Wojciech Kóčka (1911-1965)

Łużycki działacz narodowy i polski uczony
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Wystawa – „Wojciech Kóčka (1911-1965) „Łużycki działacz narodowy i polski uczony” – przygotowana została przez Wydział Archeologii i Bibliotekę Collegium Historicum
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 110. rocznicę urodzin Wojciecha
Kóčki, aby zaprezentować młodszym i przypomnieć starszym pokoleniom absolwenta
oraz niegdysiejszego pracownika tej uczelni. Jego życie, nieprzeciętne, chociaż krótkie,
składa się na niezwykle barwną opowieść,
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składa się na niezwykle barwną opowieść, a dziedzictwo naukowe kontynuują córka
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kontynuują córka - Hanna Kóčka-Krenz, profesor archeologii oraz
wnuczka – Marta Krenz-Niedbała profesor antropologii, obie afiliowane przy UAM.
Wojciech Kóčka, Łużyczanin z urodzenia, Polak z wyboru, antropolog
i archeolog, związany
z dwoma uniwersytetami, zagłębiający się w historię Słowian, również bardzo dosłownie, z łopatą w ręku, równocześnie spoglądający na nią „z lotu ptaka”..., właściwie
przeżył życie podwójnie.
Na świat przyszedł 13.10.1911 r., jako Albert Max, syn Marii (z domu Delan) i Gustawa
Kutschke w Wownjowie (Öhna), na Łużycach. W pobliskim Budziszynie ukończył edukację na poziomie podstawowym (1925) i średnim, uzyskując świadectwo dojrzałości
w 1931 roku. Pierwotnie planował kształcić się dalej w Niemczech i rozpoczął studia na
Wydziale Pedagogicznym Technische Hochschule w Dreźnie. Ponieważ jednak faszystowska ojczyzna nie sprzyjała mniejszościom narodowym, a młody Albert był mocno
związany ze swymi łużyckimi korzeniami, musiał z Niemiec wyjechać. Wybierając pomiędzy Czechosłowacją i Polską, krajami przyjaznymi Łużyczanom, zdecydował się na
studia w Poznaniu. Trafił tu po krótkim kursie w Uniwersytecie Ludowym w Dalkach pod
Gnieznem (od października 1931 do marca 1932 r.), gdzie w szkole zorganizowanej
przez ks. Antoniego Ludwiczaka, będącej „kuźnią nowego obywatela Rzeczypospolitej”,
co roku przewidzianych było kilka nieodpłatnych miejsc dla młodzieży łużyckiej.
Na Uniwersytet Poznański wpisany został w III trymestrze roku akademickiego
1931/1932 (21.04.1932 r.), jako Albert Koczka (Kutschke), i rozpoczął edukację w za
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Na Uniwersytet Poznański wpisany został w III trymestrze roku akademickiego
1931/1932 (21.04.1932 r.), jako Albert Koczka (Kutschke), i rozpoczął edukację w zakresie archeologii, antropologii i etnografii z etnologią na Wydziale Humanistycznym.
Głównym źródłem utrzymania młodego studenta było stypendium państwowe w wysokości 120 zł miesięcznie, opiniowane przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Polskiej w Niemczech, jako wspomagające kształcenie przedstawicieli młodej inteligencji łużyckiej.

Wojciech Koczka, a sam dokument zainteresowany odebrał dopiero w 1947 roku.
Młody magister został zatrudniony w Instytucie Prehistorycznym, gdzie przez kolejne
trzy lata zajmował etat asystenta kontraktowego. Wówczas Jego terenowe i fotograficzne umiejętności wykorzystywane były jeszcze na innych stanowiskach archeologicznych: w Gnieźnie, Kłecku, Niestronnie, Poznaniu. W czasach wykopalisk biskupińskich
częstym gościem Ekspedycji bywała ówczesna narzeczona Wojciecha, Adela Ożga - studentka poznańskiej romanistyki, ze Starego Miasta w województwie rzeszowskim. Tam

W poszukiwaniu dalszych środków do życia, jak głosi opowieść rodzinna, Wojciech
Kóčka został członkiem Ekspedycji biskupińskiej i pozostawał nim w latach 1934-1939.
Zawdzięczał jej zapoznanie z wielowarstwowymi stanowiskami archeologicznymi oraz
sławę jednego z najlepszych fotografów dokumentujących wykopaliska archeologiczne.
Na opinię tę zapracował szczególnie wykonaniem zdjęć z aparatu podwieszanego pod
balonem, co było realizacją pomysłu nieco starszego kolegi, Zdzisława Rajewskiego.
Lotnicze zdjęcia Półwyspu Biskupińskiego i prowadzonych tam wykopalisk przeszły do
historii archeologii, a perypetie, które towarzyszyły zdobywaniu niezbędnego sprzętu do
kanonu anegdot biskupińskich.
Równolegle do pasji archeologicznych rozwijały się antropologiczne zainteresowania Wojciecha Kóčki, zaszczepione Mu przez wykładowcę i promotora pracy magisterskiej, profesora Karola Stojanowskiego. Pracę pod tytułem „Šunov, Konjecy, Ralbicy,
Dobrošecy, Wownjow i Khróścicy pod względem antropologicznym” Wojciech Kóčka
oparł na badaniach mieszkańców rodzinnych stron, a na jej podstawie w 1936 roku
uzyskał tytuł magistra filozofii z zakresu antropologii, etnografii z etnologią i prehistorii.
Na dyplomie ukończenia studiów znalazła się wersja imienia i nazwiska Maksymiljan

właśnie 15.07.1939 r.
Adela i Wojciech zawarli
związek małżeński, a po
wybuchu
II wojny światowej
spędzili prawie pięć lat.
Wojciech, jako Łużyczanin, chociaż już oficjalnie z obywatelstwem
polskim, ścigany przez
Gestapo za współpracę
polsko-łużycką, ukrywał
się tam i podjął pracę
jako ogrodnik w majątku w Grodzisku. Tam
też, pod panieńskim
nazwiskiem matki, pracował jako nauczyciel,
co poświadcza dokument Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Tajnego Nauczania
w Okresie Okupacyjnym w Leżajsku wystawiony na nazwisko Wojciech Delanow-Koczka. W 1940 roku na świat przyszedł syn młodych małżonków, a cztery lata później rodzina przeniosła się do Mogielnicy w powiecie grójeckim. Wojciecha Kóčkę ściągnęli tam
przyjaciele-archeolodzy: Witold Hensel i Zdzisław Rajewski. Dla zapewnienia środków
do życia najbliższym, panowie podjęli pracę w dziale owocowo-warzywniczym Rejonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej (do lutego 1945 r.).
Kolejnym przystankiem w życiu Wojciecha Kóčki był Wrocław, gdzie powrócił do przerwanej kariery naukowej. W lutym 1947 roku objął adiunkturę przy Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od roku akademickiego 1948/1949 prowadził
również ćwiczenia przy Katedrze Antropologii Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.
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W tym okresie powrócił do zainteresowań antropologicznych, szczególnie skupiając się
na etnogenezie Słowian. Wówczas napisał dwie najważniejsze w dorobku naukowym
prace „Wczesnodziejowa antropologia Słowian Zachodnich” i „Zagadnienia etnogenezy
ludów Europy”. Na podstawie pierwszej uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych
w październiku 1948 roku, druga została wydana w 1958 roku i stanowiła podstawę
wszczęcia starań o nadanie ówczesnemu docentowi (od 1955 r.) tytułu profesora nadzwyczajnego.

w Polskiej Akademii Nauk otrzymał On na okres do 30 września 1968 roku.
Tymczasem Profesor udał się „do szpitala na jakąś, jak mówił, niegroźną operację”.
Miał wiele planów, obowiązków do wypełnienia. Niestety, zmarł 18.11.1965 r., pozostawiając w głębokim smutku rodzinę, przyjaciół i studentów. Pozostał w pamięci wszystkich, jako człowiek dobry, uczynny, prawy. Mamy nadzieję, że nasza wystawa pomoże
takim właśnie Go przypomnieć.

Mieszkając we Wrocławiu Wojciech Kóčka był też zatrudniony w Muzeum Prehistorycznym (1947-1948). Od 1949 do końca 1953 roku współpracował z Kierownictwem
Badań nad Początkami Państwa Polskiego, z ramienia którego prowadził badania
Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu oraz wykopaliska w Opolu. Był również członkiem zarządu Komitetu Słowiańskiego. W 1955 roku Adela i Wojciech Kóčkowie, teraz z czwórką dzieci (1940, 1947, 1952, 1954), powrócili do Poznania. Wojciecha przeniesiono
decyzją Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego.
Kontynuował tu współpracę ze swoim
mistrzem z czasów studenckich i przełożonym w trakcie wykopalisk w Biskupinie, Józefem Kostrzewskim. W 1959
roku (29.05.) został obok niego drugim
profesorem zatrudnionym w Katedrze
i wkrótce potem powołano Go na kierownika katedry (już wówczas przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza) na
okres od 1.10 1960
do 30.09.1965 r. Kolejna kadencja
rozpoczęła się 25.08.1965 roku i Profesor miał kierować ówczesną Katedrą
Archeologii Polski i Powszechnej do
30.09.1970 r.
Równolegle rozwijała się kariera Wojciecha Kóčki w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN (obecnie Instytut
Archeologii i Etnologii), a ostatnią zgodę
na wykonywanie dodatkowego zajęcia

Opracowanie tekstu: Lucyna Leśniak, na podstawie źródeł:
Archiwum UAM w Poznaniu: Kutschke=Koczka Albert Maksymilian Wojciech, Wydział Humanistyczny UP 1931-1936, Sygn.103b/1233; Teka akt osobowych Wojciech
Kóčka, Sygnatura akt nr 327/29
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu: Materiały Wojciecha Kóčki (1911-1965), P. III-101
Jankowska D., Profesor dr hab. Wojciech Kóčka – wspomnienie po latach, Folia Praehistorica Posnaniensia, T. XV (2009): 11-21; Ludwiczak A., Uniwersytet Ludowy w Dalkach, Gniezno 192?; Suwart A., Premier Wolnych Łużyc, Folia Praehistorica Posnaniensia, T. XV (2009): 31-35.
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Wojciech Kóčka – Opole
W swojej działalności Wojciech Kóčka w okresie powojennym, w latach 19471965, podczas pobytu we wrocławskim ośrodku archeologicznym i antropologicznym, skupił się na nawiązaniu do swojego dorobku przedwojennego,
a zwłaszcza do problematyki związanej z osadnictwem grodowym w Opolu, we
Wrocławiu, w ramach prowadzonych badań nad początkami państwa polskiego.
Podjął wstępne prace na terenie Opolskiego Ostrówka, poczynając od analiz badań przedwojennych prowadzonych przez Georga Raschke. W artykule zamieszczonym w R. 21 „Z Otchłani Wieków” podjął próbę podsumowania badań prowadzonych do 1949 roku. Rozważania archeologiczne koncentrują się na dwóch
aspektach. Pierwszy z nich podnosi problem związany z umocnieniami wałów
grodowych na Opolskim Ostrówku, a drugi związany jest z metodyką badań archeologicznych. Posiadał on ocaloną w czasie okupacji dokumentację składającą się z notatek i szkiców dotyczących badań prowadzonych w latach 1930
i 1931 w Opolu. Podaje szczegółowy opis budowy wałów z podziałem na dwa –
jeden zewnętrzny mniejszy i starszy (ca 3 m) i wewnętrzny, młodszy i szerszy (ca
4,5 m), oraz resztek poprzednich wałów, które znajdowały się nad śladami trzeciego umocnienia. Zanotował również obecność śladów drewnianych konstrukcji skrzyniowych, które porównuje do konstrukcji biskupińskiej oraz do wału
obronnego odkrytego we Wrocławiu. Prowadził również szczegółową dysputę
nad interpretacją budowy, znaczenia wałów, zwracał uwagę na miąższość nawarstwień kulturowych wewnątrz grodu i na zniszczenia spowodowane budową
fundamentów zamku. Mimo, iż w sposób wstępny konstrukcje wałów były przez
niego analizowane, to dzięki temu doświadczeniu, mógł już inaczej spojrzeć na
odkrycia we Wrocławiu i później w Poznaniu.
Można powiedzieć, iż Prof. W. Kóčka był prekursorem badań interdyscyplinarnych i poprzez wielokierunkowość interpretacji i analiz był w stanie w szerszym
kontakcie spojrzeć na metodykę badań archeologicznych i interpretacje historyków tamtego pokolenia.

Źródło” W. Hołubowicz. Badania wykopaliskowe w Opolu w 1958
roku, [w:] Sprawozdania archeologiczne, T. 14, Wrocłw 1962.

Opracowanie tekstu: Magdalena Pizarska na podstawie:Wojciech Kóčka, Charakter osady odkrytej w Opolu, „Z Otchłani Wieków” 1952, r. 21, nr. 2, s. 55-59.
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Dr Wojciech Kóčka

ZNACZENIE WYKOPALISK W OPOLU

Dla dziejów Polski znaczenie pierwszorzędne mają badania archeologiczne obiektów z okresu wczesnohistorycznego. Nikły wprost zakres wiadomości o dokładnym rozmieszczeniu, rozmiarach, wyglądzie jak i znaczeniu poszczególnych grodów z okresu
krzepnącej państwowości polskiej należycie rozszerzyć mogą tylko odpowiednie badania terenowe. Doceniając w pełni znaczenie tego rodzaju prac postanowiły czynniki
miarodajne poprzeć czynnie wielki plan robót wykopaliskowych rozwiniętych z okazji
niedalekiej rocznicy tysiąclecia Państwa Polskiego. Wyniki szeroko zakreślonych badań
mogą między innymi dużo światła rzucić na wciąż dyskutowane zagadnienie genezy
państwowości polskiej. W ramach tego planu przystąpiono w roku ubiegłym również do
prac wykopaliskowych w Opolu. Chociaż rola historyczne Opola jako centrum jednego
z wielu plemion polskich nie dorównuje takim ośrodkom jak Poznań lub Gniezno, to
jednak badania w Opolu mają wyjątkowe znaczenie ze względu na zakusy pewnych
niemieckich kół politykujących naukowców, negujących ścisły związek dzielnicy śląskiej z macierzą. Dowodem tego jest choćby fakt, że Niemcy po przeprowadzeniu na
„Ostrówku” na szeroką skalę podejmowanych prac wykopaliskowych, zakończonych
w r.1933, aż do wybuchu wojny nie zdobyli się na obszerniejszą publikację wyników
badań a ogłosili jedynie kilka ogólnych komunikatów objętości kilku stron. Plon tych
badań był niezwykle obfity a stan zachowania szczątków osady oraz zabytków ruchomych wprost wyjątkowy. Nie znaleziono widocznie dowodów, że założycielami tej osady,
stanowiącej pierwociny miasta Opola, byli epigoni „ostgermanów” czy drużyny wikińskiej. Przyznano jedynie, że osada opolska jest słowiańską, przemilczając wstydliwie
jej polskość.
Dotychczasowe badania jeszcze nie pozwoliły stwierdzić bliższego charakteru osady.
Skąpe i niejasne uwagi badaczy niemieckich wskazują jednak na to, że osada posiadała wał obronny. Dalsze badania dopiero wyjaśnią, czy w tym miejscu znajduje się osada
obronna, czy tez podgrodzie.
W takim krótkim artykule trudno podać szczegóły o dotychczasowych odkryciach
w Opolu, toteż ograniczę się do przedstawienia ogólnych wyników badań. Z uwagi na
charakter wstępny robót w roku ubiegłym wypadnie niejednokrotnie nawiązać do wyników badań niemieckich.
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Wykop zeszłoroczny obejmował środkowa część „Ostrówka” na zachód od budynku
Starostwa. W toku prac prowadzonych na przestrzeni 1100 m² natknięto się na prawie
cały dotąd zbadanym terenie na fundamenty murów gotyckich i późniejszych. Odsłonięte mury gotyckie stanowią resztki Piastowskiego zamku z przełomu XIII i XIV wieku.
Odkopane zostały fundamenty zachodniego odcinka muru obronnego na długości 30
m, biegnącego w kierunku południowo-zachodnim. Równolegle do muru obronnego
ciągnie się od strony wschodniej współczesny mu budynek prostokątny. Reszta murów
jest późniejsza i pochodzi bodaj z zamku przebudowanego w XVII wieku. Odkryte mury
znajdowały się tuz pod warstwą darniową i zostały częściowo zniszczone przez wykopanie dołów na wapno w okresie budowy obecnego gmachu Starostwa przez Niemców.
Że zostały one wstydliwie przykryte a na ich miejscu założony park, temu nie należy
się dziwić, gdy uprzytomnimy sobie, że cały Zamek Piastowski z wyjątkiem wieży został
barbarzyńsko zrównany z ziemią w latach 1928-1930.
Zamek opolski został zbudowany bezpośrednio na „gruzach” staropolskiej osady
(wzgl. podgrodzia) której poszczególne warstwy dochodzą do łącznej grubości 5 m. Badacz niemiecki dr Raschke stwierdził 9 warstw osadniczych z doskonale zachowanymi
zrębami domów i resztkami ulic, biegnących prostopadle do siebie.
Przy zeszłorocznych badaniach, doprowadzonych na pewnych odcinkach do głębokości 3 m; natknięto się po stronie wschodniej wykopu na pierwsze domy drewniane
i fragment ulicy. Odsłonięte zarysy domów należą do trzech warstw wzgl. faz osadniczych. Pierwsze dwie warstwy są współczesne z najstarszym zamkiem na „Ostrówku”,
pochodzą wiec z przełomu XIII i XIV wieku. Pomiędzy i pod belkami domów występowały
cegły średniowieczne. Konstrukcje drewniane warstwy trzeciej natomiast znajdowały
się w warstwie kulturowej bez śladów cegły czy gruzu. Należy je na podstawie zabytków
z uwzględnieniem stratygrafii odnieść do połowy lub na koniec XIII wieku. W tej warstwie odsłonięto również część ulicy z łupanych desek.
Plon zeszłorocznych badań był bardzo bogaty i obfity w rozmaite zabytki ruchome, nie
licząc ogromnej ilości ułamków ceramiki i kości zwierzęcych. Zabytki opolskie uderzają
swoim podobieństwem do form analogicznych, pochodzących z innych grodów i osad
staropolskich z okresu wczesnodziejowego, jaki znamy przede wszystkim z Wielkopolski. Występuje przede wszystkim znaczna ilość żelaznych narzędzi i innych przedmiotów użytkowych jak gwoździe, haczyki, noże, sierpy, krzesiwa do niecenia ognia, klucze,
nożyce, tłoczki, szydła, grociki do strzał, ostrogi, haczyki do wędek, sprzączki oraz różne
okucia. Znaleziono również sporą ilość przedmiotów wyrabianych z rogu i kości. Z zabyt-
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ków skórzanych wymienić należy wierzch obuwia z jednego kawałka, pięknie zdobiony
liściem koniczynki. Obuwie o kroju analogicznym wykopano na podgrodziu gnieźnieńskim. Wyjątkowo obfite występowanie klepek i denek od naczyń drewnianych, których
znaleziono ok. 1000 sztuk, świadczy o istnieniu rozwiniętego rzemiosła bednarskiego.
Wyrabiano w osadzie również talerze drewniane wieloboczne oraz okrągłe, częściowo
toczone. Znaleziono ich ponad 100 ułamków i kilka zachowanych w całości. Niemniej
ciekawym rodzajem zabytków w Opolu są półfabrykaty przęślików, przedstawiające różny stopień wykończenia tych przedmiotów. Pozwala to dokładnie odczytać i prześledzić
technikę wyrabiania przęślików.
Znaczenie wykopalisk opolskich polega przede wszystkim na stwierdzeniu jednolitości kulturowej dzielnicy śląskiej z reszta ziem polskich w dobie pierwszych Piastów
oraz na potwierdzeniu faktu, że długo przed kolonizacją niemiecką istniało i na Śląsku
wysoko rozwinięte rzemiosło rodzime, wyspecjalizowane w różnych kierunkach.
Prace wykopaliskowe, rozpoczęte dopiero w lipcu roku ubiegłego, mogą się już wykazać poważnymi wynikami. Dalsze badania w roku bieżącym pod kierunkiem prof. Jamki
niewątpliwie znacznie wzbogacą znajomość tego okresu dziejów Opola i przyniosą szereg nowych ciekawych wyników.
Należy w tym miejscu podkreślić zgodną współpracę pomiędzy kierownictwem prac
wykopaliskowych a Komitetem Badań Prehistorycznych w Opolu, który ze wszech miar
przyczynił się do osiągnięcia świetnych wyników prac, dbając przede
wszystkim o stronę techniczna robót
i zasilając poważnymi sumami fundusze. Komitet zbudował i urządził
piękny magazyn zabytków z czynną
pracownią konserwatorską, modelarnią i kreślarnią, tworząc doskonałe
warunki pracy dla pracowników naukowych.
„Mówią Wieki” 1949, r. 17, nr
9-10, s. 112-114.

Fundamenty zamku w Opolu, powstałego na miejscu wcześniejszego grodu.
Fotografia autorstwa W. Kóčki; (R. Jamka, Badania wykopaliskowe w Opolu,
Ochrona Zabytków, 1948, 1/3/4, s. 125).
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Działacz narodowy
W trakcie nauki w Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Budziszynie Kóčka był
członkiem tamtejszego serbołużyckiego towarzystwa Włada (Towarstwo serbskich seminaristow Włada). W trakcie studiów w Poznaniu był członkiem prezydium Towarzystwa Przyjaciół Serbołużyczan. Działał także w Towarzystwie Polsko-Jugosłowiańskim.
Współorganizował poznański koncert Bjarnata Krawca a w 1937 r. wraz z Antonem Nawką i Pawołem Duźikiem uczestniczył w katowickim zjeździe Związków Sokołów. W 1936
r. kontakt z Serbołużyczanami, w tym z Wojciechem Kóčką, nawiązała Ekspozytura nr 2
Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. W efekcie powstała na Łużycach,
oparta na systemie trójkowym, siatka konspiracyjna. Od pseudonimu kierującego
nią oficera, kpt. Wojciecha Lipińskiego,
określana jest mianem Grupy „Michał”.
Po latach przyjaciel Kóčki i współuczestnik konspiracji, Pawoł Nowotny tak opisywał jego zaangażowanie w serbołużyckich
strukturach podziemnych. „Jesienią 1937
Wojcieh Kóčka bez wahania wyraził gotowość współpracy z serbołużycką konspiracją. Aż do wybuchu wojny 1 września 1939
r. i zajęcia Polski przez faszystowskie wojska wykonywał swe zadania wiernie, świadomie i starannie”.
W sierpniu 1945 r. przedstawił działaczom Polskiego Związku Zachodniego sytuację
serbołużyckiego ruchu narodowego. Ustalono wówczas, że on wraz z Antonem Nawką
będzie na Łużycach występować w charakterze reprezentantów Polskiego Związku Zachodniego. W tym czasie pisał także o Łużycach na Łamach „Polski Zachodniej”. 31 października 1945 r. wszedł w skład poszerzonego Serbołużyckiego Komitetu Narodowego
(Łužiskoserbski narodny wuběrk – ŁSNW). Wybrany także został 27 stycznia 1946 r.
do 21 osobowego Serbołużyckiego Ziemskiego Komitetu Narodowego (Łužiskoserbski
zemski narodny wuběrk), gdzie powierzono mu organizację sekretariatu. W listopadzie
1945 r. Kóčka przyjęty został w charakterze przedstawiciela Domowiny przez wiceministra spraw zagranicznych RP Zygmunta Modzelewskiego i uzyskał od niego deklarację
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poparcia Polski dla przyłączenia Łużyc do Czechosłowacji. Na początku 1946 r. ponownie został delegowany do Polski, tym razem przez Serbołużycki Ziemski Komitet Narodowy. Wiosną 1946 r. Kóčka został sekretarzem Związku Serbów Łużyckich Domowina.
Na tym stanowisku współorganizował kampanie propagandowe przed referendum z 30
czerwca 1946 r. oraz wyborami do rad gminnych. W dniu 13 listopada 1946 r. został
wybrany sekretarzem budziszyńskiego Komitetu Słowiańskiego.
Działalności na niwie narodowej nie zaprzestał po powrocie do Polski. W styczniu
1947 r. Kóčka uzyskał od władz zgodę na powrót na teren Polski wszystkich wysiedlonych Serbołużyczan i na osiedlenie ich nad Nysą Łużycką. Jego koncepcja zakładała
powstanie tym samym na ziemiach polskich prołużyckiej
bazy politycznej z samorządem, łużyckim obok polskiego jako językiem urzędowym oraz własną szkołą i gminą
wyznaniową. W maju 1947 r. w Ministerstwie Ziem Odzyskanych. Kóčka uzyskał obietnicę przyznania przesiedleńcom pomocy materialnej. Jednak na przełomie lat
1947 i 1948 sprawa przestała być aktualna. Sukcesem
zakończyły się starania Kóčki, Antona Nawki i Arnošta
Černika o wcześniejsze zwolnienie jeńców narodowości
serbołużyckiej. 3 czerwca 1947 r. z obozu w Jaworznie
uwolniono 21 osób. Dalsze starania doprowadziły do wyjazdu do domów kolejnej, tym razem 36 osobowej, grupy.
Polskie obywatelstwo oraz znajomości w świecie nauki
niewątpliwie pomagały Kóčce w jego staraniach o umożliwienie jak najliczniejszej grupie serbołużyckiej młodzieży
podjęcie w Polsce nauki. Jesienią 1947 r. Ministerstwo
Działacze prołużyccy u woje- Oświaty wyraziło zgodę na podjęcie studiów we Wrocławody dolnośląskiego Stani- wiu przez ósemkę Serbołużyczan i przyznało im stypensława Piaskowskiego. Trzeci
dia. W styczniu 1948 r. Domowina zwróciła się do Kóčki
z prawej W. Kocka.
z prośbą o załatwienie zgody na podjęcie nauki w Polsce
przez następną grupę dziesięciu młodych nauczycieli.
W rezultacie, w marcu 1948 r., wyjechała do Wrocławia kolejna ośmioosobowa grupa młodych Serbołużyczan. Kóčka roztoczył troskliwą opiekę nad nimi oraz założonym
przez nich Akademickim Stowarzyszeniem Łużyczan Studentów Wyższych Uczelni
Wrocławia Lusatia, Wiele energii poświęcił Kóčka także sprawie zorganizowania przy
gimnazjum w Zgorzelcu specjalnej klasy dla młodzieży serbołużyckiej z przynajmniej
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dwoma przedmiotami wykładanymi w języku łużyckim: językiem i kulturą ojczystą (wraz
z historią). W stosunkowo krótkim czasie przygotowane zostały na przyjęcie serbołużyckiej młodzieży budynek Państwowego Gimnazjum w Zgorzelcu i internat. Przyznano
także środki pieniężne na stypendia i doposażenie bursy. W styczniu 1948 r. Kóčka
uzyskał prolongatę terminu otwarcia placówki na jesień 1948 r. Jednak w najbliższych
tygodniach idea ta ostatecznie się zdezaktualizowała. Dla Domowiny priorytetem stało
się maksymalne wykorzystanie możliwości otwierających się w saksońskiej części

śliły przyjęta 23 marca 1948 r. przez sejm Saksonii ustawa o zachowaniu praw ludności serbołużyckiej oraz rozporządzenie rządu krajowego Brandenburgii z 12 września
1950 r. o wsparciu serbołużyckiej grupy narodowościowej. Po zjednoczeniu Niemiec
prawa Serbołużyczan potwierdzone zostały w artykule 6 Konstytucji Wolnego Państwa
Saksonii z 27 maja 1992 r. i w artykule 25 Konstytucji Kraju Brandenburgii z 20 sierpnia 1992 r., a także ustawą Sejmu Krajowego Saksonii z 31 marca 1999 r. o prawach
Serbołużyczan w Wolnym Państwie Saksonii oraz ustawą Sejmu Krajowego Branden-

Łużyc. Dlatego też zrezygnowano z pomysłu posyłania gimnazjalistów do Polski. Kóčka
zabiegał także w ministerstwach ziem odzyskanych, spraw zagranicznych, przemysłu
i handlu oraz w urzędzie rady ministrów o pomoc gospodarczą dla Łużyc. Ostatecznie
jednak sprawa ta nie wyszła poza sferę negocjacji i nie zobowiązujących obietnic.

burgii z 7 lipca 1994 r. (znowelizowana 15 października 2018 r.) o unormowaniu praw
Serbołużyczan.

Pomiędzy 11 a 21 maja 1947 r. wraz z Arnoštem Černikiem przeprowadził Kóčka
w Warszawie cykl rozmów na temat kwestii łużyckiej. Najważniejszym ich rozmówcą był
wicepremier i minister ziem odzyskanych, Władysław Gomułka. Serbołużyccy wysłannicy usłyszeli od niego, że w ówczesnych warunkach powstanie samodzielnego państwa łużyckiego jest nierealne. Za możliwe uznał uzyskanie autonomii kulturalnej. Dalej
stwierdził, że dla rządu priorytetem było potwierdzenie granic zachodnich i usunięcie
z kraju wszystkich Niemców. W tej sytuacji polska dyplomacja mogłaby podjąć problem
Łużyc dopiero po ostatecznym załatwieniu tych problemów. Sam Kóčka początkowo był
zwolennikiem uzyskania dla Łużyc pełnej niezawisłości. Jego zdaniem w powstałej po
wojnie konfiguracji geopolitycznej koncepcja taka miała szanse powodzenia, bowiem
wytyczenie granicy na Nysie Łużyckiej i Odrze sprawiło, że Łużyce znalazły się pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Dopuszczał także ewentualność autonomii w granicach
któregoś z tych państw, nie ukrywając, że bliższa byłaby mu opcja polska. Zdawał sobie
jednakże sprawę, że wśród ludności serbołużyckiej przeważała orientacja proczeska.
Dla Kóčki było oczywistym, że ideę emancypacji Łużyc mogłyby przeforsować jedynie
państwa słowiańskie. Zalecał więc, aby wszelkimi możliwymi środkami przekonywać
ich rządy do zapewnienia Łużycom przynajmniej daleko idącej autonomii terytorialnej.
W trakcie plenum Komitetu Wszechsłowiańskiego w czerwcu 1947 r., kiedy to pomimo posiadanych pełnomocnictw nie został dopuszczony do obrad, przekonał się że
realizację dalekosiężnych postulatów trzeba odłożyć. Tymczasem należało uzyskać to,
co w realiach drugiej połowy roku 1947 r. było możliwe. Tym minimum było administracyjne zjednoczenie obu części Łużyc oraz zredukowanie liczby przebywających tam
uciekinierów i przesiedleńców.
Ostatecznie zakres swobód językowych i kulturalnych ludności serbołużyckiej nakre-

Opracowanie tekstu: Piotr Pałys na podstawie:
Piotr Pałys, Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym (1945-1950). Wybór
dokumentów, Opole 2019.
Idem, Podwójne nazewnictwo w przestrzeni publicznej Łużyc. Zarys problematyki,
[w:] Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europej-

Fotografie z wykopalisk w Biskupinie pochodzą z archiwum rodzinnego Hanny Kóčki-Krenz oraz ze zbioru Piotra
Pałysa (koperta, wizyta u wojewody S. Piaskowskiego).
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