
Mało znany epizod z działalności społeczno-politycznej
mecenasa Stanisława Kalinowskiego

Stanisław Kalinowski musiał był od młodości odznaczać się odpowiedzialnością, która ro-

dziła doń szczególne zaufanie, skoro mając lat 27 (w roku 1915, podczas I Wojny Światowej)

został mianowany sędzią śledczym na okręg lubelski i lubartowski. Mianowany z ramienia au-

striackiego zaborcy, mianowany sędzią samodzielnym, z prawem – jak myślę – wydawania wy-

roków śmierci w tej nadzwyczajnej wojennej sytuacji. Do swej pracy podszedł roztropnie: zaraz

po objęciu stanowiska, w pierwszym zeszycie publikacji wydanej przez Towarzystwo Prawnicze

Lublin wyraźnie uświadomił lubelskim prawnikom i ostrzegł lubelskich obywateli, że są oni są-

dzeni według austriackiej procedury wojennej i karani według austriackiego wojennego kodek-

su karnego, którego przepisy, procedury i zasady są w lubelskim nieznane, przewidziane kary

bardzo ostre, jak to z natury praw wojennych wynika, a wyroki sądów obwodowych przy ko-

mendach ostateczne i natychmiast wykonywane.

Jednocześnie zapewne zaufanie do Stanisława Kalinowskiego sprawiło, że zaraz po przyby-

ciu do Lublina, jeszcze w październiku roku 1915 został wyznaczony do osobistego odebrania

wszystkich akt i dowodów z likwidowanego wówczas Trybunału Lubelskiego.

Sześć lat później, w roku 1921, a więc w wieku lat 33, Stanisław Kalinowski obdarzony zo-

stał z kolei pełnym zaufaniem w wolnej już Polsce: mianowany został wówczas prezesem Pań-

stwowej Komisji Szacunkowej Miejscowej w Lublinie na miasto Lublin i powiaty lubelski i lu-

bartowski, komisji powołanej do oszacowania strat wojennych czyli zniszczeń przyniesionych

przez I Wojnę Światową.

Stale rosnące społeczne zaufanie do Stanisława Kalinowskiego najmocniej – w okresie mię-

dzywojennym – zaowocowało w roku 1929, a więc gdy miał lat 41, tym, że – mimo iż sam był

niezaangażowany bezpośrednio w politykę, był bezpartyjny – wybrany został jako kandydat Na-

rodowych Demokratów prezydentem miasta Lublina.  Dokładnie mówiąc 11 września owego

roku, podczas wyborów na posiedzeniu Rady Miejskiej, Stanisław Kalinowski uzyskał najwięk-

szą ilość głosów, bo 13, gdy Władysław Kunicki zgłoszony przez PPS i Bund dostał głosów 12,

a Mieczysław Biernacki z BBWR głosów 11.

Okoliczności były takie: 26 lutego roku 1929 z powodu politycznych waśni i przepychanek

minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski zwolnił z urzędu prezydenta Lubli-

na Antoniego Pączka, rozwiązał Radę Miejską i ustanowił Komisarza Rządowego miasta Lubli-

na do czasu ponownych wyborów. Komisarzem tym został Seweryn Czerwiński. To właśnie



Czerwiński na owym posiedzeniu Rady Miejskiej 11 września 1929 roku poddał pod głosowa-

nie na prezesa Rady Miejskiej Biernackiego, Kalinowskiego i Kunickiego. Zwyciężył, jak już

wspomniałem, Stanisław Kalinowski, ale jego przewaga była zbyt mała, by Czerwiński uznał

wybory za rozstrzygnięte. Na kolejnym posiedzeniu Rady, 26 września, Czerwiński, który cały

czas forsował, do końca zresztą nieskutecznie, swego kandydata - Mieczysława Biernackiego z

BBWR-u – zmienił zasady głosowania tak, by sprawę rozwiązać na korzyść Biernackiego. Ale

Stanisław Kalinowski znów dostał 13 głosów, i zarówno to, jak i jeszcze kolejne głosowanie nie

przyniosło rozstrzygnięcia oczekiwanego przez Czerwińskiego. W efekcie decyzją ministra Sła-

woj-Składkowskiego z 11 grudnia 1929 roku Rada Miejska została rozwiązana, a 17 grudnia

przysłany został do Lublina – jak to się mówi „w teczce” – nowy komisarz rządowy, Józef Fe-

liks Piechota. Można by na koniec powiedzieć, o ile nie jest to zbyt brutalne, że nie po raz ostat-

ni polityka zgwałciła rzeczywistość czy jak ktoś woli rozsądek.

Rafał Kalinowski
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