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Artykuł powstał w oparciu o badania, jakie przeprowadziłem w 2012 roku 
w archiwach polskich i bośniackich. Kwerenda archiwalna skupiała się na 
znalezieniu materiału źródłowego, który pozwoliłby naszkicować działalność 
polonijną w okresie przyspieszonej industrializacji, do jakiej doszło za sprawą 
znalezienia się Bośni i Hercegowiny w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej za 
sprawą Austro-Węgier. Zaprezentowane wyniki mają w ten sposób charakter pio-
nierski, gdyż nikt poza autorem nie przeprowadził wcześniej podobnej kwerendy, 
głównie ze względu na utrudniony dostęp do źródeł archiwalnych z Bośni i Her-
cegowiny. Poza dokumentami archiwalnymi i źródłami drukowanymi (prasa, 
pamiętniki, dzienniki i dane statystyczne) wykorzystałem również literaturę 
tematu, polską i zagraniczną, co pozwoliło skonfrontować efekty krytyki źródło-
wej z aktualnym stanem badań. Praca stanowi jedynie przyczynek do badań nad 
tym zagadnieniem, gdyż wielowątkowość tematów związanych z polską diasporą 
przerasta ramy niniejszego artykułu. 

Bośnia i Hercegowina wydaje się dla osoby niezorientowanej w tema-
cie krajem niemającym zbyt dużego związku z historią naszego wychodźstwa 
w XIX wieku. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że ponad 100 lat temu 
kraj ten, przeżywając ogromną modernizację za sprawą Austro-Węgier, stał się 
miejscem, gdzie rzesza kilkunastu tysięcy Polaków, w tym kilku tysięcy przed-
stawicieli inteligencji, znalazła dla siebie miejsce do życia. Według ofi cjalnych 
statystyk w 1905 r. kraj ten zamieszkiwało 10 975 tys. osób deklarujących się 
jako Polacy, z czego ok. 1 tysiąc stanowili przedstawiciele inteligencji1: lekarze, 

1 Archiwum Bośni i Hercegowiny, Zajedničko Visoko Stanovništvo, (dalej ABH, ZVS), 1905, 
134 218/3. 
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prawnicy, adwokaci itd. Warto zadać pytanie, jak to się stało, że tak duża grupa 
osób zawędrowała na Półwysep Bałkański? A także, jak ich obecność wpłynęła 
na zmiany, jakie wówczas zaszły w tym bałkańskim kraju?

Odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań należy szukać w rozwią-
zaniach podjętych w czasie kongresu berlińskiego, kiedy to w 1878 r. mocar-
stwa europejskie podjęły decyzję, by turecka prowincja Bośnia i Hercegowina 
została oddana pod austro-węgierskie zwierzchnictwo. W tym celu wprowa-
dzono poza administracją cywilną również nadzór wojskowy2. Rozwiązania 
berlińskie zostały podjęte „ponad głowami” mieszkańców kraju, którzy z jed-
nej strony najlepiej widzieliby się w sojuszu z sąsiednią Serbią i Czarnogórą 
(chrześcijanie), z drugiej natomiast pozostaliby na dotychczasowych warunkach 
(muzułmanie)3. 

Dlatego też postanowili stawić opór armii austro-węgierskiej, która Bośnię 
i Hercegowinę musiała zdobywać siłą. Jak łatwo można przypuszczać, niezor-
ganizowani i zdecydowanie mniej liczni mieszkańcy kraju nie byli w stanie 
stawić silnego oporu4, tym bardziej, że poza muzułmańskimi Bośniakami reszta 
słowiańskich mieszkańców kraju – Serbowie, a zwłaszcza katoliccy Chorwaci 
– bardziej sprzyjała Austriakom, wierząc, że dynastia habsburska zmieni na lep-
sze ich dotychczasowe położenie5.

Już na tym etapie zaangażowania austro-węgierskiego w sprawy bośniackie 
można mówić o wkładzie Polaków, którzy na Bałkany zostali oddelegowani jako 
wojsko pomocnicze w sierpniu 1878 r., gdy okazało się, że objęcie władzy na 
terenach należących niegdyś do Turcji jest sprawą trudniejszą, niż zakładano. 
Wówczas do Bośni udało się kilka tysięcy żołnierzy z pułków galicyjskich 
i bukowińskich. Dodatkowo wraz z nimi wyruszyli polscy ofi cerowie, m.in. 
Kornel Rylski i Adam Ripper6. Stacjonujący na Bałkanach Polacy narzekali na 
warunki służby, zarzucając przede wszystkim brak odpowiedniego przygotowa-
nia całej misji wojskowej7. 

Żołnierze z Galicji, chociaż nie odegrali znaczącej roli w podboju Bośni 
i Hercegowiny, odznaczyli się w pojedynczych potyczkach. Przede wszystkim 

2 J. Rubacha, A. Malinowski, A. Giza (2006), Historia Bułgarii 1870–1915, Warszawa: Ner-
iton, s. 45. 

3 Zob. E. Imamović (1999), Historija bosanske vojske, Sarajevo: Art, s. 224–277.
4 V. Dedjer (1983), Sarajewo 1914, t.1, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, s. 90–92. 
5 L. Đaković (1985), Politiĉke organizacije bosanskohercegovaĉkih katolika Hrvata, Zagreb: 

Global,  s. 142–144. 
6 M. Baczkowski (2000), Żołnierze narodowości polskiej w podboju i okupacji Bośni i Herce-

gowiny przez Austro-Węgry (1878–1914), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace 
Historyczne”, z. 127, s. 108.

7 „Czas”, z dn. 2.10.1878, nr 226, s. 2.
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brali udział w zdobyciu stolicy kraju, Sarajewa. Przytaczany przeze mnie Michał 
Baczkowski wymienia z imienia i nazwiska w swoim artykule 10 Polaków, z któ-
rych 7 zginęło, a 3 otrzymało odznaczenia za tę akcję. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że dowódcy wojskowi czerpali swoją wiedzę z raportów i map spo-
rządzonych przez kartografa armii austro-węgierskiej w stopniu generała Jana 
Rośkiewicza8. 

Koniec militarnego podboju Bośni nie był końcem obecności Polaków w tym 
kraju, przeciwnie, był to dopiero początek ich działalności, jaką podjęli w celu 
jego modernizacji. Zanim to nastąpiło, Bośnia stała się miejscem migracji chor-
wackiej, która szybko zaczęła zagrażać stabilności nowych władz. Wiedeń oba-
wiał się przede wszystkim agitacji narodowo-chorwackiej. By temu zapobiec, 
zdecydowano się powołać na stanowiska administratora Bośni – i tym samym 
wspólnego ministra fi nansów Austro-Węgier – węgierskiego arystokratę, byłego 
ambasadora monarchii w Belgradzie, Benjamina von Kállaya. W niedługim cza-
sie po objęciu władzy przystąpił on do zdecydowanych ruchów w celu zmiany 
narodowościowej na stanowiskach urzędniczych. Konsekwentnie pozbawiał wła-
dzy Chorwatów, na ich miejsce sprowadzając urzędników z innych stron monar-
chii9. Dzięki niemu w Bośni i Hercegowinie otwarła się także dla Polaków furtka 
do zrobienia szybkiej kariery. 

Austro-Węgry uważały swoją obecność w Bośni i Hercegowinie za misję 
cywilizacyjną, przynajmniej w taki sposób tłumaczono zaangażowanie na Bał-
kanach10. W rzeczywistości chodziło o rekompensatę strat, jakie Habsburgowie 
ponieśli w wojnach z Włochami i Prusami. Południe Europy było dla Austrii 
jedyną możliwością ekspansji, dlatego też postanowiła poszukać szansy właśnie 
w Bośni i Hercegowinie11. Takie cele były z kolei zgodne z poczuciem misji, 
jakie odczuwali Polacy, których młodość przypadła na rozkwit myśli pozyty-
wistycznej. Jedna z polskich lekarek, która większość życia spędziła w Bośni, 
Teodora Krajewska pisała: „Sądzę, że i tu będę miała wiele do czynienia, będę 
pożyteczną. Zdobyłam pole pracy, które leży odłogiem, czeka na jakąś dłoń 
opatrznościową, która posieje zdrowe ziarno. Może to ziarno wzejdzie, jeżeli nie 
teraz, to później. Jestem tu i zostanę. Wytrwam”12. Ta piękna, wręcz idealistyczna 
wizja niesienia zachodniej kultury pokazuje, jak wielu młodych ludzi postrzegało 
swoją obecność w Bośni i Hercegowinie. Było to dla nich idealne miejsce do 

 8 J. Rydel (2001), W służbie Cesarza i Króla, Kraków, s. 268–269.
 9 Por. T. Kraljačić (1987), Kalajev režim u Bosni, Sarajevo: Kulturno Nasljeđe. 
10 Zob. R. Okey (2007), Taming Balkan Nationalism: The Habsburg “Civilizing Mission”, 

Oxford.
11 H. Wereszycki (1971), Walka o pokój europejski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nau-

kowe. s. 75–82.
12 T. Krajewska (1989), Pamiętnik, Kraków: Krakowska Agenda Wydawnicza, s. 62. 
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pełnienia misji naprawiania świata i zapalania światełka cywilizacji w zacofanym 
i ciemnym kraju13. Trudno szukać drugiego takiego miejsca w Europie, gdzie 
można było spełniać się w roli edukatora prostego ludu. 

Wzniosłe hasła pracy z najbiedniejszymi nie były jedynymi powodami, dla 
których prawie tysiąc młodych Polaków wyemigrowało na Bałkany. Poza wznio-
słymi ideami nowy kraj dawał przede wszystkim szansę na szybszą karierę niż 
w rodzinnych stronach. Polski misjonarz o. Marcin Czermiński pisał o polskich 
urzędnikach: „Jeżeli więc zważymy stronę materialną inteligencyi polskiej, 
można powiedzieć, że stosunkowo znacznie się jej lepiej powodzi, niż w kraju 
rodzinnym”14. `Jest to bez wątpienia fakt, który istotnie wpływał na taki wybór 
ścieżki zawodowej. Ponadto Bośnia była krajem, gdzie osoby pochodzenia 
żydowskiego mogły rozwijać swoje zainteresowania bez obawy o antysemityzm, 
z jakim się spotykały w rodzinnych stronach15. 

Polacy w Bośni, jak już zostało powiedziane, pojawiać się zaczęli od początku 
lat osiemdziesiątych. Ich emigracje należy podzielić na wychodźstwo inteligen-
cji, której większość pracy jest poświęcona, i wychodźstwo chłopów o nie mniej 
istotnym dorobku, których działalność znacznie przyczyniła się do podniesienia 
poziomu cywilizacyjnego wsi bośniackiej.

System sprawowania rządów przez Benjamina Kállaya charakteryzował się 
powierzaniem wysokich stanowisk Niemcom i Węgrom, natomiast niższych 
szczebli –osobom pochodzenia słowiańskiego. Rozrost biurokracji jest imponu-
jący, z nieco ponad 100 urzędników w 1878 r. do prawdziwej armii 9 tysięcy 
w 1910 r16. Jak już wspomniałem, po przejęciu władzy w kraju przez węgier-
skiego arystokratę systematycznie ze stanowisk urzędowych usuwani byli Chor-
waci. Podobne obawy powodowały ograniczenie w zatrudnianiu Serbów. Z kolei 
mocno popierano dążenia emancypacyjne muzułmanów. Zanim jednak udało im 
się dochować własnych elit, mogących włączyć się we współrządzenie, władza 
austro-węgierska należała już do przeszłości. Dlatego też podobni pod względem 
kultury i języka Czesi i Polacy świetnie nadawali się na niższe szczeble admini-
stracyjne, gdzie mieli bezpośredni kontakt z miejscowymi. W tej roli nie spraw-
dzali się z kolei ani Madziarzy, ani tym bardziej Niemcy, obraźliwie nazywani 
Szwabami. 

13 S. Bełza (1899), Nad brzegami Bosny i Narenty, Warszawa: Gebethner i Wolff, s. 3–4.
14 M. Czermiński (1898), Z podróży po Bośni i Hercegowinie, Kraków: Wydawnictwo Missyi 

Katolickich, s. 58. 
15 M. Soboń (2011), Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868–1914, 

Kraków: Verso, s. 221–225. 
16 B. Jelavich (2005), Historia Bałkanów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. s. 75.
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Dlatego propaganda austro-węgierska wzywała, by młodzi adepci uczelni 
wyższych z Galicji pakowali swoje walizki i czym prędzej udawali się do Bośni 
i Hercegowiny, gdyż tam czeka ich nie tylko spełnienie ambicji, ale także przy-
zwoita gratyfi kacja fi nansowa i szansa rozwoju. Takie obietnice znajdywały wielu 
zainteresowanych. 

Chociaż należy z rezerwą podchodzić do motywów, jakie stały za działaniami 
industrializacyjnymi przeprowadzanymi przez Wiedeń w Bośni i Hercegowinie, 
należy odnotować, że przez 40 lat rządów, w literaturze nazywanych okupacją17, 
kraj przeszedł ogromne przeobrażenia: polityczne, kulturowe i społeczne. W tym 
wszystkim swój udział mieli przybysze znad Wisły. Postaram się na przykładzie 
kilku wybranych sylwetek pokazać, jaki wkład mieli Polacy w budowę nowocze-
snej Bośni i Hercegowiny.

Przybysze z Galicji i innych terenów byłej Rzeczypospolitej odznaczyli się 
przede wszystkim w medycynie i od tego należy wyjść w rozważaniach na temat 
roli Polaków w modernizacji Bośni i Hercegowiny. Liczbę polskich lekarzy przed 
wybuchem I wojny światowej określa się na około 20 osób, co pozwala sądzić, że 
jest to znaczna część medyków, jacy wówczas pracowali w Bośni i Hercegowi-
nie. Niektórzy z nich mieli znaczące osiągnięcia, nie tylko na tym polu. Leopold 
Glück z Nowego Sącza, protoplasta słynnej sarajewskiej rodziny Glucków18, był 
nie tylko pierwszym ordynatorem jednego z najnowocześniejszych szpitali na 
Bałkanach, oddanego w 1892 r. ośrodka medycznego, ale również założycielem 
leprozorium, które cieszyło się światową sławą. Jego badania nad przypadkami 
trądu przyczyniły się do głębszego poznania tej choroby i uskutecznienia metod 
walki z nią19. Po jego śmierci w 1907 r. następcą na stanowisku ordynatora 
leprozorium został jego syn Aleksander, który w 1925 r. jako pierwszy opisał 
endemiczne przypadki syfi lisu20. W wolnych chwilach Glück senior zajmował się 
również badaniami folklorystycznymi, a ich wynikami dzielił się z czytelnikami 
specjalistycznego pisma „Glasnik Zemaljskog Muzeja”21. 

Leopold Glück, podobnie jak jego kolega po fachu dr Bernard Zauderer, są 
idealnymi przykładami Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy, nie mogąc 

17 Termin okupacja jest powszechny w literaturze, niemniej, jak się wydaje, jest on nieu-
zasadniony, gdyż według prawa międzynarodowego obecność Austriaków w Bośni i Hercegowin-
ie pozostawała w zgodzie z wszelkimi podpisanymi porozumieniami. Jest więc to raczej termin 
umowny. 

18 T. J. Lis (2012), Wybrane przykłady lekarzy pracujących w Bośni i Hercegowinie na 
przełomie XIX i XX w., „Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny”, t. 75, z. 2, s. 17. 

19 Ibid., s. 17–18. 
20 B. Prasek-Całczyńska (2005), Memoari jedne liječnice, Zagreb: Durieux, s. 28–29. 
21 K. Wrocławski (2003), Polacy w Bośni, Polacy o Bośni, Warszawa: Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Warszawskiego, s. 17–18.
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swobodnie rozwijać się w Galicji z powodu swojego pochodzenia, zdecydowali 
się na emigrację do dalekiej Bośni, gdzie zyskali nie tylko sławę, ale również 
szacunek i uznanie. Bernard Zauderer za swoją działalność dobroczynną otrzy-
mał nawet honorowe obywatelstwo Travnika, gdzie spędził większość swojego 
życia. Wraz z Leopoldem Glückiem działał również na rzecz upowszechnienia 
szczepień przeciwko chorobom zakaźnym. Zauderer był to przykład człowieka 
instytucji, który swoją pracę lekarza potrafi ł łączyć z innymi zainteresowaniami: 
polityką, historią czy badaniem miejscowego folkloru22. Przykładów takich nale-
żałoby wymienić jeszcze więcej, gdyż lekarze to najwybitniejsza grupa osób, któ-
rych działalność emigracyjna zasłużyła na uznanie potomnych. Takie przypadki 
miały miejsce nie tylko w Bośni, ale również w innych krajach bałkańskich, 
w Serbii23 czy Rumunii24. 

Wracając do polskich lekarzy w Bośni i Hercegowinie, nie należy zapominać 
o innych wybitnych jednostkach, warto wymienić choćby kilka nazwisk: Wła-
dysław Januszewski, Roman Wodyński, Jakub Sejndfeld czy przede wszystkim 
Justyn Karliński to lekarze, którzy także zasłużyli na wyróżnienie. Ich działal-
ność specjalistyczna miała w Bośni charakter pionierski. To oni przecierali szlaki 
w nieznanych tam gałęziach medycyny. Sama powszechna służba zdrowia, choć 
niedoskonała, należała do jednej z innowacji wprowadzonych przez władze 
Austro-Węgier25. 

Ostatni z wyżej wymienionej czwórki, Justyn Karliński, jest przykładem leka-
rza, który w Bośni i Hercegowinie dorobił się ogromnej fortuny. Nawiązując do tego, 
co wyżej napisałem o motywach fi nansowych części emigrantów, warto odnoto-
wać, że niektórym z nich udało się dojść do przyzwoitej pozycji materialnej dzięki 
wyjazdowi na Bałkany. Karliński z Krakowa wyjeżdżał jako zwykły wojskowy 
lekarz, prywatnie skłócony ze swoim ojcem Franciszkiem, profesorem Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego26. Na Bałkanach umarł zaś jako człowiek niezwykle majętny, 
właściciel kilku posiadłości, odznaczony wieloma orderami (w tym również od 
sułtana tureckiego), a także autor kilkuset artykułów z różnych dziedzin nauki27. 
To wszystko osiągnął przez kilkanaście lat swojego pobytu w Bośni i Her-

22 Dr Bernard Zauderer, b.a., http://www.benevolencija.eu.org/content/view/243/ [data dostę-
pu:   grudzień 2013]

23 T. T. Jeż (1937), Od kolebki przez życie, t. 3, Kraków: Gebethner i Wolff, s. 290–291. 
24 Archiwum Rękopisów Zakładu im Ossolińskich we Wrocławiu, Korespondencja Wojciecha 

Kętrzyńskiego, List Juliana Łukaszewskiego z 03.04.1891, t. 14, sygn. 6217/II.
25 I. Masić (2001), First hospitals in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo: Avicenna, s. 110–111. 
26 Archiwum Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Spuścizna Birkenmajerów, b.a., sygn. 

309/08. 
27 P. Szarejko, Justyn Karliński, IPSB, http://ipsb.tymczasowylink.pl/index.php/a/justyn-jozef-

-stanislaw-karlinskihttp://ipsb.tymczasowylink.pl/index.php/a/justyn-jozef-stanislaw-karlinski
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cegowinie, gdyż zmarł młodo w 1909 r28. Większość lekarzy była związana 
z nowoczesnym szpitalem Koševo w Sarajewie. Niektórzy nie mieli jednak tak 
komfortowej sytuacji i pracując na prowincji musieli zmagać się nie tylko z pro-
blemami zawodowymi, ale również krzewieniem zabobonów, które utrudniały 
pomoc pacjentom.

Niektórzy lekarze swoją praktykę medyczną dzielili z pełnieniem najróżniej-
szych funkcji administracyjnych. Z powodu braku odpowiedniej liczby ludzi 
w kadrach urzędniczych łączenie różnych obowiązków nie było niczym dziw-
nym. Niektórzy z Polaków, jak np. Bolesław Żmigród i Mieczysław Markowski, 
objęli funkcje starostów. To stanowisko było zresztą dość popularne wśród Polo-
nii, o czym w dalszej części29. 

Służba zdrowia w tym kraju to nie tylko mężczyźni, ogromną rolę na polu 
krzewienia zachodniej kultury spełniły trzy Polki: Teodora Krajewska, Jadwiga 
Olszewska i Bronisława Całczyńska-Prašek. W takiej też kolejności pojawiły 
się w Bośni. Pierwsza z nich – i chyba najbardziej znana ze względu na swoją 
pracę i pozostawioną po sobie spuściznę – Teodora stała się symbolem heroizmu 
i poświęcenia. Za swoją pracę pośród muzułmańskich kobiet w 1928 r. otrzy-
mała wyróżnienie od ówczesnych władz lokalnych30. Pracowała nie tylko jako 
lekarka, ale również jako nauczycielka w jednej ze szkół w Sarajewie. Kobiety, 
które leczyła, były w większości muzułmankami, ze względu na swoją religię nie 
mogły zatem być badane przez mężczyzn, dlatego też władze zdecydowały się 
w 1892 r. rozpisać konkurs na posadę kobiety lekarza, którą najpierw wygrała 
Czeszka Anna Bayerowa, a w następnym roku, po jej rezygnacji, Teodora Kra-
jewska31. Początkowo pracowała w Tuzli, gdzie rozpoczęła badania nad nieznaną 
wówczas chorobą kostną osteomalacją. Część swoich badań poświęciła na pozna-
nie tej choroby i próby walki z nią. Odpowiedzialnością za jej występowanie 
obarczyła niehigieniczny tryb życia muzułmanek, ich wczesne zamążpójście, 
brak odpowiedniej diety, a także ruchu i przede wszystkim słońca32. Jej badania 
w tym kierunku miały charakter pionierski i były pierwszymi próbami opisania 
tej choroby i jej przyczyn. 

28 S. Sielski (1953), Justyn Karliński, „Higjena”, nr 5 , s. 150. 
29 D. J. Gregorczyk (2010), Polscy urzędnicy w administracji Bośni i Hercegowiny w latach 

1879–1914, „Rocznik Administracji i Prawa”, r. 10, s. 90. 
30 Archiwum Historii Bośni i Hercegowiny, Juli 1928, Nagrada dr Teodori Krajevskoj…, sygn. 

1928/29934. 
31 Archiwum Bośni i Hercegowiny , Zajedničko Visoko Stanovništvo 1 [dalej ABH, ZVS], 

1895, 375 2/1.
32 Jahresbericht der Amtsarztin Dr T. Krajewska In Sarajevo für das Jahr 1902, b.a., „Wiener 

Medizinische Wochenschrift”, nr 38, 1903, s. 1778–1782.
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Jej następczyni w Tuzli Jadwiga Olszewska była nie tylko świetną specja-
listką, ale również utalentowanym fi lologiem i poliglotą, znała bowiem 7 języków 
obcych. Podobnie jak Teodora Krajewska zajmowała się leczeniem kobiet i ich 
edukowaniem. Nie zrobiła tak zawrotnej kariery jak jej poprzedniczka, niemniej 
została zapamiętana jako osoba pracowita i zawsze skora do niesienia pomocy, 
bez względu na to, kto jej potrzebował. 

Trzecia z lekarek, przybyła do Sarajewa w czasie I wojny światowej, tam 
prowadziła praktykę lekarską jako pierwsza w kraju lekarka pediatra. Większość 
życia spędziła w innym bałkańskim kraju, Chorwacji, gdzie w czasie II wojny 
światowej pomagała uciekinierom z Polski, a także przez cały okres trwania 
wojny ukrywała żydowską dziewczynę. Za swoje zasługi na rzecz promowania 
Polonii w Jugosławii została odznaczona w 1998 r. Krzyżem Rzeczpospolitej33. 
Chociaż sławę zdobyła w Chorwacji, należy ją także wymienić, podkreślając jej 
wkład w rozwój medycyny w Bośni i Hercegowinie. 

Kobiety lekarki wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w życiu ludności Bośni 
i Hercegowiny, a szczególnie wśród jej żeńskiej części. Przyczyniły się nie tylko 
do podniesienia poziomu higieny, ale również świadomości kobiet muzułmań-
skich, które dotychczas były całkowicie pozostawione samym sobie. Bez pracy 
polskich lekarek wiele kobiet straciłoby życie. Przykładowo sama tylko Jadwiga 
Olszewska w 1899 r. w ciągu 6 miesięcy przyjęła aż 333 kobiety34. Lekarki były 
obarczone ogromnie trudnymi zadaniami, co jednak nie przeszkadzało im pro-
wadzić także działalności niezwiązanej z medycyną, były nauczycielkami, dzia-
łaczkami, osobami, które animowały społeczność lokalną. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że oprócz nich, także inne Polki nie będące lekarkami angażowały się 
w działalność dobroczynną i fi lantropijną: Izabella Trajtler, Cecylia Dąbrowska, 
Paulina Gluck czy Maria Jakubowska.

Ten krótki, niepełny rzecz jasna, przegląd pozwala wysunąć pewne ogólne 
wnioski. Przede wszystkim należy podkreślić ogromną rolę, jaką odgrywali pol-
scy lekarze i lekarki w pierwszym okresie tworzenia się nowoczesnej medycyny 
w Bośni i Hercegowinie. Ich oddanie w pracy z pacjentami przysporzyło im 
ogromnego szacunku wśród mieszkańców kraju. Co charakterystyczne, lekarze 
zdobyli sobie sympatię u przedstawicieli wszystkich narodowości. Ich działal-
ność naukowa pozwoliła lepiej poznać wiele chorób i w ten sposób przyczynić 
się do postępu nauki. Jest to o tyle istotne, że nikt wcześniej nie prowadził badań 
nad chorobami, które występowały w tym regionie częściej niż gdzie indziej, 
takimi jak np. osteomalacja. Wśród części lekarzy, nie tylko tych wymienionych, 

33 K. Wrocławski, Polacy w Bośni..., op. cit., s. 29.
34 C. Necas (1987), Doktor medycyny Jadwiga Olszewska lekarka urzędowa w Tuzli, „Śląski 

Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 42, nr 4, s. 665. 
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daje się zauważyć duże zainteresowanie miejscem, w którym pracowali. Stąd 
ich prywatne badania nad etnologią, folklorem i historią Bośni i Hercegowiny. 
Świadczy to nie tylko o ich szerokich horyzontach, ale również o pasji, z jaką 
podchodzili do swojej misji cywilizacyjnej, którą sobie wyznaczyli. Czuli się 
odpowiedzialni za los swoich pacjentów, dlatego też prowadzili akcje mające na 
celu zmianę podejścia do higieny i zdrowego stylu życia. 

Polacy w Bośni i Hercegowinie odznaczyli się nie tylko w medycynie, cho-
ciaż tam ich rola wydaje się największa. Niemniej jednak przybysze z Galicji 
i reszty terenów wchodzących niegdyś w skład Rzeczypospolitej sprawdzali się 
także w innych zawodach. Również tam pozostawili po sobie imponującą spuści-
znę, dokumentującą polski wkład w budowę nowoczesnej Bośni i Hercegowiny. 

Jeszcze większą grupę niż lekarze tworzyli Polacy pracujący w bośniackim 
wymiarze sprawiedliwości. Jak powszechnie wiadomo, bez sprawnie działają-
cego sądownictwa władza nie byłaby w stanie rozpocząć jakiejkolwiek moder-
nizacji kraju. Do momentu wkroczenia Austro-Węgier Bośnia i Hercegowina 
była objęta prawem szariatu, który faworyzował muzułmanów względem innych 
religii. Dopiero Wiedeń zabrał się za wprowadzanie nowoczesnego sądownictwa. 
Nie zlikwidował zupełnie szariatu, jednak ograniczył jego zasięg wyłącznie do 
wyznawców islamu. Resztę obywateli obowiązywało prawo najpierw wojskowe, 
a następnie cywilne. Dopiero od 1906 r. wprowadzono pełną niezawisłość sądów. 
Podobnie jak na innych stanowiskach, tak i tutaj brakowało miejscowej kadry, 
zdolnej do objęcia tego typu funkcji. Na uczelniach w Galicji zaczęły poja-
wiać się plakaty informujące o możliwości wyjazdu do Bośni także dla adep-
tów prawa, na stanowiska w tamtejszym sądownictwie35. Akcja ta spotkała się 
z ogromnym odzewem. Stanisław Bełza, który podróżował po Bośni pod koniec 
XIX wieku, wyliczał, że w każdym sądzie miejskim ok. 2/3 pracowników sta-
nowią jego rodacy. Jeden z nich, Stanisław Babiński, za swoje zasługi na rzecz 
budowania nowoczesnego prawodawstwa w Bośni i Hercegowinie otrzymał 
propozycję objęcia prezesury w Sądzie Najwyższym, z której jednak nie skorzy-
stał36. Tę funkcję pełnił jego rodak Janusz Horodyński. W mniejszych ośrodkach 
miejskich kilku Polaków piastowało stanowiska prezesów. Jednym z urzędników 
Komisariatu w Sarajewie przesłuchującym członków „Czarnej Ręki” po zamachu 
na arcyksięcia Ferdynanda był Władysław Gluck, który jako pierwszy miał kon-
takt z Nedeljkom Čabrinovićem, odpowiedzialnym za rzucenie bombą w stronę 
samochodu wiozącego następcę austro-węgierskiego tronu37. 

35 J. Albin (1983), Polacy w Jugosławii, Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno-Oś wiatowe 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 26.

36 K. Wrocławski, Polacy w Bośni..., op. cit., s. 13. 
37 W. Gluck, Sarajewo w czerwcu 1914 r., „Przegląd Współczesny”, r 12, nr 138, (1933), 

s. 60–62.
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Nowoczesne prawodawstwo miało ogromny wpływ na unowocześnienie 
Bośni i Hercegowiny. Wprowadzenie świeckiego prawa jako nadrzędnego spo-
wodowało ogromny postęp. Wreszcie, przynajmniej w teorii, chrześcijański 
chłop był wobec prawa równy muzułmańskiemu posiadaczowi ziemskiemu. 
Zlikwidowano tym samym religijną barierę, jaka istniała na tym obszarze przez 
wiele lat. Swój udział mieli w tym także emigranci z Polski, którzy realizowali 
w praktyce nowe prawo. Działalność sądów wpłynęła również na poprawę bez-
pieczeństwa w kraju. Jak widać także na tym polu polscy emigranci mieli swoje 
wielkie zasługi.

Również w administracji lokalnej było dużo Polaków. Jak już wcześniej 
wspomniałem, starostowie w wielu przypadkach rekrutowali się z galicyjskich 
urzędników. Jednym z najbardziej zasłużonych dla Bośni i Hercegowiny był 
Franciszek Jakubowski – starosta najpierw w Tuzli, a następnie w Banja Luce, 
gdzie został następcą innego Polaka Władysława Chrzanowskiego. Już przy-
woływany przeze mnie Stanisław Bełza wspominał go jako osobę niezwykle 
aktywną, podchodzącą do swoich obowiązków z wielką pasją i poświęceniem. 
Wraz z żoną Marią z Seredyńskich utrzymywał bliskie kontakty z ojczyzną. 
Również w Bośni jego działalność na rzecz tamtejszej Polonii była znana. Więk-
szość polskich relacji pamiętnikarskich wspomina o Jakubowskim, co również 
świadczy o jego zaangażowaniu w pomoc rodakom. Jako jeden z nielicznych 
przedstawicieli inteligencji włączył się w organizowanie pomocy dla kolonistów 
z Galicji i Bukowiny38. Pomagał nie tylko Polakom, ale również Rusinom, któ-
rzy dzięki jego działaniom zyskali opiekę duszpasterską39. Jego korespondencja 
zachowana w Archiwum Jezuitów w Krakowie pozwala spojrzeć na niego nie 
tylko jak na urzędnika, odpowiedzialnie pełniącego swoje obowiązki, ale również 
jak na gorliwego katolika, patriotę i przede wszystkim zatroskanego ojca, gdyż 
po śmierci Marii z Seredyńskich wysłał synów (najprawdopodobniej również 
córkę) z powrotem do Galicji, by kontynuowali naukę40. Wydaje się, że mimo 
wysokiej pozycji i dużego szacunku  nie był osobą szczególnie majętną, czego 
nie można powiedzieć o drugim bardzo zasłużonym polonusie w Bośni, Robercie 
Miączyńskim. 

Przybył on na Bałkany jako absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Na początku kariery nie wyróżniał się niczym szczególnym. Zaczynał 
jako zwykły geodeta. Zawód ten w obliczu rosnącego zainteresowania nabywa-
niem terenów w Bośni i Hercegowinie był bardzo pożądany, niemniej do 1894 r. 

38 Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (dalej ATJKr), korespondencja Marcina 
Czermińskiego, list Franciszka Jakubowskiego, 16.11.1907, 272/III. 

39 ATJKr, list Franciszka Jakubowskiego, 31.10.1910, 272/IV. 
40 ATJKr, list Franciszka Jakubowskiego, 17.11.1910, 272/IV.
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Miączyński był jednym z wielu polskich inteligentów, którzy przybyli w poszuki-
waniu chleba na Bałkany. Jego kariera nabrała tempa w 1894 r., wtedy to w efek-
cie podjętych rok wcześniej decyzji w okolice Banja Luki została skierowana 
grupa polskich kolonistów, którzy mieli zasiedlić tamtejsze tereny41. Wówczas 
to właśnie Robert Miączyński otrzymał propozycję objęcia funkcji geodety prze-
znaczonego dla przybyszów z Galicji i Bukowiny42. Archiwum Federacji Bośni 
i Hercegowiny pełne jest jego notatek z tego okresu, najróżniejszych map, które 
służyły do osiedlania kolonistów. W kilka lat doszedł on do sporego majątku, 
a jego pensja w końcowym okresie pracy wynosiła 8700 koron (!) miesięcznie 
– dla porównania, jedna rodzina chłopska, by się osiedlić, musiała udowodnić, 
że posiada w gotówce 1500 koron. Dzięki jego pracy wiele działek zostało roz-
parcelowanych, co nie należało do łatwych zadań. Należy pamiętać, że w okresie 
osmańskim nie istniały mapy ani nawet jakieś wyraźne granice, wszystko wyzna-
czano „na oko”, dlatego późniejsze określenie granic było niezwykle trudną 
pracą. 

Bliskim przyjacielem Miączyńskiego był przedsiębiorca Wiktor Burda, 
bielszczanin, pionier hodowli ryb słodkowodnych w Bośni. Burda już w rodzin-
nych stronach zajmował się tą dziedziną. Był praktykiem (zajmował się zakła-
daniem i modernizacją stawów rybnych w Wielkim Księstwie Krakowskim i na 
Bukowinie), a także teoretykiem. W 1895 roku wydał nawet podręcznik (Teorya 
zarybiania stawów)43, który przez wiele lat stanowił jedyne takie kompendium 
wiedzy. W 1902 roku przy pomocy Miączyńskiego wykupił tereny w okolicach 
Banja Luki, gdzie założył pierwsze stawy44. Utworzył tam dwie fi rmy zajmujące 
się hodowlą ryb: „Prjedor” i „Bosanska Gradiška”, które swe nazwy wzięły od 
okolicznych miast, gdzie założono stawy45. Wprowadził do bośniackiego menu 
wiele nowych gatunków ryb, w tym m.in. słynnego w Galicji karpia. Co cie-
kawe, założone przez niego stawy przetrwały obydwie wojny światowe, a także 
wojnę domową z lat 1992–1995 i nadal dostarczają mieszkańcom ryb. Stawy nie 
są już jednak własnością rodziny Burdów, gdyż po II wojnie światowej zostały 
znacjonalizowane i przeszły na własność państwa. Rodzina Burdów była blisko 
związana z Bośnią i Hercegowiną, syn Wiktora – Artur – był pracownikiem pol-

41 T. Kraljačić (1989), Kolonizacija stranih seljaka u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme austro-
ugarske uprave, „Istorijski časopis”, nr 36, s. 111–124. 

42 Kolonje Polskie w Bośni, b.a., „Dziennik Polski”, 4.04.1897, s. 2. 
43 W. Burda (1895), Teorya zarybiania stawów, Kraków: Drukarnia Czasu.
44 ABH, ZVS, 1905, 218 51/16. Zob. Ł., Chimiak, Z dziejów polskiej mniejszości w Bośni. 

Życie i działalność Wiktora i Artura Burdów, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschod-
niej”, t. 48, (2013), ss. 55–74.

45 A. Zuko (2011), Dostignuća i prioriteti u akvakulturi i upravljanju zdravljem akvatičnih 
organizama u Bosni i Hercegovini, „Meso”, t. 13, nr 4, s. 265. 
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skiej dyplomacji, a także wybitnym działaczem społecznym w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Interesy w Bośni i Hercegowinie robił także Władysław Nieć, 
przez kilka lat pełniący nawet funkcję wice-burmistrza Sarajewa46. Miał on fi rmę 
w Krakowie, która zajmowała się dystrybucją dywanów z Bałkanów w Galicji47.

Większość dotychczas opisanych sylwetek to społecznicy, którzy wyróżniali 
się zaangażowaniem w pracy z miejscową ludnością. Nie tylko oni jednak są 
warci odnotowania. Jedną z osób, której działalność można podziwiać do dzisiaj, 
jest architekt Edward Madurowicz. Był on autorem kilku projektów, w tym sara-
jewskiej willi „Stefania”, dzisiaj znajdującej się pod adresem Mjednica 548. Być 
może pracował również jako urzędnik, gdyż na wielu dokumentach z tamtego 
okresu, wydanych w Sarajewie, widnieje nazwisko Madurowicz49. Po I woj-
nie światowej powrócił do Polski, gdzie nadal zajmował się projektowaniem 
budynków. 

Okres austro-węgierski, pełen dynamizmu i zmian, nie tylko unowocześnił 
gospodarkę i stworzył infrastrukturę, ale również przyczynił się do rozwoju inte-
lektualnego. Jednym z charakterystycznych zjawisk był rozwój czasopiśmien-
nictwa na masową skalę. Wśród różnorodności tytułów prasowych prym wiodła 
stolica, gdzie ukazywała się większość periodyków50. Na przełomie XIX i XX 
wieku w niektórych z nich można znaleźć artykuły pisane przez Henryka Glücka, 
syna Leopolda, który w ten sposób starał się promować polską kulturę w Bośni. 
W jednym z ważniejszych tytułów zajmujących się szeroko pojętą kulturą – sara-
jewskiej „Nadzie” – miał nawet własną szpaltę, poświęconą literaturze polskiej51. 

Polacy, którzy odznaczyli się jakimiś zasługami dla Bośni i Hercegowiny, to 
nie tylko lekarze, pracownicy sądu czy przedsiębiorcy. To również politycy, ci 
mniej znani, jak Wiktor Jankiewicz wybrany do bośniackiego Saboru w 1910 r52, 
a także zdecydowanie ważniejsi, jak Leon Biliński. W 1912 r. Biliński otrzymał 
tekę wspólnego ministra fi nansów, któremu również podlegała Bośnia i Hercego-
wina. Z jego wspomnień wydanych w latach 1925–1926 dowiedzieć się można 
nie tylko o kulisach objęcia tej posady przez Bilińskiego, ale również o próbach 
reformy kraju, jakie podejmował. Przede wszystkim zwracał uwagę na komplika-
cje, wynikające z kwestii przynależności politycznej Bośni i Hercegowiny, która 
była niesprecyzowana, co rodziło wiele problemów dla osób chcących nią spraw-

46 K. Wrocławski, Polacy..., s. 36. 
47 S. Nowak-Bajcer (2013), Helena, kobieta która jest i której nie ma, Kraków, s. 64–67.
48 K. Nedžad (1998), Arhitektura Bosne i Hercegovine – Razvoj bosanskog stila, Sarajevo: 

Međunarodni Centar za Mir, s. 330–331. 
49 K. Wrocławski, Polacy w Bośni…, op. cit., s. 26. 
50 M. Papić (1976), Tragom kulturnog nasljeđa, Sarajevo: Svjetlost, s. 158.
51 Zob. H. Glik (1903), Zlatno doba poljačke knjiživnosti, „Nada”, nr 2-18.
52 Polak w sejmie bośniackim, b.a., „Świat Słowiański”, nr 69–70, 1910, s. 178–181.
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nie zarządzać. On, jako zarządca Bośni, był w swoich decyzjach ograniczony 
przymusem konsultacji ważniejszych decyzji zarówno z Austrią, jak i z Węgrami, 
co odbijało się negatywnie na próbach reform53. Przede wszystkim jednak posta-
nowił dopuścić do współrządzenia miejscowe elity. Wprowadził do rządu kilku 
miejscowych polityków, a także zaczął układać się z nielicznymi Serbami przy-
chylnie patrzącymi na monarchię habsburską54.

Rozpoczął również prace nad reformą agrarną. Przygotował dokumenty 
na temat wykupu kmetów z budżetu państwa, a także opracował inne reformy, 
mające na celu rozwój państwa. Biliński twierdzi w swoich wspomnieniach, że 
ich realizacja z pewnością przyniosłaby sukces gospodarczy Bośni i Hercego-
winy. Trudno o weryfi kację tych zapowiedzi, gdyż realizację tych śmiałych pla-
nów przerwał wybuch I wojny światowej. Oprócz osób świeckich, które robiły 
mniej, lub bardziej udane kariery, warto również wspomnieć o duchownych 
katolickich. W Bośni i Hercegowinie na przełomie XIX i XX wieku pracowało 
regularnie kilkunastu polskich księży i zakonnic, którzy przybyli tam by poma-
gać swoim rodakom na obczyźnie55. Większość z nich pracowała na prowincji, 
z dala od aglomeracji miejskich. Ich działalność nie ograniczała się wyłącznie do 
ewangelizacji. Byli oni często animatorami kultury, organizując życie wspólno-
towe wieloetnicznyh wiosek56. 

Dotychczas omawiałem indywidualny wkład wybranych jednostek w budowę 
dobrobytu Bośni i Hercegowiny. Sylwetki, które przybliżyłem, reprezentują jedy-
nie pewną grupę i nie są to jedyni Polacy, którzy poświęcili się dla tego kraju. 
Wobec wąskiej bazy źródłowej zaprezentowałem jedynie najbardziej znanych 
emigrantów znad Wisły, którzy mieli swój wkład w modernizację tego kraju, 
w żadnym wypadku nie wyczerpuje to jednak tematu. Polska inteligencja w Bośni 
i Hercegowinie nadal jest jedną z białych plam naszej historiografi i.

Ostatnimi bohaterami, których wkład w unowocześnienie bośniackiego rol-
nictwa jest nie do przecenienia, są polscy chłopi, którzy zostali osiedleni w Bośni 
i Hercegowinie w ramach kolonizacji rządowej. Co prawda głównym celem 
zainstalowania ich w okolicach Banja Luki była dezintegracja silnej grupy serb-
skich kmetów zamieszkujących tamtejsze wsie57, nie zmienia to jednak faktu, że 
Polacy bardzo mocno przyczynili się do modernizacji terenów wiejskich. 

53 L. Biliński (1924), Wspomnienia i dokumenty, t. 1, Warszawa: Gebethner i Wolff, s. 236. 
54 Ibid, s. 260.
55 F. Kwaśniak (2009), Starania polskiego duchowieństwa o poprawę życia duchowego Pola-

ków w Bośni w latach 1895–1909, „Perspetiva”, nr 2, r. 15, s. 284–293.
56 T. J. Lis (2014), Osadnictwo i duchowieństwo polskie w Bośni i Hercegowinie od 1894 do 

1909 roku, Toruń, s. 192–193.
57 ABH, Zajedničko Ministarstvo Finansija, BH, PR 754/1893.
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Przybysze z Galicji i Bukowiny przynieśli ze sobą zupełnie nieznaną w tych 
stronach kulturę agrarną. Zdecydowanie bardziej wydajną niż ta, którą zastali 
w Bośni. Jezuita o. Marcin Czermiński tak opisywał bośniacką wieś pod koniec 
XIX stulecia: „bośniaccy muzułmanie, jak i Serbowie bośniaccy, wschodniego 
wyznania, zwyczajnie w tej okolicy nie mają żadnych stajen ani obory. Stada 
bydła, koni i trzody przez cały rok znajdują się na otwartym polu, gospodarz nie 
troszczy się wcale o jego chów, co będzie jadło, gdzie będzie nocowało wśród 
słoty lub zimna”58. Taki sposób chowu zwierząt powodował, że rogacizna i niero-
gacizna należąca do miejscowych chłopów nie tylko charakteryzowała się słabej 
jakości mięsem, ale również na skutek przebywania w lesie dziczała, tracąc swoje 
mleczne walory. Było to jednym z powodów, dla których przetwórstwo mleczne 
praktycznie do lat osiemdziesiątych XIX wieku nie istniało. To dopiero przyby-
sze z Galicji pokazali miejscowym, jak powinni się obchodzić ze zwierzętami, by 
ich hodowla była wydajniejsza. 

Podobnie było w przypadku uprawy ziemi. Serbowie czy muzułmanie nie 
tylko nie znali wielu nasion i warzyw, ale również nie potrafi li odpowiednio pie-
lęgnować ziemi, by ta dawała obfi tsze plony. Wiele warzyw, takich jak np. ziem-
niaki, pojawiły się w Bośni dopiero za sprawą kolonistów. Wspominany przeze 
mnie Robert Miączyński w jednym z raportów zanotował: „Więcej postępowy 
sposób obrabiania ziemi przez kolonistów, ich pilność i oszczędność, jako też 
sposób wymłacania i przechowywania płodów rolnych […] wykazały już w krót-
kim czasie bardzo dobry wpływ na tubylców, zwłaszcza na bliższe sąsiedztwo, 
wprawiając coraz bardziej stary, bardzo prymitywny sposób uprawy zbóż […], 
stosując wkoło siebie w coraz większych kręgach drogę do postępu w rolnic-
twie”59. Biorąc to pod uwagę, nie dziwi, że Polacy w ciągu jednego pokolenia 
byli w stanie dorobić się sporych majątków i mimo nie najłatwiejszego startu 
(kolonizacja odbywała się najczęściej na pniu), radzili sobie bardzo dobrze, 
wykorzystując nabyte w Galicji umiejętności60. 

Nie ulega wątpliwości, że Polacy odegrali ogromną rolę w modernizacji 
Bośni i Hercegowiny na przełomie XIX i XX wieku. Zarówno poszczególne jed-
nostki, jak i cała społeczność miały swój wkład w budowę nowoczesnego pań-
stwa. Proces ten został gwałtownie przerwany przez wybuch I wojny światowej, 
a także zmiany polityczne, jakie nastąpiły po jej zakończeniu. Pojawienie się po 
123 latach Polski, a także pogorszenie warunków pracy w Bośni i Hercegowinie 
spowodowały masowy odpływ inteligencji polskiej z tego kraju61. Niektórzy, jak 

58 M. Czermiński, Z podróży..., op. cit., s. 319.
59 ABH, ZVS, 1905, 134 218–3, s. 9.
60 Zob. M. Dąbrowska (1964), Dziennik podróży do Jugosławii, w: Pisma rozproszone, t. 1, 

Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 380–396.
61 T. Lubaczewski (1922), Osadnictwo Polskie w Bośni, Warszawa: Drukarnia Polityki, s. 13. 
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Teodora Krajewska czy Aleksander Glück, pozostali, nadal służąc mieszkańcom 
Bośni i Hercegowiny. Podobnie chłopi, którzy do kraju powrócili dopiero w 1946 r. 

Trudno jest dzisiaj poza archiwalnymi półkami znaleźć widoczne gołym okiem 
dowody pracy Polaków. Poza niektórymi budynkami projektowanymi przez 
Madurowicza, stawami rybnymi Burdy czy tablicami pamiątkowymi w szpitalu 
Koševo upamiętniającymi polskich lekarzy trudno szukać innych śladów ich obec-
ności. Niemniej warto pamiętać o tym, że przed 100 laty duża część galicyjskiej 
inteligencji, by zrealizować swoje marzenia, decydowała się wyruszyć do niezna-
nego szerzej kraju na Bałkanach. O ile najwyższa władza tylko pozornie wyka-
zywała troskę o mieszkańców Bośni i Hercegowiny, modernizując kraj z jednej 
strony i skłócając jego mieszkańców z drugiej, o tyle pracujący tam na co dzień 
Polacy bardzo poważnie podchodzili do swoich obowiązków. Źródła, którymi 
dysponujemy, pozwalają bardzo pozytywnie określić efekty ich pracy. Zarówno 
w medycynie, jak i w sądownictwie czy w administracji Polacy wykazali się 
dużymi umiejętnościami, często ucząc miejscową kadrę. To m.in. dzięki ich pracy 
Bośnia i Hercegowina jest dzisiaj krajem łączącym w sobie wschód z zachodem. 

BIBLIOGRAFIA:

Albin J. (1983), Polacy w Jugosławii, Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno-Oś wiatowe 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Baczkowski M. (2000), Żołnierze narodowości polskiej w podboju i okupacji Bośni i Hercegowiny 
przez Austro-Węgry (1878–1914), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace 
Historyczne”, z. 127, ss. 107–120. 

Bełza S. (1899), Nad brzegami Bosny i Narenty, Warszawa: Gebethner i Wolff. 
Biliński L. (1924), Wspomnienia i dokumenty, t. 1, Warszawa: Gebethner i Wolff.
Burda W. (1895), Teorya zarybiania stawów, Kraków: Drukarnia Czasu. 
Chimiak Ł., Z dziejów polskiej mniejszości w Bośni. Życie i działalność Wiktora i Artura Burdów, 

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 48, (2013), ss. 55–74.
Czermiński  M. (1898), Z podróży po Bośni i Hercegowinie, Kraków: Drukarnia Missyi 

Katolickich.
Đaković  L. (1985), Politiĉke organizacije bosanskohercegovaĉkih katolika Hrvata, Zagreb: 

Global. 
Dąbrowska M. (1964), Dziennik podróży do Jugosławii, w: Pisma rozproszone, t. I, Kraków: 

Wydawnictwo Literackie. 
Dedjer V. (1983), Sarajewo 1914, t. 1, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. 
Dr Bernard Zauderer, b.a., http://www.benevolencija.eu.org/content/view/243/ [data dostępu: 

grudzień 2013].
Gregorczyk D. J. (2010), Polscy urzędnicy w administracji Bośni i Hercegowiny w latach 

1879–1914, „Rocznik Administracji i Prawa”, r. 10, ss. 83–98. 
Imamović  E., (1999), Historija bosanske vojske, Sarajevo: Art. 
Jahresbericht der Amtsarztin Dr T. Krajewska In Sarajevo für das Jahr 1902, b.a, „Wiener 

Medizinische Wochenschrift”, nr 38, 1903, s. 1778–1782. 



124 Jacek Tomasz Lis

Jelavich B. (2005), Historia Bałkanów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jeż  T. T. (1937), Od kolebki przez życie, t. 3, Kraków: Gebethner i Wolff. 
Krajewska T., (1989), Pamiętnik, Kraków: Krakowska Agenda Wydawnicza.
Kraljačić  T. (1987), Kalajev režim u Bosni, Sarajevo: Kulturno Nasljeđe. 
Kraljačić  T. (1989), Kolonizacija stranih seljaka u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme austrougarske 

uprave, „Istorijski časopis”, nr 36, ss. 111–124. 
Lis T. J. (2012), Wybrane przykłady lekarzy pracujących w Bośni i Hercegowinie na przełomie 

XIX i XX w., „Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny”, t. 75, z. 2, ss. 15–22. 
Lis T. J. (2014), Osadnictwo i duchowieństwo polskie w Bośni i Hercegowinie od 1894 do 1909 

roku, Toruń.
Lubaczewski T. (1922), Osadnictwo Polskie w Bośni, Warszawa: Drukarnia Polityki. 
Masić  I. (2001), First hospitals in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo: Avicena. 
Necas C. (1987), Doktor medycyny Jadwiga Olszewska lekarka urzędowa w Tuzli, „Śląski 

Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 42, nr 4, ss. 661–667.
Nedžad K. (1998), Arhitektura Bosne i Hercegovine – Razvoj bosanskog stila, Sarajevo: 

Međunarodni centar za mir. 
Nowak-Bajcer S. (2013), Helena, kobieta która jest i której nie ma, Kraków.
Okey R. (2007), Taming Balkan Nationalism: The Habsburg “Civilizing Mission”, Oxford.
Papić  M. (1976), Tragom kulturnog nasljeđa, Sarajevo: Svjetlost. 
Polak w sejmie bośniackim, b.a., „Świat Słowiański”, nr 69–70, 1910, s.178–181. 
Prasek-Całczyńska B. (2005), Memoari jedne lječnice, Zagreb: Duriex.
Rubacha J., Malinowski A., Giza A. (2006), Historia Bułgarii 1870–1915, Warszawa: Neriton. 
Rydel J. (2001), W służbie Cesarza i Króla, Kraków.
Sielski S. (1953), Justyn Karliński, „Higjena”, nr 5, ss. 147–160. 
Soboń  M. (2011), Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868–1914, 

Kraków: Verso. 
Wereszycki H. (1971), Walka o pokój europejski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Wrocławski K. (2003), Polacy w Bośni, Polacy o Bośni, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego.
Zuko A. (2011), Dostignuća i prioriteti u akvakulturi i upravljanju zdravljem akvatičnih organizama 

u Bosni i Hercegovini, „Meso”, t. 13, nr 4, ss. 265–269. 

ARCHIWA:
Archiwum Bośni i Hercegowiny: 
– Zajedničko Visoko Stanovništvo
– Zajedničko Ministarstvo Finansija
Archiwum Historii Bośni i Hercegowiny: 
– Juli 1928
Archiwum Rękopisów Zakładu im Ossolińskich we Wrocławiu: 
–Korespondencja Wojciecha Kętrzyńskiego, List Juliana Łukaszewskiego
Archiwum Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: 
–Spuścizna Birkenmajerów
Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie:
– Korespondencja Marcina Czermińskiego

PRASA: 
„Czas” z dn. 2.10.1878, nr 226.
„Dziennik Polski” z dn. 4.04.1897.
„Nada”, od nru 2 (1903) do nru 18 (1903).


