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S∏awomir Kalbarczyk

Sowieckie represje wobec polskiego podziemia
niepodleg∏oÊciowego w Warszawie i okolicach

na prze∏omie 1944 i 1945 roku

Przedmiotem rozwa˝aƒ jest kwestia, czy po usuni´ciu hitlerowskiego okupan-
ta zaistnia∏ na terenie Polski stan wojny domowej. Stan ten mo˝na z grubsza okre-
Êliç jako taki, w którym zbrojne od∏amy spo∏eczeƒstwa walczà ze sobà o w∏adz´.
JeÊli jednak jeden z rywalizujàcych od∏amów otrzymuje ze strony sàsiedniego mo-
carstwa pomoc zbrojnà, która de facto rozstrzyga o wyniku starcia, to wolno
pytaç, czy mamy tu jeszcze do czynienia z wojnà domowà, czy mo˝e ju˝ bardziej
z interwencjà zewn´trznà.

Stan taki zapanowa∏ w Polsce ju˝ jesienià 1944 r. S∏aba, pozbawiona realnego
poparcia w spo∏eczeƒstwie partia komunistyczna zosta∏a w decydujàcym stopniu
wsparta militarnie przez Zwiàzek Sowiecki, ˝ywo zainteresowany sprawowa-
niem rzàdów w∏aÊnie przez nià. Przeciwko rzeczywistym i urojonym przeciwni-
kom rzucono ca∏e dywizje wojsk wewn´trznych NKWD, a ponadto grupy opera-
cyjne NKWD i kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”.

Przedmiotem ataku sowieckich organów represyjnych na prze∏omie 1944
i 1945 r. w Polsce by∏o przede wszystkim Polskie Paƒstwo Podziemne, postrzega-
ne jako groêny konkurent komunistów. Idàce za frontem formacje policyjne aresz-
towa∏y cz∏onków Delegatury Rzàdu i ˝o∏nierzy Armii Krajowej, a nast´pnie – naj-
cz´Êciej po przejÊciowym osadzeniu albo w wi´zieniu, albo w obozie –
ekspediowa∏y w g∏àb ZSRR. Liczono, ˝e dzi´ki tej metodzie na „placu boju”
o kszta∏t powojennej Polski pozostanà komuniÊci.

Dzia∏ania sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa skierowane przeciwko polskiemu
podziemiu niepodleg∏oÊciowemu z trudnoÊcià poddajà si´ badaniu, na co niejedno-
krotnie zwracali uwag´ historycy. Szczególnie s∏abo znane sà przedsi´wzi´cia ope-
racyjne, nieco lepiej dzia∏ania wojsk NKWD i funkcjonowanie niektórych obozów
w okolicach Warszawy, przede wszystkim specjalnego obozu nr 10 w Rembertowie.

Na potrzeby niniejszego artyku∏u przyj´to, ˝e punkty graniczne okolic War-
szawy stanowià nast´pujàce miejscowoÊci: Niepor´t, Radzymin, Wo∏omin, Miƒsk
Mazowiecki, Karczew, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki i Nowy Dwór Mazowiecki.

W drugiej po∏owie 1944 r. sowieckie dzia∏ania przeciwko polskiemu podzie-
miu niepodleg∏oÊciowemu obj´∏y „wyzwalane” przez Armi´ Czerwonà tereny na
prawym brzegu Wis∏y. Ze szczególnà intensywnoÊcià NKWD operowa∏o w miej-
scowoÊciach po∏o˝onych przy tak zwanej linii otwockiej. 

Sam Otwock zosta∏ zaj´ty przez wojska sowieckie 29 lipca 1944 r. Natychmiast
zainstalowa∏o si´ tam NKWD. Trudno stwierdziç, jak liczne by∏y formacje sowiec-
kiej policji politycznej, które ulokowa∏y si´ w Otwocku. Dost´pne êród∏a sugeru-
jà obecnoÊç wi´kszej liczby oddzia∏ów, wskazujàc kilka odr´bnych budynków,
w których mia∏y stacjonowaç. 
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Wed∏ug niektórych êróde∏ centrala NKWD w Otwocku mieÊci∏a si´ w domu
o nazwie „Villa Alba” przy ul. Reymonta 68/70, nale˝àcym niegdyÊ do prawo-
s∏awnego metropolity Dionizego. W lipcu 1944 r. wi´ziono tu mi´dzy innymi
Tadeusza Sztumberk-Rychtera „˚egot´”, szefa sztabu 27 Wo∏yƒskiej Dywizji AK.
Aresztowany w trakcie przedzierania si´ ze Skrobowa, gdzie zakoƒczy∏a walki je-
go jednostka, do walczàcej stolicy, trafi∏ ostatecznie do obozu w Riazaniu.

NKWD zaj´∏o równie˝ du˝y dom przy ul. Legionów (numer nieznany), gdzie
w piwnicach urzàdzono cele, mieszczàce z regu∏y dziesi´ç osób. Punktem wypa-
dowym dla bli˝ej nieokreÊlonej formacji sowieckiej policji politycznej by∏a rów-
nie˝ leÊniczówka Torfy mi´dzy Otwockiem a Karczewem.

Akcja aresztowaƒ w Êrodowisku otwockiej konspiracji nabra∏a rozmachu
w pierwszej po∏owie sierpnia 1944 r. Autorzy niektórych relacji utrzymujà, ˝e
NKWD dysponowa∏o wczeÊniej sporzàdzonà listà miejscowych cz∏onków Armii
Krajowej, „która przez pierwszych kilka dni by∏a przez nich uzupe∏niana”. Zda-
rza∏y si´ jednak tak˝e przypadki aresztowania akowców na skutek donosu ze
strony tworzàcej si´ w Otwocku Milicji Obywatelskiej. 

Efektem dzia∏alnoÊci NKWD by∏o mi´dzy innymi uwi´zienie w drugiej po∏o-
wie sierpnia 1944 r. Saturnina Racinowskiego, redaktora dziennika IV Rejonu
(Otwock) „Obro˝y” AK – „Dzieƒ Polski”. Po krótkim Êledztwie zosta∏ wywiezio-
ny do obozu w Borowiczach w ZSRR. Aresztowani w Otwocku cz∏onkowie AK
byli przewo˝eni do Anina i tu rozpracowywani (z uwagi na szczup∏oÊç materia∏u
êród∏owego trudno powiedzieç, czy by∏a to powszechna praktyka).

W tej miejscowoÊci, po∏o˝onej równie˝ na linii otwockiej, ale znacznie bli˝ej
Warszawy - jak ujmuje si´ to w jednej z relacji – „mia∏ swà siedzib´ towarzysz
Âwiat∏o”. Jak skàdinàd wiadomo, por. Józef Âwiat∏o by∏ wówczas cz∏onkiem jed-
nej z grup operacyjnych NKWD (najprawdopodobniej praskiej), dowodzonej
przez p∏k Lichaczowa.

Przywiezionych do Anina osadzano w piwnicy lub „bunkrze”. W trakcie prze-
s∏uchaƒ aresztowani byli bici przez oficerów w polskich mundurach. Rozpraco-
wanych, a tak˝e tych, którzy odmawiali sk∏adania wyjaÊnieƒ, odstawiano z po-
wrotem do Otwocka, gdzie kontynuowano badania i maltretowanie wi´êniów.
W grudniu 1944 r. ˝o∏nierzy AK przetrzymywanych w siedzibie NKWD
w Otwocku przy ul. Legionów za∏adowano na samochody ci´˝arowe i wywiezio-
no przez Rembertów i Siedlce do obozu w Soko∏owie Podlaskim. Stàd trafili do
obozu w Stalinogorsku w ZSRR. Sowieckie ∏agry by∏y zresztà przeznaczeniem
wi´kszoÊci otwockich konspiratorów.

èród∏a wymieniajà jeszcze jednà siedzib´ NKWD w Otwocku – will´ „Wanda”
przy ul. KoÊciuszki. Historia tego miejsca, jako siedziby i jednoczeÊnie aresztu
sowieckich organów bezpieczeƒstwa, wià˝e si´ ÊciÊle z naradà cz∏onków polskiej
konspiracji, która odby∏a si´ w Józefowie ko∏o Otwocka w koƒcu paêdziernika
1944 r. W spotkaniu tym udzia∏ wzi´li: pp∏k Antoni ˚urowski „Bober”, komen-
dant Obwodu Praga AK, p∏k Henryk Krajewski „Trzaska”, dowódca 30. Poleskiej
Dywizji AK, mjr Kazimierz Lichodziejewski „Tara”, zast´pca komendanta Obwo-
du Praga AK, kpt. Stanis∏aw Szulc „Kania”, komendant IV Rejonu (Otwock) 
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II Obwodu („Obro˝a”) AK, oraz Witold Bieƒkowski „Kalski”, pracownik Delega-
tury Rzàdu RP na Kraj. Jak wynika z materia∏ów NKWD, wszyscy bioràcy w niej
udzia∏ zostali ujawnieni przez sowieckà agentur´ i aresztowani przez praskà gru-
p´ operacyjnà NKWD.

Pp∏k ˚urowski poda∏ w swych wspomnieniach, ˝e po aresztowaniu 17 listopa-
da 1944 r. w Âwidrze ko∏o Otwocka zosta∏ przewieziony do Anina, stàd zaÊ do Wo-
∏omina na rozmowy z zast´pcà Berii, os∏awionym Iwanem Sierowem, by na koniec
– jak twierdzi, 30 listopada 1944 r. – trafiç do willi „Wanda” w Otwocku. W piwni-
cy tego domu przerobionej na cel´ mieli ju˝ siedzieç uczestnicy narady w Józefo-
wie (˚urowski nie wymieni∏ jedynie Bieƒkowskiego, który zresztà, jak skàdinàd
wiadomo, znalaz∏ si´ w Otwocku znacznie póêniej, bo 10 grudnia tego˝ roku).

Podana przez niego wersja sprzeczna jest z materia∏ami NKWD i innymi êró-
d∏ami, wedle których osoby bioràce udzia∏ w konspiracyjnym spotkaniu w Józe-
fowie zosta∏y aresztowane dopiero 6 grudnia 1944 r. (w tej sytuacji ˚urowski nie
móg∏by spotkaç w piwnicy nikogo). 

Co wi´cej, jedna z ofiar udanej akcji sowieckich organów bezpieczeƒstwa, mia-
nowicie Witold Bieƒkowski, w pisanej przez siebie relacji oskar˝y∏ ˚urowskiego,
˝e ten, przes∏uchiwany przez Sierowa, ujawni∏ szczegó∏y narady w Józefowie, po-
da∏ personalia osób bioràcych w niej udzia∏, a nawet 6 grudnia 1944 r. sprowadzi∏
NKWD do mieszkania Bieƒkowskiego w podwarszawskim Miedzeszynie.

Osadzeni w willi „Wanda” zostali poddani przes∏uchaniom. ˚urowskiego in-
dagowa∏ w nocy z 5 na 6 grudnia oficer NKGB w randze pu∏kownika (p∏k Licha-
czew?). Pyta∏ o struktury konspiracyjne AK, personalia jej cz∏onków, adresy loka-
li konspiracyjnych na Pradze, sk∏ady broni itp. ˚urowski twierdzi w swych
wspomnieniach, ˝e nie poda∏ ˝adnych wartoÊciowych dla NKWD informacji;
albo wprost odmawia∏ udzielenia odpowiedzi, albo operowa∏ nic nie mówiàcymi
ogólnikami. Warto dodaç, ˝e tego dnia w willi „Wanda” pojawili si´ por. Józef
Âwiat∏o oraz p∏k Grzegorz Korczyƒski, najwyraêniej majàcy jakiÊ zwiàzek z pro-
wadzonà przez NKWD akcjà. Badaniom poddano tak˝e p∏k. Krajewskiego, który
– jak utrzymuje Bieƒkowski – po bardzo ci´˝kim przes∏uchaniu, gdy po∏amano
mu ˝ebra, za∏ama∏ si´ i ujawni∏ szczegó∏y narady w Józefowie. Trudno stwierdziç,
co naprawd´ dzia∏o si´ w Êledztwie. W ka˝dym razie z raportów NKWD jedno-
znacznie wynika, ˝e wyczerpujàce zeznania na temat pechowej narady z∏o˝yli nie
tylko oskar˝ani o to przez Bieƒkowskiego ˚urowski i Krajewski, ale i sam autor
oskar˝enia. 16 grudnia 1944 r. wi´êniowie willi „Wanda” zostali przewiezieni do
siedziby NKWD w Lublinie (przy ul. Szopena 18).

16 sierpnia 1944 r. we wsi Siwianka ko∏o Otwocka skoncentrowa∏a si´ zdà˝ajà-
ca ze wschodu na pomoc walczàcej Warszawie 30 Dywizja Piechoty AK. Dowódz-
two jednostki podj´∏o rozmowy ze stronà sowieckà, proponujàc utworzenie z cz´-
Êci ˝o∏nierzy oddzia∏u szturmowego, który mia∏ byç u˝yty do walk o Prag´ lub
przyczó∏ek sandomierski. 19 sierpnia oddzia∏ ten zosta∏ przewieziony do miejsco-
woÊci D´be Wielkie i tu pod groêbà u˝ycia broni (mi´dzy innymi czo∏gów) roz-
brojony. Oficerów aresztowano i wywieziono do wi´zieƒ i ∏agrów w ZSRR, ˝o∏-
nierze zaÊ trafili do obozu na Majdanku.
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Co najmniej od 15 paêdziernika 1944 r. w Otwocku funkcjonowa∏ obóz NKWD
– Punkt Przyj´ç Jeƒców Wojennych przy 1 Froncie Bia∏oruskim. Obóz w Otwoc-
ku, wed∏ug dokumentu NKWD z 1 lutego 1945 r., mia∏ numer 11 i obs∏ugiwa∏ „RO
i Smiersz”. Z materia∏ów relacyjnych wynika, ˝e odbywa∏y si´ w nim przes∏ucha-
nia po∏àczone z biciem. WÊród wi´êniów PPJW w Otwocku byli ˝o∏nierze AK.

Dzia∏ania represyjne prowadzone przez NKWD nie omin´∏y sàsiadujàcego
z Otwockiem Karczewa. W sierpniu i wrzeÊniu 1944 r. aresztowano miejscowych
cz∏onków AK, a ponadto komendanta Batalionów Ch∏opskich w gminie Karczew
– Jana Trzaskowskiego „Ralfa”. Zatrzymywanych w Karczewie osadzano przej-
Êciowo w leÊniczówce Torfy, a nast´pnie ekspediowano do obozów w ZSRR.

W Celestynowie, najbardziej odleg∏ej od Warszawy miejscowoÊci na linii
otwockiej, którà uwzgl´dniamy w niniejszym artykule, represje spad∏y na ˝o∏nie-
rzy Armii Krajowej we wrzeÊniu 1944 r. Aresztowanych wówczas pi´ciu cz∏on-
ków AK wywieziono do Sobolewa i tam poddano przes∏uchaniom.

Koƒczàc omawianie dzia∏aƒ NKWD na linii otwockiej w 1944 r., musimy po-
wróciç jeszcze raz do Anina, wspomnianego dotychczas jedynie w kontekÊcie lo-
sów otwockich akowców. Bli˝sze, choç w sumie skromne dane o tej miejscowoÊci,
jako terenie dzia∏ania NKWD, poda∏ pp∏k Antoni ˚urowski w swoich wspomnie-
niach. Po aresztowaniu zosta∏ on dostarczony do Anina, gdzie najpierw odby∏ roz-
mow´ z gen. Karolem Âwierczewskim. Ten poinformowa∏ go, ˝e „ju˝ jest w r´-
kach NKWD, wi´c dalsze post´powanie z panem b´d´ musia∏ im przekazaç”.
Zapowiedzia∏ te˝, ˝e zostanie oddany do dyspozycji szefa NKWD Sierowa, który
ma swojà kwater´ w Wo∏ominie. Po zakoƒczeniu rozmowy ze Âwierczewskim
˚urowski zosta∏ osadzony w piwnicy bli˝ej nieokreÊlonej willi w Aninie. Jak
stwierdzi∏, budynek by∏ nadzorowany przez „oficera sowieckiego”, a w sàsied-
nich piwnicach siedzieli aresztowani ˝o∏nierze Obwodu Praga AK. Nast´pnego
dnia po ˚urowskiego przyby∏o dwóch ˝o∏nierzy NKWD, którzy – zgodnie z za-
powiedzià Âwierczewskiego – zawieêli go do siedziby Sierowa w Wo∏ominie.

Z kolei z relacji Witolda Bieƒkowskiego wynika, ˝e po aresztowaniu przez
NKWD zosta∏ przetransportowany w∏aÊnie do Anina, gdzie od 6 do 10 grudnia
1944 r. prowadzono przeciwko niemu Êledztwo „pod osobistym kierownictwem
Sierowa”.

W drugiej po∏owie 1944 r. NKWD zaznaczy∏o tak˝e swojà obecnoÊç na terenach
po∏o˝onych na pó∏noc od linii otwockiej: w Miƒsku Mazowieckim i okolicach. 

6 sierpnia 1944 r. w majàtku Niedzia∏ka (5 km na pó∏nocny wschód od Miƒ-
ska), w kwaterze gen. Popowa (dowodzàcego sowieckimi oddzia∏ami w tym rejo-
nie) aresztowano zaproszonego na „rozmowy” komendanta Podokr´gu Wschod-
niego Obszaru Warszawskiego AK „Bia∏owie˝a”, p∏k. Henryka Suszczyƒskiego
wraz z towarzyszàcymi mu siedemnastoma oficerami. Wywieziono ich na Majda-
nek, potem zaÊ do obozów w ZSRR. Podobny los spotka∏ pozosta∏ych ˝o∏nierzy
podokr´gu, skoncentrowanych po akcji „Burza” we wsi Niedzia∏ka.

Jak wynika z depeszy pp∏k. Lucjana Szymaƒskiego „Janczara”, komendanta
Podokr´gu Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK „Bia∏owie˝y” z 7 grudnia
1944 r., NKWD dokona∏o nalotu na radiostacj´ podokr´gu dzia∏ajàcà w Miƒsku
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i aresztowa∏o szefa ∏àcznoÊci podokr´gu „Dank´” (mjr. Wiktora Maçkowiaka)
oraz dwóch ˝o∏nierzy os∏ony. W walce, która si´ wywiàza∏a, dwaj telegrafiÊci
zbiegli, zabijajàc trzech funkcjonariuszy NKWD. W nast´pnej depeszy, wys∏anej
16 grudnia 1944 r., „Janczar” donosi∏, ˝e 12 grudnia z ràk NKWD zginà∏ „Lubicz”,
szef przerzutu powietrznego „Bia∏owie˝y”.

W le˝àcym na zachód od Miƒska (przy linii kolejowej Miƒsk–Warszawa) Hali-
nowie represje NKWD obj´∏y IV kompani´ Rejon D´by AK (763. pluton). Z kilku
znanych przypadków aresztowania ˝o∏nierzy tej jednostki przez NKWD wynika,
˝e niektórzy z nich byli przewo˝eni do Otwocka.

Z kolei w Ceg∏owie, co najmniej od paêdziernika 1944 r. w budynku gminy ist-
nia∏ areszt NKWD, w którym przetrzymywano osoby aresztowane w okolicy
(mi´dzy innymi w Tyborowie). Odbywa∏y si´ tu wst´pne przes∏uchania, w trak-
cie których indagowano w sprawie przynale˝noÊci do AK, ˝àdano te˝ ujawnienia
miejsc przechowywania broni. Na prze∏omie paêdziernika i listopada 1944 r. gru-
p´ wi´êniów przewieziono z aresztu w Ceg∏owie do Wo∏omina celem osàdzenia.

NajwczeÊniejsze informacje o dzia∏aniach NKWD w Wo∏ominie pochodzà
z koƒca sierpnia 1944 r. W tym czasie w budynku miejscowej szko∏y przetrzymy-
wano kilkuset aresztowanych (mi´dzy innymi na Targówku), których po kilku
dniach wywieziono do obozu w Soko∏owie Podlaskim. W póêniejszym okresie
(paêdziernik 1944 r.) w szkole nadal wi´ziono aresztowanych zarówno w samym
Wo∏ominie, jak i pobliskich miejscowoÊciach (Miƒsk Mazowiecki, Ceg∏ów) ˝o∏nie-
rzy AK i cz∏onków Szarych Szeregów; byli oni przetrzymywani tak˝e w ziemian-
kach, piwnicach, barakach i do∏ach. Wa˝nà przyczynà koncentrowania polskich
patriotów w Wo∏ominie by∏ fakt, ˝e w∏aÊnie tu, w budynku przy ul. Piaskowej 17,
dzia∏a∏ Trybuna∏ Wojskowy. Sàdzono ich na podstawie kodeksu karnego RFSSR
(z os∏awionego artyku∏u 58), zarzucajàc mi´dzy innymi nielegalne posiadanie bro-
ni i radiostacji, kontakty z rzàdem londyƒskim itp. Rozprawy odbywa∏y si´, trud-
no stwierdziç – z zasady czy tylko sporadycznie – w sali kina w Wo∏ominie. Nie-
kiedy w charakterze t∏umacza na takich rozprawach wyst´powa∏ por. Âwiat∏o.

Losy skazanych znane sà jedynie fragmentarycznie. Niektórych wywieziono
przez BrzeÊç do systemu obozowego Wiat∏ag na Uralu, innych, jak wynika z rela-
cji, rozstrzeliwano na miejscu.

Nie tylko latem, ale tak˝e jesienià Wo∏omin traktowany by∏ jako punkt tranzy-
towy dla aresztowanych (jak si´ wydaje, g∏ównie w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci
opisywanego obszaru) w drodze do obozu w Soko∏owie Podlaskim. Przyk∏ado-
wo: 10 listopada 1944 r. przywieziono tu z Niepor´tu grup´ dwudziestu wi´êniów
NKWD, wÊród których byli mjr WP dr Tadeusz Frydrychowicz (chirurg) oraz por.
dr Sergiusz Hornowski (lekarz wojskowy).

Warunki, w których przetrzymywano wi´êniów w Wo∏ominie, brutalne prze-
s∏uchania, tudzie˝ sta∏e zagro˝enie Êmiercià, sk∏ania∏y do ucieczek. Znany jest przy-
padek zastrzelenia podczas próby ucieczki plut. Adama Biechoƒskiego „Ogoƒczy-
ka”, dowódcy 2 kompanii 1 batalionu I Rejonu Legionowo Obwodu „Obro˝a” AK.

W Wo∏ominie – nie wiadomo, jak d∏ugo, na pewno w drugiej po∏owie listopa-
da 1944 r. – mia∏ swojà kwater´ (lub jednà z kwater) Iwan Sierow. By∏a zlokalizo-
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wana w willi, albo te˝, wed∏ug przypuszczeƒ, w miejscowej szkole (na górze znaj-
dowa∏a si´ du˝a sala). 

18 listopada 1944 r. do siedziby Sierowa przywieziono trzech aresztowanych
˝o∏nierzy AK: znanego ju˝ pp∏k. Antoniego ˚urowskiego, jednego z cz∏onków ka-
dry dowódczej 27 Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty AK oraz bli˝ej nieznanego ˝o∏nie-
rza z 30 Poleskiej Dywizji AK. Sierow, urz´dujàcy we wspomnianej wielkiej sali,
przyjà∏ ich bardzo uprzejmie. Nast´pnie do pomieszczenia wkroczy∏o kilku
sowieckich oficerów, por. Józef Âwiat∏o oraz wspó∏pracownik tego ostatniego –
Korzeniowski. W czasie przes∏uchania pytano mi´dzy innymi o kontakty z gene-
ra∏ami Leopoldem Okulickim i Tadeuszem „Borem” – Komorowskim. JakiÊ czas
potem dosz∏o do kolejnego spotkania wspomnianych akowców z Sierowem na
obiedzie. Dalsze losy pp∏k. ˚urowskiego, przewiezionego nast´pnie z Wo∏omina
do Otwocka, zosta∏y ju˝ opisane.

W Markach, po∏o˝onych na linii kolejowej wiodàcej do Wo∏omina (bli˝ej War-
szawy), NKWD wi´zi∏o aresztowanych (mi´dzy innymi na Targówku) od sierp-
nia 1944 r. Miejscem przetrzymywania uwi´zionych by∏ bunkier w lesie. Niektó-
rych aresztantów w koƒcu sierpnia odprowadzono stàd pod konwojem do
Wo∏omina. W samych Markach 6 listopada 1944 r. NKWD aresztowa∏o wspo-
mnianego ju˝ por. Sergiusza Hornowskiego „Adama”, szefa s∏u˝by zdrowia II Re-
jonu – Marki Obwodu „Obro˝a”. Wywieziony do obozu w Borowiczach, powró-
ci∏ do kraju w sierpniu 1947 r. Z kolei w koƒcu roku zosta∏ aresztowany dowódca
II Rejonu – mjr Henryk Okinczyc „Bill”. Przetransportowany do wi´zienia w Mos-
kwie, zmar∏ tam 2 kwietnia 1945 r.

Sowieckie dzia∏ania przeciwko polskiemu podziemiu na prawym brzegu Wis-
∏y w 1944 r. obj´∏y jeszcze trzy miejscowoÊci, które le˝a∏y na pó∏noc od Warszawy:
Niepor´t, Legionowo i Radzymin. Ju˝ na poczàtku sierpnia 1944 r. do Niepor´tu
przyby∏a grupa operacyjna sowieckiego kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”.
Dowódcà tej formacji, sk∏adajàcej si´ z kilku oficerów (mi´dzy innymi mjr Pietrow
i kpt. Szachawcow) oraz kilkunastu ˝o∏nierzy, by∏ p∏k Szkarin.

Z uwagi na zniszczenie Niepor´tu Sowieci kwaterowali w ziemiankach.
Równie˝ w ziemiankach trzymano – w bieliênie i pod stra˝à – aresztowanych
cz∏onków AK. Ci ostatni byli brutalnie przes∏uchiwani w wi´kszej ziemiance,
okreÊlanej mianem „sto∏ówki”. Po zakoƒczeniu przes∏uchaƒ wi´êniów najpraw-
dopodobniej odsy∏ano do obozu w Rembertowie.

Wi´cej informacji mamy o grupie oko∏o dwudziestu osób, aresztowanych na
poczàtku listopada 1944 r. przez NKWD na Pradze (wÊród nich byli mi´dzy inny-
mi: pracownik szpitala przyfrontowego przy ul. Kowelskiej 1 – dr Kazimierz Gór-
ski, a ponadto dr W∏adys∏aw Kosiƒski, dr Marian Zieliƒski i dr Józef Dzi´cio∏ow-
ski oraz pracownik Szpitala Kolejowego przy ul. Brzeskiej – dr Henryk Pastwa).
Grupa ta zosta∏a 7/8 listopada przewieziona samochodem ci´˝arowym z Pragi do
Niepor´tu i umieszczona we wspomnianych do∏ach.

Do 10 listopada przes∏uchiwano aresztowanych, usi∏ujàc wymusiç przyznanie
si´ do przynale˝noÊci do AK, ujawnienie struktur AK i stosunku do ZSRR. Potem
wi´êniów przewieziono przez Wo∏omin do obozu w Soko∏owie Podlaskim.



- 8 -

Legionowo zosta∏o „wyzwolone” 28 paêdziernika 1944 r. Jeszcze w koƒcu tego
miesiàca NKWD zainstalowa∏o si´ tutaj w „domu Schillinga”, jednoczeÊnie urzà-
dzajàc w jego piwnicach areszt. W celach lokowano – po wst´pnych przes∏ucha-
niach – ˝o∏nierzy AK lub zatrzymanych, którym przynale˝noÊç do AK przypisy-
wano. 

W przypadku Legionowa mo˝na stwierdziç, jakie by∏o êród∏o wiedzy NKWD
o sk∏adzie osobowym polskiej konspiracji niepodleg∏oÊciowej w okolicach Warsza-
wy. Oto legionowskich akowców wskazywaç mieli funkcjonariuszom NKWD
miejscowi cz∏onkowie PPR (w êród∏ach wymieniany jest z nazwiska sekretarz PPR
w Legionowie Kahl). Innym êród∏em informacji NKWD okaza∏ si´ by∏y ˝o∏nierz
Rejonu I „Obro˝y” Zygmunt Winiarski „Zygfryd”, który sporzàdzi∏ i przekaza∏
NKWD list´ znanych mu ˝o∏nierzy AK. WÊród uwi´zionych znalaz∏ si´ ppor.
Edward Dietrich „Ralf”, adiutant dowódcy I Rejonu.

W Radzyminie NKWD obra∏o sobie za siedzib´ gmach komendy miasta.
W paêdzierniku 1944 r. przetrzymywano tam oko∏o dwudziestu aresztowanych,
których na miejscu przes∏uchiwano. Funkcjonariusze przeprowadzali aresztowa-
nia na podstawie gotowych list. Uwi´zionym zarzucano przynale˝noÊç do AK.
Wspomnianà grup´ jeszcze w paêdzierniku 1944 r. przetransportowano do T∏usz-
cza. Tu znaleêli si´ w „olbrzymiej murowanej hali z okratowanymi oknami”. Spa-
li na betonie, na który narzucono s∏om´. ¸àcznie mia∏o si´ tam znajdowaç 250 osób.
1 listopada 1944 r. wi´êniowie zostali przewiezieni z T∏uszcza do obozu w Soko∏o-
wie Podlaskim.

Zaj´cie w styczniu 1945 r. przez Armi´ Czerwonà Warszawy wraz z okoliczny-
mi miejscowoÊciami po∏o˝onymi na lewym brzegu Wis∏y da∏o nowy impuls dzia-
∏aniom NKWD. Sowieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa stan´∏y przed niepowtarzalnà
szansà rozbicia centrum polskiej konspiracji, które po upadku powstania przenio-
s∏o si´ poza zrujnowanà stolic´, g∏ównie do miasteczek ulokowanych wzd∏u˝ linii
kolejowej Warszawa–Pruszków–Grodzisk Mazowiecki. Ju˝ w styczniu 1945 r. za-
cz´∏y do nich Êciàgaç formacje NKWD.

W „wyzwolonym” 17 stycznia 1945 r. Milanówku natychmiast zainstalowa∏o
si´ NKWD, obierajàc na swojà siedzib´ will´ „Janotka” przy ul. Zacisznej 8.
W piwnicach zorganizowano areszt, w którym osadzano cz∏onków podziemia za-
trzymanych w tej miejscowoÊci. 

Technika aresztowaƒ by∏a nast´pujàca: w nocy ˝o∏nierze NKWD otaczali dom
b´dàcy celem akcji i na podstawie listy dokonywali wst´pnych aresztowaƒ. Je˝eli
jakiejÊ osoby umieszczonej na liÊcie nie zastali, zak∏adali w domu „kocio∏”. W za-
stawionej pu∏apce czekali na ofiar´ nawet kilka tygodni. ¸àcznie w Milanówku
NKWD za∏o˝y∏o trzydzieÊci „kot∏ów”. W omawianej miejscowoÊci zostali areszto-
wani m. in.: Boles∏aw Biega, dzia∏acz Stronnictwa Pracy (na poczàtku marca 1945
r.), pp∏k Zygmunt Marszewski, p. o. komendant Obszaru Warszawa AK z siedzi-
bà w Milanówku (zatrzyma∏a go w lutym 1945 r. warszawska grupa operacyjna
NKWD, odpowiedzialna zapewne i za inne aresztowania w tej miejscowoÊci), por.
Ryszard Csaky „Raczyƒski”, z zawodu s´dzia, dowódca 52. plutonu AK w Mila-
nówku, por. Jerzy Csaky „Aleksander”, zast´pca dowódcy 52. plutonu, por. Stefan
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Heller „Sokolicz”, komendant OÊrodka AK w Milanówku, oraz Teresa Minkie-
wicz, ˝ona W∏adys∏awa Minkiewicza, zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Ogólnego
Departamentu Spraw Zagranicznych Delegatury Rzàdu (przebywa∏ wówczas
w Milanówku, ale – w por´ ostrze˝ony o „kotle” – uniknà∏ aresztowania)

Aresztowanych w Milanówku przetrzymywano we wspomnianej willi albo te˝
przewo˝ono do innych wi´zieƒ; najcz´Êciej do wi´zienia przy ul. Strzeleckiej, do
aresztów we W∏ochach, Pruszkowie lub Grodzisku Mazowieckim. Cz´Êç – nie jest
jasne, czy bezpoÊrednio, czy via wymienione wi´zienia – trafi∏a do obozu w Rem-
bertowie.

Skala zatrzymaƒ przeprowadzonych przez NKWD w Êrodowisku polskiej kon-
spiracji w Brwinowie nie jest dok∏adnie znana. 8 marca 1945 r. aresztowano tu gru-
p´ dzia∏aczy Stronnictwa Narodowego, wÊród nich Augusta Micha∏owskiego.
10 kwietnia 1945 r. NKWD uwi´zi∏o przebywajàcego w okolicach Pruszkowa ppor.
Boles∏awa Grafa „S∏awa”, by∏ego szefa kontrwywiadu Obwodu „Obro˝a” AK,
oraz jego adiutanta, pchor. Olgierda Bujwida. WczeÊniej, w styczniu 1945 r., Graf
otrzyma∏ od gen. Leopolda Okulickiego polecenie utworzenia Êcis∏ego sztabu
Okr´gu Warszawskiego organizacji „Nie”. Po krótkim Êledztwie (Bujwida przes∏u-
chiwano w areszcie NKWD we W∏ochach) obu wywieziono do obozu w Rember-
towie.

Dzia∏ania NKWD prowadzone na lewym brzegu Wis∏y nie omin´∏y Piaseczna
i okolic. Aresztowanych w Piasecznie osadzano w miejscowej siedzibie NKWD; jej
adresu nie uda∏o si´ ustaliç. Po przes∏uchaniach byli oni przewo˝eni do wi´zienia
NKWD przy ul. Strzeleckiej. 6 kwietnia 1945 r. w Piasecznie zosta∏ aresztowany
Jerzy Skorupski, oficer Narodowych Si∏ Zbrojnych (Samodzielny Batalion im.
Bryg.[adiera] Cz.[es∏awa] Màczyƒskiego). Póênà wiosnà 1945 r. do le˝àcego nie-
opodal Piaseczna Skolimowa przyby∏a jednostka NKWD operujàca dotychczas w
Niepor´cie i zainstalowa∏a si´ w bli˝ej nieokreÊlonej willi. W piwnicach budynku
osadzano osoby aresztowane. Jak wynika z informacji wywiadowczych polskiego
podziemia, ju˝ wczeÊniej (styczeƒ 1945 r.) w Skolimowie dzia∏a∏o NKWD: W gmi-
nie Skolimów NKWD przysz∏o aresztowaç kierownika szko∏y, który jednak na skutek
ostrze˝enia uciek∏.

W samej Warszawie centralne miejsce zajmowa∏a siedziba NKWD i jednocze-
Ênie wi´zienie przy ulicy Strzeleckiej 8 (róg Ârodkowej). Pierwsze wzmianki doty-
czàce tego miejsca pochodzà ze stycznia 1945 r., jednak naprawd´ liczne datujà si´
jednak dopiero na marzec tego roku. Powszechnie wiadomo, ˝e w budynku na
Strzeleckiej urz´dowa∏ komisarz Sierow. Tu mia∏a te˝ siedzib´ grupa operacyjna
p∏k. Paw∏a Michaj∏owa, najprawdopodobniej to˝sama z warszawskà grupà opera-
cyjnà, o której wspominano przy okazji omawiania aresztowaƒ w Milanówku.

Wed∏ug Âwiat∏y, przydzielonego do grupy p∏k. Michaj∏owa, formacja ta, dzia-
∏ajàca w województwie warszawskim, przeprowadza∏a operacj´ „Bia∏owie˝a”, po-
legajàcà na „rozbrojeniu terenu”, czyli aresztowaniu „elementów reakcyjnych”,
g∏ównie ukrywajàcych si´ ˝o∏nierzy AK i BCh, a tak˝e ludnoÊci cywilnej.

Wi´zienie przy Strzeleckiej zyska∏o s∏aw´ ponurej katowni. Stosowano tu wy-
rafinowane tortury: Êciskanie g∏owy, powolne zrywanie paznokci, wrzynajàce si´
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w r´ce kajdanki, nie mówiàc ju˝ o „zwyk∏ym” biciu kijami. Drastyczny opis zn´-
cania si´ nad wi´êniami dotyczàcy – wed∏ug wszelkiego prawdopodobieƒstwa –
tego w∏aÊnie wi´zienia zawiera meldunek komendanta Obwodu Miƒsk Mazo-
wiecki AK kpt. Walentego Sudy z 25 czerwca 1945 r.: 

Por. Borowski uwolniony z obozu [w Rembertowie – S. K.] podaje sposób badaƒ na Pra-
dze. Badany stoi nago w piwnicy po kolana w wodzie. Przystawia si´ mu w odleg∏oÊci 3 cm
od oka pr´t ˝elazny ostro zakoƒczony, by si´ nie schyla∏, i bije pr´tami metalowymi owini´-
tymi drutem po karku, plecach, nogach a˝ do utraty przytomnoÊci.

Wi´êniów przetrzymywano w ciemnych, wilgotnych piwnicach (ogó∏em mia∏o
byç ich pi´tnaÊcie), karmiàc raz dziennie i nie dostarczajàc nawet wystarczajàcej
iloÊci wody do picia. 

Wydaje si´, ˝e na Strzeleckà trafiali wi´êniowie, których NKWD po aresztowaniu
(i ewentualnie wst´pnych przes∏uchaniach prowadzonych w pomniejszych aresz-
tach) nie wysy∏a∏o od razu do obozów, lecz z uwagi na wartoÊç „operacyjnà” uzna-
∏o za stosowne poddaç gruntowniejszej „obróbce”. Dopiero potem wysy∏ano stàd
wi´êniów dalej, najcz´Êciej do obozu w Rembertowie. Przez wi´zienie NKWD na
Strzeleckiej przesz∏o wielu ˝o∏nierzy polskiej konspiracji; wspominamy o nich w tek-
Êcie, poÊwi´conym dzia∏alnoÊci NKWD w podwarszawskich W∏ochach. Niektóre
êród∏a z epoki mówià o egzekucjach dokonywanych w wi´zieniu na Strzeleckiej: 

W wi´zieniu przy ul. Strzeleckiej codziennie dokonywane sà egzekucje na cz∏onkach
AK. Skazaƒców wiesza si´ lub rozstrzeliwuje w specjalnej piwnicy zwanej »katownià«.
Funkcj´ kata pe∏ni niejaki Falkensztajn. 

P∏k Piotr Ko˝uszko P∏k Anatol Charchota
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W Warszawie na Strzeleckiej codziennie od 3 tygodni dokonywane sà egzekucje na
cz∏onkach AK. O godzinie 3 rano wiesza si´ 7–8 skazaƒców. Niezale˝nie od tego, tylu˝
wi´êniów rozstrzeliwuje si´ w piwnicach. Przed Êmiercià stosowane sà najpotworniejsze
tortury. Wyrok wykonuje osobiÊcie ˚yd Falkensztajn – cywilny funkcjonariusz NKWD.

Jak wynika z raportów polskiego podziemia z po∏owy sierpnia 1945 r., w tym
czasie wi´zienie przy ul. Strzeleckiej w coraz mniejszym stopniu wykorzystywano
jako miejsce przetrzymywania polskich patriotów. Ich miejsce zaj´li dezerterzy
z Armii Czerwonej i inni „przest´pcy” – Rosjanie. Kilku Polaków, którzy jeszcze
tam zostali, zamierzano przenieÊç do aresztu UB przy ul. Karowej. Dom przy 
ul. Strzeleckiej 8 pozosta∏ jednak w gestii NKWD. Jeszcze w grudniu 1945 r., jak
wynika z materia∏ów sowieckiej policji politycznej, mia∏ tu swà siedzib´ doradca
Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa w Warszawie – pp∏k Bobczenko – i jego
podkomendni.

Inne placówki NKWD w Warszawie opisywane sà w materiale êród∏owym
w sposób wysoce enigmatyczny. Z dost´pnych êróde∏ wynika, ˝e od stycznia
1945 r. przy ul. G´siej funkcjonowa∏ obóz NKWD („G´siówka”). W straszliwych
warunkach przetrzymywano tu ˝o∏nierzy Armii Krajowej, a ponadto jeƒców nie-
mieckich i innych „przest´pców”. Sà wzmianki o egzekucjach w tym obozie:

W Warszawie na ul. G´siej odbywajà si´ systematycznie likwidacje cz∏onków AK przez
NKWD. 

Wspomniany obóz najprawdopodobniej nie dzia∏a∏ d∏ugo. Ju˝ w drugiej po∏o-
wie 1945 r. przy ul. G´siej za∏o˝ono nowy obóz pracy przymusowej, nale˝àcy do
Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego.

W maju 1945 r. w domu przy ul. Wilczej 29 mia∏a byç utworzona nowa, tajna
placówka NKWD. Jej sk∏ad stanowi∏o kilkanaÊcie osób – jak zaznaczono – Rosjan
i ˚ydów. Funkcjonariusze tej placówki mieli poruszaç si´ po cywilnemu. Niestety,
brak jakichkolwiek informacji o konkretnych przejawach dzia∏alnoÊci NKWD
z Wilczej.

W czerwcu 1945 r. odnotowano, ˝e NKWD zajmuje will´ przy ul. Pogonow-
skiego 12 na ˚oliborzu. W piwnicy tej willi trzymani byli wi´êniowie. èród∏a nie
przynoszà ˝adnych bli˝szych wiadomoÊci o uwi´zionych.

W lipcu tego˝ roku obserwowano innà form´ dzia∏alnoÊci sowieckiej policji po-
litycznej – konwojowanie wi´êniów. Np. 9 lipca na Dworzec Zachodni przyby∏
transport wi´êniów z Zamku Lubelskiego, przewo˝onych do wi´zienia we Wron-
kach. Wyjàtkowo funkcjonariusze NKWD pozwolili podaç konwojowanym wod´.

Trzy dni potem mia∏o miejsce wydarzenie, dramatycznie opisane w jednym
z raportów podziemia: 

12 VII Warszawa. Ok[o∏o] godziny] 17-ej Al[ejami] Jerozolimskimi prowadzi∏o sow[iec-
kie] mundurowe NKWD grup´ ok [o∏o] 300–350 m´˝czyzn, cz´Êç w mundurach,
a w∏aÊciwie cz´Êciach mundurów polskich. Wo∏ali zupe∏nie otwarcie: »jesteÊmy z AK«,
»wywo˝à nas´«, »chleba«. Krzyczeli nazwiska i adresy. NKWD nie reagowa∏o na ich krzy-
ki, nie pozwalajàc tylko na zbli˝anie si´. Rzuconego chleba nie odbierano. Grupa przesz∏a
w kierunku dworca. Reakcja przechodniów b[ardzo] ˝ywa. Podniecenie, p∏acz kobiet. Sze-
reg ludzi posz∏o za grupà eskortowanych.
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Zaj´cie Warszawy w 1945 r. i zwiàzane z tym przeniesienie dzia∏aƒ NKWD na
lewy brzeg Wis∏y nie oznacza∏o, ˝e tereny prawobrze˝ne znik∏y z pola widzenia
sowieckiej policji politycznej. Przeciwnie, kontynuowano tam akcj´ likwidacji pol-
skiego podziemia rozpocz´tà w roku poprzednim. Przekonuje o tym raport Siero-
wa z 24 marca 1945 r., zawierajàcy informacj´ o aresztowaniu 21 marca w miesz-
kaniu konspiracyjnym na Pradze w czasie tajnej narady nast´pujàcych cz∏onków
kierownictwa Lubelskiego Okr´gu AK:

– p∏k. Franciszka Zanowskiego (p∏k Franciszek ˚ak, „Wir”, „Zuzia”, komen-
dant Lubelskiego Okr´gu AK);

– mjr. Jana Kucharczyka (mjr Jan Kucharczak, „Andrzej”, „Kazimierz”, „Ste-
fan”, szef sztabu Lubelskiego Okr´gu AK);

– kpt. W∏adys∏awa Kosteckiego (pp∏k W∏adys∏aw Leonidas Zalewski vel W∏a-
dys∏aw Kostecki, „Dàb”, Nowina”, „LeÊnik”, komendant Lubelskiego Inspektora-
tu AK);

– pp∏k. Zygmunta Henryka (mjr Zygmunt ˚ebracki-˚y∏ka, „Czarny”, „Zelan”,
„˚eliwa”, komendant Pu∏awskiego Inspektoratu AK);

– mjr. Emila Borowika (kpt. Antoni Pstrocki vel Janusz Pruszkowski vel Janusz
Pruszanowski, „Wac∏aw”, komendant Zamojskiego Inspektoratu AK);

– Wawrzyƒca Pawlickiego (por. czasu wojny W∏adys∏aw Wawrzyniec Pawlic-
ki, „Zych”, kasjer Lubelskiego Okr´gu AK).

Skàdinàd wiadomo, ˝e odprawa zwo∏ana przez p∏k. ˚aka, który po akcji „Bu-
rza” odtwarza∏ porwane wi´zi akowskiej konspiracji, mia∏a na celu okreÊlenie sta-
nowiska wobec rozkazu rozwiàzujàcego AK. W raporcie nie podaje si´ miejsca
osadzenia uwi´zionych. W dalszej cz´Êci Sierow donosi∏, ˝e przy aresztowanych
skonfiskowano dokumenty dowodzàce ich dzia∏alnoÊci skierowanej przeciwko
Rzàdowi Tymczasowemu, w tym list´ funkcjonariuszy MBP podlegajàcych likwi-
dacji. Wspomniany raport informuje dalej, ˝e na wst´pnych przes∏uchaniach
aresztowani zaprzeczali przynale˝noÊci do AK, twierdzàc, ˝e sà pracownikami
PCK (wi´kszoÊç z nich nosi∏a na r´kawach przepaski ze znakiem czerwonego
krzy˝a). Zostali jednak „zdemaskowani” i zeznali, ˝e narada odby∏a si´ na rozkaz
komendanta Lubelskiego Okr´gu AK w celu otrzymania nowych wytycznych do
pracy. Wytyczne te, jak wynika z przywo∏ywanych w raporcie zeznaƒ p∏k. ˚aka,
wzywa∏y mi´dzy innymi do propagandy skierowanej przeciwko Rzàdowi Tym-
czasowemu i zwalczania UB, MO, PPR i NKWD.

Wiadomo, ˝e ˚ak i Kucharczak po aresztowaniu zostali przewiezieni do wi´-
zienia na Zamku Lubelskim (nie uda∏o si´ ustaliç, czy wczeÊniej byli wi´zieni
w Warszawie lub okolicach). Zauwa˝my tu, ˝e najprawdopodobniej fakt, i˝ za-
trzymani u˝ywali opasek Czerwonego Krzy˝a, sta∏ si´ przyczynà aresztowaƒ
w Êrodowisku pracowników tej organizacji w Warszawie; uwi´ziony i osadzony
w obozie w Rembertowie zosta∏ mi´dzy innymi Alfred Lewandowski, pe∏nomoc-
nik Zarzàdu G∏ównego PCK w Okr´gu Warszawskim.

Kolejny „sukces” w zakresie zwalczaniu polskiego podziemia niepodleg∏oÊcio-
wego na Pradze odnotowano mi´dzy 1 a 5 lipca 1945 r., kiedy to „specgrupa”



2 pu∏ku wojsk pogranicznych 64 Dywizji Strzeleckiej WW NKWD aresztowa∏a
znanego dzia∏acza Stronnictwa Narodowego, pchor. Józefa Czerniewskiego „Rafa-
∏a” oraz Zygmunta Sztakowskiego i dwóch ∏àczników.

Z kolei 9 lipca w Celestynowie ˝o∏nierze tego samego pu∏ku, wspierani przez
funkcjonariuszy UB, aresztowali czteroosobowà grup´, na której czele sta∏ Julian
Bort „Róg”. 

Dalsze dzia∏ania jednostek 64 Dywizji Wojsk Wewn´trznych NKWD doprowa-
dzi∏y, jak wynika z jej raportów, do zlikwidowania kolejnych „band AK” w okoli-
cach Warszawy. Do 1 wrzeÊnia 1945 r. dokonano cz´Êciowej likwidacji dzia∏ajàcej
w Otwocku pi´tnastoosobowej grupy Michalskiego. W efekcie dalszych dzia∏aƒ
przeprowadzono te˝ aresztowania wÊród cz∏onków istniejàcej we wsi Niegub
w powiecie Radzymin trzydziestoosobowej grupy Micha∏a Tryca (pozostali mieli
zaniechaç walki i przejÊç do konspiracji). Ponadto ca∏kowicie zlikwidowano pi´-
cioosobowà „band´” „Groszka” w Michalinie i przystàpiono do agenturalnego
rozpracowywania liczàcej trzydzieÊci osób „bandy AK” w Brwinowie.

W po∏owie 1945 r. w Warszawie dzia∏a∏a grupa operacyjna sowieckiego dorad-
cy przy MBP, gen. Niko∏aja Seliwanowskiego. 16 sierpnia bli˝ej nieokreÊlonà licz-
b´ aresztowanych przez t´ formacj´ wys∏ano pod konwojem 2 pu∏ku wojsk pogra-
nicznych 64 Dywizji do Wilna. Niestety, brak danych, kim byli aresztowani.

Tekst jest skróconà wersjà artyku∏u pod tym samym tytu∏em, opublikowanego, wraz
z aparatem naukowym, w pismie IPN–KÂZpNP „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” (nr 2 z 2002 r.).
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S∏awomir Kalbarczyk

Z „Czarnej Ksi´gi” komunizmu:
NKWD i „Informacja” Wojska Polskiego

w podwarszawskich W∏ochach w 1945 roku

Na poczàtku listopada 2000 r. Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu w Warszawie zosta∏a powiadomiona przez w∏aÊcicieli bu-
dynku przy ulicy Âwierszcza 2 we W∏ochach pod Warszawà, którzy po latach sta-
raƒ odzyskali swà w∏asnoÊç, ˝e na Êcianach pomieszczeƒ piwnicznych odkryli
napisy, najprawdopodobniej wydrapane przez wi´zionych tam ludzi.

Pochodzenie owych napisów w∏aÊciciele ∏àczyli z faktem zaj´cia domu przez
NKWD w styczniu 1945 r., o czym mówi∏y przekazy rodzinne.

Dalsze losy budynku by∏y praktycznie nieznane, bowiem rodzina w∏aÊcicieli
zosta∏a wykwaterowana, by zrobiç miejsce dla sowieckiej policji politycznej.

Zapad∏a decyzja o przeprowadzeniu ogl´dzin piwnic, którà pracownicy Komi-
sji przeprowadzili 20 listopada tego˝ roku w towarzystwie w∏aÊcicieli budynku.
Ogl´dziny nie tylko potwierdzi∏y istnienie napisów na ceglanych Êcianach piwnic,
ale tak˝e pozwoli∏y na odczytanie niektórych z nich. Napisy Bóg, Honor, Ojczyzna;
AK; Amnestia 5.9.45 czy podpisy wi´êniów: Jerzego Ludwika Kazimierskiego (ze
znakiem „Polski Walczàcej”), Jana Zgierskiego i postaci najbardziej chyba znanej,
przywódcy przedwojennej ONR „Falangi”, po wojnie zaÊ twórcy Stowarzyszenia
„PAX” – Boles∏awa Piaseckiego, z nie pozostawiajàcà wàtpliwoÊci adnotacjà tu sie-
dzia∏, potwierdza∏y podejrzenia co do ponurej przesz∏oÊci piwnic i ca∏ego budynku.

W wielu piwnicach odnaleziono wyryte proste kalendarze kreskowe, w niektó-
rych bardziej skomplikowane, z oznaczonymi dniami tygodnia.

Drzwi pomieszczeƒ piwnicznych, w których wyci´to charakterystyczne „juda-
sze”, stanowi∏y jak˝e wymowne uzupe∏nienie Êladów, znalezionych na Êcianach.

Z up∏ywem czasu, w miar´ jak uzyskiwano dost´p do kolejnych, poczàtkowo
zamkni´tych piwnic, coraz pe∏niej ods∏ania∏ si´ dramat ludzi wi´zionych w budyn-
ku przy ul. Âwierszcza. Oto w niskim, nadajàcym si´ praktycznie tylko do le˝enia
pomieszczeniu pod schodami odkryto b∏agalny napis: Jezu uratuj i wyryty nad nim
w cementowej Êcianie znak krzy˝a. A w szczelinie mi´dzy ceg∏ami jednego z po-
mieszczeƒ piwnicznych znaleziono u∏amane rami´ sporego krzy˝yka z aluminium. 

Ca∏kiem niedawno, tj. na prze∏omie 2005 i 2006 r., pracujàcy w piwnicach kon-
serwator ujawni∏ w niezbadanych dotàd celach, na Êcianach, ale i na wewn´trznej
stronie drzwi, kolejne pozosta∏oÊci dramatycznej przesz∏oÊci kamienicy. Sà to naj-
cz´Êciej podpisy wi´êniów – imi´, nazwisko, wzgl´dnie samo nazwisko – z rozma-
itymi adnotacjami. Przytoczmy niektóre: Molik Ludwik AK, ¸ugowski AK, W Szpac
pp∏k, Aresztowany 20/1 1945 r. za propagand´ przeciw rzàdowi Tymczasowemu i Sowiec-
kiemu i za AK Dn. 15/V 45 r. zasàdzony na karny batalion wyszed∏ 29 V 1945, czy Ja
wachmistrz Witold Wójcik Teofil pow. Lublin 5 lat wi´zienia z art. 57 za polityk´. Na
drzwiach celi nr 6 znajdujà si´ trudne do odczytania napisy w j´zyku rosyjskim.
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Âlady materialne powiedzia∏y du˝o, a jednoczeÊnie bardzo ma∏o o historii
aresztu we W∏ochach. W jakim okresie funkcjonowa∏, kogo w nim wi´ziono? – oto
pytania, na jakie nale˝a∏o odpowiedzieç.

Rozpocz´∏o si´ ˝mudne poszukiwanie Êwiadectw pisanych, a tak˝e Êwiadków.
Je˝eli chodzi o tych ostatnich, to zg∏osili si´ oni doÊç szybko, a to wskutek rozg∏o-
su, jakiego nabra∏o odkrycie we W∏ochach i z miejsca wnieÊli do sprawy nowy
wàtek. Rozpoznali bowiem w piwnicznych celach miejsce swego uwi´zienia
w po∏owie 1945 r., jednak kategorycznie twierdzili, ˝e wi´zi∏o ich nie NKWD,
a „Informacja Wojskowa”. Do problemów „topograficznych” dosz∏y zatem nowe,
zwiàzane z okreÊleniem „zarzàdcy” aresztu.

Odkrycie we W∏ochach w naturalny sposób kierowa∏o uwag´ na dzia∏alnoÊç
NKWD w Warszawie i okolicach w 1945 r., w szczególnoÊci zaÊ na miejsca, w któ-
rych w tym czasie sowiecka policja polityczna mia∏a swoje placówki. W miar´
post´pu prac poszukiwawczych pozycja, jakà zajmowa∏y W∏ochy w sieci wi´zieƒ
i obozów, którymi sowiecka policja polityczna oplot∏a stolic´ Polski i jej najbli˝sze
okolice w koƒcowej fazie wojny, ukazywa∏a si´ coraz pe∏niej. 

Trzeba przy tym zaznaczyç, ˝e dzia∏ania zmierzajàce do wyÊwietlenia obecno-
Êci NKWD we W∏ochach, a w szczególnoÊci w budynku przy ul. Âwierszcza 2
(w czasie opisywanych wypadków 11 Listopada 2) nie rozpoczyna∏y si´ od zera.
Ju˝ wczeÊniej ustalono, ˝e w budynku przy ul. Cienistej 14 mia∏ swà kwater´ Iwan
Sierow, zast´pca Ludowego Komisarza Spraw Wewn´trznych ZSRR, 11 stycznia
1945 r. mianowany Pe∏nomocnikiem NKWD przy 1 Froncie Bia∏oruskim. Naj-
prawdopodobniej zresztà Sierow u˝ywa∏ jej tylko czasowo, majàc w tym samym
czasie jeszcze dwie inne: w Lublinie przy ul. Szopena 18 i w Warszawie, przy
ul. Strzeleckiej 8 (z Lublina przylatywa∏ samolotem na pobliskie lotnisko na Ok´-
ciu). Wiedziano te˝, ˝e w piwnicach sàsiedniego budynku, przy ulicy Cienistej 16,
NKWD urzàdzi∏o areszt. Najbardziej znanym wi´êniem tego aresztu by∏ 
gen. Emil Fieldorf „Nil”, by∏y komendant „Kedywu” i organizacji „Nie”, areszto-
wany 7 marca 1945 r. w Milanówku. Nierozpoznany – podawa∏ si´ za kolejarza
Walentego Gdanickiego – trafi∏ do piwnic budynku przy Cienistej 16, przerobio-
nych przez sowieckà policj´ politycznà na cele. Jego wspó∏towarzyszem z celi by∏
Jan Hoppe, by∏y pose∏, wiceprezes konspiracyjnego Stronnictwa Pracy, areszto-
wany dzieƒ póêniej w tej samej miejscowoÊci. 

Zape∏nianiem aresztu przy Cienistej zajmowa∏ si´ ze zbrodniczà gorliwoÊcià
Józef Âwiat∏o, posiadajàcy wówczas stopieƒ porucznika. Jak sam wspomina∏,
w 1944 r. zosta∏ odkomenderowany z wojska do jednej z grup operacyjnych
NKWD, stacjonujàcej wówczas w Otwocku pod Warszawà. Dowódcà tej grupy
by∏ bli˝ej nieznany p∏k Lichaczew (byç mo˝e to˝samy z p∏k. Lubytowem, w póê-
niejszym czasie szefem sztabu Wojsk NKWD ds. ochrony ty∏ów Pó∏nocnej Grupy
Wojsk Sowieckich), okreÊlany przez Âwiat∏´ jako prawa r´ka Sierowa.

Z du˝ym prawdopodobieƒstwem mo˝na przyjàç, ˝e grupa Âwiat∏y jest to˝sa-
ma ze znanà ze êróde∏ sowieckich praskà grupà operacyjnà NKWD, która prze-
prowadza∏a rozleg∏e aresztowania w miejscowoÊciach po∏o˝onych wzd∏u˝ tzw.
linii otwockiej. Jej najwi´kszym bodaj osiàgni´ciem by∏o zatrzymanie 6 grudnia
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1944 r. prominentnych cz∏onków konspiracji, uczestników tajnej narady w Józefo-
wie pod Warszawà: W∏adys∏awa Bieƒkowskiego „Kalskiego”, pe∏niàcego ró˝ne
funkcje w Delegaturze Rzàdu na Kraj (by∏ m. in. przedstawicielem Delegata Rzà-
du w „˚egocie”), pp∏k. Antoniego ˚urowskiego „Bobera”, komendanta Obwodu
Praga Okr´gu Warszawa – miasto AK, jego zast´pcy – mjr. Kazimierza Lichodzie-
jewskiego „Tary”, pp∏k. Henryka Krajewskiego „Trzaski”, dowódcy 30 Dywizji
Piechoty AK, oraz kpt. Stanis∏awa Szulca „Kani”, komendanta Rejonu Otwock
Obwodu VII Powiat Okr´gu Warszawa AK. Bieƒkowski, po wst´pnych przes∏u-
chaniach, zosta∏ wywieziony do ówczesnej kwatery Sierowa w Lublinie. Losy za-
wiodà go wszak˝e do W∏och, o czym w stosownym miejscu jeszcze wspomnimy. 

Po zaj´ciu Warszawy przez Sowietów grupa Lichaczewa – Âwiat∏y przenios∏a
si´ do W∏och. JednoczeÊnie do stolicy zacz´to przerzucaç wydzielone pododdzia-
∏y 64 Dywizji strzeleckiej wojsk wewn´trznych NKWD, specjalnej jednostki,
stworzonej jeszcze w paêdzierniku 1944 r. w Lublinie (poczàtkowo jako Zbiorcza
Dywizja Wojsk NKWD) do zwalczania polskiego podziemia. W koƒcu stycznia
1945 r. na Pradze znalaz∏ si´ 1 zbiorczy batalion tej dywizji, jeszcze wczeÊniej,
17 stycznia, we W∏ochach zainstalowa∏ si´ 2 pu∏k wojsk pogranicznych NKWD. 

Ze swej siedziby we W∏ochach Âwiat∏o ju˝ od 18 stycznia 1945 r. robi∏ wypady
w teren, których celem by∏o zatrzymanie cz∏onków polskiej konspiracji. Skupia∏
si´ szczególnie na miejscowoÊciach tzw. linii pruszkowskiej, do nich bowiem po
upadku Powstania przenios∏a si´ ocala∏a konspiracja warszawska. Dokonywa∏
jednak aresztowaƒ tak˝e w innych miejscach, np. na Pradze, a nawet w Otwocku.
Na „akcj´” zabiera∏ z regu∏y kilka samochodów wojskowych i 6 do 8 ˝o∏nierzy
NKWD. Ofiary, wskazane zapewne przez agentur´, by∏y najcz´Êciej zaskoczone
pojawieniem si´ przeÊladowców. Np. Zygmunt Domaƒski, znany dzia∏acz Stron-
nictwa Narodowego, zosta∏ wyrwany ze snu przez Âwiat∏´ i towarzyszàcych mu
enkawudzistów w mieszkaniu w Milanówku. 

Po przywiezieniu na Cienistà zosta∏ wtràcony do piwnicy. W ciàgu kilku na-
st´pnych tygodni przeszed∏ to, co wi´kszoÊç przywo˝onych tu aresztantów: cykl
ci´˝kich przes∏uchaƒ na wy˝szych pi´trach budynku, którym niezmiennie towa-
rzyszy∏o bicie gumowymi pa∏kami, polanami czy r´kami. 

Nie tylko ból, ale tak˝e czas przes∏uchaƒ by∏ dla wi´êniów we W∏ochach tortu-
rà, „badania” trwa∏y bowiem nawet i 20 godzin. Takiej „obróbki” doÊwiadczy∏ np.
mjr Henryk Odyniec-Dobrowolski „Doliwa”, szef sztabu podokr´gu Warszawa–
Zachód „Hallerowo”, aresztowany 23 lutego 1945 r. przez ekip´ Âwiat∏y w Mila-
nówku. 

OczywiÊcie aresztowania dotkn´∏y tak˝e mieszkaƒców samych W∏och, ˝o∏nie-
rzy Armii Krajowej. Jako, ˝e trudno wymieniç tu wszystkich, ograniczymy si´ do
przyk∏adu dr. Stefana Aleksandra Ânigurowicza „Marcina”, komendanta oddzia-
∏ów sanitarnych we W∏ochach, nota bene mieszkaƒca budynku przy Cienistej 16.
Wyrzucony z mieszkania wraz z rodzinà 18 stycznia 1945 r. rano, jeszcze tego sa-
mego dnia zosta∏ zabrany przez NKWD i osadzony we w∏asnej piwnicy. 

Warunki, panujàce w prowizorycznych celach we W∏ochach by∏y przera˝a-
jàce – nie by∏o w nich nawet prycz. St∏oczeni do niemo˝liwoÊci wi´êniowie (na cel´
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przypada∏o 18–20 osób) spali pokotem na klepisku, na które narzucono jedynie
cienkà warstw´ s∏omy (b∏yskawicznie ulega∏a ona starciu na proszek). Cierpieli
g∏ód, dziennie bowiem na dwóch aresztowanych przypada∏ talerz niczym nie
omaszczonej kaszy i kromka chleba. Mrok i zimno, ciàgnàce od okien z wybitymi
szybami, a tak˝e brak wody do mycia powi´ksza∏y n´dz´ bytowania. Dwa razy
na dzieƒ wi´êniów wyprowadzano na ma∏y dziedziniec „za potrzebà” – do stojà-
cej w rogu „s∏awojki”. Dodajmy, ˝e ca∏y teren zaj´ty przez NKWD otoczony by∏
drutem kolczastym i silnie strze˝ony.

Nie mo˝na si´ dziwiç, ˝e w takich warunkach s∏absi psychicznie wpadali
w rozpacz, a tych, którzy mieli ci´˝kie Êledztwo nachodzi∏y myÊli samobójcze. 

Los wi´êniów, osadzonych w areszcie NKWD przy ul. Cienistej we W∏ochach
by∏ rozmaity. Najcz´Êciej wywo˝ono ich stàd albo do specjalnego obozu NKWD
nr 10 w Rembertowie, albo te˝ do siedziby NKWD przy ul. Strzeleckiej 8 na Pra-
dze (stamtàd zresztà najcz´Êciej te˝ trafiali oni do Rembertowa).

Do Rembertowa, w marcu 1945 r. wywieziono m.in.: gen. Fieldorfa, Jana Hop-
pego i Henryka Odyƒca-Dobrowolskiego.

Na Strzeleckà zaÊ m.in. wspomnianego ju˝ Witolda Bieƒkowskiego (16 marca
1945 r.), a tak˝e aresztowanego 9 marca 1945 r. podczas bankietu we W∏ochach
Henryka Boruckiego „Czarnego”, komendanta Polskiej Armii Ludowej (o uj´ciu
tego ostatniego w rezultacie podj´tych dzia∏aƒ operacyjnych donosi∏ w specjal-
nym raporcie dla Berii z marca 1945 r. Iwan Sierow). Bieƒkowski, jak wiemy,
zosta∏ zatrzymany przez NKWD w Józefowie jeszcze w poprzednim roku. Prze-
trzymywany by∏ najpierw w Aninie, potem w Otwocku, skàd trafi∏ do kwatery
Sierowa przy ul. Szopena 18 w Lublinie. Prowadzono z nim tam rozmowy o cha-
rakterze politycznym. 8 marca 1945 r. Bieƒkowski zosta∏ przewieziony do W∏och
i osadzony w piwnicach budynku przy Cienistej 16. Co si´ tyczy Boruckiego,
to nie uda∏o si´ ustaliç, czy tak˝e jego tam osadzono. Wiadomo natomiast, ˝e
z W∏och trafi∏ na Strzeleckà i dzieli∏ cel´ z Bieƒkowskim.

Z W∏ochami wià˝e si´ oczywiÊcie, sprawa aresztowania szesnastu Przywód-
ców Polski Podziemnej. Zwiàzek ów datuje si´ od 8 marca 1945 r., kiedy to nastà-
pi∏o aresztowanie przez grup´ operacyjnà NKWD pp∏k. Paw∏a Michaj∏owa
w Brwinowie pod Warszawà Aleksandra Zwierzyƒskiego, wiceprzewodniczàce-
go Rady JednoÊci Narodowej oraz Mieczys∏awa Jakubowskiego, cz∏onka Rady
JednoÊci Narodowej (obaj byli dzia∏aczami Stronnictwa Narodowego). Jakubow-
ski trafi∏ na Cienistà 16, do piwnicy, w której siedzia∏o ju˝ kilkunastu ˝o∏nierzy
Armii Krajowej. Jeden z nich, podchorà˝y Ryszard Kie∏kiewicz z Milanówka, ju˝
od d∏u˝szego czasu ry∏ nocami w murze, starajàc si´ obluzowaç kraty w oknie. By∏
to wprost nadludzki wysi∏ek, który jednak zakoƒczy∏ si´ pe∏nym powodzeniem.
Nocà, korzystajàc z zamieci, wi´êniowie wy∏amali nadwàtlone kraty i deski oka-
lajàce piwnic´ i uciekli. 

27 marca 1945 r. Jakubowski zjawi∏ si´ na spotkaniu Komisji G∏ównej Rady
JednoÊci Narodowej w Warszawie, gdzie miano debatowaç nad planowanà na
nast´pny dzieƒ konferencjà przywódców Paƒstwa Podziemnego z rzekomym
p∏k. gwardii Pimionowem (w rzeczywistoÊci naczelnikiem radomskiej grupy



operacyjnej NKWD). Jego koleje losu i op∏akany stan dobitnie Êwiadczy∏ o stosun-
ku Sowietów do polskich aspiracji niepodleg∏oÊciowych, co jednak nie odwiod∏o
uczestników narady od powzi´cia decyzji o spotkaniu si´ z Pimionowem.

Nast´pnego dnia Kazimierz Bagiƒski, jeden z uczestników feralnej narady
z Pimionowem w Pruszkowie, przywieziony tu wraz z innymi, bioràcymi w niej
udzia∏ Przywódcami Polskiego Paƒstwa Podziemnego, zauwa˝y∏ jeszcze nie
uprzàtni´te, wy∏amane deski ko∏o okna piwnicy, z której mia∏a miejsce ucieczka.

Podobnie, a zarazem odmiennie u∏o˝y∏y si´ losy Zwierzyƒskiego. Podobnie,
bo tak˝e trafi∏ na Cienistà 16, jednak nie bezpoÊrednio, a z wi´zienia na Strzelec-
kiej, i to ju˝ po opisanej ucieczce – rankiem 28 marca 1945 r. Zasta∏a go tu druga
cz´Êç delegacji Polskiego Paƒstwa Podziemnego, która tego samego dnia znalaz∏a
si´ na Cienistej. 

Pominiemy tu znane fakty, zwiàzane z pobytem w budynku przy Cienistej
szesnastu Przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Zaznaczymy tylko, ˝e
w pokojach willi sp´dzili oni noc, nawet nie wiedzàc, ˝e pod nimi, w piwnicach,
wi´zieni sà ˝o∏nierze Armii Krajowej, pracownicy Delegatury Rzàdu i cz∏onkowie
partii politycznych o orientacji niepodleg∏oÊciowej.

Trudno jednoznacznie ustaliç, do kiedy sowieckie bezpieczeƒstwo prowadzi∏o
we W∏ochach swà zbrodniczà dzia∏alnoÊç. èród∏a mówiàce na ten temat, nie wy-
chodzà praktycznie poza kwiecieƒ 1945 r. (zapewne wtedy NKWD przenios∏o si´
z W∏och na Strzeleckà). 

Jedno z nich, nawiasem mówiàc sowieckie, mówi o zasadzce urzàdzonej we
W∏ochach przez dwóch (zaledwie) ˝o∏nierzy NKWD ze wspomnianego ju˝ 2 pu∏-
ku pogranicznego 64 Dywizji Wojsk Wewn´trznych, w którà wpad∏o 13 osób.
Mo˝na przyjàç, ˝e chodzi∏o po prostu o „kocio∏” za∏o˝ony w jednym z domów.
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Kiedy jeden z ˝o∏nierzy wyszed∏ z pokoju w poszukiwaniu wody, zatrzymani
obezw∏adnili i zwiàzali pilnujàcego ich sier˝anta NKWD, zabrali broƒ i uciekli. 

Równie trudno podaç liczb´ osób, które przesz∏y przez areszt przy Cienistej.
Istniejàce szacunki mówià o 2 tysiàcach nie sà chyba przesadzone jeÊli zwa˝yç, ˝e
do W∏och przywo˝ono ludzi aresztowanych nie tylko na ca∏ej linii pruszkowskiej,
ale tak˝e w bardziej odleg∏ych miejscowoÊciach, np. Otwocku czy Piasecznie.
WÊród osadzonych przewa˝ali ˝o∏nierze VII Obwodu Armii Krajowej „Obro˝a”;
z innych formacji AK wymieniç mo˝na ˝o∏nierzy Batalionów „Kryska”
i „Parasol” i baonu „Kiliƒski”. Na Cienistej osadzono tak˝e mjr Hann´ ¸ukasze-
wiczowà „Ludwik´” z Komendy G∏ównej Armii Krajowej. 

Trzeba dodaç, ˝e kobiet na Cienistà trafi∏o niema∏o – po pewnym czasie musia-
no zorganizowaç dla nich odr´bne cele. W Êledztwie nie traktowano ich zresztà
lepiej ni˝ m´˝czyzn.

Nie ustalono, by w budynku przy Cienistej przeprowadzano na wi´kszà skal´
egzekucje. Jedyny znany fakt pozbawienia ˝ycia wi´ênia, to zastrzelenie 24 lub
25 stycznia 1945 r. w piwnicy przez wartownika NKWD ppor. W∏adys∏awa Mer-
wiƒskiego, oficera wywiadu 4 kompanii VII Rejonu VII Obwodu AK „Obro˝a”
(by∏ nauczycielem jednej ze szkó∏ we W∏ochach).

Jak z powy˝szego wynika, przeprowadzone badania zorientowane na NKWD,
wprawdzie pozwoli∏y poszerzyç i zsyntetyzowaç wiedz´ o dzia∏aniach sowieckiej
policji bezpieczeƒstwa na terenie W∏och w 1945 r., z drugiej jednak strony nie do-
prowadzi∏y do odnalezienia êróde∏, wskazujàcych, ˝e w budynku przy ul. Âwier-
szcza 2 stacjonowa∏o NKWD i mia∏o tam swój areszt. Wszystkie êród∏a wiàza∏y
sowieckà policj´ politycznà wy∏àcznie z budynkami przy ul. Cienistej.

Prowadzone równolegle prace poszukiwawcze, nakierowane na „Informacj´
Wojskowà” okaza∏y si´ bardziej owocne i doprowadzi∏y do jednoznacznej konsta-
tacji, ˝e w budynku tym znajdowa∏a si´ siedziba i areszt Êledczy G∏ównego Zarzà-
du Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (9 wrzeÊnia 1945 r. zmie-
niono nazw´ na: G∏ówny Zarzàd Informacji Wojska Polskiego).

Przyczynà wst´pnego nieporozumienia by∏ zapewne fakt, ˝e funkcjonariusze
tego organu byli w wi´kszoÊci odkomenderowanymi z sowieckiego kontrwywia-
du wojskowego „Smiersz” lub NKWD Rosjanami, którzy nie tylko mówili w swo-
im rodzimym j´zyku, ale tak˝e chodzili w rosyjskich mundurach. „Rusyfikacja”,
jeÊli tak mo˝na powiedzieç, „Informacji” Wojska Polskiego datowa∏a si´ od jesie-
ni 1944 r. Wtedy to, bioràc pod uwag´ s∏abe wyniki „pracy” polskiego kontrwy-
wiadu wojskowego, co by∏o nast´pstwem braku doÊwiadczonych kadr, w∏adze
Zwiàzku Sowieckiego postanowi∏y pomóc tej nieudolnie dzia∏ajàcej instytucji.
Faktycznie, czego jak czego, ale doÊwiadczonych pracowników „organów bezpie-
czeƒstwa” w ZSRR nie brakowa∏o. 

17 paêdziernika 1944 r. szef NKWD ¸awrentij Beria, informowa∏ Stalina:
W celu wzmocnienia organów kontrwywiadu Wojska Polskiego, tow. Abakumow

[Wiktor Abakumow – szef sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz] skieruje 100
pracowników „Smiersz” [...].

i dalej:
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Niezb´dnej pomocy Zarzàdowi Kontrwywiadu Wojska Polskiego i jej szefowi tow.
Ko˝uszce udzielà tow. Abakumow [Wiktor Abakumow – szef sowieckiego kontrwywiadu
wojskowego – S. K]] – po linii „Smiersz” i tow. Sierow – na miejscu.

Rezultatem „bratniej” pomocy by∏o obsadzenie stanowisk oficerskich w „In-
formacji” WP niemal w 100% przez Rosjan. 

Mo˝na by zapytaç, komu tak naprawd´, choç oddelegowani do s∏u˝by w Woj-
sku Polskim ludzie ci s∏u˝yli. I wolno nie bez podstaw przypuszczaç, ˝e ka˝dy
z nich, na tak sformu∏owane pytanie, odpowiedzia∏by za „oddelegowanym” z ko-
lei do pracy w UB Miko∏ajem Orechwà: S∏u˝u Sowieckomu Sojuzu. Bo niewàtpliwie
nie w polskim interesie by∏o wy∏apywanie, wsadzanie do aresztów, katowanie
i zdobywanie „obcià˝ajàcych materia∏ów” na ˝o∏nierzy Armii Krajowej i cz∏on-
ków innych organizacji niepodleg∏oÊciowych.

Dodajmy, ˝e pierwsi polscy oficerowie pojawili si´, w tym na poczàtku tylko
nominalnie polskim organie, jakà w koƒcowym okresie wojny by∏a „Informacja
Wojskowa”, dopiero w sierpniu 1945 r.

Poczàtkowo GZI NDWP mia∏ swà siedzib´ w Lublinie, w lutym 1945 r. prze-
niós∏ si´ do W∏och, zajmujàc budynek przy ówczesnej ulicy 11 Listopada 2, dzi-
siejszej Âwierszcza 2. Znaleêli si´ tu: szef „Informacji” p∏k Piotr Ko˝uszko, d∏ugo-
letni oficer NKWD, jego zast´pca – pp∏k Iwan Poniedielnikow, przed przejÊciem
do „Informacji” naczelnik Wydzia∏u kontrwywiadu „Smiersz” 6 Armii Powietrz-
nej, a tak˝e inni oficerowie sowieccy, stojàcy na czele poszczególnych Oddzia∏ów
tej instytucji: p∏k W∏adys∏aw Curanow (Oddzia∏ I: prowadzenie pracy kontrwy-
wiadowczej w sztabie Naczelnego Dowódcy WP) i jego zast´pca, p∏k Wiktor Fita-
∏ow, p∏k Adam Gajewski (Oddzia∏ II: zwalczanie szpiegostwa, przes∏uchiwanie
jeƒców wojennych), pp∏k Konstanty ¸abanow (Oddzia∏ IV: prowadzenie docho-
dzeƒ i Êledztw) oraz oficerowie Êledczy: mjr Anatol Charchota, ppor. Konieczny
(jedyny Polak w Êcis∏ym sztabie) i inni, o których b´dzie jeszcze mowa. Jak ju˝
wspomniano, pracownicy „Informacji” nosili rosyjskie mundury, na które zak∏a-
dali p∏aszcze z polskimi dystynkcjami.

Jak wynika z materia∏ów archiwalnych, G∏ówny Zarzàd Informacji znajdowa∏
si´ w sta∏ym kontakcie radiowym z Moskwà. Do jego dyspozycji znajdowa∏ si´ te˝
stacjonujàcy we W∏ochach batalion wojska (6 batalion wydzielony). 

W baonie GZI – czytamy w jednym z dokumentów z epoki – trwa stale ostre pogoto-
wie. ˚o∏nierze uzbrojeni sà w automaty typu PPSZ [tzw. pepesze – S.K.], 200 szt.[uk]
amunicji i 2 granaty.

W piwnicach budynku przy ul. 11 Listopada zorganizowano areszt Êledczy
(wi´zienie wewn´trzne) GZI. Przetrzymywano w nim osoby, przeciwko którym
toczy∏o si´ Êledztwo – do czasu orzeczenia wyroku przez sàd wojskowy, wzgl´d-
nie, co te˝ si´ zdarza∏o – zwolnienia. W areszcie przetrzymywano Êrednio oko∏o
100–150 osób. Warunki jakie tu panowa∏y, tak opisa∏ jeden z wi´êniów, areszto-
wany przez „Informacj´” za zamiar dezercji z szeregów WP w celu wstàpienia do
Armii Krajowej (zachowano pisowni´ orygina∏u):

Budynek wi´zienia we W∏ochach mieÊci∏ si´ w centrum miasta, nie by∏o to wi´zienie
lecz prowizoryczne pomieszczenie wielopiwnicowe, równie˝ mia∏o izolatk´ gdzie wysy∏ano



- 22 -

wi´êniów na par´ godzin, tam bodaj˝e dwukrotnie by∏em osadzony. [...] Warunki pobytu
by∏y okropne: piwniczka ma∏a o rozmiarach 2,5 na 2,5 m, okno zamurowane, w miejscu ∏ó-
˝ek drewniane nary, ˝adnych przeÊcierade∏ ani koców. Nadmieniam, ˝e koce nie by∏y po-
trzebne, gdy˝ przez 24 godziny na dob´ pali∏a si´ du˝a ˝arówka o du˝ej mocy nagrzewa-
jàc pomieszczenie i ujemnie wp∏ywajàc na nasz wzrok. W rogu piwnicy sta∏a parasza, coÊ
w rodzaju ubikacji. Nie by∏o ˝adnych spacerów, nie wolno by∏o graç w jakieÊ prowizorycz-
ne gry, w drzwiach piwnicy by∏ tzw. judasz, przez który stra˝nik bardzo cz´sto zaglàda∏
do Êrodka, nie by∏o ˝adnych krzese∏, sto∏ków. Jedzenie by∏o bardzo nisko kaloryczne, porcje
by∏y g∏odowe, nie otrzymywaliÊmy nawet wody a w celi by∏o goràco [autor relacji wi´zio-
ny by∏ latem – S.K.]. 

Metody Êledcze stosowane przez pracowników „Informacji” nie ró˝ni∏y si´ ni-
czym od tych, które stosowali „sàsiedzi” z ulicy Cienistej. Przes∏uchania prowa-
dzone w pokojach mieszkalnych kamienicy przez zmieniajàcych si´ oficerów,
trwa∏y dzieƒ i noc (by∏ to tzw. konwejer). Nieodmiennie towarzyszy∏o im bicie.
Niektóre êród∏a mówià o torturowaniu pràdem. 

Cz∏onek Armii Krajowej, odbity w lipcu 1945 r. z transportu z Rembertowa do
Wronek, z∏o˝y∏ nast´pujàcà relacj´ o tym, czego doÊwiadczali wi´êniowie prze-
trzymywani w siedzibie „Informacji” we W∏ochach (cytujemy bez zmian za ory-
gina∏em):

Metody badaƒ – by∏em bity po karku i t´tnicy szyi kantem prostej d∏oni, równie˝ pola-
nem drzewa, które le˝à pod piecem. Innych bito naganem w twarz, wybijano z´by. Na ogó∏
wszystkich bito po twarzy i kopano. Zabawa taka mog∏a trwaç godzin´, dwie i wi´cej.
Bicie doprowadza∏o do tego, ˝e ludzie wychodzili z badaƒ czarni od bicia. Sam widzia∏em
wypadek z∏amania r´ki badanemu.

Przes∏uchania prowadzone by∏y w j´zyku rosyjskim albo w ∏amanym j´zyku
polskim, w razie potrzeby u˝ywany by∏ t∏umacz. Do najbardziej sadystycznych ofi-
cerów Êledczych, zapami´tanych przez przes∏uchiwanych, zaliczali si´ kapitano-
wie: Pawe∏ Smolikow (odkomendrowany ze „Smiersza”) i Konstanty Spieraƒski. 

Z dost´pnych materia∏ów wynika, ˝e szefem wi´zienia we W∏ochach by∏ po-
rucznik Józef Cwirko. Mimo polsko brzmiàcego nazwiska by∏ on obywatelem
Zwiàzku Sowieckiego. „Karier´” w Polsce zakoƒczy∏ w 1952 r., kiedy to – ju˝
w stopniu majora – powróci∏ do ZSRR.

Kim byli wi´êniowie „Informacji”, w omawianym okresie, jak ju˝ wzmianko-
wano, w∏aÊciwie tylko nominalnie polskiej instytucji, a nominalnie nie tylko dla-
tego, ˝e przewa˝ali w niej oficerowie „Smiersza” i NKWD, ale tak˝e z tej przyczy-
ny, ˝e w wi´kszym stopniu podlega∏a ona sowieckiemu kontrwywiadowi
„Smiersz”, ani˝eli polskiemu ministrowi obrony narodowej.

O niektórych ju˝ wspomniano, odwiecznym zwyczajem wi´êniów „uwieczni-
li si´” oni bowiem na Êcianach cel.

Zacznijmy od Boles∏awa Piaseckiego. Na trop Komendanta G∏ównego „Konfe-
deracji Narodu” naprowadzi∏ „Informacj´ Wojskowà” aresztowany przez nià
w listopadzie 1944 r. na Pradze ˝o∏nierz III batalionu 77 pp AK-UBK – Ryszard
Romanowski. Po operacji „Ostra Brama” znalaz∏ si´ on w Warszawie i tu nawià-
za∏ kontakt ze swoim starym znajomym, redaktorem konspiracyjnego pisma



- 23 -

„Alarm” – Janem Wyszomirskim „Wroƒskim”. Ten wys∏a∏ go z zadaniem do
Piaseckiego, zamieszkujàcego wówczas w Józefowie, niewielkiej podwarszaw-
skiej miejscowoÊci na tzw. linii otwockiej. Romanowski po zatrzymaniu udzieli∏
szczegó∏owych informacji o Piaseckim i jego dzia∏alnoÊci w Józefowie, w szczegól-
noÊci zaÊ o odbytej na poczàtku listopada 1944 r. pod jego przewodnictwem tajnej
naradzie, na której podj´to ró˝ne decyzje co do dalszego funkcjonowania AK na
wolnym od Niemców terytorium Polski (Romanowski bra∏ w niej udzia∏). Nast´p-
stwem zeznaƒ Romanowskiego by∏o zatrzymanie Piaseckiego, dokonane 12 listo-
pada 1944 r. w Józefowie przez kpt. Prochorowa, naczelnika sekcji Wydzia∏u
Informacji 1 Armii Wojska Polskiego. W czasie badaƒ Piasecki wyjawi∏ wiele na-
zwisk cz∏onków polskiej konspiracji – dowodzà tego niedwuznacznie protoko∏y
jego przes∏uchaƒ.

Przewieziony do Otwocka, zosta∏ tu przes∏uchany przez samego Sierowa, któ-
ry pod pozorem dyskusji filozoficznych, roztrzàsania poj´ç dobra i z∏a, rozpozna-
wa∏, albo nawet urabia∏ wi´ênia. Najwyraêniej Sierow uzna∏, ˝e Piasecki mo˝e byç
u˝yteczny, bo kontynuowa∏ z nim rozmowy w swojej ówczesnej g∏ównej kwaterze
w Lublinie, przy ul. Szopena 18. Jak twierdzi Józef Âwiat∏o, w Lublinie Piasecki,
którego dzia∏alnoÊç NKWD mia∏o dok∏adnie rozpracowanà, zgodzi∏ si´ uczestni-
czyç w planie Sierowa, zmierzajàcym do os∏abienia pozycji KoÊcio∏a katolickiego
w Polsce i stopniowego podporzàdkowania go komunistycznemu re˝imowi. 

W pierwszej po∏owie 1945 r., dok∏adna data jest nie do ustalenia, Piasecki zosta∏,
jeÊli tak mo˝na powiedzieç, „zwrócony” „Informacji” i przewieziony do jej wi´zie-
nia we W∏ochach. Cieszy∏ si´ tu wyjàtkowymi przywilejami: wypuszczano go na
korytarz, dawano czytaç gazety. Innym wi´êniom przedstawiany by∏ w czasie prze-
s∏uchaƒ jako wzór do naÊladowania, cz∏owiek, który si´ „nawróci∏”. Pobyt Piasec-
kiego we W∏ochach nie trwa∏ d∏ugo: 11 kwietnia 1945 r. zosta∏ przekazany Minister-
stwu Bezpieczeƒstwa Publicznego i wywieziony stàd do wi´zienia mokotowskiego.

Ludwik Molik, ˝o∏nierz AK ps. „Tomigan”, do koƒca czerwca 1945 r. by∏ cz∏on-
kiem oddzia∏u partyzanckiego na Podlasiu. Na poczàtku lipca pojecha∏ do ¸odzi,
do swego przyjaciela Mieczys∏awa Stuszyƒskiego. Tu zosta∏ aresztowany, a w kil-
kanaÊcie godzin potem obu przetransportowano do W∏och.

Wsadzono nas do ma∏ej celi – wspomina∏ po latach. By∏o nas tam oko∏o trzydziestu
osób. Jak k∏adliÊmy si´ spaç, to odwracaliÊmy si´ na komend´, bo nie by∏o miejsca. Pano-
wa∏ potworny brud i wilgoç.

Wspomniany Mieczys∏aw Stuszyƒski, z którym los po∏àczy∏ Ludwika Molika,
by∏ cz∏onkiem grupy konspiracyjnej z∏o˝onej z by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej,
dzia∏ajàcej poczàtkowo w Warszawie, nast´pnie zaÊ w ¸odzi. Na czele grupy sta∏
Jerzy Kazimierski „Ludwik”, ˝o∏nierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych
Boles∏awa Piaseckiego, który w sierpniu 1944 r., wraz z 30 Dywizjà Piechoty AK,
zmierzajàcej na pomoc Powstaniu w Warszawie, dotar∏ a˝ do Otwocka (jego pod-
pis widnieje w celi nr 5), a w jej sk∏ad, poza Stuczyƒskim, wchodzili: Adam
Chmielewski, El˝bieta Kalisiak, Edward Jakubowski, Robert ¸omot i Alina
Górska. Grupa zajmowa∏a si´ g∏ównie podrabianiem dokumentów, podejmowa∏a
tak˝e dzia∏ania o charakterze propagandowym, m. in. rozrzucajàc antykomuni-



styczne ulotki. 4 lipca 1945 r. ∏ódzcy konspiratorzy zostali in corpore aresztowani,
a nast´pnie odstawieni do siedziby „Informacji Wojskowej” we W∏ochach. Roz-
parcelowano ich po poszczególnych celach. Chmielewski trafi∏ do celi nr 1, o czym
Êwiadczy jego podpis wyryty w cegle: ADAM CHMIELEWSKI W – WA, nato-
miast Górskà, ps. „Kala”, umieszczono w klitce pod schodami. 

Wyprostowaç si´ mo˝na by∏o tylko przy samych drzwiach – wspomina∏a. Nie by∏o pod-
∏ogi, tylko jedna deska, mnóstwo pche∏ i wszy, okropna wilgoç, ˝adnego okna.

Znajàc rozmiary „celi” pod schodami a˝ trudno uwierzyç, ˝e siedzia∏o tam kil-
ka osób, wy∏àcznie kobiet. Najcz´Êciej s∏u˝y∏y one w Wojsku Polskim, a areszto-
wano je podejrzewajàc o udzia∏ w konspiracji.

Jak wynika z relacji „Kali”, utrzymywa∏a ona kontakt z celà z naprzeciwka
przez dziur´ w murze. Rozmowy by∏y zapewne utrudnione, bo na korytarzach
stale dy˝urowali stra˝nicy. Porozumiewali si´ mi´dzy sobà po rosyjsku, z wi´ê-
niami zaÊ ∏amanà polszczyznà.

Dodajmy, opierajàc si´ na osobistych wspomnieniach Górskiej i Molika, ˝e
w niektórych celach wi´êniowie byli kompletnie odci´ci od Êwiata zewn´trznego
– ma∏e okienka zas∏oni´to bowiem workami z ziemià, w innych mogli obserwo-
waç pociàgi, zatrzymujàce si´ na stacji kolejowej znajdujàcej si´ po drugiej stronie
ulicy. Wszyscy wi´êniowie s∏yszeli natomiast dobiegajàce z góry dzieƒ i noc od-
g∏osy bicia. 

Po trzech miesiàcach cz∏onków ∏ódzkiej grupy wywieziono do Warszawy,
a 4 paêdziernika 1945 r. Wojskowy Sàd Okr´gowy w Warszawie wyda∏ wyroki
w ich sprawie. Za udzia∏ w „grupie terrorystycznej” dzia∏ajàcej na terenie War-
szawy i ¸odzi, oskar˝eni: Kazimierski, Chmielewski, Kalisiak, Jakubowski
i Suszyƒski otrzymali kar´ Êmierci, natomiast Górska, Molik i ¸omot zostali ska-
zani na kilkuletni pobyt w wi´zieniu. Komentujàc wyrok „˚ycie Warszawy”
z 5 paêdziernika 1945 r., (artyku∏ „Sàd wojskowy skaza∏ na Êmierç 5-ciu cz∏onków
bandy terrorystów”) pisa∏o o skazaniu cz∏onków bandy terrorystycznej Kazimier-
skiego, dodajàc, ˝e oskar˝eni z bronià w r´ku urzàdzali napady siejàc nie∏ad w odbudo-
wujàcej si´ paƒstwowoÊci polskiej.

W artykule tym wspomniano te˝ wi´zionà pod schodami Alin´ Górskà:
Sàd nie móg∏ daç wiary wyjaÊnieniom oskar˝onej Górskiej, ˝e ∏àczy∏a jà tylko sympa-

tia z cz∏onkami bandy i uwa˝a, ˝e kara wi´zienia dla niej jest s∏uszna.
Szcz´Êciem dla skazanych Bierut skorzysta∏ z prawa ∏aski, zamieniajàc wyroki

Êmierci na kary d∏ugoletniego wi´zienia. Z kolei skazanym na wi´zienie zmniej-
szono wymiar kary na mocy amnestii.

O losach wielu osób, które pad∏y ofiarà „Informacji”, przesàdzi∏a agentura.
Tak by∏o np. w przypadku Krystyny P∏uciennik, „rozpracowanej” jako aktywny
cz∏onek Armii Krajowej i jakiejÊ grupy terrorystycznej przez informatork´ o pseudoni-
mie „Warszawska”, prowadzonego przez oficera informacji ¸ódzkiego Okr´gu
Wojskowego, kpt. Ikonnikowa. „Warszawska” dzia∏a∏a na terenie ¸odzi, do któ-
rej P∏uciennik, mieszkajàca na sta∏e w Warszawie, a zawodowo zajmujàca si´ han-
dlem, cz´sto jeêdzi∏a. Aresztowana 5 sierpnia 1945 r. w ¸odzi P∏uciennik zosta∏a
pod konwojem przetransportowana do siedziby GZI we W∏ochach (konwojowa∏
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jà sam kpt Ikonnikow). Dodajmy, ˝e ca∏a dokumentacja dotyczàca jej „sprawy”,
zosta∏a sporzàdzona w j´zyku rosyjskim, podobnie zresztà jak niemal wszystkie
dokumenty GZI z lat 1944–1945. 

Dzia∏alnoÊç agentki o pseudonimie „Danuta” (nieznana z nazwiska ∏àczniczka
AK) przesàdzi∏a o losach Prezesa Okr´gu Warszawskiego Stronnictwa Narodo-
wego – Narodowej Organizacji Wojskowej, Tadeusza Maciƒskiego „Prusa” i jego
najbli˝szych wspó∏pracowników. Na poczàtku lutego 1945 r. wspomniana agent-
ka przekaza∏a pierwsze informacje na ich temat, nast´pnie zaÊ dostarczy∏a podpi-
sane przez Maciƒskiego wytyczne dla cz∏onków podleg∏ej sobie organizacji.
Zosta∏y one skopiowane i oddane „Danucie”, która dostarczy∏a je w∏aÊciwym
odbiorcom – por. Romualdowi Taffowi i Marianowi KoÊciƒskiemu na Pradze.
Nast´pstwem prowadzonej od 12 lutego 1945 r. sprawy agenturalnej o kryptoni-
mie „Powstaƒcy” (tu ciekawostka: zachowa∏o si´ postanowienie za∏o˝eniu tej
sprawy datowane 12 lutego 1945 r. we W∏ochach, oczywiÊcie w j´zyku rosyjskim,
wydane przez mjr. Kotieniewa, Naczelnika 2 Wydzia∏u Oddzia∏u GZI WP, zaak-
ceptowane przez Naczelnika 2 Oddzia∏u, p∏k. Gajewskiego, stwierdzajàce, ˝e
grupa prowadzi [...] wrogà dzia∏alnoÊç, skierowanà przeciwko Polskiemu Rzàdowi Tym-
czasowemu i jego Wojsku, Zwiàzkowi Radzieckiemu i Armii Czerwonej. W swojej dzia∏al-
noÊci praktycznej wykonuje wszystkie polecenia Emigracyjnego rzàdu Polskiego znajdujà-
cego si´ w Londynie) by∏y liczne dzia∏ania, zmierzajàce do uj´cia ca∏ej grupy
z∏o˝onej z 5 osób. Koncentrowa∏y si´ one na W∏ochach, gdzie w budynku przy
ul. Szopena 11 mieszka∏ jeden z konspiratorów – por. Stanis∏aw Maciƒski –
i w którym odbywa∏y si´ liczne, tajne spotkania. Cz∏onkowie grupy, dzi´ki pracy
agentki znaleêli si´ pod sta∏à, Êcis∏à obserwacjà. Mo˝na powiedzieç, ˝e ka˝dy ich
krok by∏ znany oficerom „Informacji”. Ju˝ w lutym planowano zatrzymanie „Pru-
sa”, który mia∏ przebywaç w mieszkaniu przy ul. Szopena we W∏ochach. Z nie-
znanych wzgl´dów aresztowania cz∏onków grupy nastàpi∏y jednak znacznie
póêniej – 21 i 22 marca 1945 r. Jej przywódc´, Tadeusza Maciƒskiego „Prusa”, osa-
dzono w wi´zieniu „Informacji” przy obecnej ulicy Âwierszcza 2. 

Jego dalsze losy, wprost nieprawdopodobne, ju˝ choçby z uwagi na wieloÊç or-
ganów represyjnych zaanga˝owanych w spraw´ jednego cz∏owieka, nast´pujàco
opisa∏ profesor Wies∏aw Chrzanowski:

Z W∏och (przyp. S.K.) przekazano go w r´ce NKWD do obozu koncentracyjnego
w Rembertowie, stamtàd w czerwcu wraz z ostatnim sk∏adem wi´êniów wywieziony zos-
-ta∏ do radzieckiego obozu dla Niemców, w koƒcu czerwca w czasie transportu do wi´zie-
nia w Rawiczu (po wydaniu w r´ce UB) zdo∏a∏ uciec na stacji kolejowej w Poznaniu.

Trzeba tu uzupe∏niç, ˝e sukces Maciƒskiego okaza∏ si´ niestety chwilowy.
Aresztowany ponownie w 1947 r. otrzyma∏ wyrok Êmierci, zamieniony potem –
dzi´ki wstawiennictwu prof. Stanis∏awa Grabskiego – na 10 lat wi´zienia, które
w wi´kszoÊci odsiedzia∏.

Powy˝sze przyk∏ady Êwiadczà jednoznacznie, ˝e represyjna dzia∏alnoÊç „In-
formacji Wojskowej” daleko wykracza∏a poza samo wojsko i obejmowa∏a tak˝e
osoby cywilne. Instytucj´ tà nale˝y zatem postrzegaç bardziej jako swego rodzaju
policj´ politycznà, ani˝eli „klasyczny” kontrwywiad wojskowy. 
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O represjach wobec wojskowych we W∏ochach wspomniano dotychczas jedy-
nie marginalnie. Jest to zresztà problem s∏abo jeszcze znany, a zarazem niezmier-
nie interesujàcy.

W jednej z cel odnajdujemy podpis pp∏k. W. Szpaca. Oficer ten, adiutant do-
wódcy 1 Armii WP gen. Zygmunta Berlinga, sta∏ si´ obiektem zainteresowania
„Informacji Wojskowej” jesienià 1944 r. W raporcie p∏k. Ko˝uszki dla Naczelnego
Dowódcy WP gen. Micha∏a Roli-˚ymierskiego z 4 paêdziernika 1944 r. odnotowa-
no, ˝e Szpac na poczàtku wrzeÊnia 1944 r. w gronie znajomych wyra˝a∏ niezado-
wolenie z mianowania ˚ymierskiego, a nie Berlinga, na najwy˝sze stanowisko
dowódcze w Wojsku Polskim, uwa˝a∏ to za pomy∏k´, którà w przysz∏oÊci zro-
zumiejà tak˝e inni.

Swoje zdanie o Armji Krajowej – informowano dalej w raporcie – SZPAC wypowie-
dzia∏ w sposób nast´pujàcy: „Ja dostaj´ mas´ listów, z których mo˝na wywnioskowaç, ˝e
Armia Krajowa pr´dko po∏àczy si´ z nami.”

W tym samym czasie „na celowniku” „Informacji” znalaz∏ si´ blisko zwiàzany
ze Szpacem p∏k Andrzej Petrykowski „Tarnawa”, wówczas komendant garnizo-
nu miasta Lublin. „Tarnawa”, komendant g∏ówny konspiracyjnej organizacji
„Korpus Bezpieczeƒstwa”, w lipcu 1944 r. przeszed∏ lini´ frontu i podporzàdko-
wa∏ si´ Naczelnemu Dowódcy WP gen. Roli-˚ymierskiemu.

Zgromadzony w trakcie Êledztwa materia∏ mocno obcià˝y∏ zarówno Szpaca,
jak i Petrykowskiego. Z zeznaƒ Êwiadków wynika∏o, ˝e obaj prowadzà akcj´ ob-
sadzania stanowisk dowódczych w Wojsku Polskim by∏ymi ˝o∏nierzami Armii
Krajowej i Korpusu Bezpieczeƒstwa, sà niezadowoleni, ˝e to nie Berling,
a ˚ymierski sprawuje stanowisko Naczelnego Dowódcy WP. „Tarnawa” zosta∏
te˝ oskar˝ony o wrogie nastawienie wobec ZSRR, Armii Czerwonej, Rzàdu Tym-
czasowego, ˝ywienie nadziei na powrót do Polski Rzàdu emigracyjnego.
A ponadto o karierowiczostwo, dà˝enie do osiàgni´cia stopnia generalskiego,
w czym bardziej „u˝yteczny” mia∏ byç Berling, jako ˝e ˚ymierski oÊwiadczy∏
kategorycznie, ˝e „przy nim” „Tarnawa” genera∏em nie b´dzie nigdy.

Pierwszy, 5 grudnia 1944 r., aresztowany zosta∏ Szpac. Poczàtkowo siedzia∏
w areszcie GZI w Lublinie, potem przewieziono go do W∏och. Jego sprawà intere-
sowa∏ si´ sam p∏k Ko˝uszko, o czym wiadomo m. in. ze wspomnieƒ ˝ony gen.
Berlinga, Marii. Wiosnà 1945 r. spotka∏a si´ ona z szefem GZI, który – pod-
piwszy sobie – zdradzi∏ „kulisy” Êledztwa, mówiàc:

[...] aresztowany Szpac, chocia˝ lejà go niema∏o, nie chce nic powiedzieç o Berlingu.
W kó∏ko, dureƒ, powtarza, ˝e Berling jest czysty.

Pertykowski do∏àczy∏ do Szpaca po aresztowaniu, które nastàpi∏o 6 marca
1945 r. w Lublinie. Razem z nimi w wi´zieniu GZI we W∏ochach znalaz∏ si´ te˝
pp∏k Stanis∏aw Szopiƒski, dawny podkomendny i przyjaciel „Tarnawy” z Korpu-
su Bezpieczeƒstwa, który wraz z nim wstàpi∏ do WP. 

Âledztwo, prowadzone we W∏ochach przeciwko „Tarnawie” mia∏o szeroki za-
si´g, funkcjonariusze „Informacji” przes∏uchali m. in. siedzàcego na Strzeleckiej
Boruckiego (nawiasem mówiàc w lutym 1945 r., pos∏ugujàc si´ dwoma agentami
o pseudonimach „Sfinks” i „Stano”, dzia∏ajàcymi w Pruszkowie, Jankach, Raszy-
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nie i na Ok´ciu, „Informacja” stara∏a si´ usilnie, jednak bez powodzenia, wpaÊç na
trop „Czarnego”). Petrykowskiego przes∏uchiwa∏ nie tylko osobiÊcie p∏k Ko˝usz-
ko, ale tak˝e komisarz Sierow. Zmierzano wyraênie tak˝e w kierunku udowod-
nienia „Tarnawie” wspó∏pracy z Gestapo. 

Zachowa∏ si´ list (zapewne nie wys∏any), pisany przez Petrykowskiego do „Sà-
du Wojskowego w Warszawie”, obrazujàcy metody preparowania oskar˝eƒ przez
Êledczych:

[...] kpt. Spieraƒski mówi∏ mi – pisa∏ „Tarnawa” - ˝e w sprawie mojej b´dà mieli Êwiad-
ków ile b´dà chcieli, gdy˝ sprowadza Êwiadków, którzy sà skazani na do˝ywocie lub d∏ugie
kary wi´zienia, Êwiadkowie za darowanie im kilku lat b´dà zeznawali na mojà niekorzyÊç.

i dalej:
[...] kpt. Spieraƒski powiedzia∏ mi, ˝e wszystkie dowody przemawiajàce za mnà zosta-

nà spalone, a Êwiadkowie podani przeze mnie b´dà aresztowani i do sprawy nie dopuszcze-
ni.

Pisane w kwietniu 1945 r. we W∏ochach przez Petrykowskiego wyjaÊnienia,
pe∏ne lojalizmu, by nie powiedzieç – serwilizmu wobec nowych w∏adz, stawiajà
go w bardzo niekorzystnym Êwietle, byç mo˝e jednak nale˝y wziàç pod uwag´
okolicznoÊci, w których powstawa∏y. Dodaç wypada, ˝e aresztowany przez
NKWD i osadzony w wi´zieniu przy ulicy Strzeleckiej pracownik Delegatury
Rzàdu Witold Bieƒkowski, oskar˝y∏ w swym raporcie z 28 czerwca 1945 r.
Pertykowskiego o „wsypanie” ogromnej liczby cz∏onków polskiej konspiracji. 

W protokole „Tarnawy” – pisa∏ Bieƒkowski – by∏o 17 stron maszyny [tj. maszyno-
pisu] samych nazwisk i pseudonimów czo∏owych dzia∏aczy AK i DR [Delegatury Rzàdu].

W koƒcu paêdziernika 1945 r. „Tarnawa” zosta∏ przewieziony do nowej siedzi-
by GZI w Warszawie przy ul. Cha∏ubiƒskiego. W nast´pnym roku Petrykowski
zosta∏ skazany na 10 lat wi´zienia. Wyrok ten dzi´ki amnestii zosta∏ zmniejszony
do 2 lat i 6 miesi´cy z zaliczeniem aresztu. W rezultacie 6 wrzeÊnia 1947 r. „Tar-
nawa” znalaz∏ si´ na wolnoÊci. W 11 lat póêniej Najwy˝szy Sàd Wojskowy uchy-
li∏ wydany na niego wyrok. 

Jeszcze wczeÊniej, 25 sierpnia 1945 r., na polecenie mjr. Gasi∏owa, zwolniony
zosta∏ pp∏k Szpac (z wi´zienia GZI w Warszawie, do którego zosta∏ przewieziony
z W∏och).

Szpac i Petrykowski to, jeÊli tak mo˝na powiedzieç, „przypadki szczególne”.
Najcz´Êciej bowiem ofiarà GZI NDWP padali ˝o∏nierze z akowskim rodowodem.

Polowanie na akowców w szeregach wojska przybra∏o masowà skal´ jesienià
1944 r., po tzw. paêdziernikowym zwrocie, pod którym to poj´ciem rozumie si´
zaostrzenie polityki represyjnej w Polsce na ˝àdanie Stalina. Sowiecki dyktator
uzna∏ polskà „rewolucj´” za zbyt „mi´kkà” i ˝àda∏ g∏ów jej przeciwników. Na-
tychmiast po wydanym przez Moskw´ poleceniu skoƒczy∏a si´ era wzgl´dnej to-
lerancji dla cz∏onków AK w Wojsku Polskim. Zacz´to ich ujawniaç, nast´pnie zaÊ
osadzaç w specjalnie utworzonym I Oficerskim Obozie Internowanych G∏ównego
Zarzàdu Informacji Wojska Polskiego w Skrobowie ko∏o Lubartowa. 27 marca
1945 r. uciek∏o z niego 48 internowanych. W odwecie aresztowano 14 spoÊród
tych, którzy pozostali w obozie, oskar˝ajàc o udzia∏ w spisku, którego rezultatem
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by∏a ucieczka. Przez Lublin przewieziono ich do siedziby „Informacji Wojskowej”
we W∏ochach. Tu trafili (kwiecieƒ 1945 r.) do wielokrotnie opisywanych ju˝ piw-
nic wi´ziennych. 

Pos∏u˝my si´ raz jeszcze cytatem ze wspomnieƒ wi´ênia, by uÊwiadomiç so-
bie, w jakich warunkach przetrzymywani byli zatrzymani:

Warunki by∏y bardzo ci´˝kie – wspomina∏ jeden ze „skrobowiaków”, kapral Wojciech
Gutry. W ma∏ej piwnicy na ziemniaki by∏a prycza od Êciany do Êciany i my w iloÊci 16–18
osób w zale˝noÊci od sytuacji. Wszy, pch∏y, pluskwy, brak higieny. W naszej celi w maju
by∏ pp∏k [Edward] Pisula [równie˝ przywieziony ze Skrobowa; by∏ tam starszym
obozu – S.K.], który zapad∏ na bardzo ci´˝kà biegunk´ i chyba na nià zmar∏, bo zabrano
go z celi w bardzo z∏ym stanie, gdy˝ nie móg∏ chodziç.

Dodajmy, ˝e w podobnym stanie znajdowa∏ si´ kolega Pisuli ze Skrobowa,
kapral Kazimierz Dobrzyƒski, do czego przyczyni∏y si´ tak˝e obra˝enia, doznane
w Êledztwie. Jego równie˝ zabrano z celi. 

9 czerwca 1945 r. we W∏ochach, przed Sàdem Wojskowym Warszawskiego
Okr´gu Wojskowego odby∏a si´ rozprawa „spiskowców” ze Skrobowa, oskar˝o-
nych o to, ˝e wiedzieli o spisku, lecz nie donieÊli dowództwu.

Przed Sàdem stan´∏o 12 oskar˝onych, z czego mo˝na wnosiç, ˝e stan chorych
nie poprawi∏ si´ i nie pozwala∏ na ich udzia∏ w procesie. Mimo to zapad∏o 14 wy-
roków: 5 opiewa∏o na kar´ Êmierci (potem zamienionà na 15 lat wi´zienia), pozo-
sta∏e na kary od 3 do 10 do lat wi´zienia.

Dalsze losy ˝o∏nierzy, skazanych we W∏ochach, nie sà w pe∏ni znane. Wiado-
mo, ˝e dwaj z nich (kapral Wojciech Gutry i kapral Eugeniusz Gierej), zostali
uwolnieni w nocy z 25 na 26 lipca 1945 r. na stacji kolejowej w Bàkowcu na
wschodnim skraju Puszczy Kozienickiej, kiedy to transport wi´zienny zmierzajà-
cy do Wronek zosta∏ zaatakowany przez oddzia∏ Mariana Bernaciaka „Orlika”
(ogó∏em uwolniono wówczas 120 osób).

Nieobecni na procesie Pisula (4 lata wi´zienia) i Dobrzyƒski (8 lat) 5 lipca
1945 r. zostali skierowani do Wi´zienia Karno–Âledczego Warszawa – Praga. Pisula
zosta∏ zam´czony w wi´zieniu 12 lipca 1945 r. 

Sprawy prowadzone przez „Informacj´ Wojskowà” we W∏ochach, mia∏y roz-
maity charakter. Bardzo cz´sto tyczy∏y one dezerterów z Wojska Polskiego, ˝o∏-
nierzy, których zatrzymano bez dokumentów, rzeczywistych czy rzekomych
szpiegów niemieckich, by∏ych agentów Gestapo itd.

Ogromna liczba spraw dotyczy∏a wypowiedzi ˝o∏nierzy WP oraz osób cywil-
nych, skierowanych przeciwko Rzàdowi Tymczasowemu, Zwiàzkowi Sowieckie-
mu i Armii Czerwonej.

Oto jedna z takich spraw. 20 sierpnia 1945 r. we W∏ochach, na ulicy Pi∏sudskiego,
mieszkaniec Warszawy, jak skrupulatnie odnotowano w pisanym w j´zyku rosyj-
skim wniosku koƒcowym – nigdzie nie pracujàcy – W∏adys∏aw Anczyƒski, w roz-
mowie z szeregowym 21 pu∏ku artylerii Wojciechowskim, stwierdzi∏, co nast´puje:

Istniejàca obecnie Rzeczpospolita Polska nie jest paƒstwem demokratycznym,
a komunistycznym. ˚o∏nierze tego paƒstwa chodzà bosi i obdarci. Wielu ˝o∏nierzy Wojska
Polskiego przelewa∏o krew, a wywalczy∏o sobie tà komunistycznà Polsk´, ale to d∏ugo
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trwaç nie b´dzie, szybko przyjdzie kres takiej Polski... Przys∏ano mnie tu specjalnie z Ar-
mii Andersa z zadaniem, które wykonam i wróc´ do armii.

Aresztowany przez swego rozmówc´ Anczyƒski zosta∏ doprowadzony do sie-
dziby „Informacji” we W∏ochach. W czasie Êledztwa ustalono – ∏atwo si´ domyÊliç,
jakimi metodami – ˝e Anczyƒski by∏ cz∏onkiem Armii Krajowej. OczywiÊcie tak˝e
przyzna∏ si´ do prowadzenia „wrogiej agitacji”. Nie potwierdzi∏a si´ natomiast
wiadomoÊç, ˝e zatrzymany mia∏ cokolwiek wspólnego z Armià Andersa. W tej sy-
tuacji prowadzàcy Êledztwo kpt Alechin uzna∏, ˝e zgromadzone dowody sà nie-
wystarczajàce do skazania i zaproponowa∏ jego zwolnienie. Na tym jednak nie ko-
niec: oto Ajczyƒski po zwolnieniu mia∏ byç zwerbowany jako agent z zadaniem
rozpracowania znanych sobie aktywnych cz∏onków AK z Warszawy i Piotrkowa:
- por. Andrzeja Romanowskiego „Kruka” i innych. Propozycj´ zaakceptowano.

Przyczyny represjonowania niektórych osób przez „Informacj´” WP we W∏o-
chach nale˝y dopiero wyjaÊniç. Uwaga ta dotyczy np. mieszkaƒca Grodziska Ma-
zowieckiego, W∏adys∏awa Szpilarskiego, którego losy w liÊcie do gen. ˚ymierskie-
go tak opisa∏a jego ˝ona (zachowujemy pisowni´ orygina∏u):

Szanowny Panie Generale zwracam si´ do Pana z goràcà proÊbà o ratunek w nieszcz´-
Êciu które spotka∏o mnie w pierwszych dniach odzyskanej WolnoÊci. Dnia 8 lutego b. r. do
warsztatu mojego m´˝a W∏adys∏awa Szpilarskiego zamieszka∏ego w Grodzisku ul. Wól-
czyƒska 15 przysz∏a kobieta, ˝o∏nierka, w mundurze polskim i powiedzia∏a mu, aby stawi∏
si´ na Komend´ Wojskowà. Mà˝ poszed∏. Po dwóch godzinach jego nieobecnoÊci zaniepoko-
jona, posz∏am, za nim i okaza∏o si´, ˝e jest zatrzymany, z rozkazu kapitana Miko∏ajewskie-
go. Nast´pnego dnia w po∏udnie zanim mog∏am poczyniç jakieÊ starania, mà˝ zosta∏ prze-
s∏any do Brwinowa, a nast´pnie do W∏och. W Grodzisku powiedzieli mi, ˝e aresztowa∏y go
W∏adze Wojskowe i one [w∏adze wojskowe w Grodzisku – S.K.] nic o tym nie wiedzà.

Dalej sz∏y zapewnienia, ˝e mà˝ jest dobrym Polakiem, w zwiàzku z czym jego
aresztowanie nie mo˝e byç niczym innym, jak tylko wynikiem pomy∏ki.

Kilka uwag na koniec.
W 1945 r. podwarszawskie W∏ochy sta∏y si´ wa˝nym przyczó∏kiem komuni-

stycznej w∏adzy w Polsce. Ulokowa∏ si´ tu bowiem nie tylko zaanga˝owany w naj-
wa˝niejsze polskie sprawy komisarz Iwan Sierow, ale tak˝e „mózg” kontrwywia-
du Wojska Polskiego – G∏ówny Zarzàd Informacji WP. Do W∏och sp∏ywa∏y
raporty z terenowych placówek „Informacji”, ulokowanych przy okr´gach woj-
skowych i poszczególnych jednostkach Wojska Polskiego, najcz´Êciej dotyczàce
aresztowaƒ, prowadzonych Êledztw, znacznie rzadziej tzw. wypadków nadzwy-
czajnych. Raporty te pisane by∏y z zasady po rosyjsku, a ich odbiorcà by∏ „Naczal-
nik G∏awnogo Uprawlenija Wojska Polskogo po∏kownik tow.[ariszcz] Ko˝uszko
gor.[od] W∏ochi].

Cz´sto „centrala” nie ingerowa∏a w bieg prowadzonych spraw, czasami jednak
nakazywa∏a dostarczyç sobie wi´ênia wraz z zebranym materia∏em obcià˝ajàcym
– celem dalszego prowadzenia Êledztwa.

GZI we W∏ochach wspó∏pracowa∏a z UB. Jak wynika zachowanych materia-
∏ów, niektórych wi´êniów Zarzàd przekazywa∏ Miejskiemu Urz´dowi Bezpie-
czeƒstwa Publicznego we W∏ochach, innych wi´êniów dostarczano mu z kolei
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z Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego w Rembertowie (dotyczy
sierpnia – wrzeÊnia 1945 r.).

Trzeba zauwa˝yç, ˝e nie wszystkie osoby, przetrzymywane w wi´zieniu GZI
we W∏ochach zas∏ugujà na miano patriotów. Cz´Êç z nich, jak choçby Boles∏aw
Piasecki, to postacie dwuznaczne, z pi´knà kartà z przesz∏oÊci, z∏amane jednak
przez komunistyczny re˝im. 

A jednak trudno by∏oby odmówiç im miana ofiar, padli bowiem ofiarà bezpra-
wia, które nie liczy∏o si´ z nikim i z niczym. Zostali poddani okrutnym metodom
Êledczym, doÊwiadczyli nieludzkich warunków wi´ziennych.

My jednak przede wszystkim sk∏adamy ho∏d tym, którzy do piwnic budynku
przy 11 Listopada we W∏ochach trafili dlatego, ˝e byli i zawsze pozostali wierni
idei Polski wolnej i niepodleg∏ej.

Im w∏aÊnie poÊwi´cona jest ods∏oni´ta dzisiaj tablica. 

Nota bibliograficzna:

Artyku∏ niniejszy powsta∏ g∏ównie na podstawie akt G∏ównego Zarzàdu
Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, przechowywanych
w Biurze Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pami´ci Narodo-
wej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wykorzystano
tak˝e raporty placówki wywiadowczej Delegatury Si∏ Zbrojnych „Pralnia II”,
znajdujàce si´ w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie – Remberto-
wie oraz literatur´ przedmiotu i materia∏y wspomnieniowe.

Dodatek: 

Ustalone personalia i losy osób, podpisanych na Êcianach i drzwiach cel aresz-
tu we W∏ochach (w oparciu o „Wykaz aresztowanych”, przechowywany w mate-
ria∏ach G∏ównego Zarzàdu Informacji naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
w zbiorach Biura Udostepniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pami´ci
Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu pod
sygnaturà 00834/111 (nie obejmuje osób, których losy zosta∏y opisane w tekÊcie).

TreÊç napisu na murze Dane

Sabak Zy Sabak Zygmunt, ur. 1923 r. w Waliskach,
pow. Miƒsk Mazowiecki, aresztowany
17 marca 1945 r., przyby∏ ze Skrobowa,
30 wrzeÊnia 1945 r. skierowany do Oddzia∏u
Karnego
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¸ugowski AK ¸ugowski Zygmunt, ur. 1908 r. w Wyrkach, 
pow. Siedlce, aresztowany 9 lipca 1945 r.,
22 sierpnia 1945 r. skierowany do Wi´zienia
Karno–Âledczego Warszawa–Praga.

L. Mikosz 1945. 12 Rzeszów Mikosz Ludwik, ur. 1910 r., Rzeszów, aresz-
towany 6 kwietnia 1945 r., przyby∏ z Rzeszo-
wa, 3 paêdziernika 1945 r. zwolniony 
przez kapitana Tichomirowa.

Z. Brygider Brygider Zdzis∏aw, ur. 1911 r., PrzemyÊlany
woj. Tarnopol, aresztowany Lwów 12 maja 
1945 r., 4 kwietnia 1945 r. przyby∏ z PrzemyÊ-
lan, 3 paêdziernika 1945 r., zwolniony 
przez kapitana Tichomirowa.

Ja wachmistrz Witold Wójcik Teofil Wójcik Teofil, ur. 1903 r. Wielczupolle,
pow. Lublin 5 lat wi´zienia pow. Lublin, aresztowany 7 kwietnia 1945 r.,
z art. 57 za polityk´ przyby∏ z Piastkowa, 2 czerwca 1945 r. 

skazany na 5 lat wi´zienia, 13 czerwca 
1945 r. skierowany do Garnizonowego 
Wi´zienia Warszawa–Praga.

Sielicka W Sielicka W∏adys∏awa, ur. 1926 r. w ¸uniƒcu,
20 VII – 45 woj. Piƒsk, aresztowana 10 lipca 1945 r., 

22 sierpnia 1945 r. skierowana do Wi´zienia
Karno–Âledczego Warszawa–Praga.

Zgierski Jan od Zgierski Jan, ur. 1902 r. w Sochaczewie, 
14 – IX – 45 pod zarzutem aresztowany 13 wrzeÊnia 1945 r., przyby∏
art. 95 z 36 batalionu [saperów?], 23 listopada 

1945 r. skazany na 10 lat wi´zienia,
10 grudnia 1945 r. skierowany do wi´zienia
na Pradze

Ro˝niatowki Ro˝niatowski Józef, ur. 1919 r. wieÊ Weso∏y 
Kut, rej. Nieczajno, obwód odeski, przyby∏
z 2 pu∏ku u∏anów, 1 samodzielny W.D.,
21 wrzeÊnia 1945 r., skazany na 10 lat wi´zie-
nia, 1 paêdziernika 1945 r. skierowany do 
[s∏owo nieczytelne] wojskowej Prokuratury 
Garnizonowej Warszawa–Praga
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Ku∏ak Kraków Ku∏ak Alojzen, ur. 1923 r. w Krakowie, 
aresztowany 1 kwietnia 1945 r., przyby∏
z Krakowa, 3 paêdziernika 1945 r. zwolniony
przez kpt. Tichomirowa

Dorohusk E. Wysocki Wysocki Edward, ur. 1922 r. w Dorohusku,
11.8.45 aresztowany 31 maja 1945 r., 22 paêdziernika

1945 r. skierowany do I przesy∏kowego 
Pu∏ku w Warszawie–Pradze

Nauczy∏ si´ ˝yç na wolnoÊci Koz∏owski Bogumi∏, ur. 1923 r. w Lublinie,
Koz∏owski aresztowany 22 sierpnia 1945 r., przyby∏
Na wyrok z kat Bog. Koz∏owski z A.Ch.O. Kwatermistrzostwa, 22 sierpnia
Z Lublina 3.6.45 1945 r., skierowany do Wi´zienia Karno–

Âledczego Warszawa–Praga

Pisarek Pisarek Stanis∏aw, ur. 1926 r. w Masowie, 
powiat Garwolin, aresztowany 25 maja 
1945 r., 18 lutego skierowany do wiezienia 
na Mokotowie

Tarapata Tarapata Józef, ur. 1923 r. w Sàsiadowicach 
woj. Drohobycz, aresztowany 16 czerwca 
1945 r., przyby∏ z 32 pu∏ku piechoty,
17 sierpnia 1945 r. skierowany do wi´zienia
Warszawa–Praga

Henryk Karpiƒski Karpiƒski Henryk, ur. 1924 r. w Równem, 
Równe Lublin Pi´kna przyby∏ z pu∏ku oficerów rezerwy 30 wrzeÊ-

nia 1945 r. zwolniony przez ppor. Spieraƒ-
skiego

Twarogowski Witold Twarogowski Witold, ur. 1921 r. w Szwi-
dzielni, aresztowany 10 lipca 1945 r. woj.
pomorskie, aresztowany 10 lipca 1945 r.,
22 sierpnia 1945 r. skierowany do Wi´zienia
Karno–Âledczego Warszawa–Praga

Trzeba zaznaczyç, ˝e ksi´ga aresztowaƒ nie daje wyczerpujàcych informacji
o wi´êniach, podpisanych na Êcianach i drzwiach aresztu. Uzyskanie pe∏nej wie-
dzy o ich losach wymaga dalszych badaƒ.

Kilkakrotnie wyst´pujàce na Êcianach trzy litery: K. P. Z. nale˝y zapewne od-
czytywaç jako skrót rosyjskiego Kamiera Priedwaritielnogo Zakluczienija, ozna-
czajàcego areszt Êledczy.
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Andrzej Chmielarz

Sprawa szesnastu przywódców
Polskiego Paƒstwa Podziemnego

27 i 28 marca 1945 r. sowieckie w∏adze bezpieczeƒstwa aresztowa∏y w Prusz-
kowie Delegata Rzàdu RP na Kraj wicepremiera Jana Stanis∏awa Jankowskiego,
cz∏onków Krajowej Rady Ministrów Adama Bienia, Stanis∏awa Jasiukowicza
i Antoniego Pajdaka, przewodniczàcego Rady JednoÊci Narodowej Kazimierza
Pu˝aka i jego zast´pc´ Kazimierza Bagiƒskiego, cz∏onków Rady: Józefa Chaciƒ-
skiego, Eugeniusza Czarnowskiego, Kazimierza Kobylaƒskiego, Stanis∏awa
Micha∏owskiego, Stanis∏awa Mierzw´, Zbigniewa Stypu∏kowskiego, Franciszka
Urbaƒskiego, dowódc´ rozwiàzanej Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego
oraz towarzyszàcego im urz´dnika Delegatury Józefa Stemler-D´bskiego. 

Aresztowano przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego, którzy przybyli
otrzymawszy s∏owo honoru od sowieckiego oficera, by przeprowadziç z dowódz-
twem sowieckim rozmowy w sprawie pozostajàcych jeszcze w konspiracji od-
dzia∏ów Armii Krajowej i uzgodnieƒ ja∏taƒskich.

Dobrowolne niemal oddanie si´ w r´ce sowieckie przywódców Polskiego
Paƒstwa Podziemnego zastanawia i budzi zdumienie. Polacy stawili si´ na roz-
mowy majàc w pami´ci los oficerów polskich w Katyniu, Armi´ Czerwonà stojà-
cà bezczynnie nad Wis∏à gdy na jej drugim brzegu p∏on´∏a Warszawa, znajàc losy
komendanta Okr´gu AK Wilno pp∏k. Aleksandra Krzy˝anowskiego „Wilka”,
komendanta Obszaru Lwowskiego AK p∏k W∏adys∏awa Filipkowskiego, komen-
danta Okr´gu AK Lublin p∏k. Kazimierza Tumidajskiego „Marcina” i wielu
innych, którzy próbowali podjàç rozmowy z Sowietami w czasie operacji „Burza”
latem 1944 r. 

Mimo tych tragicznych doÊwiadczeƒ, zdajàc sobie spraw´ z ryzyka jakie niesie
za sobà ta decyzja, propozycja rozmów zosta∏a przyj´ta, gdy˝ wierzono, ˝e fak-
tycznie istnieje mo˝liwoÊç powo∏ania, zgodnie z decyzjami ja∏taƒskimi, nowego
rzàdu polskiego z udzia∏em polityków spoza kr´gu osób zwiàzanych z Moskwà.
Zak∏adano, i˝ przy mocnym poparciu aliantów zachodnich i Rzàdu RP w Londy-
nie, b´dzie mo˝liwe wejÊcie do nowego rzàdu tak˝e tych, którzy mieli za sobà pi´-
cioletnià walk´ z okupantem niemieckim i niekwestionowany udzia∏ w jej przy-
wództwie. Silni poparciem ca∏ego niemal spo∏eczeƒstwa polskiego, sàdzili i˝
strona sowiecka zdajàc sobie spraw´ z faktycznego uk∏adu politycznego w Polsce,
sk∏onna jest do kompromisu. 

Ofensywa styczniowa 1945 r. Armii Czerwonej, zamkn´∏a w dziejach polskie-
go podziemia niepodleg∏oÊciowego etap konspiracji antyniemieckiej. Przed
wszystkimi jej uczestnikami stan´∏o pytanie, co dalej? Ujawniç si´, akceptujàc tym
samym stan zale˝noÊci od Zwiàzku Sowieckiego, czy kontynuowaç walk´ o su-
werennoÊç w podziemiu.

19 stycznia 1945 r. gen. Leopold Okulicki – ostatni dowódca Armii Krajowej –
rozwiàza∏ organizacj´. Utrzymanie AK po wyzwoleniu w konspiracji nie by∏o ani
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zasadne, ani mo˝liwe. Zresztà nigdy nie przewidywano takiej mo˝liwoÊci, tak jak
nigdy nie planowano dzia∏aƒ zbrojnych (poza samoobronà) wobec Armii Czerwo-
nej, czy te˝ przeciwko nowej w∏adzy. 

Dowódca Armii Krajowej nakazywa∏ podkomendnym: 
dalszà swà prac´ i dzia∏alnoÊç prowadêcie w duchu odzyskania pe∏nej niepodleg∏oÊci

paƒstwa polskiego i ochrony ludnoÊci przed zag∏adà1.
W rezultacie tego rozkazu ujawni∏a si´ spora cz´Êç ˝o∏nierzy AK. Wkrótce

wielu z nich zosta∏o aresztowanych. Cz´Êç ta – bardziej sceptyczna – nie ujawni∏a
si´. W konspiracji pozosta∏a tak˝e kadrowa organizacja „Nie” (skrót od s∏owa nie-
podleg∏oÊç) o charakterze cywilno-wojskowym, na czele z gen. Okulickim
i gen. Fieldorfem. „Nie” by∏a organizacjà przygotowywanà przez KG AK od po-
∏owy 1944 r. Statut okreÊla∏ organizacj´ jako spo∏ecznà o charakterze wojskowym, któ-
rej celem by∏o wszystkimi dost´pnymi Êrodkami i metodami utrzymaç Ducha Narodu
i wywalczyç Niepodleg∏à, Wolnà Polsk´2. Organizacja ta nie zdo∏a∏a szerzej rozwinàç
dzia∏aƒ i praktycznie zakoƒczy∏a swoje dzieje w momencie aresztowania jej do-
wódcy, gen. Okulickiego w marcu 1945 r.

Zakonspirowane pozosta∏y równie˝ w∏adze Polski Podziemnej: Delegatura
Rzàdu, Rada JednoÊci Narodowej, stronnictwa polityczne wchodzàce w sk∏ad
czwórporozumienia oraz mniejsze ugrupowania zwiàzane z Delegaturà. W pod-
ziemiu pozosta∏y te˝ si∏y nie uznajàce kierownictwa Rady JednoÊci Narodowej
i Delegatury Rzàdu: Narodowe Si∏y Zbrojne, Organizacja Polska, Konwent Orga-
nizacji Niepodleg∏oÊciowych i Obóz Polski Walczàcej. 

Trwanie w podziemiu stawa∏o si´ jednak coraz trudniejsze. Post´pujàca de-
konspiracja podziemnych instytucji sk∏ania∏a do podejmowania staraƒ o uzyska-
nie statusu legalnoÊci. Nadzieje na to dawa∏y uchwa∏y konferencji ja∏taƒskiej.

4–11 lutego 1945 r. na Krymie, w okolicach Ja∏ty odby∏a si´ konferencja szefów
rzàdów trzech mocarstw sojuszniczych w II wojnie Êwiatowej: ZSRR (I. W. Stalin),
USA (F. Roosevelt) i W. Brytanii (W. Churchill). Rozpocz´ta w styczniu 1945 r.
ofensywa, w wyniku której Armia Czerwona dosz∏a do granic Niemiec, zosta∏a
przyÊpieszona na proÊb´ aliantów zachodnich, w zwiàzku z kontruderzeniem
niemieckim w Ardenach. To bardzo wzmocni∏o pozycj´ ZSRR i Stalina. Z jego te˝
inicjatywy nastàpi∏o przyÊpieszenie spotkania Wielkiej Trójki.

G∏ównym tematem spotkania by∏y kwestie dotyczàce polityki mocarstw wo-
bec pokonanych Niemiec i przystàpienia ZSRR do wojny przeciw Japonii. Podj´-
to tak˝e wst´pne decyzje w sprawie powojennego uk∏adu stosunków mi´dzyna-
rodowych w Europie, oznaczajàce nieformalny podzia∏ stref wp∏ywów mi´dzy
ZSRR a USA i W. Brytanià. Uzgodniono te˝ zwo∏ania konferencji za∏o˝ycielskiej
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Przedmiotem d∏ugotrwa∏ej dyskusji sta∏ si´ problem granic i rzàdu Polski.
Sprawa wschodniej granicy Polski, zosta∏a uzgodniona wst´pnie na poprzednim
spotkaniu Wielkiej Trójki w Teheranie. W Ja∏cie przyj´to ostatecznie lini´ graniczna,
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której domaga∏ si´ Stalin (linia Curzona, a de facto nieco zmodyfikowana linia
Ribbentrop–Mo∏otow), z zaznaczeniem, ˝e Polska otrzyma jako rekompensat´
terytoria na pó∏nocy i zachodzie. Stalin nie ujawni∏, ˝e 27 lipca 1944 r. zosta∏ ju˝
podpisany tajny protokó∏ mi´dzy ZSRR a PKWN, w którym ustalono granice Pol-
ski na wschodzie, na pó∏nocy i na zachodzie wzd∏u˝ Odry i Nysy.

O ile kwestia granic Polski zosta∏a ustalona bez wi´kszych dyskusji, to sprawa
rzàdu i wolnych wyborów ujawni∏a powa˝ne ró˝nice w stanowiskach Stalina
i Churchilla. Stalin forsowa∏ uznanie obecnego Rzàdu Tymczasowego Osóbki-
-Morawskiego, dopuszczajàc jego nieznaczne poszerzenie. Churchill natomiast
chcia∏ rzàdu, do którego weszliby tak˝e przedstawiciele kraju i emigracji. Rzecz
charakterystyczna – alianci dyskutowali nad nowym rzàdem polskim, pomijajàc
milczeniem istniejàcy prawowity rzàd Rzeczypospolitej Tomasza Arciszewskie-
go. Ostatecznie postanowiono, ˝e Tymczasowy Rzàd zostanie zreorganizowany
i w∏àczeni zostanà do niego Polacy z kraju i zagranicy, co by∏o formalnym ust´p-
stwem Stalina wobec Churchilla. 

12 lutego 1945 r. w oficjalnym komunikacie, w jego punkcie szóstym og∏oszono,
˝e w Polsce w wyniku oswobodzenia jej przez Armi´ Czerwonà, powsta∏a nowa
sytuacja wymagajàca utworzenia nowego rzàdu opartego na szerszej podstawie,
przez w∏àczenie przywódców demokratycznych w kraju i Polaków z zagranicy.
Ten nowy rzàd mia∏ otrzymaç nazw´ Polskiego Rzàdu Tymczasowego JednoÊci
Narodowej. Nowy rzàd doprowadzi jak najpr´dzej do wolnych i nieskr´powanych
wyborów, opartych na g∏osowaniu powszechnym i tajnym, w których b´dà mia∏y
prawo uczestniczyç wszystkie partie demokratyczne i antyrasistowskie.

W celu utworzenia nowego rzàdu polskiego powo∏ano tzw. Komisj´ Trzech
(z siedzibà w Moskwie) z udzia∏em Wiaczes∏awa Mo∏otowa, ambasadora Wielkiej
Brytanii Archibalda Clark-Kerra i ambasadora Stanów Zjednoczonych Averilla
Harrimana. Komisja mia∏a porozumieç si´ zarówno z przedstawicielami Rzàdu
Tymczasowego jak i przywódcami polskimi z kraju i zagranicy. 

13 lutego 1945 r., natychmiast po otrzymaniu tekstu uchwa∏ Konferencji Ja∏taƒ-
skiej, Rzàd RP og∏osi∏ oficjalny protest:

Rzàd Polski oÊwiadcza, ˝e decyzje Konferencji Trzech dotyczàce Polski nie mogà byç
uznawane przez Rzàd Polski i nie mogà obowiàzywaç Narodu Polskiego”. Oderwanie
wschodnich terytoriów rzàd okreÊli∏ jako nowy rozbiór Polski. Stwierdzono te˝, ˝e utwo-
rzenie nowego rzàdu przez rozszerzenie Rzàdu Tymczasowego mo˝e doprowadziç jedynie
do zalegalizowania ingerencji rzàdu sowieckiego w wewn´trzne sprawy Polski3.

Postanowienia Konferencji Ja∏taƒskiej w podziemiu polskim wywo∏a∏y szok
i poczucie wielkiej krzywdy. 21 lutego 1945 r. RJN przyj´∏a uchwa∏´, w której kry-
tykujàc jednostronnoÊç postanowieƒ ja∏taƒskich stwierdza∏a, ˝e: 

daje wyraz przeÊwiadczeniu, ˝e ogólnikowej formule Konferencji Krymskiej o porozu-
mieniu „z przedstawicielami demokracji w Kraju i zagranicà” zostanie nadana konkretna
treÊç porozumienia si´ w sprawie utworzenia Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej
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w Kraju wraz z Rzàdem i Radà Narodowà w Londynie. Rada JednoÊci Narodowej jako
przedstawicielka Polski Podziemnej, deklaruje swà gotowoÊç podj´cia rokowaƒ w tej
sprawie4. 

Kilka dni póêniej, 24 lutego, na kolejnym posiedzeniu RJN postanowi∏a, ˝e ja-
ko reprezentacja ca∏ego ruchu podziemnego powinna podjàç rozmowy z Komisjà
Trzech. Przywódcom Polskiego Paƒstwa Podziemnego wydawa∏o si´ rzeczà oczy-
wistà, ˝e to oni b´dà partnerami w rozmowach w sprawie powo∏ania Tymczaso-
wego Rzàdu JednoÊci Narodowej. Rzàdu, który mia∏ w mo˝liwie najkrótszym cza-
sie przeprowadziç wybory, a to stwarza∏o – jak si´ wówczas wydawa∏o – szans´
odzyskania w∏adzy w kraju na drodze parlamentarnej.

Stanis∏aw Miko∏ajczyk, by∏y premier rzàdu RP, który zg∏osi∏ gotowoÊç wzi´cia
udzia∏u w nowym rzàdzie depeszujàc do kierownictwa Stronnictwa Ludowego
w kraju pisa∏:

Klucz do sytuacji, niestety, w obecnej chwili, le˝y w kraju, wi´c g∏ównie w waszym
r´ku. Bierzcie inicjatyw´, póki nie jest za póêno, idàc na lojalne u∏o˝enie stosunków pol-
sko-sowieckich. Tym samym powià˝ecie wasze dzia∏ania z naszymi i umo˝liwicie nam wi´-
cej wydatne popieranie waszych wysi∏ków5. 

Ludowcy postanowili poprzeç lini´ post´powania Stanis∏awa Miko∏ajczyka,
zerwaç porozumienie mi´dzypartyjne i wystàpiç z Delegatury Rzàdu, pozostajàc
tymczasowo jeszcze w RJN. W kierownictwie SL zaczyna∏y braç gór´ g∏osy zwo-
lenników u∏o˝eniem si´ i pójÊcia na kompromis z obozem komunistycznym. Na
dzieƒ 2 kwietnia 1945 r. zapowiedzieli ujawnienie Stronnictwa Ludowego.

28 lutego na posiedzeniu CKW PPS-WRN przyj´to uchwa∏´ w sprawie posta-
nowieƒ ja∏taƒskich, podobnà w treÊci do oÊwiadczenia RJN. Kierownictwo partii
podj´∏o równie˝ decyzj´ o wyjÊciu PPS-WRN z podziemia, z chwilà powo∏ania
nowego rzàdu przewidzianego uchwa∏ami ja∏taƒskim.

W tej atmosferze pojawi∏a si´ sowiecka propozycja podj´cia rozmów. Przy-
wódcy Polskiego Paƒstwa Podziemnego zdawali sobie spraw´, ˝e polityka polska
ponios∏a kl´sk´, i ˝e byç mo˝e ostatnià szansà dla Polski staje si´ wejÊcie polskich
partii niekomunistycznych do zadeklarowanego w Ja∏cie rzàdu. Dopiero na tym
tle zrozumia∏a jest dramatyczna decyzja naszych krajowych przywódców o przy-
j´ciu sowieckiego „zaproszenia” do rozmów w Pruszkowie – wbrew dotychcza-
sowym doÊwiadczeniom, które ostrzega∏y przed zdradà. Nieprzyj´cie zaproszenia
by∏o równie z∏ym rozwiàzaniem, bo dawa∏o Sowietom pretekst do ostatecznego
wyeliminowania polskich partii z tego „rzàdu”. 

Kazimierz Pu˝ak w swych wspomnieniach zapisa∏: 
GdybyÊmy nie wzi´li udzia∏u w tej konferencji – to sàdzàc po dalszych perypetiach –

Moskale mogliby z ca∏à stanowczoÊcià twierdziç, ˝e podziemie polskie unika spotkaƒ, gdy˝
ma na sumieniu wszystkie akty antyradzieckie i oczywiÊcie dà˝y do wojny z ZSRR.
Dodatkowo zaÊ podziemie uchylajàc si´ od rozmów ze stronà rosyjskà i to na wezwanie
dowództwa wojskowego Sowietów, w którego zasi´gu dzia∏a strona polska, tym samym
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4 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. VI, Londyn 1989, s. 460.
5 Op. cit., s. 341.



uchyla si´ od rozmów (konsultacji ja∏taƒskich) z Anglià, Amerykà i ZSRR. [...] Jednak nie-
zale˝nie od przypuszczeƒ racja stanu wymaga∏a bez wzgl´du na to co wyniknie, stawien-
nictwa naszych osób...6.

Utworzona podczas Konferencji Ja∏taƒskiej Komisja Trzech rozpocz´∏a swojà
dzia∏alnoÊç w Moskwie dopiero pod koniec lutego 1945 r. Mi´dzy przyj´tà przez
Mo∏otowa taktykà zwlekania w pracach Komisji Trzech, prowadzàcej narady
w sprawie utworzenia Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej, a wydarzenia-
mi w Pruszkowie istnieje Êcis∏y zwiàzek. Mo∏otow wr´cz wyczekiwa∏ na wyniki
dzia∏aƒ operacyjnych prowadzonych przez sowieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa
w Polsce. 

Sowieccy agenci ju˝ od po∏owy lutego 1945 r. goràczkowo pracowali nad uj´-
ciem kierownictwa Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Kierujàcy nimi gen. Iwan
Sierow pe∏nomocnik Paƒstwowego Komitetu Obrony do spraw ochrony ty∏ów 1
i 2 Frontu Bia∏oruskiego, zast´pca szefa sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa ¸aw-
rientija Berii zmierza∏ do: 

wykrycia i aresztowania kierownictwa Komendy G∏ównej AK, NSZ i innych podziem-
nych partii politycznych7.

Poszukiwania NKWD by∏y na tyle skuteczne, ˝e zagrozi∏y bezpieczeƒstwu
RJN i KRM. Stàd te˝ Delegat Rzàdu RP Jankowski upowa˝ni∏ 3 marca 1945 r. pre-
miera Arciszewskiego do zakomunikowania rzàdowi brytyjskiemu i amerykaƒ-
skiemu danych personalnych cz∏onków Krajowej Rady Ministrów, poniewa˝: 

Od kilku dni zacz´∏y si´ w miejscu naszego pobytu aresztowania i zasadzki [...]. Pene-
tracja NKWD jest tak intensywna, ˝e niebezpieczeƒstwo dla nas i aparatu jest groêne8.

NKWD bardzo sprawnie pos∏ugiwa∏o si´ agenturà. Gdy przes∏uchiwano
aresztowanego 8 marca 1945 r. Aleksandra Zwierzyƒskiego, jego Êledczy dyspo-
nowali kopià deklaracji RJN z 24 lutego 1945 r. Nic dziwnego, ˝e Zwierzyƒski ze-
zna∏, ˝e: 

Rada JednoÊci Narodowej ca∏kowicie popiera londyƒski rzàd emigracyjny [oraz] ˝àda-
nia wysuwane przez ten rzàd o w∏àczeniu w sk∏ad przysz∏ego polskiego Rzàdu Tymczaso-
wego Miko∏ajczyka. W zwiàzku z tym og∏osili deklaracj´, w której protestujà przeciwko
decyzjom konferencji w Ja∏cie [...], a tak˝e oÊwiadczajà, ˝e sà gotowi wziàç udzia∏ w kon-
sultacjach, które b´dà prowadzone przez komisj´ trzech mocarstw w Moskwie9. 

Jak zanotowa∏ Kazimierz Pu˝ak: 
NKWD w Milanówku – gdzie koncentrowa∏o si´ ˝ycie polskiego podziemia – by∏o jak,

u siebie w domu, buszujàc wÊród urz´dników Delegatury no i via PPR wÊród ludo-
wców...10.

NKWD prób´ dotarcia do gen. Leopolda Okulickiego podj´∏o w poczàtkach
lutego 1945 r. Ze wspomnieƒ W∏adys∏awa Minkiewicza opublikowanych w 1980 r.
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6 K. Pu˝ak, Wspomnienia, Gdaƒsk 1989, s. 97.
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8 Op. cit., s. 314.
9 Op. cit., s. 209.
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wiemy, ˝e do gen. Okulickiego dotar∏ kpt. Zbigniew Woronicz, który przekaza∏
wiadomoÊç od gen. Polskiej Armii Ludowej Stanis∏awa Pieƒkosia „Ska∏y”, ˝e do-
wództwo Armii Czerwonej szuka kontaktu z Komendantem AK11.

Przekazanie tej informacji przez Woronicza potwierdza gen. Okulicki w z∏o˝o-
nym w Moskwie zeznaniu w∏asnym:

Za poÊrednictwem „Zbyszka-Wira” (nazwiska nie znam), który poprzednio pracowa∏
o ile pami´tam w dywersji, albo wywiadzie, a obecnie do∏àczy∏ do grupy pu∏kownika
„S´pa” poprzednio „Rados∏awa”, „ Mazurkiewicza [...] zaproszenie na rozmow´...12.

Przekazanie informacji przez Woronicza rozpocz´∏o realizacj´ sowieckiej pro-
wokacji „kombinacja rozmowy”, która doprowadzi∏a do uj´cia przywódców Pol-
skiego Paƒstwa Polskiego. Gen. Okulicki podjà∏ kontakt i poleci∏ wysondowanie
sowieckiej propozycji Woroniczowi i mjr. audytorowi Lucjanowi Milewskiemu
ps. „Baczyƒski”. Wynikiem tego by∏o spotkanie z gen. Pieƒkosiem i p∏k. „Burzà”
(NN), na który powiadomiono ich, ˝e o ile do spotkania w ciàgu 3 dni nie dojdzie to
nastàpià represje ze strony sowieckiej wobec AK13.

O sowieckiej propozycji, b´dàcej niczym innym jak ultimatum, gen. Okulicki
postanowi∏ powiadomiç obradujàcà w Podkowie LeÊnej Komisj´ G∏ównà Rady
JednoÊci Narodowej. Fakt ten odnotowano w protokole obrad z 21 lutego 1945 r.: 

„Niedêwiadek” przedstawia spraw´ próby nawiàzania z nim kontaktu przez marsza∏-
ka ˚ukowa. Przy omawianiu tej sprawy jednomyÊlnie odradzono pójÊcie na takie spotka-
nie z motywacjà, ˝e po rozwiàzaniu AK nie ma i Komendanta AK. Dalej stwierdzono, ˝e
˝adnej dywersji na ty∏ach wojsk sowieckich oddzia∏y AK nie prowadzà, a dywersja, jaka
ma miejsce, mo˝e byç dzie∏em czynników niemieckich lub prowokacyjnych. Dla odci´cia si´
od tej sprawy Seret [Kazimierz Pu˝ak, przewodniczàcy RJN] zaproponowa∏ wydanie przez
pe∏nomocnika [tj. Delegata Rzàdu] enuncjacji, ˝e AK jest rozwiàzana i ˝e za wszelkà dy-
wersj´, która mo˝e pochodziç z ró˝nych stron, my nie ponosimy ˝adnej odpowiedzialnoÊci.
OleÊnicki [Aleksander Zwierzyƒski] propozycj´ t´ popar∏, a Pe∏nomocnik jà przyjà∏14. 

24 lutego gen. „Skale” i p∏k. „Burzy” zosta∏a przekazana pozytywna odpo-
wiedê. Ustalono, ˝e kolejne spotkanie odb´dzie si´ 26 lutego. W efekcie dochodzi
do nast´pnych spotkaƒ, na których Pimienow stara si´ przekonaç delegacj´ akow-
skà, ˝e strona sowiecka ma szczere i uczciwe zamiary, a podj´cie rozmów przy-
nios∏oby odpr´˝enie we wzajemnych stosunkach:

do Wis∏y by∏a inna polityka a na zachód musi byç inna bo tu jest wi´cej AK i w∏adzom
sowieckim zale˝y na tym, aby by∏ utrzymany spokój. A tymczasem AK wysadza pociàgi,
zabija ludzi, robi napady na banki itd. [...] obecnie b´dzie stosowana inna polityka, bo ta-
kie sà postulaty Armii Sowieckiej, która nie ma wp∏ywu na to co robià polskie w∏adze bez-
pieczeƒstwa15.

Na spotkaniu 4 marca Pimienow zwróci∏ si´ z proÊba do delegacji akowskiej,
by ta dor´czy∏a jego listy – w których zaprasza na spotkanie ze sztabem ˚ukowa,
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gwarantujàc obu bezpieczeƒstwo osobiste – gen. Okulickiemu i wicepremierowi
Jankowskiemu.

Woronicz z Baczyƒskim oÊwiadczyli, ˝e dor´czenie listów nie b´dzie sprawà
prostà i potrwa od 7 do 10 dni, poniewa˝ nie posiadajà bezpoÊredniego kontaktu
z AK a ∏àcznoÊç jest utrzymywana jednostronnie. Listy po ich sporzàdzeniu do-
starczyç mia∏ gen. „Ska∏a”. 

Nast´pnego dnia tj. 5 marca gen. „Ska∏a” dostarczy∏ listy od Pimienowa16. Do
ich przekazania Jerzemu Michalewskiemu nie dosz∏o, gdy˝ ten ani 6, ani 7 marca
na umówionym kontakcie w Brwinowie nie zjawi∏ si´. Do spotkania dosz∏o dopie-
ro przez kontakt prywatny 9 marca. W∏adys∏aw Minkiewicz wspomina, ˝e Woro-
nicz zwróci∏ si´ do niego z proÊbà o pomoc w ich dor´czeniu:

wr´czy∏ mi je b∏agajàc, ˝ebym je przekaza∏ adresatom, bo w przeciwnym razie b´dzie
ponownie aresztowany. Listy przyjà∏em...17.

Nast´pnego dnia Minkiewicz wr´czy∏ Stanis∏awowi Kauzikowi, dyrektorowi
Departamentu Informacji Delegatury Rzàdu list do Jankowskiego, a p∏k. Jerzemu
Michalewskiemu list do gen. Okulickiego18.

Listy do adresatów dotar∏y szybko. W depeszy z 11 marca 1945 r. do premiera
wicepremier Jankowski pisa∏:

Obecnie otrzymaliÊmy niemal jednobrzmiàce pisemne zaproszenie podpisane przez p∏k.
Gwardii Pimienowa...19.

14 marca w odpowiedzi na zaproszenie Pimienowa zjawi∏ si´ u niego wys∏an-
nik Delegata Rzàdu Józef Stemler-Dàbski, który jak pisze Sierow sondowa∏ w roz-
mowie szczeroÊç naszych zamiarów i kiedy utwierdzi∏ si´ w tym, od razu z∏o˝y∏
propozycj´ przeprowadzenia wst´pnego spotkania Jankowskiego z Pimienowem.
Od tej chwili wydarzenia potoczy∏y si´ szybko20. 

17 marca dosz∏o do pierwszego spotkania Jankowskiego z Pimienowem, który:
˝àda∏ usilnie rozmowy z Termitem [gen. L. Okulicki] i mi´dzy innymi poruszy∏ spra-

w´ ujawnienia si´ stronnictw, koniecznoÊç zlania w jeden nurt wszystkich pràdów de-
mokr., zaÊ Sobol [premier j. St. Jankowski] spraw´ przewiezienia naszej ekipy do Londynu
i z powrotem dla porozumienia si´ z Rzàdem21. 

Jankowski przyjà∏ zapewnia Pimienowa, ˝e rozmowy umo˝liwià podj´cie jaw-
nej dzia∏alnoÊci stronnictw z RJN i bezpoÊrednie porozumienie z rzàdem, uwie-
rzy∏ nawet w obietnic´ samolotu do Londynu.

Nast´pnego dnia, 18 marca, rozmowy z Pimienowem przeprowadzili ludowcy
(Kazimierz Bagiƒski, Adam Bieƒ i Stanis∏aw Mierzwa), do których Pimienow dotar∏
za poÊrednictwem by∏ego komendanta Batalionów Ch∏opskich na województwo
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warszawskie adwokata Tadeusza Wyrzykowskiego. Pos∏u˝y∏o to zresztà Pimie-
nowowi do wywarcia presji na Jankowskiego. Jak pisa∏ Sierow: 

Na pierwszym spotkaniu pu∏kownika Pimienowa z Jankowskim, ten ostatni dowie-
dziawszy si´, ˝e na nast´pny dzieƒ powinno odbyç si´ spotkanie z kierownictwem pod-
ziemnej partii Stronnictwo Ludowe, wyrazi∏ pretensj´, ˝e my dzia∏amy z pomini´ciem
jego i oÊwiadczy∏, ˝e on mo˝e zorganizowaç spotkanie z przywódcami wszystkich podziem-
nych partii22.

20 marca rozmawiali z Pimienowem przedstawiciele Stronnictwa Pracy (Józef
Chaciƒski i Franciszek Urbaƒski) i Stronnictwa Narodowego (Stanis∏aw Jasiuko-
wicz i Kazimierz Kobylaƒski). Tego samego dnia Pimienow da∏ znaç, ˝e Sowiety
godzà si´ na wys∏anie do Londynu samolotem dwunastu osób23.

21 marca odby∏o si´ nast´pne spotkanie Delegata Rzàdu, na którym ustalono,
i˝ 27 marca odb´dzie si´ spotkanie delegacji w sk∏adzie Delegat Rzàdu, gen.
Okulicki, przewodniczàcy RJN Kazimierz Pu˝ak, a dzieƒ póêniej, tj. 28 marca,
cz∏onków Krajowej Rady Ministrów i Rady JednoÊci Narodowej. Sierow po tym
spotkaniu napisa∏: 

Wczoraj na spotkaniu tow. Pimienowa z wicepremierem Jankowskim by∏ opracowany
plan przysz∏ych spotkaƒ z przedstawicielami partii politycznych. Plan ten obliczony jest
na uj´cie kierownictwa pi´ciu partii politycznych wchodzàcych w sk∏ad podziemnego rzà-
du, wicepremiera Jankowskiego a tak˝e przedstawicieli partii wchodzàcych do Rady Jedno-
Êci Narodowej24.

Jak wspomina Kazimierz Pu˝ak, Jankowski nie podejrzewa∏ podst´pu:
Delegat chodzi∏ poczàtkowo na konferencj´ zaopatrzony listem ˝elaznym „ dotrzyma-

nym. Obecnie ju˝ tych listów ˝elaznych nie u˝ywa. Wzajemna ufnoÊç. Ugruntowuje si´
bajeczka o pomocy dowództwa (marsz. ˚ukow) w wylocie delegacji polskiej do Londynu
dla ostatecznego dogadania si´ z rzàdem Arciszewskiego. Teza, ˝e jest to naturalny wynik
umowy krymskiej panuje i zaprzàta wszystkich nie wy∏àczajàc oczywiÊcie Delegata25.

O zamierzonym aresztowaniu przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego
Sierow poinformowa∏ Boles∏awa Bieruta i Edwarda Osóbk´-Morawskiego. Bierut
i Osóbka-Morawski prosili o wstrzymanie si´ z aresztowaniami, do czasu skon-
sultowania sprawy z Moskwà. Wed∏ug Sierowa zamierzali wyraziç zgod´ na w∏à-
czenie niektórych polityków w sk∏ad rzàdu lub przyciàgnàç ich do wspó∏pracy.
Bierut by∏ zdania, i˝ Jankowskiego, Miko∏ajczyka, Witosa i innych jako sprawców:

walki bratobójczej narodu polskiego (powstanie warszawskie i opór wobec zarzàdzeƒ
PKWN w Polsce) i dlatego uwa˝ajà za s∏uszne pociàgnàç ich do odpowiedzilnoÊci za te
zbrodnie.26
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Sierow podziela∏ to stanowisko:
Ze swej strony uwa˝am za s∏uszne, ˝eby pod pretekstem przeprowadzenia rozmów ze-

braç przedstawicieli wszystkich partii w okreÊlonym miejscu, wziàç ich pod stra˝, a na-
st´pnie daç mo˝liwoÊç Bierutowi i Morawskiemu przeprowadzenia z nimi rozmów, po któ-
rych zdecydowaç o aresztowaniu czy cz´Êciowym zwolnieniu. Prosz´ o dyrektywy27.

Mimo zalecenia utrzymania przygotowywanej operacji w tajemnicy, zosta∏a
ona rozg∏oszona wÊród cz∏onków lubelskiej CK PPS, zapewne przez Osóbk´-
Morawskiego, co wywo∏a∏o irytacj´ Sierowa28. Informacja faktycznie wyciek∏a, bo
Kazimierz Bagiƒski otrzyma∏ ostrze˝enie, które ten odczyta∏ 26 marca na posie-
dzeniu RJN. Jak zanotowa∏ Kazimierz Pu˝ak, wiadomoÊç t´ potraktowano jako: 

zupe∏nie widocznà prób´ storpedowania konferencji. Albowiem gdybyÊmy nie wzi´li
udzia∏u w tej konferencji – to sàdzàc po dalszych perypetiach – Moskale mogliby z ca∏à sta-
nowczoÊcià twierdziç, ˝e podziemie polskie unika spotkaƒ, gdy˝ ma na sumieniu wszyst-
kie akty antyradzieckie i oczywiÊcie „dà˝y do wojny z ZSRR”. Dodatkowo zaÊ podziemie
uchylajàc si´ od rozmów ze stronà rosyjskà i to na wezwanie dowództwa wojskowego
Sowietów, w którego zasi´gu dzia∏a strona polska, tym samym uchyla si´ od rozmów (kon-
sultacji ja∏taƒskiej) z Anglià, Amerykà i ZSRR. Nie da si´ zaprzeczyç, ˝e wi´kszoÊç z de-
legatem i rzàdem, nie przypuszcza∏a, ˝e jednak autor karteczki si´ nie myli∏. Jednak nieza-
le˝nie od przypuszczeƒ racja stanu wymaga∏a bez wzgl´du na to co wyniknie,
stawiennictwa naszych osób...29. 

Niemal wszyscy cz∏onkowie delegacji polskiej podchodzili do spotkania z So-
wietami z zaufaniem. Równie˝ rzàd w Londynie poinformowany o podj´ciu roz-
mów nie ˝ywi∏ ˝adnych obaw, o czym Êwiadczyç mo˝e depesza, która przysz∏a w
dwa dni po aresztowaniu delegacji polskiej przez NKWD:

Rozumiemy, i˝ w warunkach, w jakich si´ znajdujecie, nie mo˝ecie odrzuciç propozy-
cji rozmów. Rozmowy te wykorzystajcie przede wszystkim celem z∏agodzenia kursu w kra-
ju i zaniechania terroru oraz deportacji.

Wasze ˝àdanie umo˝liwienia zetkni´cia si´ z nami ze wszech miar uwa˝amy za posu-
ni´cie trafne i konieczne. Wià˝e ono ca∏oÊç akcji z Zachodem i legalnymi czynnikami paƒ-
stwowymi, znajdujàcymi si´ poza zasi´giem sowieckim.

Gdyby Londyn wyda∏ si´ nieodpowiedni Waszym zamiarom, moglibyÊmy si´ spotkaç
na gruncie neutralnym, na przyk∏ad w Sztokholmie30.

Jedynym, który si´ waha∏ do koƒca by∏ gen. Okulicki. Jak podaje W. Kwieciƒ-
ski w swym raporcie uzupe∏niajàcym do sprawy szesnastu z lipca 1945 r:

na posiedzeniu DR Jankowski mu powiedzia∏: „Pan – Panie Generale jest Szefem
Wydzia∏u Wojskowego w DR, za tym jako taki...” – „No, tak s∏usznie – pojad´” powiedzia∏
„Niedêwiadek”31.
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28 Op. cit., s. 436.
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na uwaga komentujàca udanie si´ na rozmowy gen. Okulickiego, naniesiona po jej odebraniu
1 kwietnia 1945 r.: Nie mia∏ prawa. Zrobi∏ to wbrew rozkazom.



27 marca do Pruszkowa na rozmowy z gen. Iwanowem udali si´ Delegat
Rzàdu J.S. Jankowski, gen. L. Okulicki, przewodniczàcy Rady JednoÊci Narodo-
wej K. Pu˝ak i t∏umacz J. Stemler-Dàbski. Po ich powrocie z Pruszkowa mia∏o od-
byç si´ wspólne posiedzenie Krajowej Rady Ministrów i Rady JednoÊci Naro-
dowej. Poniewa˝ z Pruszkowa nikt nie wróci∏ posiedzenie nie odby∏o si´. Wzbu-
dzi∏o to zaniepokojenie, nie na tyle silne by poczekaç na wyjaÊnienie zaistnia∏ej 
sytuacji. Postanowiono iÊç na wyznaczonà na dzieƒ nast´pny konferencj´, majàc
nadziej´, ˝e Delegat, Pu˝ak i Okulicki ju˝ mo˝e rozpocz´li konferencj´ z p∏k.
Pimienowem.

28 marca 1945 r., mimo, ˝e z obrad wst´pnych nikt nie powróci∏, reszta delega-
tów stawi∏a si´ na rozmowy. Do ˝adnych rozmów nie dosz∏o. Nast´pnego dnia
delegacj´ polskà przewieziono na Ok´cie, a stamtàd do Moskwy do wi´zienia
NKWD na ¸ubiance. Dzieƒ wczeÊniej przywieziono tam Jankowskiego, Pu˝aka
i Okulickiego.

Podst´pne, wiaro∏omne aresztowanie przywódców Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego dokonane przez Sierowa, pozwoli∏o Stalinowi na wyeliminowanie fak-
tycznych przedstawicieli spo∏eczeƒstwa polskiego z pertraktacji o utworzenie
Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej, co w efekcie doprowadzi∏o do pe∏ne-
go podporzàdkowania Polski Moskwie.

Wobec braku informacji o losach polskiej delegacji, szef Biura Prezydialnego
Delegatury Rzàdu Tadeusz Miklaszewski 30 marca poinformowa∏ o tym Londyn.
31 marca obszernà depesz´, informujàcà szczegó∏owo o spotkaniach z Sowietami
przed 27 marca, wys∏a∏ Stefan Korboƒski dyrektor Departamentu Spraw Wew-
n´trznych, który objà∏ tymczasowe kierownictwo Delegaturà Rzàdu. Korboƒski
podejrzewa∏ aresztowanie lub prowadzenie rozmów w warunkach izolacji. Kilka
dni póêniej przekaza∏ do Londynu informacj´ o tym, ˝e delegaci wywiezieni zo-
stali do Moskwy.

Depesze Korboƒskiego sta∏y si´ podstawà do akcji dyplomatycznej rzàdu
polskiego u rzàdu angielskiego i amerykaƒskiego. Ambasador Raczyƒski w nocy
z 1 na 2 kwietnia z∏o˝y∏ w Foreign Office list wzywajàcy do podj´cia interwencji.
Podobnà not´ z∏o˝y∏ polski ambasador w Waszyngtonie Jan Ciechanowski.
4 kwietnia Brytyjczycy skierowali w tej sprawie pytanie do Mo∏otowa. Clark-
Kerrowi mimo czynionych wysi∏ków nie uda∏o si´ uzyskaç ˝adnych informacji
o losie Polaków. 

Poczàtkowo Brytyjczycy i Amerykanie obawiali si´, ˝e Rosjanie wykorzystajà
fakt, i˝ wÊród cz∏onków delegacji polskiej sà osoby, które zamierzano w∏àczyç
w sk∏ad warszawskiego Rzàdu Tymczasowego, do jego reorganizacji i og∏oszà, i˝
postanowienia ja∏taƒskie zosta∏y zrealizowane. 

Pragnàc zablokowaç takà mo˝liwoÊç rzàd RP 6 kwietnia poda∏ do wiadomoÊci
publicznej informacj´ o podj´ciu rozmów z Rosjanami i zagini´ciu polskiej dele-
gacji.

7 kwietnia ambasador Wielkiej Brytanii Clark-Kerr rozmawia∏ z Andriejem
Wyszyƒskim zast´pcà Mo∏otowa. Dwa dni póêniej indagowa∏ go w sprawie Pola-
ków ambasador USA Harriman, który us∏ysza∏, ˝e Polacy wymyÊlili ca∏à spraw´. 

- 44 -



11 kwietnia Clark-Kerr otrzyma∏ oficjalnà odpowiedê na swà not´ z 4 kwietnia.
Stwierdza∏a ona, ˝e sowieckie w∏adze wojskowe: 

nie otrzyma∏y zaleceƒ do prowadzenia jakichkolwiek rokowaƒ z przedstawicielami rzà-
du polskiego w Londynie.

Enigmatycznie podano, ˝e jest prowadzone dochodzenie w prawie kilku wy-
mienionych w Pana liÊcie agentów londyƒskiego rzàdu emigracyjnego, o których areszto-
waniu Pan pisze32. 

Mimo, ˝e Rosjanie nadal twierdzili, i˝ los delegacji jest im nieznany, po tej od-
powiedzi Mo∏otowa nie mo˝na by∏o mieç z∏udzeƒ – Polacy zostali uwi´zieni. Bry-
tyjczycy nie chcàc nag∏aÊniaç sprawy, zataili przed rzàdem polskim i opinià pu-
blicznà odpowiedê Mo∏otowa. Sk∏adajàc tego samego dnia w Izbie Gmin relacj´
z brytyjskich zabiegów w tej sprawie, minister spraw zagranicznych Anthony
Eden stwierdzi∏, ˝e jego urzàd nie posiada ˝adnych informacji o Polakach, którzy
udali si´ na rozmowy z Rosjanami, i ˝e trwajà starania o uzyskanie informacji
o miejscu ich pobytu. 

12 kwietnia moskiewski korespondent „Daily Worker”, organu Komunistycz-
nej Partii Wielkiej Brytanii, okreÊli∏ jako absolutnà nieprawd´ informacje jakoby
polscy przywódcy polityczni i wojskowi przebywali w Moskwie.

20 kwietnia z apelem o pomoc w wyjaÊnieniu losów polskich dzia∏aczy pod-
ziemnych zwróci∏ si´ do prezydenta USA Harry’ego Trumana prezydent Raczkie-
wicz, a 25 kwietnia Rada JednoÊci Narodowej zwróci∏a si´ w tej sprawie do uczest-
ników za∏o˝ycielskiej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w San
Francisco.

27 kwietnia polski minister spraw zagranicznych Aleksander Tarnowski zwró-
ci∏ si´ z apelem o interwencj´ w sprawie zatrzymania przez Sowietów przywód-
ców Polskiego Paƒstwa Podziemnego do ministrów Edena i Stettinusa. 28 kwiet-
nia Churchill pyta∏ o los przywódców polskiego podziemia Stalina. 

2 maja w sprawie braku odpowiedzi od rzàdu sowieckiego w sprawie losu
Polaków, interpelowali ministra spraw zagranicznych pos∏owie w Izbie Gmin.
Odpowiadajàcy w jego imieniu Richard K. Law wyjaÊni∏, ˝e:

Ambasada Jego Królewskiej MoÊci w Moskwie nie otrzyma∏a ˝adnych informacji w od-
powiedzi na swe liczne zapytania. Przykro mi, ale nie mog´ daç Izbie ˝adnych zapewnieƒ
o bezpieczeƒstwie osób wymienionych w interpelacjach33.

Wyniki dzia∏aƒ dyplomatycznych rozczarowywa∏y. Korboƒski zapisa∏ w swych
wspomnieniach: 

Wszyscy z napi´ciem i nadziejà oczekiwali na reakcj´ aliantów. Przysz∏a, ale jak˝e s∏ab-
sza i bez widoków na dobry skutek. Miejsce podniecenia i oczekiwania zacz´∏o zajmowaç
rozczarowanie i bezgraniczne przygn´bienie34. 

Aresztowanie szesnastu Sowieci utrzymywali w tajemnicy a˝ do 3 maja
1945 r., kiedy to Mo∏otow w San Francisco publicznie potwierdzi∏ ten fakt. Dzieƒ
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póêniej Stettinius i Harriman w rozmowie z Mo∏otowem dowiedzieli si´, i˝ za-
trzymanych przez w∏adze sowieckie Polaków jest oskar˝onych o dzia∏alnoÊç prze-
ciwko Armii Czerwonej i wkrótce stanà oni przed sàdem. 

Tego samego dnia Stalin odpowiadajàc na list Churchilla z 28 kwietnia po-
twierdzi∏ fakt aresztowania Polaków.

WiadomoÊç o aresztowaniu Polaków pod zarzutem prowadzenia dzia∏aƒ dy-
wersyjnych na zapleczu armii sowieckiej, zosta∏a podana do wiadomoÊci publicz-
nej 5 maja 1945 r. Tego samego dnia Eden i Stettinius powiadomili Mo∏otowa o za-
wieszeniu rozmów w sprawach polskich. By∏y to jednak tylko puste deklaracje.
Ani Brytyjczycy ani Amerykanie nie przewidywali podj´cia dzia∏aƒ w obronie
uwi´zionych przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Brak stanowczej re-
akcji mocarstw zachodnich utwierdzi∏ Stalina, ˝e kwesti´ realizacji uchwa∏ ja∏taƒ-
skich b´dzie móg∏ rozegraç wed∏ug w∏asnego scenariusza.

Ambasadorzy Wielkiej Brytanii i USA interweniowali w tej sprawie w Mos-
kwie, ale dowiedzieli si´, ˝e ˝adnego porwania nie by∏o, i ˝e to Polacy wymyÊlili
ca∏à histori´. Dopiero 5 maja Sowieci podali wiadomoÊç o aresztowaniu Polaków
pod zarzutem prowadzenia dzia∏aƒ dywersyjnych na zapleczu armii sowieckiej.

DziÊ, po latach, bezczelne ok∏amywanie Brytyjczyków i Amerykanów, na wy-
sokim szczeblu dyplomatycznych kontaktów, w perspektywie bliskiej konferencji
pokojowej w Poczdamie gdzie trzeba by∏o dojÊç do porozumienia w wielu wa˝-
nych sprawach, wydaje si´ czymÊ zupe∏nie niewiarygodnym!

Jedynym wyt∏umaczeniem jest to, ˝e sowieckie k∏amstwa by∏y „aliantom” na
r´k´. Pozwala∏y zachowaç wszelkie pozory „troski” o sprawy polskiego sojuszni-
ka przed rzàdem RP. Na zaprzestanie uznawania legalnego rzàdu RP by∏o bo-
wiem jeszcze za wczeÊnie.

21 maja na ∏amach „Timesa” ukaza∏a si´ wypowiedê Stalina udzielona mo-
skiewskiemu korespondentowi „Timesa” i „New York Timesa” Ralphowi Parke-
rowi w sprawie szesnastu. Stalin mówi∏ m.in.: 

Aresztowanie w Polsce 16 Polaków ze znanym dywersantem gen. Okulickim na czele
nie pozostaje w ˝adnym wypadku ze sprawà rekonstrukcji Rzàdu Tymczasowego. [...] Nie-
prawdà jest, jakoby aresztowani Polacy zaproszeni zostali dla prowadzenia rokowaƒ z w∏a-
dzami radzieckimi. W∏adze radzieckie nie prowadzà z osobami, które naruszajà ustaw
o ochronie zaplecza Armii Czerwonej, rokowaƒ35. 

Stalin jasno dawa∏ do zrozumienia, ˝e jest gotów kontynuowaç rozmowy
w sprawach polskich, ale na jego warunkach. 25 maja w Moskwie zjawi∏ si´ wy-
s∏annik Trumana Harry Hopkins. W trakcie rozmów ze Stalinem zapyta∏ o aresz-
towanych. Stalin poinformowa∏ go, ze b´dà sàdzeni, lecz wyroki nie b´dà surowe.
Po tej rozmowie w depeszy do Trumana Hopkins napisa∏, ˝e nie ma potrzeby uza-
le˝niania rozmów na temat nowego rzàdu polskiego od sprawy szesnastu36.

Stanis∏aw Miko∏ajczyk, g∏ówny kandydat do konsultacji moskiewskich, po-
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czàtkowo uzale˝nia∏ swój udzia∏ w nich m.in. od zwolnienia uwi´zionych przy-
wódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Da∏ si´ jednak przekonaç Churchillo-
wi. Miko∏ajczyk odlecia∏ do Moskwy 16 czerwca. Dwa dni wczeÊniej zosta∏ pod-
pisany protokó∏ zakoƒczenia Êledztwa w sprawie 16 przywódców Polski
Podziemnej i sporzàdzony akt oskar˝enia. 

16 czerwca 1945 r. prezydent RP Raczkiewicz wys∏a∏ depesze do prezydenta
Trumana i do Churchilla z proÊbà o u˝ycie wp∏ywu Aliantów celem niedopusz-
czenia do procesu poni˝ajàcego i zwolnienia aresztowanych. Jak pisze Tadeusz
˚enczykowski w aktach brytyjskiego MSZ jest kompromitujàcy projekt odpowie-
dzi, który z uwagi cofni´cia uznania rzàdowi RP 5 lipca 1945 r. nie zosta∏a ju˝ wy-
s∏ana. W odpowiedzi wyjaÊniano, ˝e wobec powa˝nych zarzutów postawionych
aresztowanym nie mo˝na domagaç si´ ich zwolnienia przed rozprawà sàdowà37. 

13 czerwca Biuro Polityczne CK WKP(b), po wys∏uchaniu sprawy O procesie
sàdowym w sprawie Okulickiego i innych przyj´∏o uchwa∏´, w której postanawiano:

1. Wniosek oskar˝enia w sprawie Okulickiego i innych 15 oskar˝onych zatwierdziç.
2. Rozpraw´ przeprowadziç w sali Paêdziernikowej Domu Zwiàzków na otwartym

posiedzeniu sàdowym Wojskowego Sàdu Najwy˝szego w sk∏adzie tow. Tow. Ulricha
W.W. (przewodniczàcy), Dmitriew ¸. D., Diedistow I. W. i Suldin W.W 38.

W dalszych punktach uchwa∏a poleca∏a m.in. wyznaczyç rozpraw´ na 18 czer-
wca 1945 r. i nag∏oÊniç przebieg procesu w prasie.

Podpisany 14 czerwca 1945 roku przez generalnego prokuratora wojskowego
Armii Czerwonej, genera∏a majora Niko∏aja Afanasjewa akt oskar˝enia, zosta∏ za-
twierdzony 16 czerwca na posiedzeniu przedwst´pnym Kolegium Wojskowego
Sàdu Najwy˝szego ZSRR. Przywódcy Polskiego Paƒstwa Podziemnego zostali
oskar˝eni o to, ˝e byli za∏o˝ycielami i kierownikami organizacji podziemnej na
ty∏ach Armii Czerwonej, ˝e kierowali wywrotowà dzia∏alnoÊcià przeciwko
Zwiàzkowi Radzieckiemu i Armii Czerwonej, dokonujàc zamachów i napadów
i prowadzàc wrogà propagand´. Gen. L. Okulicki zosta∏ ponadto oskar˝ony o pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci szpiegowskiej na ty∏ach Armii Czerwonej.

Akt oskar˝enia sk∏ada∏ si´ z pi´ciu rozdzia∏ów: 
I. Organizacja podziemnych pododdzia∏ów zbrojnych „Armii Krajowej” na ty-

∏ach Armii Czerwonej; II. Utworzenie podziemnej organizacji wojskowo-politycz-
nej „Niepodleg∏oÊç” („Nie”); III. Dzia∏alnoÊç terrorystyczno-dywersyjna i szpie-
gowska podziemnych oddzia∏ów zbrojnych „Armii Krajowej” i „Nie”; IV. Praca
nielegalnych stacji radiowych nadawczo-odbiorczych „Armii Krajowej” i polskie-
go „rzàdu” podziemnego na ty∏ach Armii Czerwonej; V. Plan przygotowania wy-
stàpienia wojennego w bloku z Niemcami przeciwko ZSRR.

Akt oskar˝enia by∏ tendencyjny i fa∏szywy. Z premedytacja pomini´to ca∏y do-
robek polskiego podziemia w pi´cioletniej walce z okupantem niemieckim. We-
d∏ug aktu oskar˝enia g∏ównym celem organizacji „Nie” mia∏o byç przygotowanie
powstania przeciwko Zwiàzkowi Radzieckiemu.
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Dowództwu AK i Delegaturze Rzàdu zarzucano przekazywanie za pomocà ra-
diostacji wiadomoÊci rzàdowi polskiemu w Londynie. Akt oskar˝enia stwierdza∏,
˝e wiadomoÊci szpiegowskie o Armii Czerwonej by∏y pe∏ne:

...oszczerczych i prowokacyjnych wymys∏ów o dzia∏aniach Armii Czerwonej na teryto-
rium Polski, wyzwolonym od najeêdêców niemieckich39.

W piàtej cz´Êci aktu oskar˝enia posuni´to si´ do postawienia zarzutu, o przy-
gotowywanie wspólnego z Niemcami wystàpienia zbrojnego przeciwko ZSRR.
Zarzut ten zosta∏ oparty na fragmencie listu gen. Okulickiego do b. Komendanta
Obszaru Zachodniego AK p∏k. Jana Szczurka-Cergowskiego „S∏awbora”:

W wypadku zwyci´stwa ZSRR nad Niemcami b´dzie to zagra˝a∏o nie tylko interesom
Anglii w Europie, ale i ca∏a Europa b´dzie w strachu [...]

Liczàc si´ ze sta∏ym pogorszeniem swych interesów Anglosasi zmuszeni b´dà do mobi-
lizowania si∏ w Europie przeciwko Sowietom. Postawi to nas w pierwszym rz´dzie w eu-
ropejskim bloku antysowieckim, którego zresztà nie mo˝na sobie wyobraziç bez udzia∏u
Niemiec, kontrolowanych przez Anglosasów 40.

Jak pisze Kazimierz Pu˝ak, myÊl przewodnia aktu oskar˝enia wskazuje:
[...] na Êlepà nienawiÊç i g∏upià nieumotywowanà zemst´ na organizacji narodu pol-

skiego, czy organizacji, która nie chcia∏a i nie mog∏a byç agentem ZSRR.41

Proces rozpoczà∏ si´ 18 czerwca przed najwy˝szym sàdem wojskowym w Mos-
kwie. Ambasady i prasa USA i Wielkiej Brytanii mia∏y wolny wst´p na sal´ sàdo-
wà. Ambasadorowie alianccy na proces nie przyszli. Wybiera∏ si´ Clark-Kerr, ale
ambasador amerykaƒski Harriman odradzi∏ mu, argumentujàc, ˝e mog∏oby si´ to
nie spodobaç Stalinowi.

Nie ulega ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e proces nie przypadkowo odbywa∏ si´ w cza-
sie trwania konsultacji w sprawie utworzenia Tymczasowego Rzàdu JednoÊci
Narodowej. By∏ brutalnà formà nacisku, która mia∏a pomóc w przeforsowaniu
stalinowskiej wizji powojennej Polski. Proces mia∏ skompromitowaç w oczach
opinii mi´dzynarodowej zarówno kierownictwo Polski Podziemnej, jak i Polaków
sprzeciwiajàcych si´ narzuceniu sowieckiej dominacji.

Proces by∏ kpinà ze sprawiedliwoÊci. Gen. Okulicki, s∏usznie zauwa˝y∏ w swo-
jej mowie obroƒczej: 

Proces ten ma charakter polityczny. [...] Jednym s∏owem, chodzi o ukaranie polskiego
podziemia42. 

Wyrok og∏oszono 21 czerwca. Kolegium Wojskowe Sàdu Najwy˝szego skaza∏o
gen. Okulickiego na 10 lat wi´zienia, Jankowskiego na 8 lat, Bieƒ i Jasiukowicza
otrzymali po 5 lat, Pu˝ak 18 miesi´cy, Czarnowski 6 miesi´cy, Chaciƒski,
Mierzwa, Stypu∏kowski i Urbaƒski po 4 miesiàce. Uniewinniono Kobylaƒskiego,
Micha∏owskiego i Stemlera-Dàbskiego. Antoni Pajdak, który podczas Êledztwa
nie przyzna∏ si´ do winy i zosta∏ wy∏àczony z tego procesu – zosta∏ skazany w taj-
nym procesie w listopadzie 1945 r. na 5 lat wi´zienia.
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W wyroku stwierdzono, ˝e Kolegium Wojskowe Sàdu Najwy˝szego ZSRR
uwzgl´dni∏o wszystkie okolicznoÊci sprawy i wzi´∏o pod uwag´:

fakt zwyci´skiego zakoƒczenia przez Zwiàzek Radziecki Wielkiej Wojny Narodowej,
oraz ˝e w okresie przejÊcia do budownictwa pokojowego nie ma koniecznoÊci zastosowania
surowych kar, a˝ do rozstrzelania w∏àcznie [...]43.

21 czerwca 1945 r., tego samego dnia kiedy rano og∏oszono wyrok przeciwko
przywódcom Polskiego Podziemia, Stanis∏aw Miko∏ajczyk podpisa∏ w Moskwie
porozumienie w sprawie utworzenia Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej.

Na zachodzie – jak pisa∏ lord Bethell – da∏y si´ powszechnie odczuç ulga i za-
chwyt. Skazani:

Odsiedzà w jednym z wi´zieƒ Stalina tylko par´ lat – niedogodnoÊç, o którà nie bardzo
warto robiç du˝ego ha∏asu44. 

Moskiewska „Prawda” 22 czerwca donosi∏a, ˝e: 
Naród radziecki przywita∏ z zadowoleniem wyrok radzieckiego sàdu, wyrok w równej

mierze sprawiedliwy jak wielkoduszny. [...] Nie mo˝e ulegaç wàtpliwoÊci, ˝e równie˝ ko∏a
post´powe ca∏ego Êwiata przywitajà z zadowoleniem ten wyrok, poniewa˝ cios wymierzo-
ny polskiemu ruchowi nielegalnemu jest ciosem wymierzonym planom i zamiarom
wszystkich wrogów pokoju mi´dzy narodami, wrogów powszechnego bezpieczeƒstwa45. 

Ambasador brytyjski raportujàc proces Churchillowi informowa∏, ˝e proces
by∏ wymierzony przeciwko rzàdowi w polskiemu w Londynie i zadowoleniem
stwierdza∏, ˝e przewód sàdowy nie stawia∏ ˝adnych zarzutów w∏adzom brytyj-
skim oraz, ˝e nie wp∏ynà∏ ujemnie na moskiewskie konsultacje w sprawie utwo-
rzenia nowego rzàdu polskiego.

W liÊcie do ambasadora z 22 czerwca Churchill pisa∏: 
Nie mog´ tak spokojnie jak Pan oceniaç bardzo wysokich wyroków na Okulickiego i in-

nych. Nie mog´ si´ tak˝e zgodziç z pana konkluzjà, ˝e mo˝emy byç zupe∏nie zadowoleni ze
sposobu prowadzenia procesu. Losy tych ludzi, którzy zostali skazani na d∏ugoletnie wi´-
zienie, nie mogà byç sprawà oboj´tnà dla rzàdu jego Królewskiej MoÊci.

Za tà wypowiedzià nie posz∏y ˝adne dzia∏ania. Natomiast tego samego dnia
londyƒski „Times” zamieÊci∏ haniebny komentarz do wyroku: 

Nie ma w tych zeznaniach nic, co by zdziwi∏o tych, którzy Êledzili z niepokojem coraz
wyraêniej antysowieckà dzia∏alnoÊç polskich agentów tutaj [tj. w Wielkiej Brytanii] i za-
granica w ciàgu ostatnich dwunastu miesi´cy46.

1 lipca 1945 r. podziemna Rada JednoÊci Narodowej wyda∏a odezw´ do Pola-
ków, w której protestowano przeciwko postawieniu przed moskiewskim sàdem
przywódców Polski Podziemnej: 
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Przed sàdem w Moskwie stan´li najlepsi synowie Polski, którzy przez 5 lat z najwi´k-
szym poÊwi´ceniem, z bohaterskim nara˝aniem ˝ycia kierowali nieugi´tà walkà Narodu
przeciwko hitleryzmowi [...] Ca∏y naród jednoczy si´ duchowo w obliczu prze˝ywanej tra-
gedii i okrywa ˝a∏obà47. 

Ostatnià próba interwencji w sprawie szesnastu by∏o wystàpienie premiera
Wielkiej Brytanii Clementa Attlee na konferencji w Poczdamie. Wykr´tnej i ogól-
nikowej odpowiedzi udzieli∏ Mo∏otow stwierdzajàc, ˝e niektórzy oskar˝eni
wrócili ju˝ do Polski, a inni mo˝e b´dà zwolnieni. To wystàpienie zakoƒczy∏o za-
interesowanie Brytyjczyków Amerykanów sprawà przywódców polskich uwi´-
zionych przez Stalina.

Rzàd RP i podziemie w kraju nie mia∏o wàtpliwoÊci, ze proces moskiewski zo-
sta∏ zaaran˝owany dla okreÊlonych celów politycznych. W wydanej przez Delega-
tur´ Si∏ Zbrojnych na Kraj ulotce, zatytu∏owanej „Po wyroku” pisano, ˝e by∏o to:

[...] dyskredytowanie drogà oszczerczych zarzutów legalnego Rzàdu Polskiego i mas
polskiego narodu, który dochowuje mu pos∏uszeƒstwa;

wyeliminowanie przywódców polskiego ruchu podziemnego, którzy walczyli przeciw
Niemcom przez pi´ç i pó∏ lat i którzy sà prawdziwymi przedstawicielami polskiego Naro-
du; by∏o to potrzebne dla stworzenia jakiejÊ szansy rzàdzenia zamianowanych przez
Sowietów „w∏adz polskich”;

zastraszenia Polaków, którzy obecnie dyskutujà w Moskwie nad stworzeniem nowego
rzàdu polskiego; technika aran˝owania sadów politycznych zosta∏a przez Rosjan doprowa-
dzona do takiej perfekcji, ˝e czujà si´ oni pewni siebie, u˝ywajàc jej, jako politycznej broni
nawet w stosunku do ludzi o wypróbowanych charakterach;

próby skompromitowania w ca∏ej kontrolowanej przez Sowiety Europie Êrodkowej
wszystkich ruchów i organizacji, które nie sà inspirowane i kierowane z Moskwy; fakt, ze
przywódcy Polski Podziemnej, którzy pozostali lojalni w stosunku do swych aliantów od
1939 r., zostali skazani w Moskwie bez ˝adnej obrony ze strony tych, którzy dawniej po-
pierali, zdyskredytuje prawdopodobnie w oczach narodów Europy Êrodkowej wartoÊç mi´-
dzynarodowych zobowiàzaƒ i podstawy moralne mocarstw, które je z∏o˝y∏y; mo˝e to
wzmocniç i tak ju˝ przewa˝ajàcy autorytet Sowietów w tej cz´Êci Europy i zniech´ciç ru-
chy niepodleg∏oÊciowe do tworzenia rzàdów opartych na wzorach zachodnich demokracji.

1 lipca 1945 r. Rada JednoÊci Narodowej wyda∏a odezw´ do Polaków, w której
napisano: Przed sàdem w Moskwie stan´li najlepsi synowie Polski, którzy przez 5 lat
z najwi´kszym poÊwi´ceniem, z bohaterskim nara˝aniem ˝ycia kierowali nieugi´tà walkà
Narodu przeciwko hitleryzmowi [...]. Ca∏y naród jednoczy si´ duchowo w obliczu prze˝y-
wanej tragedii i okrywa ˝a∏obà.

Proces moskiewski przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego by∏ skut-
kiem polskiej wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do zachowania niezale˝noÊci i suwerenno-
Êci. Poniewa˝ dla przywódców polskiego podziemia by∏a nie do przyj´cia jakakol-
wiek forma kapitulacji przed Stalinem, tak jak w 1939 r. dla narodu, dla si∏
politycznych by∏a nie do pomyÊlenia jakakolwiek forma kapitulacji przed Hitle-
rem, Stalin postanowi∏ zhaƒbiç i poni˝yç ich na oczach ca∏ego Êwiata. Dlatego
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stan´li przed sowieckim sàdem oskar˝eni o wrogà dzia∏alnoÊç przeciwko ZSRR
i kolaboracj´ z Niemcami, sami wobec stalinowskiej zasady: si∏a ponad prawem.

Skazany na 10 lat wi´zienia gen. Okulicki, po pó∏torarocznym pobycie w wi´-
zieniu zosta∏ najprawdopodobniej zamordowany, w noc wigilijnà 1946 r. Wice-
premier Jankowski, który dosta∏ 8 lat wi´zienia, „umar∏” w wi´zieniu we W∏ady-
mirze dwa tygodnie przed koƒcem wyroku. W wi´zieniu umar∏ tak˝e Stanis∏aw
Jasiukowicz. 

Kazimierz Pu˝ak po powrocie do kraju w 1947 r. zosta∏ aresztowany i skazany
w pokazowym procesie PPS-WRN. „Umar∏” w wi´zieniu w Rawiczu.

Stanis∏aw Mierzwa po uwolnieniu zosta∏ aresztowany ponownie w Polsce
i skazany na 7 lat do wi´zienia za dzia∏alnoÊç w PSL. Zbigniew Stypu∏kowski wy-
emigrowa∏ do Wielkiej Brytanii, Kazimierz Bagiƒski do USA. 

W paêdzierniku 1989 r. Prokurator Generalny PRL zwróci∏ si´ do Prokuratury
Generalnej ZSRR o post´powanie rehabilitacyjne w sprawie szesnastu. 19 kwiet-
nia 1990 r.. Sàd Najwy˝szy ZSRR wyrok uchyli∏ i skazanych zrehabilitowa∏, orze-
kajàc, i˝ dzia∏alnoÊç oskar˝onych nie mia∏a cech przest´pstwa.




