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Ğród licznych periodyków wydawanych
w Ğrodowisku byáych Īoánierzy Legionów Polskich, jak równieĪ innych polskich
formacji wojskowych z lat I wojny Ğwiatowej,
„Panteon Polski”, związany z lwowskim krĊgiem polskiego piĞmiennictwa, naleĪaá do wyjątkowych. Byá bowiem jedynym, który za swój
priorytet uznaá upamiĊtnianie polegáych uczestników walk o niepodlegáoĞü Polski w okresie
1914–1918 oraz granice Polski odrodzonej
w latach 1918–1921. ChociaĪ z czasem tematyka pisma zostaáa rozszerzona o problematykĊ
dziaáaĔ na rzecz odbudowy paĔstwa polskiego
(publikowano teĪ artykuáy odnoszące siĊ do relacji polsko-ukraiĔskich tej doby), to zachowanie pamiĊci i rozpowszechnianie wiedzy o narodowych bohaterach pozostaáo jego gáównym
celem i dominowaáo w treĞci. Warto równieĪ
podkreĞliü, Īe pismo wychodziáo bez przerwy
blisko siedem lat (1924–1931), co nie byáo czĊste wĞród tytuáów prasowych Ğrodowiska kombatantów1.
W niniejszym artykule przeanalizowano
cele i tematykĊ „Panteonu Polskiego”, zwrócono uwagĊ na jego związek z obozem piásudczykowskim, zaprezentowano krąg skupionych
wokóá niego autorów, wyróĪniając redaktora
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Zygmunta Zygmuntowicza – najbardziej zaangaĪowanego w jego rozwój. Omówiono teĪ
dziaáania redakcji mające na celu utrzymanie
pisma na rynku. MoĪna bez przesady stwierdziü, Īe byáa to nieustanna walka o przetrwanie. Walka ostatecznie przegrana, której pewien
dramatyzm oddawaáo i to, Īe „Panteon Polski”
przestaá siĊ ukazywaü nagle, nie zdoáawszy zrealizowaü planów przedstawionych w ostatnim,
jak siĊ okazaáo, numerze pisma.

Redaktor i autorzy
Pierwszy numer „Panteonu Polskiego” ukazaá
siĊ we Lwowie 1 listopada 1924 roku. Jego wydawcą byá początkowo Oddziaá Lwowski Związku Legionistów Polskich. Redakcja znajdowaáa
siĊ przy ul. Zielonej 7, ale od 1 wrzeĞnia 1925 r.
uĪywaáa jedynie skrytki pocztowej nr 98. Pismo
drukowano w drukarni A. Szyjkowskiego przy
ul. Zimorowica 14, póĨniej w Drukarni Polskiej
przy ul. ChorąĪczyzny 17, ponownie u Szyjkowskiego, w koĔcu w drukarni „Sztuka” przy
pl. Strzeleckim 2. Początkowo wychodziáo jako
dwutygodnik, 1. i 15. dnia kaĪdego miesiąca, od
stycznia 1926 r. – jako miesiĊcznik. ObjĊtoĞü
pisma liczyáa zwykle 12 lub 16 stron, wyjątkowo – wiĊcej, jak na przykáad numer 13 (17),

M. Jabáonowski, Przyczynek do dziejów prasy polskich związków byáych wojskowych w latach 1918–1939,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, nr 2, s. 69–86. W tym wartoĞciowym studium pominiĊto „Panteon
Polski”, co wydaje siĊ dodatkowym argumentem na rzecz prezentacji pisma, które upamiĊtniaáo uczestników walk
o niepodlegáoĞü Polski w prasie kombatanckiej okresu miĊdzywojennego.
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który liczyá 24 strony, lub numery podwójne,
np. z 1929 r., odpowiednio 20 stron (nr 60/61),
a nawet 24 strony (nr 58/59). Zdarzaáy siĊ jednak numery zaledwie oĞmiostronicowe (1927,
nr 29). Cena egzemplarza wynosiáa początkowo
60 gr (przedpáata kwartalna 3 zá 50 gr). NastĊpnie podniesiono ją o 5 gr, 1 wrzeĞnia 1925 r.
– do 80 gr, a od lipca–sierpnia 1927 r. do koĔca
swojego istnienia kosztowaá záotówkĊ.
Pismo ukazywaáo siĊ najpierw z podtytuáem
„Dwutygodnik ilustrowany poĞwiĊcony pamiĊci i czci polegáych o niepodlegáoĞü Polski wraz
z kroniką czynów Īoánierza polskiego w latach 1914–1921”. Czasami podtytuá pojawiaá
siĊ w innych wariantach, nie zmieniaá jednak
pierwotnego znaczenia2. Początkowo redaktorem odpowiedzialnym periodyku byá Marian
Heizler3. Od 1 lipca 1925 r. „Panteon Polski”
wydawaá i redagowaá Komitet Wydawniczy
w skáadzie dr F. Konieczny, dyrektor J. Niemiec, dr Jan Rogowski, Maria StroĔska, Zygmunt Zygmuntowicz4.
SpoĞród czáonków tego efemerycznego, jak
siĊ okazaáo, Komitetu poza Zygmuntowiczem
i Rogowskim, o których roli w „Panteonie”
bĊdzie jeszcze mowa, warto zwróciü uwagĊ na
MariĊ StroĔską (1895–1944), absolwentkĊ UJ,
nauczycielkĊ związaną z dziaáaniami niepodlegáoĞciowymi Legionów Polskich, a nastĊpnie
jedną z czoáowych czáonkiĔ Polskiej Organizacji Wojskowej, za co odznaczono ją KrzyĪem
NiepodlegáoĞci z Mieczami. W czasie II wojny
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Ğwiatowej wstąpiáa do SáuĪby ZwyciĊstwu Polski w pierwszych dniach jej istnienia, póĨniej
sáuĪyáa w Oddziale II (wywiadu) ZWZ-AK,
m.in. prowadząc sekretariat jego szefa ppák.
Wacáawa Berki. Aresztowana przez Niemców
i uwiĊziona na Pawiaku zostaáa wywieziona do
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Tam zmaráa. O jej wspóápracy z „Panteonem
Polskim”, a nastĊpnie krótkim co prawda udziale w jego redagowaniu warto wspomnieü, tym
bardziej, Īe zostaáa pominiĊta w haĞle zamieszczonym w Polskim Sáowniku BiograÞcznym5.
Po objĊciu „Panteonu Polskiego” przez Komitet Wydawniczy Marian Heizler jeszcze do
koĔca 1925 r. peániá funkcjĊ redaktora odpowiedzialnego, nie wszedá jednak do Komitetu. Od
22. numeru, który ukazaá siĊ w styczniu 1926 r.,
jako wydawca i redaktor odpowiedzialny zacząá
wystĊpowaü Zygmunt Zygmuntowicz, zniknĊáy
natomiast nazwiska pozostaáych czáonków Komitetu. Jego nazwa pozostaáa na pierwszej stronie pisma do koĔca roku i przestaáa siĊ pojawiaü
od stycznia 1927 r. (nr 28.). Od 30. numeru
do koĔca wydawania pisma w sierpniu 1931 r.
(nr 79/80) redagowaá je Zygmuntowicz i jego
nazwisko Þgurowaáo na stronie tytuáowej.
Zygmuntowicz prawdopodobnie byá związany z pismem od początku, czego dowodzą
zamieszczane przez niego artykuáy, przede
wszystkim Bohaterska Ğmierü Króla-Kaszubskiego6. Najpewniej od początku istnienia pisma zasiadaá teĪ w redakcji, o czym Ğwiadczy

W 1927 r. na stronie tytuáowej widniaáa informacja „PoĞwiĊcony Bohaterskim Czynom ĩoánierza Polskiego,
Kronice Walk o NiepodlegáoĞü, PamiĊci i Czci Polegáych ObroĔców Ojczyzny o NiepodlegáoĞü Polski w latach
1914–1921”. Dwa lata póĨniej: „PoĞwiĊcony czynowi Józefa Piásudskiego i bohaterstwu ĩoánierza Polskiego,
kronice walk o NiepodlegáoĞü i pamiĊci polegáych i ObroĔców Ojczyzny o wolnoĞü Polski”. Od stycznia 1930 r.
pismo ukazywaáo siĊ z podtytuáem: „PoĞwiĊcony Kronice Walk o NiepodlegáoĞü, Bohaterstwu ĩoánierza Polskiego i PamiĊci Polegáych o WolnoĞü Polski”.
3
Brak o nim bliĪszych informacji, poza tym, Īe byá autorem ksiąĪki OrlĊta i lwy. Szkice historyczne z obrony
Lwowa i Kresów (Lwów 1925), a w 1927 r. – redaktorem lwowskiego tygodnika „Gazeta Niedzielna”.
4
[Zawiadomienie], „Panteon Polski” [dalej: „PP”] 1925, nr 12 (16), s. 20.
5
M. Sulej, StroĔska Maria [w:] PSB, t. 44, Warszawa–Kraków 2006–2007, s. 371–372.
6
[Z. Zygmuntowicz], Bohaterska Ğmierü Króla-Kaszubskiego, „PP” 1924, nr 2, s. 8–11. Opublikowaá równieĪ
m.in. tekst Bój pod Jastkowem, „PP” 1924, nr 4, s. 5–6.
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zamieszczona w komentarzu redakcyjnym w nr
2. proĞba do czytelników o nadesáanie Īyciorysu
i fotograÞi Stanisáawa Kaszubskiego, redakcja
miaáa bowiem zamiar, jak informowaáa, wydaü
poĞwiĊconą mu osobną ksiąĪeczkĊ. Publikacja
ukazaáa siĊ cztery lata póĨniej, jej autorem byá
Zygmuntowicz, który wczeĞniej opublikowaá ją
w trzech czĊĞciach w „Panteonie Polskim”7. To
wáaĞnie on zacząá odgrywaü gáówną rolĊ w dalszym wydawaniu czasopisma, zarówno jako redaktor nadający ksztaát kaĪdemu numerowi, jak
i jeden z autorów.
Zygmunt Zygmuntowicz urodziá siĊ 28 listopada 1881 r. w Jeziernej (pow. zborowski) jako
syn Józefa Ostersetzera i Gabrieli z d. Rozmaryn8 – nazwisko Zygmuntowicz przyjąá zapewne krótko po 1915 roku. UkoĔczyá gimnazjum
w Záoczowie, nastĊpnie pracowaá jako urzĊdnik we Lwowie, w którym mieszkaá niemal
do Ğmierci. PracĊ áączyá z dziennikarstwem,
wspóápracując z wieloma czasopismami: „Kurierem Lwowskim”, „Gazetą Ludową”, „Depeszą”, „Wiekiem Nowym”. Od 1902 r. dziaáaá
w grupie ludowców skupionej wokóá Bolesáawa Wysáoucha, a od 1905 r. do wybuchu I wojny Ğwiatowej – w Stronnictwie Ludowym. Od
1905 r. zasiadaá w zarządzie koáa Towarzystwa
Szkoáy Ludowej im. Tadeusza KoĞciuszki. ZaangaĪowaá siĊ równieĪ w dziaáalnoĞü niepodlegáoĞciową – naleĪaá do Związku Strzeleckiego,
byá poborcą Polskiego Skarbu Wojskowego.
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Po wybuchu wojny, w sierpniu 1914 r.,
wstąpiá do Legionów Polskich. Początkowo
organizowaá pocztĊ polową Legionów (przed
wojną zdaá egzaminy specjalistyczne z zakresu
telegraÞi i telefonii), a 4 czerwca 1915 r. zostaá
mianowany chorąĪym, po czym powierzono mu
tworzenie oddziaáu telefonicznego III Brygady
Legionów. Oddziaá wáączono 23 czerwca do
4 pp, a Zygmuntowicz objąá jego dowództwo.
Od 15 lipca uczestniczyá w walkach na LubelszczyĨnie i Woáyniu, lecz juĪ 22 sierpnia 1915 r.
przydzielono go do Komendy Legionów9.
Kiedy 1 listopada 1915 r. zwolniono go
z Legionów, wróciá do Lwowa, gdzie objąá
kierownictwo urzĊdu pocztowego na Zamarstynowie. Od sierpnia 1917 r. byá czáonkiem
Komendy OkrĊgu Lwowskiego POW – zajmowaá siĊ sprawami Þnansowymi, ukrywaniem
byáych legionistów przed Austriakami oraz
opieką materialną nad nimi. Od 1 listopada
1918 r. w stopniu podporucznika uczestniczyá
w obronie Lwowa. Mimo odniesionej lekkiej
rany nadal braá udziaá w walce, takĪe w póĨniejszych zmaganiach na froncie ukraiĔskim10.
W marcu 1919 r. zostaá przydzielony jako oÞcer áącznoĞci do dowództwa Frontu „Wschód”,
a w czerwcu 1919 r. – do Dowództwa OkrĊgu Generalnego VI Lwów. Za udziaá w wojnie polsko-ukraiĔskiej odznaczono go KrzyĪem Walecznych i KrzyĪem Obrony Lwowa,
a w 1933 r. za sáuĪbĊ w Legionach – KrzyĪem

Od Redakcji i Administracji, „PP” 1924, nr 2, s. 16. Zob. Z. Zygmuntowicz, Stanisáaw Król-Kaszubski. Bohater-mĊczennik, „PP” 1928, nr 41, 42, 44; tenĪe, Stanisáaw Król-Kaszubski oÞcer I Bdy Piásudskiego powieszony
przez Moskali w dniu 7 lutego 1915 r. w PilĨnie, Warszawa–Lwów 1928.
8
Postaü Zygmunta Zygmuntowicza nie doczekaáa siĊ dotychczas szczegóáowego opracowania biograÞcznego.
Zob. W.K. Cygan, Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenĪe, OÞcerowie Legionów Polskich 1914–1917. Sáownik biograÞczny, t. 5, Warszawa 2007, s. 219–220. Nowsze ustalenia: M. GaáĊzowski, Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenĪe, Na
wzór Berka Joselewicza. Sylwetki Īoánierzy i oÞcerów pochodzenia Īydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa
2010, s. 689–691 (tam bibliograÞa). Zob. teĪ A. Biedrzycka, Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków 2012.
9
Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: WBH CAW): Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, ap 2711, 4219, 4438, 2648 oraz KN 4 XI 1933; J.A. Teslar, Czwarty puák. Rok dziaáaĔ wojennych
4-go pp Legionów Polskich od dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 roku, Lwów 1916, s. 31–32;
B. Waligóra, Organizacja 4 puáku Legionów Polskich, „ĩoánierz Legionów i POW” 1939, nr 3/4, s. 266.
10
Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918, t. 3, Lwów 1933, ss. 147, 438; Semper Fidelis. Obrona Lwowa
w obrazach wspóáczesnych, oprac. W. Mazanowska, Lwów 1930, s. 122.
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NiepodlegáoĞci11. Od 2 paĨdziernika 1921 r.
w stopniu majora (starszeĔstwo z 1 czerwca
1919 r.) peániá funkcjĊ szefa áącznoĞci Dowództwa OkrĊgu Korpusu VI Lwów. 1 lipca 1923 r.
zostaá mianowany podpuákownikiem i objąá
stanowisko zastĊpcy dowódcy 2. puáku áącznoĞci12. Otrzymywaá bardzo dobre oceny sáuĪbowe13. 30 czerwca 1926 r. zostaá przeniesiony
w stan spoczynku14.
Odtąd w peáni poĞwiĊciá siĊ upamiĊtnianiu
polskiego czynu niepodlegáoĞciowego15. Poza
redagowaniem „Panteonu Polskiego” publikowaá w nim m.in. popularyzatorskie teksty
o JózeÞe Piásudskim16 oraz polegáych oÞcerach
legionowych, na czele ze wspomnianym cyklem poĞwiĊconym Stanisáawowi Kaszubskiemu „Królowi”, który wziĊty przez Rosjan do
niewoli pod àowczówkiem jako obywatel rosyjski zostaá skazany na karĊ Ğmierci i 7 lutego
1915 r. powieszony w PilĨnie. Jego dramatyczna historia, opisana przez Zygmuntowicza, byáa
jednym z tych zdarzeĔ w dziejach Legionów,
które sáuĪyáy redakcji „Panteonu” do budowania tradycji zachowania pamiĊci o poĞwiĊceniu
Īoánierzy Józefa Piásudskiego w walce o niepodlegáoĞü Polski.
Poza Zygmuntowiczem staáym wspóápracownikiem pisma byá Jan Rogowski, który
równieĪ pisaá o marszaáku Piásudskim, a takĪe publikowaá wáasne wspomnienia ze sáuĪby
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w Legionach. Urodzony 13 wrzeĞnia 1894 r.
podobnie jak Zygmuntowicz przed I wojną
Ğwiatową dziaáaá w Towarzystwie Szkoáy Ludowej i byá związany z dziaáalnoĞcią niepodlegáoĞciową. Od 1915 r. sáuĪyá w II Brygadzie
Legionów, nastĊpnie w Polskim Korpusie
Posiákowym, w koĔcu zaĞ w POW we Lwowie, gdzie – jak moĪna przypuszczaü – poznaá Zygmuntowicza. W listopadzie 1918 r.
uczestniczyá w obronie Lwowa, a póĨniej
w wojnie polsko-bolszewickiej, w tym czasie uzyskaá awans oÞcerski. Po demobilizacji
pracowaá jako nauczyciel geograÞi i historii
w gimnazjach lwowskich. Byá autorem wielu
artykuáów i ksiąĪek popularyzujących czyn
Legionów Polskich oraz obronĊ Lwowa,
a takĪe, wraz z Zygmuntowiczem, wspóáautorem pracy Lwów i Maáopolska w Legionach
Polskich 1914–1917 (Lwów 1935), do dziĞ
wykorzystywanej przez badaczy17.
WĞród autorów czĊsto zamieszczających
swoje teksty w „Panteonie Polskim” byáa ZoÞa
Zawiszanka. Pisywaáa szkice z dziejów Legionów, a takĪe wáasne wspomnienia18. Publikowali tam zasáuĪony lwowski popularyzator historii
Józef Biaáynia Choáodecki i Adam Báotnicki.
WĞród bardziej znanych autorów byli teĪ związani z obozem piásudczykowskim Wáadysáaw
Dunin-Wąsowicz, jeden z czoáowych dziennikarzy zajmujących siĊ popularyzacją czynu

WBH CAW, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, KW 141/Z-1383; tamĪe, KN 4 XI 1933.
„Rocznik OÞcerski” 1923, ss. 98, 960, 967.
13
WBH CAW, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, ap 2711, 4219, 4438, 2648.
14
„Rocznik OÞcerski” 1928, s. 897; „Rocznik OÞcerski Rezerw”, Warszawa 1934, ss. 353, 974.
15
W kontekĞcie jego aktywnoĞci spoáecznej naleĪy wspomnieü, Īe byá czáonkiem Zarządu Oddziaáu Lwowskiego Związku Legionistów Polskich, jak równieĪ uczestnikiem inicjatyw związanych z upamiĊtnianiem polegáych uczestników walk o niepodlegáoĞü we Lwowie, m.in. peániá funkcjĊ wiceprezesa Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Grobami Bohaterów oraz czáonka zarządu Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa. Uczestniczyá teĪ w pracach Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zob. M. GaáĊzowski, Zygmuntowicz Zygmunt...,
dz. cyt., s. 690.
16
Z. Zygmuntowicz, Józef Piásudski przy kaszcie drukarskiej (1894–1900), „PP” 1930, nr 63, s. 2–5; tenĪe,
W dniu ĞwiĊta naszego, „PP” 1925, nr 13, s. 2–3. WczeĞniej pisaá takĪe do „Polski Zbrojnej” [Poczta polowa
w Legionach (1914–1917), „Polska Zbrojna” 1924, nr 9–12].
17
K. Lewicki, Rogowski Jan [w:] PSB, t. 31, Wrocáaw 1988–1989, s. 448–449; G. Mazur, J. WĊgierski, Konspiracja lwowska 1939–1944. Sáownik biograÞczny, Katowice 1997, s. 157–159.
12
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niepodlegáoĞciowego19, i rozpoczynający pracĊ historyka Wacáaw LipiĔski, który zamieĞciá
fragmenty swojego dziennika opublikowanego
póĨniej pod tytuáem Szlakiem I Brygady20. Pismo udostĊpniaáo swoje áamy takĪe innym autorom wspomnieĔ z czasów związanych przede
wszystkim ze zmaganiami niepodlegáoĞciowymi i polskimi formacjami wojskowymi z czasów wojny. To one zaczĊáy teĪ wypeániaü wiĊkszą czĊĞü poszczególnych numerów21.
Warto ponadto przywoáaü nazwiska osób
okazjonalnie wspierających pismo. W jednym
z pierwszych wydaĔ pisma dziĊkowano m.in.
Henrykowi Lewartowskiemu (dziennikarzowi,
dawnemu oÞcerowi Legionów) za dostarczenie
redakcji Īyciorysów i fotograÞi i Zygmuntowi
Degenstückowi „za bezinteresowne dostarczenie kliszy na okáadkĊ”22.

„Drogowskaz niezáomnoĞci”
Pismo redagowane przez Zygmuntowicza byáo
jedynym periodykiem nie tylko w miĊdzywojniu, lecz w ogóle w historii prasy polskiej, którego zasadniczym celem, ujĊtym w podtytule
„Z dziejów upamiĊtniania uczestników walk
o niepodlegáoĞü Polski w prasie kombatanckiej
okresu miĊdzywojennego”, a mającym silny
wyraz w treĞci, byáo upamiĊtnianie polegáych
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uczestników zmagaĔ o niepodlegáoĞü Polski
i wojen o granice Polski odrodzonej. NiezaleĪnie od wspomnianego rozszerzenia tematyki,
w miarĊ rozwoju pisma ten cel pozostaá niezmienny do koĔca jego istnienia. Z patosem pisano o nim w pierwszym numerze: „Odchylają
siĊ dziĞ gáazy grobów, mogiá i kurhanów, bohaterów polegáych o WolnoĞü i NiepodlegáoĞü
Polski, a cienie ich odzywają siĊ, by Ğwieciü
Narodowi swemi postaciami […]. My, Īywi,
pozostali jeszcze spoĞród tylu walk i przejĞü,
kornie przed nimi swe czoáa uchylając, oddajemy gáĊboką czeĞü wspóátowarzyszom broni walk i wielkiej idei naszego wodza Józefa
Piásudskiego. Niechaj te zapiski przyĞwiecają
pokoleniom caáym jako drogowskazy, skąd one
czerpaü mają hart ducha, wiary, niezáomnoĞci
i siáy i skąd jasnoĞü idei Ğwieciü i utrzymywaü
ma po dáugie czasy to nasze »LegioniĞci naprzód – niech Īyje Polska«”23.
JednoczeĞnie redakcja zwracaáa siĊ z apelem o przesyáanie informacji biograÞcznych
i fotograÞi polegáych. W pierwszych zeszytach
miaáy siĊ znaleĨü biogramy tych, którzy zginĊli
w bojach legionowych, w kolejnych zaĞ noty
uczestników wojen o granice Rzeczypospolitej
w latach 1918–1921, wreszcie tych, którzy za
udziaá w jednych i drugich zmaganiach zostali

Z. Zawiszanka, Mój najlepszy wywiad, „PP” 1926, nr 14–17.
W. Dunin-Wąsowicz, W legendarnym Sulejówku, „PP” 1929, nr 52, s. 1–3.
20
M. GaáĊzowski, Wacáaw LipiĔski i jego pamiĊtnik z bojów I Brygady [w:] W. LipiĔski, Szlakiem Pierwszej Brygady, àomianki 2014; tenĪe, O Wacáawie LipiĔskim – pierwszym historyku polskiego czynu niepodlegáoĞciowego
lat 1905–1918 [w:] W. LipiĔski, Walka zbrojna o niepodlegáoĞü Polski 1905–1918, oprac. M. GaáĊzowski,
wspóápraca J. Kirszak, àomianki 2016.
21
Byáy wĞród nich m.in. bardzo wartoĞciowy pamiĊtnik Rafaáa Hirscha z powstania styczniowego; wspomnienia Jana StaroĞciaka Z Dywizją polską na Syberii; Józefa Kreisa Wojsko Polskie we Wschodniej Rosji i Syberii;
pamiĊtnik z okresu bitwy 2. i 3. pp pod Moáotkowem Wáadysáawa Matkowskiego; A. Maja Z Drugą Brygadą;
wspomnienia z wojny polsko-bolszewickiej Wáadysáawa Goliczewskiego (którego nazwisko stale báĊdnie podawano jako Golczewski); Romana ĝliwy z czasów internowania Īoánierzy Polskiego Korpusu Posiákowego po
lutym 1918 r., a takĪe tylko w czĊĞci związana z tematyką pisma relacja Stanisáawy SozaĔskiej Z przeĪyü na
Pokuciu 1914–1919.
22
[Redakcja „Panteonu Polskiego”] „PP” 1924, nr 2, s. 16. Wspomniane klisze wykonywano od numeru 3 do
koĔca istnienia pisma w zakáadzie cynkowo-graÞcznym Degenstücka Ars przy ul. Sykstuskiej 32. Zdarzaáo siĊ,
Īe wáaĞciciel wykonywaá je nieodpáatnie takĪe póĨniej, za co dziĊkowano mu w jednym z kolejnych numerów
(podając zresztą niedokáadnie nazwisko Degensztik). Od Redakcji i Administracji, „PP” 1925, nr 7 (11) s. 16.
O Zygmuncie Degenstücku zob. M. GaáĊzowski, Na wzór Berka Joselewicza..., dz. cyt., s. 201–202.
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odznaczeni KrzyĪem Virtuti Militari lub KrzyĪem Walecznych i zmarli po ich zakoĔczeniu,
czĊsto wskutek odniesionych ran. DeklaracjĊ
redakcji poprzedziá zamieszczony na okáadce wiersz legionisty i poety Artura PrĊdskiego
Braciom polegáym, juĪ samym tytuáem podkreĞlający gáówny cel pisma.
ZawartoĞü pierwszych numerów, opublikowanych w 1924 r. i na początku 1925 r., potwierdzaá kierunek przedstawiony w deklaracji
redakcyjnej. Znalazáy siĊ w nich liczne noty
o polegáych Īoánierzach Legionów, o kilkunastu
oÞcerach zaĞ – krótkie artykuáy, ponadto teksty
o bojach legionowych, w których zginĊli (m.in.
Potyczka pod Czarkową, Bitwa pod Krzywopáotami, Bitwa pod Moáotkowem, Bitwa pod àowczówkiem)24.
Mimo Īe zamieszczane noty i artykuáy nie
byáy opatrzone aparatem naukowym, miaáy
duĪy walor upamiĊtniający i Ĩródáowy jako
materiaá do badaĔ nad dziejami polskiego
czynu niepodlegáoĞciowego, które zaczĊáy siĊ
rozwijaü po 1926 roku. Publikowane materiaáy
powstawaáy na podstawie relacji uczestników
opisywanych zdarzeĔ z poprzedniego dziesiĊciolecia, co znacząco wpáywaáo na ich wiarygodnoĞü. W niektórych jednak wypadkach,
zwáaszcza w pierwszych numerach pisma,
opracowywano je na podstawie artykuáów publikowanych w latach 1914–1916 w „WiadomoĞciach Polskich”, nie informując o czerpaniu z tego Ĩródáa (jak chociaĪby w wypadku
tekstów o Eugeniuszu MedyĔskim czy Stanisáawie Paderewskim, máodszym bracie sáynnego pianisty i polityka).
Wadą publikowanych biogramów byáo
zbytnie nagromadzenie w treĞci ogólnikowych
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ozdobników, brak podstawowych danych identyÞkujących daną osobĊ, takich jak data i miejsce
urodzenia, imiona rodziców, czy teĪ informacji,
które nie odnosiáy siĊ do dziaáalnoĞci niepodlegáoĞciowej (jak chociaĪby o wyksztaáceniu czy
osiągniĊciach zawodowych). Lecz opisywany
w notach i biogramach udziaá w oswobodzeniu
Polski, jak równieĪ okolicznoĞci Ğmierci, znajdują potwierdzenie w materiaáach Ĩródáowych,
czasem znacząco je uzupeániając.
Relacje i wspomnienia, które drukowano
zazwyczaj w dáuĪszych cyklach odcinkowych,
zaczĊáy wypeániaü wiĊkszoĞü poszczególnych
numerów od 1925 roku. Mimo to biogramy polegáych pojawiaáy siĊ nadal niemal w kaĪdym
numerze w rubryce Ci, co odeszli (czasem jako
Ci, którzy odeszli) lub w innym wariancie tytuáu
Dla Ciebie, Polsko, i dla Twej chwaáy!, skróconym póĨniej do Dla Ciebie, Polsko!25. Zgodnie
z zapowiedzią redakcji publikowano tam noty
o polegáych w wojnie polsko-ukraiĔskiej i polsko-bolszewickiej, a w koĔcu – uczestników
tych zmagaĔ zmaráych juĪ w niepodlegáej Polsce, np. pisarzy-legionistów: Bolesáawa Lubicz-Zahorskiego, Wacáawa Denhoffa-Czarnockiego i najbardziej spoĞród z nich znanego Wáadysáawa Orkana26.
Staáą rubryką pisma byáy Notatki (uĪywane
wymiennie z tytuáem Zapiski). Zamieszczano
w niej informacje historyczne (np. o üwiczeniach Związku Strzeleckiego w 1914 r.), krótkie
relacje27 czy nekrologi dziaáaczy związanych
ze Ğrodowiskiem niepodlegáoĞciowym (np.
Kazimierza Dáuskiego)28. W Notatkach sporadycznie ukazywaáy siĊ artykuáy, przykáadowo
– DruĪyny Bartoszowe, co jednak naleĪy uznaü
za báąd redakcyjny, bowiem ten tekst zdecydo-

[Od redakcji], „PP” 1924, nr 1, s. 2.
Zob. m.in. ĝp. Herwin – Kazimierz Piątek, „PP”1924, nr 1, s. 4–5.
25
Tytuá rubryki to zacytowany in extenso ostatni wers czterowiersza legionisty II Brygady Adama Szani,
wyryty na krzyĪu ustawionym przez Īoánierzy taboru tej jednostki na PrzeáĊczy Pantyrskiej w Karpatach.
26
Ci, którzy odeszli, „PP” 1930, nr 68, s. 10–12.
27
T. DrĊgiewicz, Wspomnienia z pierwszych lat Związku Walki Czynnej, „PP” 1931, nr 77, s. 14–15.
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wanie wykraczaá poza typowe dla tego dziaáu
mniejsze formy29.
Na uwagĊ zasáugują informacje i noty o ksiąĪkach i czasopismach umieszczane na ostatnich
stronach prawie kaĪdego numeru, wyodrĊbniane czasem w rubryce KsiąĪki i sprawozdania30.
W tej czĊĞci publikowano teĪ niekiedy recenzje.
Jedną z najciekawszych napisaá Zygmuntowicz
o ksiąĪce Wáadysáawa Studnickiego Z przeĪyü
i walk. Jej autora oceniá bardzo pozytywnie, nazywając go apostoáem ruchu niepodlegáoĞciowego. „Natura przekorna, nie dająca siĊ podporządkowaü, nie uznająca woli otoczenia – jednak
z wyjątkiem jednym”, jak pisze w swoich wspomnieniach – Józefa Piásudskiego31. W istocie
Zygmuntowicz dowolnie wybraá ów fragment,
a stosunek sáynnego germanoÞla do Piásudskiego byá znacznie bardziej záoĪony32.
„Panteon Polski” poĞwiĊcaá duĪo miejsca
promowaniu wydawnictw niepodlegáoĞciowych, czym wyróĪniaá siĊ wĞród ówczesnych
czasopism (w latach trzydziestych tĊ rolĊ przejĊáa „NiepodlegáoĞü”). Jedną z wielu ksiąĪek,
do których lektury zachĊcano, byáy Wspomnienia legionowe z 1926 r. zawierające „tyle cennych i historycznych wspomnieĔ, Īe zająü muszą powaĪne miejsce w historii naszego ruchu
wyzwoleĔczego, a zwáaszcza wojskowego […].
Wspomnienia Legionowe znaleĨü siĊ muszą
w rĊku kaĪdego Legionisty, bo są one obrazem
chluby jego, a takĪe kaĪdy, ktokolwiek szedá

28

97

po tej drodze do odbudowy Ojczyzny powinien
mieü je u siebie”33.
KaĪdy numer zamykaáa rubryka Od Redakcji i Administracji zawierająca zwykle informacje dla odbiorców pisma, najczĊĞciej proĞby
o terminowe uiszczanie prenumeraty i pomoc
w zjednywaniu czytelników.
W „Panteonie Polskim” publikowano takĪe
poezje czoáowych poetów związanych z krĊgiem legionowym – Józefa RelidzyĔskiego,
Artura PrĊdskiego, Józefa Mączki (zmaráego
w 1918 r.), Edwarda SáoĔskiego, Romana Woynicza-Horoszkiewicza i autorów juĪ caákiem
zapomnianych, takich jak W. ChowaĔski czy
Juliusz SáoĔcza-Kresowczyk. WartoĞciowe byáo
przypomnienie kilku zaledwie prób poetyckich
rzeĨbiarza i oÞcera Legionów Wáodzimierza
Koniecznego polegáego w bitwie pod Kostiuchnówką34.
O ile wartoĞü Ĩródáową tekstów ukazujących siĊ w „Panteonie Polskim”, poza okolicznoĞciowymi, naleĪy oceniü stosunkowo wysoko, biorąc pod uwagĊ, Īe do dziĞ czerpią z nich
badacze tego okresu dziejów Polski, o tyle poziom ich redakcji budziá niekiedy zastrzeĪenia.
Problem ten wymagaáby odrĊbnego studium
dotyczącego formy i Ğrodków stylistycznych
typowych dla czasopism kombatanckich związanych z obozem piásudczykowskim. W tym
miejscu naleĪy jednak zwróciü uwagĊ, Īe chociaĪ w piĞmie rzadko zdarzaáy siĊ raĪące báĊdy

Notatki, „PP” 1930, nr 72, s. 14–15.
DruĪyny Bartoszowe, „PP” 1930, nr 63, s. 12–13.
30
WĞród czasopism odnotowywano związane z tematyką „Panteonu Polskiego” (np. „NiepodlegáoĞü”), ale
równieĪ poĞwiĊcone problematyce mniejszoĞci narodowych („Sprawy NarodowoĞciowe”). Notatki, „PP” 1931,
nr 78, s. 11–12; 1931, nr 77, s. 14–15.
31
Notatki, „PP” 1929, nr 53, s. 14–15.
32
„Gdym na początku 1909 r. widziaá Piásudskiego chorym i zdawaáo mi siĊ, Īe na wáosku wisi jego Īycie,
odczuwaáem, Īe na wáosku wisi los naszego pogotowia bojowego. Oddaábym wówczas, gdyby to byáo moĪna,
wszystkie lata, jakie jeszcze miaáem Īyü, na korzyĞü przedáuĪenia jego Īycia. Nie byáo to wynikiem jakiegoĞ
uroku Piásudskiego wywieranego na mnie. W 1916 roku, w okresie Rady Stanu byáem z nim w antagonizmie,
a gdy sprawą przysiĊgi uszczupliá nasze legiony, Īaáowaáem, Īe go nie zastrzeliáem przedtem, Īe nie oddaáem
mego Īycia, aby ów czáowiek nie Īyá!”. W. Studnicki, Z przeĪyü i walk. Pisma wybrane, t. 1, oprac. J. Gzella,
ToruĔ 2002, s. 258.
33
KsiąĪki i pisma, „PP” 1925, nr 12 (16) s. 19.
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zmieniające sens wypowiedzi, dziĞ zbywane eufemistycznym okreĞleniem „literówek”, to nie
byáo ono wolne od báĊdów merytorycznych35.
Redakcja odnosiáa siĊ z uwagą do tego problemu, pozwalając sobie nawet na zamieszczenie komentarza, w którym obiecywano, Īe
„korekta ulegnie poprawie. Dotychczasowy
adept tej sztuki pozostawiaá wiele »diabeáków«, za co przepraszamy naszych czytelników”36. Poza tym stosunkowo czĊsto ukazywaáy siĊ sprostowania redakcyjne. Kiedy
w numerze 27. pomylono zdjĊcia pák. Przemysáawa Barthel de Weydenthala z fotograÞą innego oÞcera Legionów Józefa Herburta
„Warskiego”, myląc równieĪ personalia autora
artykuáu (T. Albinowski, zamiast poprawnie
Wáadysáaw Albinoski), sprostowanie ukazaáo
siĊ juĪ w nastĊpnym numerze37.
Podsumowując uwagi o tematyce pisma,
warto zauwaĪyü, Īe „Panteon Polski” zmierzaá
teĪ do ksztaátowania postaw patriotycznych.
ChociaĪ w narracji nie pomijano innych formacji wojskowych, czego dowodziá chociaĪby
cykl wspomnieniowy o dywizji syberyjskiej
czy artykuá o kompanii bajoĔczyków, to wzorców szukano przede wszystkim w czynie Józefa
Piásudskiego i Legionów Polskich oraz zmagaĔ
o wschodnią granicĊ Polski. To ostatnie naleĪy táumaczyü tym, Īe pismo ukazywaáo siĊ we
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Lwowie i kwestie upamiĊtniania związane z tą
czĊĞcią kraju byáy dlaĔ priorytetem.
PrzejĊcie wáadzy przez Józefa Piásudskiego, chociaĪ nie byáo wyraĨną cezurą w dziejach
pisma, niewątpliwie spowodowaáo, Īe zaczĊáo
ono zdecydowanie sprzyjaü obozowi piásudczykowskiemu. ĝwiadczy o tym zwiĊkszenie
liczby tekstów odnoszących siĊ do Marszaáka,
któremu poĞwiĊcono teĪ numery 24. i 30. pisma
z 1926 r. i 54. – z marca 1929 roku. Podobizna
Marszaáka czĊsto goĞciáa na okáadkach, m.in.
w numerach 28, 29, 30, 31, 32, 36, ale i w póĨniejszych. O Komendancie I Brygady publikowano teĪ wiele artykuáów. Pisane w duchu
panegirycznym, typowo okolicznoĞciowe, mają
juĪ tylko walor Ĩródáowy, jako materiaá do badaĔ prasy związanej z obozem piásudczykowskim rządzącym Polską w latach 1926–1939.
To wáaĞnie z tym Ğrodowiskiem politycznym
naleĪy áączyü czasopismo „Panteon Polski”,
jego redaktorów i wspóápracowników38.

CodziennoĞü: walka o przetrwanie
pisma
Mimo znacznego grona potencjalnych odbiorców w Ğrodowisku, zarówno dawnych Īoánierzy Legionów Polskich, jak i obroĔców Lwowa
i ziem wschodnich Rzeczypospolitej, pismo
od początku borykaáo siĊ z káopotami Þnanso-

Z nieznanych wierszy Ğp. por. Wáodz. Koniecznego, „PP” 1931, nr 79/80, s. 9.
W treĞci napotykamy báĊdnie podane nazwiska oÞcerów legionowych: Tadeusza Monasterskiego (Manasterski) i Adolfa Sterschussa (Sternszus). Polegli oÞcerowie, „PP” 1924, nr 2, s. 6–8; ĝ.p. dr Adolf Sternszus, „PP” 1924,
nr 4 s. 14–16. Porucznicy: Zosik, Wolski i BáaĪejowski (A. Báotnicki, Ze wspomnieĔ o komendancie. Anielin-Laski
22 X–26 X 1914, „PP” 1929, nr 55, s. 2–3) to Stanisáaw Tessaro „Zosik”, Stanisáaw Michaáowski „Wolski” i Antoni
Jan Báaszkiewicz, przy czym pierwszy z nich, wbrew podanej informacji, nie polegá pod Laskami i Anielinem, jak
dwaj pozostali, lecz zostaá ciĊĪko ranny, a w czasie, gdy opublikowano artykuá, byá juĪ generaáem WP; A.J. Narbut-àuczyĔski, Historia wojenna Legionów Polskich. Powstanie i dziaáalnoĞü bojowa Oddziaáu Józefa Piásudskiego
(VIII–XI 1914), Warszawa–Kraków 2014, s. 346–347; WBH CAW, Báaszkiewicz Jan Antoni, KN 16 III 1937.
36
Od redakcji, „PP” 1929, nr 55, s. 15.
37
Dla Ciebie Polsko!, „PP” 1927, nr 27, s. 11–12; Sprostowanie, „PP” 1927, nr 28, s. 15.
38
O piásudczykowskich sympatiach politycznych redaktora pisma mógá Ğwiadczyü równieĪ dobór reklam innych czasopism. WĞród polecanych byá m.in. „wielki dziennik polityczny »Gáos Prawdy« organ piásudczyków
[…] tylko 5 zá miesiĊcznie” i „Droga” wybitnego przedstawiciela piásudczykowskiej myĞli politycznej Adama
SkwarczyĔskiego, którą tak zachwalano: „Bogata w treĞü, rozwaĪa zagadnienia paĔstwowe, narodowe i spoáeczne.
»Droga« zasáuguje na poparcie ogóáu spoáeczeĔstwa, któremu na sercu leĪy budowa Nowej Polski”. „PP” 1926,
nr 26, s. 12. Por. „PP” 1926, nr 28, s. 16.
34
35

Czasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz
wymi. Nie otrzymywano Īadnych subwencji
paĔstwowych, a Ĩródáo Þnansowania opieraáo
siĊ wyáącznie na prenumeratorach (wpáaty dokonywane w systemie kwartalnym), wpáywach
reklamowych oraz dobrowolnych wpáatach
czytelników. Mimo rezygnacji z wynajmowania lokalu redakcyjnego wymienione wpáywy
nie wystarczaáy na pokrycie kosztów druku,
administracji i innych, które, jak deklarowaáa
redakcja, wynosiáy rocznie 10 tys. zá. Sumy
tej nie osiągniĊto z przedpáaty w Īadnym roku
wydawniczym, co z kolei spowodowaáo, Īe wydawca w pierwszych trzech latach pisma miaá
doáoĪyü doĔ astronomiczną sumĊ 15 tys. zá39.
Stosunkowo szybko ze strony redakcji pojawiáy
siĊ informacje, Īe „droĪyzna robocizny i papier,
i brak naleĪytego zrozumienia u czytelników
postawiáy nas w poáoĪeniu beznadziejnym”40.
Ze wzglĊdu na ciągáe problemy Þnansowe
redakcja od początku ukazywania siĊ pisma
prosiáa czytelników o wsparcie. Miaáo ono
polegaü, poza terminowanym uiszczaniem
prenumeraty (co szybko okazaáo siĊ jednym
z gáównych problemów), na zjednywaniu prenumeratorów. Na ostatnich stronach pisma,
zwykle w rubryce Od redakcji, publikowano
hasáa w rodzaju: „rozpowszechniajcie »Panteon
Polski«, dwutygodnik ilustrowany poĞwiĊcony
pamiĊci i czci polegáych bohaterów o wolnoĞü
Ojczyzny” czy „KaĪdy czytelnik winien zjednaü jednego nowego prenumeratora”. Zapowiadano, Īe kto pozyska szeĞciu prenumeratorów
rocznych, otrzyma bezpáatnie jeden egzemplarz
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pisma przez póá roku41. Skáadając podziĊkowania za zjednywanie prenumeratorów (np. Józefowi Kapiasowi z Komorowic, który zdobyá
dla tytuáu piĊciu nowych czytelników), pytano:
„Kto nastĊpny”?42.
Redakcja zabiegaáa nie tylko o wsparcie
materialne czytelników, ale w ogóle o propagowanie misji pisma, upowszechnianie informacji
o nim. Temu sáuĪyáy np. postulaty, by w kaĪdym oddziale Związku Legionistów Polskich,
Związku Strzeleckiego, Związku Peowiaków
czy w koáach máodzieĪy znalazáy siĊ egzemplarze pisma. „ĩądajcie tego!” – wzywano
w jednym z numerów43. Tej stale prowadzonej
kampanii towarzyszyáa argumentacja, Īe jest to
jedyny periodyk w kraju poĞwiĊcony w caáoĞci
upamiĊtnianiu polegáych i zmaráych uczestników walk o niepodlegáoĞü i granice Rzeczypospolitej. Jak wynika z informacji zamieszczanych w dziale Od Redakcji i Administracji,
akcja ta nie przynosiáa jednak oczekiwanych
skutków, niezaleĪnie od doraĨnych sukcesów44.
Wpáaty czytelników byáy sporadyczne.
Nazwiska darczyĔców, które skrupulatnie odnotowywano, nie pojawiaáy siĊ w kaĪdym numerze. Zwykle byáy teĪ bardzo skromne, rzadko przekraczaáy sumĊ kilkudziesiĊciu záotych
miesiĊcznie. Zdarzaáy siĊ wĞród nich i wpáaty
jednozáotowe – jak legionistów Mieczysáawa
Kaplickiego, w przyszáoĞci prezydenta Krakowa, czy pák. Edwarda Pfeiffera, bądĨ niewiele
wiĊksze, np. pák. Teodora Furgalskiego w wysokoĞci 2 zá.45

Do naszych czytelników!, „PP” 1927, nr 39, s. 12.
Od redakcji, „PP” 1926, nr 22, s. 16.
41
Od Redakcji i Administracji, „PP” 1925, nr 1 (5) s. 16.
42
Od redakcji, „PP” 1930, nr 65, s. 12. ZachĊtą dla nowych prenumeratorów rocznych miaáy byü ksiąĪki, m.in.
Báotnickiego. Od Redakcji i Administracji, „PP” 1931, nr 76, s. 12. Tego typu zachĊty są powszechnie stosowane
we wspóáczesnej prasie.
43
Od redakcji i administracji, „PP” 1925, nr 1 (5) s. 16. Podobny apel w nr 12 (16) z 1925 r. (s. 20): „Czytelników
prosimy o to, by w kaĪdej czytelni, stowarzyszeniu, kasynie, itd. byá „Panteon Polski”.
44
Od Redakcji i Administracji, „PP” 1928, nr 41, s. 16.
45
Od redakcji, „PP” 1925, nr 23, s. 16; nr 25, s. 16. W nastĊpnych numerach informowano m.in., Īe adwokat
A. Staniewicz wpáaciá 25 zá, a inĪynier Henryk Felsztyn – 10 zá. W jednym z ostatnich numerów pisma wpáaty
40
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PowaĪnym problemem, z którym przyszáo siĊ zmagaü redakcji, byáa niefrasobliwoĞü
czytelników zalegających z terminowym opáacaniem prenumeraty. Monity w tej sprawie
ukazywaáy siĊ stosunkowo czĊsto: „wyrównaü
zalegáoĞü za 4 kwartaá i wpáaciü przedpáatĊ na
1 kwartaá – oto skromny obowiązek”46. Jak
powaĪny byá to problem, wskazuje informacja
o dáuĪnikach zamieszczona w jednym z numerów47. Wkrótce opublikowano kolejny, znacznie
obszerniejszy wykaz wymieniający wiele instytucji i osób z imienia i nazwiska, m.in. z bardziej znanych gen. Leona Berbeckiego, pák.
Bernarda Monda, pák. Wáadysáawa Langnera
czy posáów Ignacego DaszyĔskiego i Zygmunta Marka48. Sprawa dáugów czytelniczych byáa
tak káopotliwa, Īe w numerze 15 (19) redakcja
na pierwszej stronie skierowaáa do czytelników
apel o ich spáatĊ, do pozostaáych – o wsparcie.
Nie daáo to najpewniej spodziewanego rezultatu, skoro odbiorców pisma starano siĊ dyscyplinowaü w prawie kaĪdym numerze: „wielu
Czytelników nie uiĞciáo jeszcze przedpáaty na
1 kwartaá br. Prosimy o to”49.
Na trudne poáoĪenie materialne pisma zwracano uwagĊ do koĔca jego istnienia. Informowano, Īe „z powodu ciĊĪkich warunków materialnych nie wyszedá zeszyt 72”, a redakcja
zmuszona byáa wydaü go jako áączony z numerem 73 o tej samej objĊtoĞci, co pojedynczy. Informowano, Īe pismo ukazuje siĊ dziĊki czytelnikom i wkáadowi wydawcy, natomiast „nie korzysta z Īadnych subsydiów, chociaĪ »Panteon

Marek GaáĊzowski
Polski« jest jedynym pismem w Polsce – które
72 zeszyty poĞwiĊciá jedynie historii Legionów
i ich Wodzowi”50.
Szansą dla poprawy kondycji Þnansowej
„Panteonu Polskiego” mogáy byü reklamy.
Tych jednak byáo stosunkowo maáo. NajwiĊcej
zamieszczono w 1925 r., kiedy ukazaáo siĊ kilka bloków reklamowych jako osobna wkáadka
miĊdzy ostatnią stroną pisma a okáadką, lub na
jego ostatniej stronie. Pierwsze reklamy opublikowano w drugim numerze, wĞród nich m.in.
ofertĊ kawiarni „De la Paix” zachĊcającej do jej
odwiedzenia koncertami orkiestry salonowej;
restauracji J. Manga zachwalającej „doborowy
bufet i trunki najlepszej marki”; kawiarni „Imperial” przy ul. Legionów 5 (w programie: koncerty jazz bandu i dancing przy Ğwietle nowoczesnym), z innych zaĞ Magazynu i Pracowni
Broni S. KopczyĔskiego.
W kolejnych numerach reklamowaáy siĊ
zakáady obuwnicze i krawieckie, sáynna Þrma
„Baczewski” zachwalaáa swoje wódki, likiery,
nalewki na owocach i destylaty, a fabryka konserw Zygmunta Ruckera zachĊcaáa do nabywania „konserw jarzynowych w puszkach, kompotów owocowych, marmelad, konserw miĊsnych
i konserw kawowych”. UwagĊ czytelnika mogáy
zwróciü „Rekordowe piwa ĩywieckie”, wĞród
których porter Īywiecki reklamowano jako „zastĊpujący w zupeánoĞci porter angielski” i modne od niedawna w Polsce Piwo „Ale” na wzór
angielski Pale-Ale. Z innych – reklama pasty do
zĊbów – Krem Peráowy. Ihnatowicz – Lwów.

wyniosáy áącznie 60 zá. Felsztyn byá ojcem upamiĊtnionego w Panteonie Stefana Felsztyna, który jako osiemnastoletni podoÞcer WP polegá w walkach z UkraiĔcami w Maáopolsce Wschodniej. Od redakcji i administracji, 1927,
nr 29, s. 8. Przykáady wpáat zob. m.in. Od redakcji, „PP” 1926, nr 22, s. 16; 1931, nr 76, s. 12.
46
„PP” 1929, nr 64, s. 16.
47
MiĊdzy innymi E. Wojtowicz ze Związku Legionistów Polskich z Drohobycza zalegaá na kwotĊ 82 zá
(najpewniej jako przedstawiciel caáego oddziaáu), legioniĞci z BrzeĞcia nad Bugiem – 36 zá, z Lublina – 90 zá,
z BrzeĪan – 35,5 zá; „wysyáane urgensy nie pomogáy, wiĊc redakcja wstrzymaáa tam wysyákĊ”, pisano. W sumie
dáugi opiewaáy na bardzo wysoką sumĊ okoáo 2000 zá. Od Redakcji i Administracji, „PP” 1925, nr 12 (16), s. 20.
48
Wykaz naszych dáuĪników [cz. 1], „PP” 1925, nr 15, s. 16.
49
Od redakcji, „PP” 1930, nr 66, s. 12.
50
Od redakcji, „PP” 1930, nr 72, s. 16.

Czasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz
Kolejny wiĊkszy blok reklamowy ukazaá siĊ
w numerze 11 (15) w 1925 r. i zajmowaá 1,5 strony. Ogáosiáy siĊ tam m.in. Þrma Juliusza Meinla
importująca kawĊ i Miejska Kasa OszczĊdnoĞciowa we Lwowie. PóĨniej hasáa reklamowe
pojawiaáy siĊ juĪ tylko sporadycznie – Miejska
Kasa OszczĊdnoĞciowa we Lwowie (nr 26 i 27),
Hurtownia przyborów wojskowych i galanteryjnych N. Kriss–A. Meisner (nr 30), Zakáady
dla Przemysáu Metalowego J. Zaczkowski i St.
DubiĔski (nr 32 i 37), Þrma „Leda”, oferująca
puch i pierze (nr 31). Nadal pojawiaáy siĊ reklamy piwa lwowskiego – „ĩądajcie zawsze
i wszĊdzie – tylko Lwowskiego piwa” Lwowskiego Towarzystwa Akcyjnego Browarów (nr
54, 64, 67 i 74; w ostatnim przekonywano, Īe
„najprzyjemniejszym upominkiem na ĞwiĊta
jest Piwo Lwowskie – eksportowe jasne – bawarskie ciemne – porter imperial czarne”)51.

Przerwana misja
Ostatni numer „Panteonu Polskiego” ukazaá siĊ
w sierpniu 1931 roku. Redakcja informowaáa,
Īe numer wychodzi ze znacznym opóĨnieniem
spowodowanym sytuacją Þnansową pisma.
„Wydawca wáoĪyá caáy swój majątek i dokáadaá
ze swych skromnych poborów, licząc zawsze
na jakąĞ pomoc. Nie otrzymaliĞmy jednak –
Īadnej pomocy od czytelników miarodajnych,
a z powodu ogólnego kryzysu i czytelnicy nasi
nie dopisali równieĪ. Ledwie czĊĞü staáych czytelników nadesáaáa nam przedpáatĊ na ten rok”.
PoáoĪenie periodyku pogorszyá wielki kryzys
gospodarczy, co byü moĪe spowodowaáo, Īe
w 1931 r. nie zamieszczono w nim Īadnej reklamy. ChociaĪ zapowiedziano, Īe do koĔca roku
ukaĪą siĊ jeszcze trzy numery, informowano
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jednoczeĞnie, Īe nie ma to Īadnych funduszy.
W tej sytuacji redakcja zwróciáa siĊ z apelem:
„Komu leĪy na sercu dalsze wydawanie »Panteonu« – niechaj pospieszy z jakąkolwiek pomocą”52.
W zeszycie grudniowym planowano przedstawiü rozliczenie z dochodów i wydatków za
caáy okres ukazywania siĊ pisma, a takĪe podziĊkowanie – jak pisano z ironią – tym, którzy
obiecywali subwencjĊ Þnansową, ale nie dotrzymali sáowa. „SáuĪymy dobrej Sprawie – i do
koĔca istnienia pisma – tej Sprawie wierni pozostaniemy”53. Byáo to ostatnie zdanie napisane
w „Panteonie Polskim”, najprawdopodobniej
przez jego redaktora.
Zygmunt Zygmuntowicz po zakoĔczeniu
wydawania pisma nadal mieszkaá we Lwowie
i dziaáaá w Związku Legionistów Polskich.
Kontynuowaá prace nad upamiĊtnianiem bohaterów zmagaĔ niepodlegáoĞciowych. Jego najciekawszą ksiąĪką z tego okresu byáa popularna
biograÞa Tadeusza ĩuliĔskiego, pierwszego
komendanta POW polegáego w czasie kampanii woáyĔskiej Legionów, pt. Komendant podziemnej Warszawy (Lwów–Warszawa 1937)54.
Nie wiadomo, czy Zygmuntowicz wyjechaá ze
Lwowa do Krakowa przed wybuchem II wojny
Ğwiatowej, czy po jej wybuchu, czy moĪe jeszcze póĨniej, kiedy miasto znalazáo siĊ pod okupacją sowiecką. Pewne jest, Īe Ğmierü groziáa
mu ze strony obydwu okupantów, z których rąk
zginĊáo tak wielu jego legionowych przyjacióá,
aresztowanych na poáudniowo-wschodnich
ziemiach polskich przez NKWD i zamordowanych w latach 1940–1941 lub póĨniej zgáadzonych przez Niemców, którzy w koĔcu czerwca 1941 r. rozpoczĊli okupacjĊ tych obszarów.

„PP” 1929, nr 60/61–63; 1930, nr 64.
Od Wydawnictwa, „PP”, 1931, nr 79/80, s. 16.
53
TamĪe.
54
M. GaáĊzowski, Zygmunt Zygmuntowicz..., dz. cyt., s. 690. Ponadto byá autorem m.in.: Józef Piásudski we
Lwowie (Lwów 1934) i Agaton Giller w Ğwietle akt paĔstw zaborczych (Lwów 1937) oraz artykuáów zamieszczonych w zbiorowym opracowaniu W dwudziestą rocznicĊ czynu zbrojnego Józefa Piásudskiego (Lwów 1934).
52
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Zygmuntowicz zostaá wywieziony z Krakowa
do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 19 grudnia 1940 r., gdzie
zmará 15 lub 16 marca 1942 roku55.
„Panteon Polski” odegraá wyjątkową rolĊ
w upamiĊtnianiu bohaterów polskiego czynu
niepodlegáoĞciowego w Polsce okresu miĊdzywojennego, publikując zarówno informacje
o nich, jak i fotograÞe, w wielu wypadkach jedyne, które zachowaáy siĊ do dziĞ. Dzieáo to byáo
zasáugą przede wszystkim jednego czáowieka –
Zygmunta Zygmuntowicza. On to przez kilka
lat, zmagając siĊ z trudnoĞciami spowodowanymi brakiem dotacji dla pisma (inaczej, niĪ to
byáo chociaĪby w wypadku „NiepodlegáoĞci”),
wypeániaá misjĊ nakreĞloną w pierwszym numerze: „MyĞlą i wolą naszą jest, by pamiĊü o ostatnich bojownikach o NiepodlegáoĞü nie zaginĊáa
tak, jak ginie pamiĊü o wielu bohaterach koĞciuszkowskich, listopadowych, styczniowych
i tych z 1905 r., których koĞcie porozrzucane są
po caáym Ğwiecie bez opieki, a Īycie ich i czyny
tak maáo jeszcze znane są ogóáowi”56.

Marek GaáĊzowski
Po wojnie, w czasach rządów komunistycznych, podobne pismo nie mogáo siĊ ukazywaü.
Jednak w niepodlegáej Polsce równieĪ nie powstaáo medialne pro memoria przypominające
„Panteon Polski”, chociaĪ zastĊp potencjalnych osób godnych upamiĊtnienia powiĊkszyá
siĊ w okresie II wojny Ğwiatowej, a polegli
i zamordowani w tym czasie uczestnicy dziaáalnoĞci niepodlegáoĞciowej w znacznej czĊĞci
przynaleĪeli do elity polskiego spoáeczeĔstwa.
To zaĞ mogáoby byü dostatecznym argumentem
przemawiającym za zasadnoĞcią wydawania
takiego czasopisma, niekoniecznie w wersji
papierowej. Czasopisma na wzór „Panteonu
Polskiego”, który w czĊĞci przynajmniej zrealizowaá swój cel, przez prawie siedem lat zamieszczając materiaáy, które – jak pisano w jednym z gáosów odredakcyjnych – w przyszáoĞci
„oddadzą ogromną usáugĊ badaczom tych czasów, a potomnym pozostawią piĊkną zbiornicĊ
czynów i poĞwiĊcenia pokolenia, które miaáo to
szczĊĞcie wywalczyü OjczyĨnie WolnoĞü i NiepodlegáoĞü”57.
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KsiĊga pamiĊci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowoĞci Polski poáudniowej
1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 1, Warszawa–OĞwiĊcim 2002, ss. 385, 389; Lista dziennikarzy pochodzenia Īydowskiego zabitych lub zmaráych w czasie II wojny Ğwiatowej, oprac. J. Dunin-Wąsowiczowa, „Biuletyn
ĩIH” 1963, nr 46/47, s. 261. WĞród osób zamordowanych przez Niemców związanych z „Panteonem Polskim”
byli m.in. Artur PrĊdski, Zygmunt Degenstück i Henryk Lewartowski (wszyscy sáuĪyli w Legionach). SpoĞród
wspomnianych autorów pisma wojnĊ przeĪyá Jan Rogowski. O jego dalszych losach zob. K. Lewicki, Rogowski
Jan…, dz. cyt., s. 449.
56
[Od redakcji], „PP” 1924, nr 1, s. 2.
57
Od Redakcji i Administracji, „PP” 1930, nr 64, s. 15.
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