Raczyński (późniejszy prezydent), przedstawiciele partii 
politycznych: Stronnictwa Pracy (K. Popiel), PSL  (S. M iko
łajczyk, S. Korboński), PPS (J. Kwapiński, W. Zagórski) oraz 
postacie mające duży wpływ na kształtowanie opinii społecz
nej: dyrektor Radia Wolna Europa Jan  Nowak-Jeziorański, 
założyciel Instytutu Literackiego J. Giedroyć, przedstawiciele 
demokratycznej opozycji w Polsce: A. Michnik i J. Kuroń. 
W  księgozbiorze Ciolkoszów dominuje literatura faktu: rela
cje, biografie, wspomnienia. Nawet zgromadzona przez nich 
literatura piękna w dużej mierze odnosi się do tem atyki spo
łeczno-politycznej: przeżyć wojennych, obozowych, działalno



ści opozycyjnej i innych wydarzeń znanych z XX-wiecznej hi
storii Polski i Europy.

W  księgozbiorze Ciołkoszów będącym w posiadaniu M BP 
zdecydowanie dominuje grupa w języku polskim, licząca 498 
egz., co stanowi 91,2% kolekcji. Na drugim miejscu znajdują 
się publikacje w języku angielskim -  44 egz., tj. 8%. W  księgo
zbiorze można również odnaleźć dwie publikacje w języku fran
cuskim oraz po jednej w rosyjskim i włoskim. W  inwentarzu 
odnotowano ponadto 401 książek w języku niemieckim, jed
nak żadna z nich nie znalazła się w posiadaniu M BP. Zarówno 
z analizy liczebności książek w poszczególnych językach, jak 
i z faktu, że Ciolkoszowie gromadzili księgozbiór ze względów 
użytkowych, a nie snobistycznych oraz z faktu licznych podró
ży zagranicznych odbytych przez A. Ciolkosza płynie wnio
sek, że właściciele zbiorów posługiwali się w stopniu przynaj
mniej komunikatywnym wszystkimi z wyżej wymienionych 
języków.

Pod względem chronologicznym trzon księgozbioru 
A. i L. Ciołkoszów znajdującego się w M B P stanowią książki 
wydane w okresie 1939-1989, tj. od rozpoczęcia II wojny świa
towej do upadku systemu komunistycznego w Polsce. Poje
dyncze pozycje pochodzą z lat wcześniejszych (1931,1932 oraz 
1934) oraz późniejszych (13 pozycji wydano w latach dziewięć
dziesiątych). Najstarsząpozycją w księgozbiorze jest prawdo
podobnie tom wierszy R. Browninga The poetical works, opu
blikowany — według katalogów internetowych -  ok. 1920 r. 
Najnowszą pozycją jest Spojrzenie w stecz -  w3rwiad przepro
wadzony z L. Ciołkoszową przez A. Friszke [Ciołkoszowa, 
1995, poz. 68]. S truktura liczbowa książek wydanych w po
szczególnych okresach kształtuje się w księgozbiorze następu
jąco: 5 tytułów ukazało się w latach 1931-1939, 154 w latach
1940-1949, 48 w latach 1950-1959, 137 w latach 1960-1969, 
63 w latach 1970-1979, 125 w latach 1980-1989 oraz 13 
w latach 1990-1995. Można więc zauważyć wyraźną domina
cję dekad parzystych tj. lat czterdziestych, sześćdziesiątych 
i osiemdziesiątych.

Najwięcej tytułów wchodzących w skład kolekcji wydano 
w Wielkiej B r3^anii: w sumie 342 pozycje (62,6%), z czego



najwięcej -  325 tytuiów ukazało się w Londynie, a 10 w szkoc
kim Glasgow. Na drugim miejscu pod względem wydanych 
lytuiów znajduje się Francja: 134 tytuły (24,5%) -  wszystkie 
ukazały się w Paryżu. Książki wydane w pozostałych krajach 
(70 tytułów) stanowią 12,8% zbiorów. Najwięcej ukazało się 
we Włoszech: 25 tytułów — w tym 23 w I^ym ie. 14 tj^ułów 
ukazało się w Stanach Zjednoczonych -  w tym  11 w Nowym 
Jorku, 10 w Izraelu -  wszystkie w Jerozolimie, a 9 w Polsce -  
wszystkie w W arszawie. Udział w księgozbiorze książek 
wydanych w poszczególnych krajach i miejscowościach był 
związany z aktywnością działających tam wydawnictw. Np. pra
wie wszystkie książki wydane we Włoszech pochodzą z lat czter
dziestych, gdy działalność wydawniczą na szeroką skalę pro
wadził Oddział Kultuiy i Prasy 2. Korpusu. Oddział ten stanowił 
zresztą zaczątek Instytutu  Literackiego, który wkrótce 
z Włoch został przeniesiony do Francji.

To właśnie Instytut Literacki zdecydowanie przoduje 
wśród 123 wydawców, nakładem których ukazały się książki 
wchodzące w skład tarnowskiego księgozbioru A. i L. Ciołko- 
szów. Instytut Literacki firmuje 104 tytuły na 546 wchodzą
cych w skład księgozbioru, co stanowi 19,04%. Na drugim 
i trzecim miejscu znajdują się dwa londyńskie wydawnictwa: 
Polonia z 49 tytułam i (8,97%) i Polska Fundacja Kulturalna, 
nakładem której ukazało się 40 tytułów (7,32%). Inne oficy
ny, których publikacje wyróżniają się w księgozbiorze to: Gryf 
Publication Ltd. z Londynu i Libella z Paryża (po 18 t3rtułów), 
Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy (16 
tytułów). Katolicki Ośrodek Wydawniczy ,,Veritas” (15 ty tu
łów), Odnowa i Orbis (po 13 tytułów), M. I. Kolin i Puls (po 12 
tytułów) -  wszystkie działające w Londynie oraz Oddział Kul
tury i Prasy 2. Korpusu, działający w Rzymie (12 tytułów). 
Należy przy tym pamiętać, że wyżej wymienione placówki 
funkcjonowały w różnych okresach czasu, na przestrzeni od lat 
czterdziestych do osiemdziesiątych XX w., niektóre zaledwie 
przez parę lat jak  Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, czy 
M. I. Kolin (aczkolwiek w późniejszym okresie działalność obu 
firm była niejako kontynuowana pod innymi szyldami, tj. od
powiednio: Instjrtut Literacki i Orbis), inne zaś przez kilka de
kad (Libella, Polonia, Polska Fundacja Kulturalna) -  stąd trud-



no rozpatrywać rzeczywistą aktywność tych wydawnictw je
dynie na podstawie ilości książek zgromadzonych przez Ciol- 
koszów.

Podsumowując wnioski płynące z analizy zakresu tematycz
nego oraz zasięgów topograficznego i typograficznego można 
stwierdzić, że księgozbiór L. i A. Ciolkoszów, znajdujący się 
w zbiorach M B P w Tarnowie, odzwierciedla w mikroskali 
większość tematów obecnych w polskiej literaturze pięknej 
i publicystycznej, tworzonej przez przedstawicieli polskiej po
wojennej emigracji, jak również prezentuje część dorobku wy
dawniczego większości istotnych dla rozpowszechniania tej li
te ra tu ry  oficyn wydawniczych, zlokalizowanych głównie 
w Wielkiej Brytanii i Francji. Analiza księgozbioru pod kątem 
zasięgu językowego oraz chronologicznego pozwala stwierdzić, 
że A. i L. Ciołkoszowie posługiwali się kilkoma językami oraz 
że ich zbiory powiększały się sukcesywnie, choć z niejedna
kową dynam iką na przestrzeni lat.

W artość kolekcji L. i A. Ciołkoszów podnoszą zamieszczo
ne w wielu książkach dedykacje świadczące o rozległych kon
taktach właścicieli zbiorów z politykami i pisarzami działający
mi na emigracji. Spośród wszystkich ofiarodawców książek 
prawdopodobnie największa przyjaźń łączyła Ciołkoszów 
z G. Herlingiem-Grudzińskim, o czym świadczy nie tylko duża 
ilość dedykacji (5), lecz również ich szczególnie serdeczny ton. 
Na uwagę zasługują też dedykacje S. Zahorskiej, J. Bielatowi- 
cza czy M. Czapskiej, odwołujące się do wspólnych przeżyć 
i doświadczeń, dedykacje K. Iranka-Osmeckiego i Z. Nałęcza, 
podkreślające inspirującą i pomocną rolę A. Ciołkosza i jego 
archiwum, czy dedykacje F. Grossa, W. Zagórskiego oraz 
J. Nowaka-Jeziorańskiego zwracające uwagę na niezłomną po
stawę ideową L. i A. Ciołkoszów jak również ich życzliwość dla 
ludzi. Niewątpliwie za każdą dedykacją kryje się historia inte
resującej znajomości, a fakt, iż książki z dedykacjami stanowią 
ponad 10% księgozbioru dowodzi wpływu, jaki wywierali Cioł
koszowie na otoczenie -  nie tylko jako osoby utożsamiane 
z linią polityczną PPS, lecz również jako ludzie prowadzący 
otwarty i gościnny dom.

Analiza innych znaków własnościowych jak  pieczęcie czy 
podpisy pozwoliła na prześledzenie losów niektórych książek.



Część z nich należała pierwotnie do księgozbiorów instytucji, 
w których działali również Ciołkoszowie, jak  np. Polski Czer
wony Krzyż, czy Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. 
Być może książki te znalazły się w zbiorach Ciołkoszów po roz
wiązaniu tych instytucji bądź ich lokalnych oddziałów.

Z kolei notatki na marginesach książek świadczą o ich wni
kliwej lekturze, a dołączone do niektórych publikacji wycinki 
z prasy -  o nie poprzestawaniu na jednym  źródle informacji.

Księgozbiór L. i A. Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tarnowie ilustruje fragment historii -  coraz odle
glejszej, lecz o niezaprzeczalnym wpływie na kształt teraźniej
szości. To także dzięki literaturze zakazanej w kraju, a publi
kowanej za granicą w języku polskim i nakładem  polskich 
wydawnictw, możliwe było dokonanie lub przyspieszenie zmian 
politycznych i społecznych. Wiele publikacji wydanych nakła
dem Instytutu Literackiego, Polonii czy innych oficyn prze
drukowano w kraju — do 1989 r. krążyły w tzw. drugim obie
gu, by wraz z powstaniem III Rzeczypospolitej trafić oficjalnie 
do księgarń, nakładem  legalnie działających państwowych 
i prywatnych instytucji wydawniczych. Obecnie zainteresowa
nie nimi zmniejszyło się, treść może wydawać się przebrzmiała 
i pozbawiona odniesień do aktualnej rzeczywistości. Niemniej 
jednak książki L. i A. Ciołkoszów, przechowywane w M BP 
w Tarnowie są wymownym świadectwem ponad półwiecza pol
skiej historii i literatury — okresu zamkniętego, lecz wciąż nie
zbadanego do końca. Są również pamiątką i świadectwem życia 
i pracy ludzi, którzy całe życie poświęcili bezkompromisowej 
realizacji swych idei, pozostając przy tym  wzorem moralnej 
uczciwości oraz otwartości na problemy innych osób.
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u 'o--2 .̂>fcJjG, o

J . i '^ .
1c>uk.S:L

Towarzyszom pracy radiowej, którzy 
wspólnym wysiłkiem służyli Polsrr 
Wałczącej wolna mysia i słowem

Fot. 14. Dedykacja Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Lidii Ciołkoszowej 
w książce Wojna w  eterze  (Londyn 1985)



WSPOMMFMV 
JEŃCA 

Z KO/.IKI SK \

Fot. 15. Dedykacja Zdzisława Peszkowskiego dla Lidii Ciołkoszowej



г

"  « E » 0 L ?

h V H iO ^ f:^  Ы  UfiUe la ^ m o k

U" / m c j  T i4d ^  k i i \< ^ , t f i z

'UK J
‘ /  J f  ^  ' j
Щ ш ш  A f f J ^  

/ /  j v t J fn t ,  I S 7 l ‘tfl‘>* -



JO eiMlN I ORŁ4 NiARiitXmi

,  г 1

>  -t' '*

ЛЙ> ,i
ł   ̂ r ■:f

* у

//  /  
- /  /



л

' S li’
] l t  P ,  l \ ( ' A ł .  V\f€ v-vOv. W

-Jifc . ł I * ^

fju U , 4 -.^
Щ А ^\ к  '1 V lb- Л*
Л к ^  t w x v ^ .  ^

\ \к  v r
ч'

[ V  V̂V |

Ł >v̂ '--

Lr:

tJŁ

N4
i L  L-'l'^'*’* '?  

’ '  - ; i v a - v'^О ч^.1 . '.(.'ж ' ’ i i v '^  

W ''. L*-"■'l

■Cł Ł  Ч '̂* - !>' ■ / 7  . , . ^

Л » «  - ^ Л г ^  ^  ,Л|,

l A -V V '- '  '- '• '^ r  г  -  ‘
w .v«^.■ ' f  

J>T 4 ^ ~ —l ‘f .

■V

Jt Л Ч Ч»-

Fot. 18. Uwagi do książki Kulisy powstania styczniowego  
J. Giertycha (Kurytyba 1965)



,  4

'■ ^ S r L . r - t e f e  “ t2 L tH7'j J «.rvv̂  «-’ГУ* łj,iie.w€. . -

:;''? lv „  : ^ : ^ "
J - « ~ .  t ^ b ^ . < ^  > t ^  J / T i  ■ -

^  >.yą,v^ - ■
^5

® ’^  .’ Ł /!Iw  eV:̂

Q

fb tf. ^  ^

Fot. 19. Uwagi do książki Wojna i konspiracja Z. Zaremby (Londyn 1957).



• * ^  * ^ ' J 1  . ' f r

**-»

1 ^  f  1 ' - ' ^  ‘■ • ^ *

u  ^ f t .  \  ik J t,* H * ‘̂ 4  -I i
•»«»«*-»*■ ^ X V Л М Л ^  V

T^./Ą
-• T » J ^ J f K ^ J  C * - J f* t/

^  y -  tS c  ^V « ‘ i « l u . -
^ г  а / у л  # r M < f

Fot. 20. Uwagi do książki Historia dwudziestolecia  P. Zaremby 
(Paryż 1981)



Spis treści

Wstęp ........................................................................................................................... 5

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie -  
historia, działalność, zb iory ...............................................................................  11
1.1. Powstanie i rozwój b ib lioteki................................................................... 11
1.2. Obecna struktura organizacyjna i formy działalności......................  16
1.3. Najcenniejsze zb iory ...................................................................................  21

2. Zycie i praca Adama i Lidii C iołkoszów......................................................  25
2.1. Działalność polityczna i sp ołeczna......................................................... 25
2.2. Publikacje......................................................................................................  35
2.3. Książki w życiu Adama i Lidii C iołkoszów........................................  42

3. Zakres tem atyczny księgozbioru Adama i Lidii Ciołkoszów
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie . . .  53

4. Analiza zasięgów formalnych księgozbioru..................................................
4.1. Zasięg język ow y ...........................................................................................  75
4.2. Zasięg chronologiczny................................................................................. 75
4.3. Zasięg topograficzny...................................................................................  79
4.4. Zasięg typograficzny...................................................................................  82

86
5. Cechy indywidualne książek zgromadzonych przez Adama i Lidię 

C iołkoszów..............................................................................................................
5.1. Znaki w łasnościow e....................................................................................  99
5.2. D ed ykacje......................................................................................................  99
5.3. Notatki i u w a g i............................................................................................  103

112
Zakończenie.................................................................................................................

117
Spis wykorzystanych źródeł i opracow ań..........................................................

127
Indeks n azw isk ...........................................................................................................

135
Spis tabel i w ykresów ..............................................................................................

142
Aneks -  Księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów przekazany Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w T arnow ie..................................................................
143

Fotografie.....................................................................................................................



Contents

Forew ord..................................................................................................................... 5

1. The J. Siowacki M unicipal Public Library in Tarnów -  history, 
activity, collections.............................................................................................  11
1.1. The foundation and further development of the L ibrary  11
1.2. The present organization structure and forms of activ ity   16
1.3. The most precious collections...............................................................  21

2. Life and work of Adam and Lidia C iolkosz..............................................  25
2.1. Political and social activ ity ..................................................................... 25
2.2. Publications.................................................................................................. 35
2.3. Books in lives of Adam and Lidia C iolkosz.......................................  42

3. Them atic scope of Ciolkoszs’ collection in The J. Słowacki 
Municipal Public L ibrary................................................................................. 53

4. Analysis of collection formal ran ges.............................................................  75
4.1. Language ran ge ..........................................................................................  75
4.2. Chronological ran ge................................................................................... 79
4.3. Topographic r a n g e ...................................................................................  82
4.4. Typographic ran ge....................................................................................  86

5. Individual features of books collected by Adam and Lidia Ciolkosz . . .  99
5.1. Proprietary s ig n s ........................................................................................  99
5.2. D edications................................................................................................... 103
5.3. N o te s ..............................................................................................................  112

C onclusion..................................................................................................................  117

List of used sources and stu d ies........................................................................ 127

Index of n a m es.........................................................................................................  135

Register of tables and diagrams included in the t e x t ................................... 142

Annex -  Register of books from collection of Adam and Lidia Ciolkosz . . .  143

Illustrations................................................................................................................. 165





ISBN 978-83-89316-80-6

WYDAWNICTWO 
8ВГ


