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1. Przed Obławą Augustowską

[Dokumenty z książki Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Wybór źródeł, red. naukowa Jan 
Jerzy Milewski, Anna Pyżewska, Białystok, IPN, 2010; pominięto przypisy autorów opraco-
wania]

1945 czerwiec 9, [brak miejscowości] – Alarmowy meldunek sytuacyjny przewodni-
ka Obwodu AKO Augustów kpt. Bronisława Jasińskiego „Łoma” za okres od 27 maja 
do 9 czerwca 1945 r. 

Dnia 9 VI 1945 r.

P[rzewo]d[ni]k Obw[odu] Nr 5

Alarmowy meldunek sytuacyjny
za czas od 27 V do 9 VI 1945 r.

Obławy aresztowania i grabieże
1. Dnia 27 V rb. w godzinach południowych oddział NKWD i UBP w sile 80 ludzi 

dokonał rabunku we wsi Jasionowo.
Obrabowano doszczętnie mieszkańców wsi: Hryhorowicza Wincentego, Rybako-

wicza Antoniego, Glebowicza Stanisława, Karpa Jana, zabierając inwentarz żywy, jak: 
wieprze, krowy, konie, drób, ubranie, bieliznę i naczynia kuchenne.

2. W nocy z dnia 27 na 28 V rb. tenże sam oddział NKWD i UBP w sile 60 ludzi 
dokonał we wsi Krasnybór i Jesionowo kontroli dokumentów oraz rabunków żyw-
ności i ubrania u wszystkich mieszkańców wsi.

3. Dnia 30 V rb. oddział Sowietów ze wsi Hruskie w sile 30 ludzi obrabował do-
szczętnie księdza proboszcza w Krasnymborze, który jest posądzony przez NKWD 
o współpracę z OAK [Armią Krajową Obywateli]. Zabrano inwentarz żywy, martwy, 
drób, ubranie i wszystką żywność.

4. Dnia 6 VI rb. oddział sowiecki wojskowy NKWD i UBP w sile około 25 000 
[raczej: 2500] ludzi dokonał obławy olbrzymiej i aresztowań na terenie gm. Sztabin, 
Dębowo oraz częściowo gm. Kolnicy.

Dowódcą ugrupowania wojsk sowieckich biorących udział w obławach jest major 
Smiotankow, naczelnik sztabu kpt. Stawianskij. Nr jednostki wojskowej 173 ODSB.

Oddziały sowieckie biorące udział w obławie posiadały 3 radiostacje nadawczo-
-odbiorcze, przy pomocy których kierowano obławą.
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Przez zamknięcie podwójną tyralierą szosy Augustów–Sztabin, rzeki Biebrzy 
od m[iejscowości] Sztabin do wsi Kopytowo oraz Kanału Augustowskiego od wsi 
Dębowo do wsi Obuchowizna i Promiski stworzono kocioł, w którym przetrząśnię-
to wszystkie lasy oraz przeprowadzono rewizje wszystkich zabudowań wsi objętych 
obławą.

W czasie obławy aresztowano:
1. Choroszko Ignacy syn Kazimierza ze wsi Mogilnice,
2. Andraka Władysław syn Stanisława [ze wsi Mogilnice],
3. Misiewicz Stanisław syn Jana [ze wsi Mogilnice],
4. Nowicki Władysław syn Józefa [ze wsi Mogilnice],
5. Rzepko Marian syn Władysława [ze wsi Mogilnice],
6. Waszkiewicz Edmund syn Antoniego [ze wsi Mogilnice],
7. Waszkiewicz Romuald syn Antoniego [ze wsi Mogilnice],
8. Waszkiewicz Alfons syn Antoniego [ze wsi Mogilnice],
9. Szmygielski Kazimierz syn Ludwika [ze wsi Mogilnice],
10. Rutkowski Józef syn Karola [ze wsi Mogilnice],
11. Potapowicz – z m[iasta] Augustowa (przebywający w tym czasie w Mogilni-

cach),
12. Wasilewski – ze wsi Zabale pow. sokólskiego pracujący w tym czasie we wsi 

Mogilnice,
13. Stelmaszek Aleksander syn Antoniego ze wsi Podcisówek,
14. Haraburda Józef syn Ludwika ze wsi Kamień,
15. Surawiecki Czesław syn Antoniego ze wsi Kamień,
16. Stefanowski Wacław syn Józefa [ze wsi Kamień],
17. Ostapowicz Piotr syn Stanisława [ze wsi Kamień],
18. Żukowski ze wsi Mała Jatwieź pow. sokólskiego,
19. Żukowski [obaj Żukowscy] pracujący krawcy w tym czasie we wsi Huta, imio-

na nie znane,
20. Szyper Aleksander syn Franciszka ze wsi Kamień,
21. Szyper Tadeusz syn Franciszka [ze wsi Kamień],
22. Gołdoszewski Bronisław ze wsi Kopiec,
23. Joka Adolf ze wsi Jaminy,
24. Kunda Stanisław,
25. Piktel Stanisław ze wsi Wrotki,
26. Godlewski Stanisław syn Ludwika ze wsi Janówek,
27. Godlewski Tadeusz syn Ludwika [ze wsi Janówek],
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28. Borowy Tadeusz syn Jana [ze wsi Janówek],
29. Marcielewski Wacław syn Szymona ze wsi Janówek,
30. Andracki Tadeusz syn Stanisława ze wsi Jaziewo,
31. Kurczyński Aleksander syn Aleksandra ze wsi Budziski.
W tym czasie obławy zamordowano:
1. Koronkiewicz Edmund syn – („Dąbek”) ze wsi Jaziewo/d[owód]ca plutonu 

OAK
2. Nowik Wacław syn Józefa ze wsi Mogilnice – żołnierz AK
3. Andraka Bolesław syn Stanisława ze wsi Mogilnice żołnierz AK
Wyżej wymienionych zamordowano jednocześnie w trzech różnych miejscowo-

ściach, posługując się jednakowymi sposobami mordu: przed zastrzeleniem wyłu-
piono oczy, wycięto języki, skalpowano, bito, maltretowano i kłuto bagnetami, zmu-
szając do wydania m[iejsca] p[ostoju] oddziału partyzanckiego. Barbarzyńskie me-
tody mordu, jakich świat dotychczas nie widział, dokonane jednocześnie w różnych 
punktach terenu, świadczą o tym, że dokonywający tego Sowieci, byli na to specjal-
nie nastawieni i że te metody były z góry im podsunięte.

Ogółem aresztowano 31 osób i zamordowano 3 osoby.
Przy przeprowadzaniu rewizji prawie w każdym domie dokonano rabunku ubra-

nia, żywności, kosztowności, zegarków, rowerów, maszyn do szycia itp.
Obława trwała od 3 VI rb. godz. 1 w nocy do dnia 4 VI rb. godz. 12.
Kontrola dokumentów na wszystkich traktach trwała przez cały dzień 4 VI.
1. Dnia 7 VI rb. w godzinach rannych oddział NKWD i UBP w sile 50 ludzi doko-

nał aresztowań i rabunków we wsi Krasnybór, Jesionowo i Krasnoborki.
Aresztowano 8 kobiet i 2 mężczyzn. Ustalone nazwiska aresztowanych:
1. Szymańska Ludwika ze wsi Krasnybór,
2. Granos Stanisława,
3. Rybakowicz Maria ze wsi Jesionowo,
4. Hryhorowicz Czesława,
5. Szymkuć Stanisława, Krasnoborki,
6. Joka Stanisław, lat 60, wieś Jaminy.
Trzy kobiety i 1 mężczyznę aresztowano w drodze, ponieważ nie posiadali doku-

mentów. W drodze powrotnej obrabowano we wsi Krasnoborki – Szymkuć Stanisła-
wę, zabierając krowy, żywność i cenniejsze ubrania.

Dnia 6 VI rb. w czasie kontroli dokumentów i rewizji we wsi Balinka został za-
strzelony przez Sowietów Zalewski Władysław syn Szymona.

Dnia 7 VI rb. oddział NKWD i UBP w sile 80 ludzi dokonał kontroli dokumentów 



1
zagadnienia 

monograficzne

4
Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego 

w latach 1944–1948

ludności na nabożeństwo oktawy Bożego Ciała w kościele parafialnym w Jaminach, 
kościół otoczono w czasie odprawiającego się nabożeństwa. Nie przytrzymano niko-
go. W powrotnej drodze dokonano rewizji i kontroli dokumentów w kilku zabudo-
waniach wsi Jaminy, dokonując rabunku.

Różne
1. Od dnia 30 V do dnia 3 VI rb. dwukrotnie w każdym dniu przeprowadzono 

kontrolę dokumentów we wsi Balinka położonej w lasach. Ludność prawie całkowi-
cie opuściła wieś, kryjąc się po bliskich wsiach.

2. W czasie obławy w dniu 3 VI rb. w utworzonym kotle znalazł się partyzancki 
oddział samoobrony „Snop”, do którego poprzedniego dnia dołączyło 12 ludzi z roz-
bitego przez Sowietów oddziału samoobrony obwodu Grajewo. Oddział przebił się 
przez obławę bez strat. Został zabity Sowiet – starszy-lejtnant.

3. Dnia 3 VI rb. w czasie obławy we wsi Komaszówka zostało rozbrojonych przez 
patrol samoobrony 3 żołnierzy UBP (berlingowcy z Łodzi), którzy pozostali w tyle 
za swoim oddziałem.

4. Dnia 6 VI rb. patrol z oddziału partyzanckiego samoobrony „Grom” w czasie 
przechodzenia szosy Augustów–Lipsk natknął się na zasadzkę sowiecką. W czasie 
wynikłej walki zginął jeden żołnierz OAK, ob. „Słup”, oraz został zabity jeden Sowiet.

5. Dochodzą wiadomości o przeprowadzonych obławach na terenie gm. Bargłów, 
Biernatki w czasie od 4 VI do 9 VI rb. – szczegółów brak.

6. W czasie od 30 V do 9 VI rb. szosą Augustów–Grodno pędzane są duże stada 
bydła z Prus za linię Curzona.

7. Aresztowani w miesiącu wrześniu 1944 r. mężczyźni ze wsi Lipowo, gm. Dębo-
wo, za stawianie oporu w czasie ewakuacji, piszą listy do swych rodzin z Leningradu.

Ogólna ocena sytuacji w terenie
Sowieci nadal gromadzą wojska w Augustowie. Obecny garnizon sowiecki sięga 

3000 ludzi. Sowieci puszczają pogłoski ze obław i aresztowań dokonuje wojsko pol-
skie, co jest kłamstwem. Obecnie oczekiwane jest przybycie do Augustowa dywizji 
sowieckiej w mundurach wojska polskiego.

Szosa Augustów–Grodno jest obstawiona patrolami wojska sowieckiego.
Łączność z terenami oraz z lasami położonymi na północ od szosy całkowicie ze-

rwana. Dochodzą wiadomości o przeprowadzonych obławach na tamtych terenach 
szczegółów brak.

Przygotowana jest obława na centrum Puszczy Augustowsko-Suwalskiej. Do-
chodzą wiadomości o koncentracji wojsk sowieckich na północnym skraju puszczy 
w okolicy Sejn na Suwalszczyźnie.
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Sytuacja na terenie powiatu mocno naprężona. Prawie żaden mężczyzna nie nocuje 
w domu. Większość spędza noce w lesie lub w obozach. Olbrzymia trudność w utrzy-
maniu łącz[ności] z terenem utrudnia znacznie dowodzenie oddz[iałami] OAK.

„Łom” ob.
Podpis czytelny „Łom” ob.
P[rzewo]d[ni]k Obw[odu] Nr 5

Za zgodność z oryginałem 
mł[odszy] ref[erent] Pow[iatowego]UBP
w Augustowie
(–)
Ochrymiuk Michał

Źródło: AIPN Ld, 014/110, Sprawa operacyjnej obserwacji krypt. „Komar”,  
k. 48–50, odpis, mps.

1945 czerwiec 21, [brak miejscowości] – Brudnopis meldunku sytuacyjnego kierow-
nika wywiadu Obwodu AKO Augustów, plut. Konstantego Harasima „Rada” za mie-
siąc czerwiec 1945 r., cz. II (fragment) wraz z załącznikiem

M[iejsce] p[ostoju], 21 VI [19]45 r.

P[rzewo]d[ni]k Obw[odu] 5
Kierownik wywiadu

Meldunek sytuacyjny cz[ęść] II
za miesiąc czerwiec 1945 r.

1. Wiadomości wojskowe
a) Na terenie obwodu znajdują się następujące oddz[iały] wojskowe. Sowiecki 

garnizon w m[ieście] Augustowie, sowiecki garnizon w koszarach 1 p[ułku] uł[a-
nów] w Augustowie wyszczególniony w zał[ączniku] nr 1.

Ponadto na terenie obwodu znajduje się jeden posterunek obserwacyjno-mel-
dunkowy Sowietów i jeden poster[unek] kontrolny liczący po 4 ludzi każdy.
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b) Wykaz posterunków NKWD, UBP i MO podany w zał[ączniku] nr 1.
c) W m[iesią]cu czerwcu przejeżdżały samochodami sowieckie oddz[iały] woj-

skowe przez Augustów w kierunku Grodna. Stały ruch samochodów na trasie Graje-
wo–Augustów–Grodno wywożących różne rzeczy z Prus Wschodnich. Ciągłe trans-
porty bydła, koni i owiec.

2. Lotnictwo
Poza codziennymi przelotami samolotów sowieckich – negatywnie.
3. Komunikacja
Szosa Augustów Grajewo uruchomiona, na odcinku Augustów–Rajgród [...] Au-

gustów–Białystok, Augustów–Grodno, Augustów–Sejny, Augustów–Suwałki. W pa-
sie frontowym drogi są rozminowane, ale pozostają w bardzo złym stanie.

Linia kolejowa Augustów–Suwałki, Augustów–Kamienna zniszczona. Dotych-
czas nie podjęto żadnych prac nad jej uruchomieniem. Mosty pobudowane przez 
wojsko sowieckie drewniane. Urzędy pocztowe są czynne w Augustowie, Bargłowie, 
Szczebro-Olszance i Raczkach. Reszta gmin jest pozbawiona urzędów pocztowych 
i w ogóle nie prowadzi urzędowania.

W Augustowie podjęto prace nad uruchomieniem lądowiska dla samolotów 
pocztowych i komunikacyjnych. Projektowane jest utworzenie linii lotniczej Augu-
stów–Białystok–Warszawa.

4. Gospodarka wojskowa
Negatywnie. Kompletne zniszczenie wszelkich przedsiębiorstw. Poza uruchomie-

niem młyna w m[ieście] Sztabinie i częściowym uruchomieniem młyna w Augustowie 
nie podjęto dotychczas żadnych innych prac. Władze zarządu miejskiego w Augusto-
wie projektują uruchomienie tartaku [...], ale prace te są bardzo znikome.

Szpital w Augustowie jest czynny – brak lekarstw i źle przedstawia się sprawa 
wyżywienia i wyposażenia.

5. Nastroje
a) Wojska sowieckiego
Wrogi stosunek do miejscowej ludności. Częste wypadki grabieży i gwałtów do-

konywanych pod pretekstem przeprowadzania rewizji. W dniu 17 bm. jeden z żoł-
nierzy sowieckich usiłował zgwałcić młodą niewiastę idącą z Lipowca do Augustowa.

[...]
b) NKWD
Ustosunkowanie się do miejscowej ludności wybitnie wrogie pomimo podszy-

wania się pod płaszczyk współpracy. Celem pozyskania sobie ludności mjr NKWD 
Wasilenko udzielił pomocy w sprawie pokrycia kościoła zniszczonego przez Niem-
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ców oraz przywiezienia 30 ton mąki żytniej dla m[iasta] Augustowa. Wszelkimi spo-
sobami starają się uzyskać zaufanie ludności, zwłaszcza wpływają na element mało 
wartościowy, któremu jest zawsze łatwiej zaimponować. W dalszym ciągu pozosta-
ją w obawie przed oddz[iałami] OAK. Obecnie obrali taktykę rzekomo pokojową. 
Wzywają oddz[iały] AK, będące w lesie, do złożenia broni, a winy dotychczasowe 
będą darowane. Grożą, że kto nadal będzie ukrywał się i nie usłucha wezwania, bę-
dzie rozstrzelany lub powieszony. Tej samej karze podlegają wszyscy ci, którzy będą 
współpracowali z OAK.

UBP i Milicja
c) Pozostali tylko zadeklarowani zwolennicy PKWN i komuny. Wśród funkcjo-

nariuszy UBP nastroje przygnębiające. Obawa przed oddz[iałami] OAK zwłaszcza 
po odezwach do żołnierzy „berlingowców”. Stosunek do Sowietów z każdym dniem 
pogarsza się, nawet doszło do kilku ostrzejszych strać. Często słychać narzekania 
na złe warunki zakwaterowania, wyżywienia i uposażenia. Częste wypadki pijaństwa 
wśród starszyzny. Na ogół panuje w UBP i MO wielki nieład w pracy, jak i w wykony-
waniu poszczególnych zarządzeń. Obecnie łudzą się nadzieją, że zostanie utworzony 
na konferencji w Moskwie rząd jedności narodowej tak, że unikną odpowiedzialno-
ści przed OAK za dotychczasową działalność.

d) Wśród urzędników starostwa i innych urzędów panują podobne nastroje. Dużo 
opuściło pracę, a ci, co pozostali, nie wykazują się aktywną działalnością. Element, 
który pozostał dotychczas, jest albo zdrowo myślący i wykazuje się częściową współ-
pracą z OAK, albo też zdeklarowani zwolennikami PKWN. Urzędowanie na naj-
niższym poziomie. Urzędowania w gminach prawie nie ma. Częściowo organizują 
rozbite przez oddz[iały] AK gminy, ale prace te są znikome. Brak chętnych do pracy, 
złe warunki materialne, obawa przed AK – są to główne zapory do uruchomienia 
sprawnej działalności urzędów.

e) Nastroje wśród ludności cywilnej wspaniałe. Ogólny entuzjazm do OAK i rządu 
londyńskiego. Nastawienie do Sowietów i rządu lubelskiego wybitnie wrogie. Lud-
ność miejscowa jest nieufna, ponieważ Sowietów znają już od r[oku] 1939. Ogólna 
nienawiść do Sowietów za aresztowania, grabieże i gwałty.

Ludność, zwłaszcza na wsi jest zdrowym elementem tak, że o skomunizowaniu 
jej nie ma mowy. Sowietów znają ze strony najgorszej, a to jest również powodem, 
że brak ufności do rządu lubelskiego. Poza tym w przeważającej części ludność miej-
scowa jest bardzo dotknięta działaniami wojennymi, a dotychczas władze rządowe 
nie przyszły jej z żadną pomocą. Ogólne nastroje w społeczeństwie dobre. Sytuacja 
w terenie opanowana przez OAK.



1
zagadnienia 

monograficzne

8
Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego 

w latach 1944–1948

6. Dywersja. Negatywnie.
7. Samoobrona.
Według sprawozdania kierownika samoobrony (zał[ącznik] nr 2).
8. Zarządzenia władz.
W dniu 13 VI [19]45 r. w augustowskim RKU była komisja lekarska celem po-

nownego zbadania powołanych do wojska i przeznaczonych do służby nieliniowej. 
Zarządzenie to tłumaczą tym, że poprzednio powstało dużo nadużyć ze strony ko-
misji lekarskich. Jednak na ponowne zarządzenie RKU o stawiennictwo przed komi-
sją, zgłosiło się tylko kilka osób. Podobne zarządzenia wydano na wszystkie tereny 
polskie.

Z Białegostoku do UBP augustowskiego przyszedł w dniu 13 VI [19]45 r. rozkaz 
zabraniający bić więźniów podczas badania.

Komendant garnizonu sowieckiego w Augustowie, ppłk Waziew, wydał zarządze-
nie, aby ludność miejscowa nie chodziła po godzinach policyjnych, ponadto, by zda-
no wszelką broń i amunicję oraz zarejestrowano: rowery, motocykle itp.

Zarządzono utworzenie przy ważniejszych urzędach i instytucjach handlowych 
straży nocnej, która będzie uzbrojona w broń palną i ma być podporządkowana MO.

UBP w Augustowie otrzymało w dniu 20 VI [19]45 r. zarządzenie sprawdzania 
szyfru wszelkich maszyn do pisania będących w urzędach, zarządzenie to wykonano. 
W dalszym ciągu są aktualne zarządzenia o kontroli osób i pojazdów oraz zrywaniu 
odezw i ulotek.

9. Polityczne.
Na terenie obwodu podjęto z powrotem działalność polityczną przez partię PPR. 

Do m[iasta] Augustowa przyjechało w dniu 17 VI [19]45 r. 8 przedstawicieli PPR, 
przeważnie z Łodzi. Nazwiska ich: Mularonek Ludwik, Nowak Marceli, Kar[...] Wa-
cław, Baryń Józef, Wasilewski Antoni, Konecki Józef, Podolewski Antoni.

Zadaniem tych ludzi jest szerzenie propagandy wśród miejscowej ludności pod 
hasłem „walka z bandytyzmem”. Urządzają wiece, gdzie w przemówieniach do lud-
ności starają się w jak najgorszym świetle postawić rząd londyński i OAK, a od-
wrotnie, rząd lubelski wysławiając. Bardzo czynną pracę polityczną z ramienia PPR 
prowadzi również inż. Walusiewicz Józef (ur. 1906 r. w Dynaburgu), który stara się 
wniknąć w każdą komórkę życia społecznego. Projektują przy pomocy rzucenia dla 
wsi [...] przemysłowych pozyskać zaufanie rolników. Ogólne nastawienie społeczeń-
stwa do OAK dobre, duch mocny.

10. Aresztowania.
W nocy z 2 na 3 i dniem 3 VI [19]45 r. nieprzyjacielskie siły przeprowadziły na te-
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renie gm. Sztabin wielką obławę. W obławie wzięło udział 6 grup Sowietów po 600 
ludzi każda oraz kilkudziesięciu ludzi z UBP i MO. Dowódcą obławy był kpt. sowiec-
ki, a d[owód]cami poszczególnych grup – lejtnanci. Uzbrojenie tych grup składało 
się z 1 ckm, 4–5 rkm, automaty, samozariadki i przeważająca część kb. Każda z po-
szczególnych grup posiadała radiostację. Obławę przeprowadzono na terenach wsi: 
Cisówek, Huta, Kamień, Fiedorowizna, Ewy, Sztabin, Janówek, Jaminy, Mogilnice, 
Jaziewo, Wrotki, Klonowo i Kopiec. [...] [...] aresztowano łącznie 39 osób, zaś 3 osoby 
w bestialski sposób zamordowano. 

W dniu 7 VI [19]45 r. Sowieci w sile około 60 ludzi i MO dokonali aresztowań 
na terenach gm. Sztabin. Aresztowano 4 osób w tym 3 kobiety.

W nocy z 7 na 8 VI [19]45 r. na skutek meldunku punktu kontrolnego sow[ieckie-
go] o napadzie AK na w[ieś] Skieblewo d[owódz]two sowieckie wysłało 3 samocho-
dy z wojskiem, 2 tankietki i jeden wóz pancerny z 2 ckm w tym kierunku. Operacja 
dała wynik negatywny.

Ostatnio aresztowania ustały. Aresztowanych zwolniono.
[...]
Źródło: AIPN Bi, 033/25, [...], k. 86–89, oryginał, rkps.

[Wspomniane w dokumentach represje okazały się preludium zbrodni dokona-
nych przez Sowietów i Polaków w służbie sowieckiej w lipcu 1945 roku, które prze-
szły do historii pod nazwą Obławy Augustowskiej. Wówczas to oddziały Armii Czer-
wonej, przy gorliwym współdziałaniu ludowego WP i UB, aresztowały kilka tysięcy 
osób, podejrzanych o udział w konspiracji niepodległościowej. Blisko sześćset osób, 
spośród aresztowanych kobiet i mężczyzn, nigdy nie wróciło do domów. Pewne jest, 
że zostali zamordowani, jednak zarówno okoliczności mordu, jak i jego miejsce nie 
są znane po dziś dzień].
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2. „Był członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą »Armia 
Krajowa«”.

[Z książki Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, Komendant Zagończyk. Z dziejów zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Fundacja 
„Pamiętamy”, 2000]

8 stycznia 1945 r. Wojskowy Sąd Lubelskiego Garnizonu bez udziału prokurato-
ra i obrońcy na rozprawie niejawnej, rozpoznawszy sprawę oskarżonego Franciszka 
Jaskulskiego, syna Ignacego i Marii z Kozalów [...], ostatnio zamieszkałego w Gó-
rach pow. puławskiego, Polaka, z zawodu sekretarza gminnego [...], władającego ję-
zykiem niemieckim i francuskim, służył w wojsku polskim w stopniu kaprala w 13 
pułku ułanów w Lesznie od 1935 do 1937 roku, ostatnio stopień wojskowy uzyskany 
w partyzantce podporucznik, żonatego, posiadającego troje dzieci w wieku od 4 
do 9 lat, odznaczonego orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, bez majątku, 
ze słów niekaranego [...]. W toku przewodu sądowego ustalono, że osk[arżony] Fran-
ciszek Jaskulski [...]:

2. Był do dnia 2 listopada 1944 r. na terenie pow. puławskiego członkiem niele-
galnej organizacji pod nazwą „Armia Krajowa”, przy czym działalność jego orga-
nizacji polegała na kontaktowaniu się z władzami AK, na przyjmowaniu od władz 
organizacyjnych pieniędzy dla członków organizacji, w przyjmowaniu i rozdzielaniu 
korespondencji organizacyjnej.

3. Będąc obowiązany do służby wojskowej jako podporucznik oddziału party-
zanckiego, nie uczynił zadość publicznemu wezwaniu do tej służby w terminie 
wyznaczonym i w czasie wojny – czym dopuścił się przestępstwa z art. 1 Dekretu 
PKWN z dnia 30 X 1944 r. o ochronie państwa [...].

Na zasadzie powyższych ustaleń oraz art. 200 KPK Sąd Wojskowy Lubelskiego 
Garnizonu orzekł: oskarżonego Jaskulskiego Franciszka s. Ignacego uznać winnym 
zarzucanych mu przestępstw [...], i wymierzyć skazanemu karę łączną – karę śmierci. 
[...] Orzec w stosunku do skazanego utratę praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych na zawsze [...] [oraz] przepadek całego mienia skazanego na rzecz Skar-
bu Państwa. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega.

[Franciszek Jaskulski (1913–1947), pseud. „Zagończyk”, harcerz, żołnierz Wrze-
śnia 1939 roku, w czasie okupacji w ZWZ-AK w Wielkopolsce, a następnie na Lu-
belszczyźnie, gdzie był dowódcą oddziału partyzanckiego w obwodzie puławskim 
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AK, wchodzącego w skład 15. pułku piechoty AK „Wilków”. W pierwszej połowie 
1944 r. oddział Jaskulskiego przeprowadził 147 akcji dywersyjnych i likwidacyjnych 
przeciw Niemcom, a w czasie akcji „Burza” wziął udział w zwycięskim boju o Koń-
skąwolę. Aresztowany 2 listopada 1944 r., skazany na karę śmierci, zamienioną na 10 
lat więzienia, 22 maja 1945 r. został przewieziony do Wronek. Po kilku miesiącach, 
4 września 1945 r., zbiegł i wrócił na Lubelszczyznę, gdzie włączył się w działalność 
niepodległościową w Inspektoracie WiN powiatu puławskiego, współpracując z Ma-
rianem Bernaciakiem „Orlikiem”. Na przełomie 1945 i 1946 r. rozpoczął organizację 
struktur podziemia w północnej części Kielecczyzny, na terenie powiatów kozie-
nickiego i radomskiego; stworzył tam Inspektorat o kryptonimie „ZZK” (Związek 
Zbrojnej Konspiracji). Aresztowany ponownie w połowie 1946 r., 17 stycznia 1947 r., 
wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach został skazany na karę śmierci. 
W poufnej opinii wysłanej do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie wnio-
skowano, co prawda, o zmianę tej kary na 15 lat więzienia, ale NSW utrzymał wy-
rok w mocy, a 17 lutego Bolesław Bierut napisał na aktach sprawy Jaskulskiego „nie 
skorzystałem z prawa łaski”. Pismo prezesa NSW, w którym żądano „bezzwłoczne-
go wykonania wyroku” wpłynęło do WSR w Kielcach 21 lutego, jeden dzień przed 
wchodzącą w życie amnestią, o której – co oczywiste – wiedział i Bierut i zaangażo-
wani w sprawę sędziowie. Wyrok rzeczywiście wykonano „bezzwłocznie” – dwa dni 
przed wpłynięciem wspomnianego pisma prezesa NSW, mordując por. Franciszka 
Jaskulskiego „Zagończyka” w kieleckim więzieniu 19 lutego 1946 r.].
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3. Chłopak z Wołynia 

[Ze wspomnień Lecha Proroka, Smutne pół rycerzy żywych. Wspomnienia, Paris, Editions 
Spotkania, 1988]

W czasie przyjęcia u znajomych rozmowa zeszła na bezpieczeństwo i tajemniczych 
dla ogółu inkwizytorów z okrutnej Hermandad naszych czasów. Dłuższa styczność 
w śledztwie z doborową kadrą bezpieki demistyfikuje przypisywane jej właściwości 
demoniczne i wszechwiedzę. Ujawnia granice jednego i drugiego. Wiedziałem o tym 
dobrze. Demistyfikację przez sprowadzenie osobowości funkcjonariuszy do pozio-
mu sielankowego podjął niespodziewanie znany podówczas w Poznaniu pedagog-
-praktyk, prof. Ludwik Mikusiński.

– Proszę sobie wyobrazić – rozpoczął opowieść epatującą z miejsca zebranych, 
towarzystwo lekarsko-techniczne – zetknąłem się bliżej z tymi ludźmi. Wykładałem 
w liceum dla dorosłych, jakie poznański Urząd Bezpieczeństwa Publicznego pro-
wadził dla doszkolenia swej oficerskiej kadry. Wbrew pozorom nie są to automaty 
policyjne, sadyści, jak rysuje ich najchętniej opinia. Wystawcie sobie, państwo, znany 
dwuwiersz z pierwszego powojennego okresu „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi 
z ciebie oficera”, niektórych dotykał głęboko. Mieli już stopnie oficerskie, nazwijmy 
je czymś w rodzaju stopni czasu wojny, chcieli jednak mieć matury i mnie przypadło 
uczyć ich polskiego.

Okazało się, że ulubionym uczniem prof. Mikusińskiego, który zmarł kilka lat 
później, był Władysław Mackiewicz, zaś wspomnieniem, jakie najsilniej w pamięci 
pedagoga utrwaliło szczupłą sylwetkę o chłopięcej, inteligentnej twarzy, była nie lek-
cja, nie udana odpowiedź, lecz chwila wspomnień z młodości ówczesnego poruczni-
ka bezpieczeństwa, nabrzmiała autentycznym wzruszeniem.

Mackiewicz opowiadał swemu wykładowcy, jak żywo odzywa się w nim wciąż 
obraz majowych nabożeństw pod świętą figurą pośrodku rodzinnej wioski. Opo-
wiadał z przejęciem o melodyjności śpiewów, o przenikającej go głęboko harmonii 
chóru dziewcząt, o bujnej zieleni i wstęgach zdobiących krzyż, o ciepłym powiewie 
wołyńskiego wiatru. I nie taił żalu, że tamten czas zapadł się gdzieś bezpowrotnie 
w tumulcie i okrucieństwach wojny.

[...]
Pompowanie przysiadów podniecane wrzaskiem, gdy przy czterdziestym, pięć-

dziesiątym słabłem, zdeterminowany i gotów znieść nawet coś gorszego, liczyć chy-
ba należy nie do tortur, lecz jeszcze do perswazji, podobnie jak wszelkiego rodzaju 
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wymysły. Tymi ostatnimi Mackiewicz dysponował w wydaniu rynsztokowym, ro-
dowodem zapewne nie z wołyńskiej, rozśpiewanej majowymi wieczorami wioski. 
Ostatecznie liczne epitety tej kategorii znane są młodemu mężczyźnie i nie sprawiają 
wrażenia, jeżeli ktoś na sam wrzask niewrażliwy. Finezję przeklinania uświadomić 
miała dopiero frazeologia rosyjska [...]. Zabawne było natomiast to, że Mackiewicz 
przyswoił sobie już repertuar regionalnych wulgaryzmów poznańskich, przypisując 
podobieństwom brzmieniowym analogię znaczeń, która nie zawsze – na ile Poznań-
skie poznałem – ma miejsce.

– Ty luju paskudny! Ty luju! – wrzeszczał mi nad głową, wymachując kułakiem 
lub ciężką połyskliwą parabelką trzymaną za lufę, przekonany, że niszczy moją god-
ność. Zależało to oczywiście od mej odporności, lecz także od wyczucia na niuanse 
znaczeniowe. Mimo podobieństw brzmieniowych ten epitet wielkopolski nie wiąże 
się z intencją obraźliwą. W tym lokalnym wyzwisku, gdy stosują je miejscowi, doszu-
kać się nawet można szczypty knajackiej dobrotliwości.

W rejestrze pamięci pojawiła się już parabelka porucznika, przed nią wszakże, 
dla porządku gradacji, kopanie. Zwykłe kopnięcia, dotkliwe szczególnie z uwagi 
na masywność butów Mackiewicza. Fasował mi te razy, być może, poza regulami-
nem, z osobistej potrzeby rozładowania wściekłości, do której doprowadzał go opór 
lub wytrzymałość ofiary, albo z gniewu na śmiałka, co się odważył – na swoją nędz-
ną miarę – przeszkadzać olśniewającemu planowi ogarnięcia świata przez najlepszy 
system władania, gospodarowania i uszczęśliwiania ludzi, jaki kiedykolwiek udało 
się wymyślić.

Kopnięcia, jak mniemam – regulaminowe, były to błyskawiczne niezbyt silne 
zresztą wymachy stopy celujące w moją kostkę lub trochę ponad nią. To już był jakiś 
szczebel w szkole tortury naukowej, jak naukowym był przecież światopogląd, który 
miał nas ogarnąć. Szczebel, niski może, lecz oparty o rzetelną wiedzę anatomiczną 
i fizjologiczną. Razy takie mogły zwalić z nóg na stołek czy na ziemię; bolało silnie 
przez wiele dni.

Jeśli ciało zawiodło i zwaliło się na ziemię, kopnięcia w boki, barki, uda przesuwa-
ły leżącego po gładkim, solidnym parkiecie, w jaki budowniczowie przedwojenne-
go domu starców przy ulicy Kochanowskiego wyposażyli wszystkie pomieszczenia 
mieszkalne i korytarze.

– Będziesz gadał w końcu, luju jeden, czy nie!? – wrzeszczał mi nad głową młody 
Wołyniak, zwijając się jak mucha w ukropie. Kilka razy w zajadłym dążeniu do praw-
dy obiektywnej sięgał po swą parabelkę i grzmocił mnie jej kolbą po plecach, barku, 
ramionach. Posiniaczony, na uginających się nogach spadałem potem ze schodów, 
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wlokąc się do mej komórki w piwnicznym areszcie. Siniaki od kolby pistoletu bolały 
kilkanaście dni, zwłaszcza od powtórek. Wtedy ślady trwały tygodniami.

[...] Skulony w sobie na posadzkach Urzędu, wyczekujący nowego ciosu kolby, 
który zada ręka mocna, celna i sprężysta, modliłem się w duchu: – Nie w nerkę, byle 
nie w nerkę! Podobne uderzenie – wiedziałem to z pewnością – niesie ciężką nie-
odwracalną chorobę. Podczas wielotygodniowego śledztwa porucznik często w ten 
właśnie sposób operował swoim pistoletem, jednak w nerkę nie ugodził nigdy, za 
to też dzielę uznanie z wdzięcznością.

Taki sam lęk budziła szyja i głowa. Nie mam na myśli zwykłych policzków wy-
mierzanych często i siarczyście. W chwilach skrajnego znużenia powodowały skutek 
sprzeczny z zamiarami sprawcy: cuciły i ożywiały umysł, uwagę, nawet władność 
mięśni na czas jakiś. Nieraz trafiały się bardzo w porę.

Na groźne niebezpieczeństwo wystawiona była szyja. Mackiewiczowi, choć po-
dobnie jak ja niewysokiemu, udawał się bardzo cios płaską jak deska twardą dło-
nią z boku w szyję. Cios taki podcinał głowę i łamał całą postać, pozostawiał ból 
na długo, widocznie jednak sprawdzono, że nie grozi wytrąceniem czaszki z podsta-
wy i przerwaniem rdzenia pacierzowego, gdyż stosowali go nawet bez podniet zacie-
kłości, z chłodną metodycznością inni badacze. Przestałem więc z czasem upatrywać 
w nim bezpośrednie zagrożenie życia, za to napięty zawsze, póki nie zużyła się ener-
gia i nie sflaczały członki, uważałem na cios z pozoru niewinny, który nieuchronnie 
niesie śmierć.

[...] W repertuarze porucznika Mackiewicza mieściły się również wymyślne tor-
tury nieangażujące osobistego wysiłku fizycznego. Z tych środków ze szczególną od-
razą wspominam sadzanie badanego kością ogonową lub odbytem na jednej z nóg 
odwróconego stołka. Po kilku chwilach siedzenie w ten sposób stawało się prawdzi-
wą męczarnią.

[Lech Prorok (1919–1984), pisarz i eseista, był członkiem Narodowych Sił Zbroj-
nych oraz Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Aresztowany 
w 1945 roku, został skazany na 8 lat więzienia. Zwolniony w wyniku amnestii, po-
nownie był więziony w latach 1949–1950].
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4. O wolność obywatela i niepodległość państwa

[Z deklaracji Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość O wolność obywatela i niepodległość 
państwa [w:] Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 1: Wrzesień 1945 – czerwiec 
1946, red. Józefa Huchlowa i inni, Wrocław, Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-
Kombatanckiego „Wolność i Niezawisłość”, 1997]

Przeszło 5 lat walczyła Polska Podziemna – trzon Narodu – o pełną wolność i nie-
zawisłość, opierając się wyniszczającej okupacji niemieckiej. Zbrojne ramię Polskie-
go Państwa Podziemnego – Armia Krajowa w walce tej szczególnie dotkliwe ponio-
sła ofiary, które duchowych jej spadkobierców zobowiązują do dalszej, uporczywej 
walki nad realizacją ideału, który przyświecał naszym poległym towarzyszom broni.

Szósty rok wojennej zawieruchy przyniósł nam wprawdzie uwolnienie z niena-
wistnego niemieckiego jarzma i wprowadził wielkie zmiany w międzynarodowym 
położeniu Polski i w jej stanie wewnętrznym, tworzone przez nie warunki życia oby-
watela polskiego dalekie są od tego obrazu, który mieli przed oczyma ginący żoł-
nierze Polski Podziemnej. Wierni jej testamentowi podejmujemy polityczną walkę 
o jego urzeczywistnienie. Nie naszą jest winą, że podstawowe prawo wolnego oby-
watela w demokratycznym państwie – prawo zrzeszania się – musimy realizować 
w postaci tajnej.

Wobec zaszłych wielkich zmian uważamy za konieczne określenie naszego sto-
sunku do głównych zagadnień polskiego życia publicznego.

I. Polityka zagraniczna Polski
Politykę Polski w stosunku do innych państw i narodów musi cechować trzeźwy re-

alizm w ocenie moralnych i materialnych sił światem rządzących. Nie jest to sprzecz-
ne z twardym obstawaniem przy polskich koniecznościach życiowych. Nasza walka 
o demokratyczne urządzenie Polski musi być połączona z walką o demokratyczne 
urządzenie świata, tj. o równość w traktowaniu niezawisłości wszystkich narodów 
oraz całkowitej ich swobody w samodzielnym zorganizowaniu się demokratycznym 
u siebie. W tej dziedzinie najbardziej nam bliskie jest pojmowanie wolności i nieza-
wisłości przez społeczeństwa anglosaskie. Pięcioletni nasz sojusz z tymi państwami 
powinien być i nadal jednym z głównych podstaw naszego bezpieczeństwa.

Za konieczne i pożyteczne uważamy utrzymanie dobrych stosunków politycz-
nych i współpracy gospodarczej ze Związkiem Radzieckim. Należy o tymi pamiętać, 
by te stosunki układały się przy pełnej równorzędności i niezawisłości Polski. Ponie-
sione dla ułożenia tych stosunków ofiary terytorialne przekroczyły jednak granice 
sprawiedliwości. Utraciliśmy ziemie, których wkład w kulturalne i duchowe życie 
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Polski był wielki przez dziesiątki wieków. Utraciliśmy ważne źródła naftowe, a około 
3 miliony Polaków zostało pozbawionych swych wiekowych siedzib. Krzywda ta po-
winna być wyrównana w drodze układów dalszych i rewizji tych jednostronnych 
decyzji. Nie jest jej wynagrodzeniem uzyskanie korzystnej granicy zachodniej, gdzie 
jeszcze jest potrzebny ogromny wkład całej Polski oraz ogromny wieloletni wysiłek 
dla utwierdzenia tam naszych interesów politycznych i gospodarczych, gdzie dziś 
ZSRR robi wszystko, aby utrudnić nam pracę nad utwierdzeniem polskości.

Dla utrzymania równowagi europejskiej koniecznym jest, by Polska mogła ukła-
dać stosunki polityczne ze wszystkimi sprzymierzeńcami na zasadach całkowitej 
równości i lojalności.

II. Likwidacja Rządu Polskiego na obczyźnie
Przez 5 lat wojny Polska Podziemna podporządkowywała się lojalnie rzą-

dowi polskiemu na obczyźnie, licząc się z legalnością jego władzy, a więc i z jego 
wskazówkami i poleceniami. Moc prawna rządu wygasła, nie formalnie, a faktycznie 
– przez cofnięcie uznania międzynarodowego. Wywołało to zamieszanie w umysłach 
i sercach Polaków, żądnych legalnego kierownictwa w wielkim wysiłku realizacji 
narodowych celów społecznych, gospodarczych i politycznych. Rozsądna i światła 
decyzja dotychczasowych kierowników politycznych życia podziemnego Kraju uła-
twiła wyjście z niejasnej i trudnej sytuacji: Rada Jedności Narodowej rozwiązała się 1 
lipca br., aby wchodzącym w jej skład stronnictwom demokratycznym dać możność 
wyjścia na drogę jawnej współpracy z Tymcz[asowym] Rządem Jedności Narodowej 
i jawnej walki o swe cele.

W ślad za tym Delegat Sił Zbrojnych na Kraj rozkazem z dnia 6 VIII br. zarządził 
likwidację sieci organizacyjnej w przekonaniu o zmienionych przez likwidację rządu 
emigracyjnego podstawach prawnych i moralnych organizowania sił zbrojnych od-
radzającej się Rzeczypospolitej.

Polska Podziemna raz jeszcze złożyła tym dowód swego myślenia konstruktyw-
nego i realnego.

Głównym następstwem likwidacji rządu jest ostateczne i niedwuznaczne skon-
centrowanie się w kraju kierownictwa losami Narodu.

III. Emigracja
Powyższy realny fakt muszą zrozumieć emigracyjne koła polityczne i zrzesze-

nia Polaków na obczyźnie. Miernikiem naszej zdolności do bytu państwowego jest 
dziś dla całego świata nasza zdolność do wewnętrznego urządzenia Rzplitej. Żąda-
my więc szybkiego powrotu emigracji wojennej do kraju i wzięcia przez nią udziału 
w jego odbudowie i urządzaniu. Z głęboką troską przyjmujemy wiadomość o nurtu-
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jących emigrację tendencjach dłuższego masowego pozostawania poza krajem. Po-
wrót do kraju, w jakkolwiek trudnych odbywałby się warunkach, jest spełnieniem 
obowiązku społecznego wobec czekających na pracę opuszczonych warsztatów go-
spodarczych, placówek społecznych i politycznych.

Z drugiej jednak strony potępiamy, jako niezgodne z podstawowymi zasadami 
demokracji odbieranie komukolwiek możliwości, czy prawa powrotu z tytułu jego 
przekonań politycznych. Bez względu na swe przekonania każdy Polak musi mieć 
możność bezpiecznego i spokojnego zamieszkania w kraju. Ten, którego się osobi-
ście oskarża, musi mieć prawo do publicznego rozpatrzenia zarzucanych mu win 
przez sąd działający zgodnie z prawomocnie uchwalonymi ustawami.

IV. Ustrój i życie wewnętrzne Polski
Polska Podziemna od kilku lat opracowała już plany przebudowy gospodarczej 

i społecznej w kraju. To, czego dokonuje Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, 
jest w wielu zasadniczych rysach przychwyceniem haseł i rozwinięciem programu 
sformułowanego przez polskie demokratyczne ugrupowania podziemne w uchwa-
le Rady Jedności Narodowej z dnia 15 III 1945 r., a poprzednio, bardziej ogólnie, 
w deklaracji rządu gen. Sikorskiego z dn. 24 II 1942 r. Jednak praktyczna realizacja 
przebudowy daleko odbiega od teoretycznych postanowień Rządu i KRN, a to z bra-
ku szczerości przy wykonywaniu i z chęci osiągnięcia przy tym celów politycznych 
jednej partii. Cierpi na tym przede wszystkim podstawowe prawo wolności obywa-
telskiej, jak wolność słowa, przekonań politycznych, zrzeszania się oraz realizacja tak 
drogich dla każdego prawdziwego Polaka ideałów chrześcijańskich.

W rzeczywistości oficjalnie istniejące ugrupowania polityczne znajdują się pod 
totalistyczną dyktaturą jednej partii, kierującej życiem kraju wobec woli większości 
obywateli, a znajdującą główne poparcie nie w społeczeństwie polskim, lecz w ob-
cej sile. Wszelkie próby przerwania tego systemu są paraliżowane przez czynniki 
rządowe i określane jako działalność rozłamowa, bądź reakcyjna, choć nie ma ona 
nic wspólnego z opartą na błędnych założeniach działalnością antydemokratyczną 
ugrupowań skrajnych.

Szczególnie dokuczliwy dla obywatela jest brak ochrony prawnej przez bezprzy-
kładną samowolę kierowanej przez obce czynniki „służby bezpieczeństwa”. Organy 
sprawiedliwości nic w tym kierunku nie robią, bądź nawet wysługują się organom 
policyjnym. Polska jest dziś państwem rządzonym przez praktycznie nieodpowie-
dzialne organy bezpieczeństwa. Są one bardziej przez społeczeństwa znienawidzone, 
niż swego czasu wysługująca się okupantowi niemieckiemu granatowa policja. Tym 
bardziej haniebne jest odkomenderowanie do funkcji policyjnych narodowego woj-
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ska i wcielanie go do „Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
Gruntowna i szybka zmiana uprawnień i metod pracy organów bezpieczeństwa 

musi być naczelnym żądaniem całej prawdziwej demokracji polskiej. […]
V. Wybory powszechne
Za jedyną drogę słuszną i wiodącą do zaprowadzenia w kraju zdrowych sto-

sunków uważamy prawo przeprowadzenia uczciwych, demokratycznych wyborów 
do ciał ustawodawczych i ujawnienie w ten sposób prawdziwego oblicza i dążeń spo-
łeczeństwa. Nie sięgamy sami po mandaty poselskie, ale wytężymy wszystkie siły, aby 
znalazły się one w rękach prawdziwej polskiej demokracji.

Żądamy, aby wybory były poprzedzone wprowadzeniem wolności zrzeszania się, 
prasy i propagandy wyborczej, usunięciem z kraju obcej policji tajnej oraz wyjściem 
z kraju obcych wojsk.

Wyborów sfałszować nie damy!!!
Do wspólnej walki o uczciwe wybory powszechne wzywamy wszystkich prawdzi-

wych demokratów polskich.

15 IX 1945 r.
Główny Komitet Wykonawczy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
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5. „Okupacja rosyjska, zwłaszcza w drugim jej wydaniu – 
ubrana w maskę demokracji, patriotyzmu i miłości do Polski”.

[Poniższe fragmenty tekstów pochodzą z pism konspiracyjnych, wydawanych w latach 1945–
1946 przez wybitnych działaczy niepodległościowych, związanych z obozem piłsudczykowskim: 
Henryka Józewskiego i Wacława Lipińskiego. Zostały one opublikowane w pracy Marka 
Gałęzowskiego Wierni Polsce, t. 2: Publicystyka piłsudczykowska w kraju 1940–1946, Warszawa, 
Wydawnictwo LTW, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad 
Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, 2007]

[(Henryk Józewski), Instynkt życia i instynkt moralny, „Wydawnictwo Polski 
Niezawisłej”, 2 VII 1945 (nr 1)]

[...] Polska weszła w okres trzeciej okupacji. Pierwsza była niemiecka z udziałem 
Rosji, druga – rosyjska z udziałem „rządu lubelskiego”, trzecia – rosyjska z udziałem 
„rządu jedności narodowej”.

Okupacja niemiecka występowała z otwartą przyłbicą, zapowiadała bez obsłonek 
likwidację Polski drogą zniszczenia biologicznych sił narodu polskiego. Okupacja 
rosyjska, zwłaszcza w drugim jej wydaniu – ubrana w maskę demokracji, patrioty-
zmu i miłości do Polski – niszczy siły biologiczne narodu polskiego, a jednocześnie 
stara się skruszyć instynkt moralny Polski, używając do tego Polaków.

Trudno wyobrazić sobie, aby Polska walcząca o wolność nie zdawała sobie z tego 
sprawy, aby dała się złapać na lep wyprodukowanego w Moskwie demokratyzmu 
i patriotyzmu. Wyobraźnia nie jest tu potrzebna – świadectwo prawdzie daje na każ-
dym kroku rzeczywistość polska. Polska wie, że:

1. „Rząd jedności narodowej” zmontowany w Moskwie przez p. Mołotowa w ho-
telu National nie jest rządem polskim, a rządem okupacji rosyjskiej.

2. Ośrodkami dyspozycji w walce o wolność są władze Polski Podziemnej i pol-
skie władze konstytucyjne.

3. W sytuacji obecnej należy zwiększyć czujność obrony instynktu moralnego 
Polski.

„Realni politycy” zapytają, czy postawa taka ma szanse osiągnięcia niepodległości 
Polski. Odpowiadamy: po pierwsze – instynkt moralny Polski, stwierdzony w boha-
terskiej walce o wolność, jest samoistnym faktem życia polskiego. Faktu tego nic nie 
zmieni. Ostrzegamy „realnych polityków”, że każdy rachunek, nieliczący się z tą po-
zycją, jest nierealny. Po drugie – rozgrywka pomiędzy Anglosasami a Rosją sowiecką 
jest również faktem. Rozgrywka ta może przybierać różne formy, niemniej jednak, 
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nasilenie jej wzrastać będzie w miarę czasu. To jest koniunktura polityczna i ko-
niunktura moralna dla Polski walczącej o wolność, koniunktura oparta na instynkcie 
życiowym Anglosasów i instynkcie moralnym demokracji świata. Zadaniem Polski 
jest utrzymywanie i organizowanie sił do chwili decydującej rozprawy z Rosją So-
wiecką, to znaczy utrzymanie siły moralnej i obrona biologicznych sił narodu w gra-
nicach instynktu moralnego. Nie możemy dać się sprowokować i nie możemy ulec. 
Obecność w „rządzie jedności narodowej” „dobrych Polaków” przyczynia się do za-
ciemnienia istotnego stanu rzeczy, powoduje zakłamanie i demoralizację.

Na każdym kroku spotykać się będziemy z sytuacją, która rozbraja instynkt mo-
ralny. Niepewność, przygnębienie i odrazę budzą w nas sceny procesu moskiewskie-
go i odbywające się w tym samy czasie, w tejże Moskwie, sceny narad w hotelu Na-
tional. Instynkt moralny protestuje, gdy czytamy sprawozdanie z wywiadu p. Miko-
łajczyka, dyskredytującego na spółkę z agentami sowieckimi rząd polski, w którym 
swego czasu p. Mikołajczyk był premierem. Odruch buntu opanowuje nas w chwili, 
gdy p. Mikołajczyk przy wjeździe do Warszawy sowieckim autem deklaruje cześć dla 
bohaterów Powstania Warszawskiego, a jednocześnie wiemy, że w tej samej chwili, 
w tejże Warszawie, agenci „rządu”, do którego p. Mikołajczyk należy, polują na by-
łych żołnierzy Armii Krajowej, robią „blokady”, czatują, aresztują, wydają na męki 
badań NKWD, na śmierć męczeńską. Warszawa witała p. Mikołajczyka okrzykami 
uznania, ale … okrzyki te zawdzięczał p. Mikołajczyk temu, że przyjechał z Londynu, 
że był w rządzie polskim, który dziś na spółkę z agentami sowieckimi zwalcza.

Z czasem wszystko się wyjaśni: wyjaśni się rola p. Mikołajczyka i „dobrych Pola-
ków” w walce o niepodległość Polski. Jedno jest już dziś bezsporne: instynkt życia, 
instynkt zaszczutego zwierzęcia, nie zabije w narodzie polskim instynktu moralnego.

[Polska Podziemna, „Polska Niezawisła”, nr 7, 9 VIII 1945, s. 1–2]

[...] Polska Podziemna, zjawisko przenikające do głębi życie polskie, niewspół-
miernie wielkie w porównaniu z innymi „frontami oporu”, jest tępione zajadle przez 
rosyjskiego „wyzwoliciela”. Życie polskie wtłaczane jest przemocą w narzucone mu 
ramy. Polska „jedność narodowa” powstaje na rozkaz Moskwy, która eliminuje Pol-
skę Podziemną, a na jej miejsce wprowadza „piątą sowiecką kolumnę”. Wytworzył 
się stan paradoksalny, tragiczny, odrażający w cynizmie i bezwstydzie – stan jaw-
nego gwałtu. W tym stanie rzeczy nie może być mowy o organizowaniu się życia 
polskiego w sposób mu właściwy i jawny, o nastaniu czasów pokojowej rozbudowy 
Polski. Walka o Polskę trwa… Polska nie jest wolna i musi wolność swą zdobywać. 
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Polska Podziemna powołana jest w dalszym ciągu do pełnienia swej roli, jak za cza-
sów okupacji niemieckiej. Ona ma bronić tradycji bohaterskiej przeszłości – tradycji 
Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego. Ona powołana jest do kierowania akcji 
obrony przed terrorem NKWD. Ona jedna, bez pośrednictwa obcego i poniżających 
kompromisów, może wyrażać to, co naród myśli i czuje. Ona jest rzecznikiem „plebi-
scytu” polskiego w walce o wolność i przyrodzone Polsce prawa. Ona, gdy nadejdzie 
dzień wolności, przekaże wyniki „plebiscytu” Polsce i światu – jeszcze jedną rację 
istnienia Polski wśród narodów świata.

Polska Podziemna istnieje, obejmuje ona wszystko, co w dzisiejszym stanie rze-
czy wypowiedzieć się jawnie nie może, tzn. to wszystko, co nie może przejść jawnie 
przez sito panującego w Polsce terroru. Inaczej być nie może i nie będzie, dopóki 
terror trwa. Poza ekipą p. Bieruta, „piątą sowiecką kolumną”, agentami NKWD, poza 
ludźmi, którzy w „plebiscycie” walki podziemnej złożyli białe kartki, poza bierną 
masą oportunistów różnego autoramentu, poza masą ludzi śmiertelnie znużonych, 
niezdolnych do wysiłku, wreszcie poza mętami społecznymi – wszyscy są dziś w za-
sięgu działania Polski Podziemnej i Polskę Podziemną stanowią. I na to nie ma rady. 
Tego nikt i nic nie zmieni. […]

Walka z Polską Podziemną to nie walka z jakąś organizacją konspiracyjną – 
to walka z całym narodem, spojonym jednością myśli, biciem serc i odwagą walki 
o wolność, to walka z każdym odruchem polskim, z niedającą się ugiąć postawą pol-
ską. W warunkach dzisiejszych, usunąć z życia polskiego Polskę Podziemną byłoby 
tym samym, co pozbawić naród możności oddechu, zamknąć mu usta, powstrzymać 
bicie serca i krążenie krwi. Inaczej sprawy tej ujmować nie można. To są racje istnie-
nia Polski Podziemnej, jest to oczywistość, której zaprzeczyć się nie da, a ci, co zadają 
temu kłam, czy usiłują rzecz przedstawiać inaczej, są to ludzie albo pozbawieni po-
czucia rzeczywistości, albo działający w złej woli, albo ci, którym za to płacą…

Polska Podziemna spełniła swą rolę za okupacji niemieckiej, spełni ona swą rolę, 
gdy Rosja Sowiecka atakuje Polskę i chce ją ujarzmić i spełni ona swą rolę, gdy słoń-
ce wolności nad polską zaświeci, aby prawda „plebiscytu” czynu polskiego stała się 
prawdą wolnego Narodu.

[Chłopcy z lasu, „Polska Niezawisła”, nr 7 (19), 2 IV 1946, s. 1]

[...] „Chłopcy z lasu” to reakcja samorzutna życia polskiego przeciwko temu, 
co się obecnie w Polsce dzieje, to protest spontaniczny. Polska nie chce być w niewoli 
i daje temu wyraz, nie chce uznać przemocy i walczy z przemocą – walczy w wa-
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runkach najbardziej tragicznych, skazana na metodę działania, której w warunkach 
istniejących uniknąć się nie da. Że tak jest, nie jest to wina życia polskiego, tylko 
okoliczności, które powstały, tylko zbrodni, którą dokonano nad Polską. Polska ist-
nieć nie może bez symbolu żywego walki o wolność. Tak było za czasów okupacji 
niemieckiej i tak jest dzisiaj, za czasów „wyzwolenia” Polski przez Rosję. Wola walki 
jest zbyt silną, by mogła ją uśpić ugoda polska albo obezwładnić terror okupanta. Ży-
cia oszukać nie można. Tak się stało, że symbole polskie, uznane przez świat i ugodę 
polską, nie są wyrazem wolności polskiej. Orła białego można wymalować wszędzie, 
nawet na legitymacji funkcjonariusza NKWD czy na sztandarze „prezydenta Bieru-
ta”, a „Jeszcze Polska nie zginęła” można grać na defiladzie zdrajców i katów Polski.

Żywym symbolem wolności, żywą tradycją walki o Polskę jest Polska Podziem-
na i żołnierze jej – „chłopcy z lasu”. Wymowa faktów jest bardziej przekonywająca 
od wymowy słów. „Chłopcy z lasu” giną w walce za Polskę, a krew ich wsiąka w zie-
mię polską. „Bezsens” tej walki staje przed nami w postaci innej, gdy „chłopcy z lasu” 
giną na polu walki, niż wtedy, gdy mówi się o nim na konferencjach politycznych 
czy na łamach prasy. Przez „bezsens” ten przebija prawda o Polsce, z którą trzeba 
potrafić żyć. Nie każdy to potrafi. Ludzi, którzy z prawdą tą się zbratali, jest w Polsce 
niemało... Zbratali się z nią w walce z Niemcami, w AK, w Powstaniu Warszawskim, 
w Polsce Podziemnej – zbratali się z nią „chłopcy z lasu”. W lesie polskim żyje „bez-
sens” polski i straszy... Straszy Polaków i przerywa sen, za wyjątkiem tych, którzy 
ogłuchli pod ciosami losu i tych, którzy w plebiscycie walki o wolność złożyli białe 
kartki. Las polski szumi walką o Polskę, szumi protestem przeciwko temu, co z Pol-
ską uczyniono i temu, co w Polsce się dzieje.

[Wacław Lipiński, Od redakcji, „Głos Opozycji”, nr 44, kwiecień 1946, s. 1]

[...] Nasze wydawnictwo [...] jest [...] z konieczności tajne, gdyż w Polsce odda-
nej pod władzę Tymczasowego Rządu, wbrew wielowiekowym tradycjom przeszło-
ści – na wolną i jawną prasę nie ma miejsca. Jest ona nie tylko skrępowana przez 
bezwzględną cenzurę prewencyjną, ale w ogóle zabroniona, jeśli nie chce się pod-
dać jednemu warunkowi – kapitulacji wobec Rosji. Z tych względów każdy wolny 
i niezależny w Polsce głos, który na platformie polskich interesów państwowych, 
narodowych, społecznych czy kulturalnych reprezentuje ich odrębność, który chce 
żyć z Rosją w zgodzie, ale pod warunkiem separacji, który przeciwko nieustannym 
zamachom na niezależność Polski protestuje – jest przez tymczasowy rząd bezlito-
śnie tępiony. Mordowanemu i ograbianemu Polakowi nie wolno się bronić ani wołać 
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o pomoc. Jeśli to uczyni, staje się faszystą, pachołkiem „reakcji” czy Hitlera, wresz-
cie – bandytą. Jak za niemieckiej okupacji pozbawiony jest wolności, skazywany bez 
sądu, torturowany. Taki stan rzeczy nie może załamać Polaków, tak jak nie załamał 
ich terror niemieckiego totalizmu. NKWD, UB nie są w stanie zabić polskiego su-
mienia, jak nie było w stanie tego uczynić gestapo. Polaków można [...] zabijać [...], 
ale zabić nie można w nich tego, z czym się rodzą, czym oddychają, nie można zabić 
w nich ducha wolności”. […]

[Wacław Lipiński, Od redakcji, „Głos Opozycji”, nr 45, maj 1946, s. 1]

Przemoc wroga wszelką wolną myśl w Polsce tępi bez litości; rząd agentury mo-
skiewskiej opozycji politycznej nie toleruje, szczerej myśli obywatelskiej nie uznaje; 
ustrój totalny siłą u nas wprowadzony swobody słowa nie dopuszcza. Jedyny organ 
oficjalnej i dotąd tolerowanej opozycji, utrzymuje się kosztem ustawicznych ustępstw 
od postawy godności obywatelskiej [...]. W tych warunkach jedna tylko pozostaje 
droga niezależnej działalności politycznej dla grup opozycyjnych: nielegalna. Wstę-
pujemy na nią jeszcze raz, mimo wszelkich przeszkód i ciosów, przy czym liczymy 
nie tylko na własne siły, lecz jesteśmy przekonani, że znajdziemy licznych pomocni-
ków i naśladowców.

Ta praca jest konieczna, potrzebna, pilna. W obliczu ważnych wydarzeń, które 
nadchodzą, musimy posiadać własną, polską, niezależną informację prasową i poli-
tyczną [...].

Musimy po staremu liczyć na własne siły. Tragiczny okres załamania kręgosłupa 
ruchu niepodległościowego [...] jest już za nami; okres rozbicia sił i rozterki, spo-
wodowanej nową okupacją Polski, mija już także. Kto miał pójść na służbę wro-
ga, poszedł; „wtyczki” sowieckie rozpoznajemy między sobą. Czas do nowej pracy 
w nowych warunkach. Nie opuścimy przecież rąk dlatego, że jeden zaborca został 
zastąpiony drugim. Mamy doświadczenie 6 lat; złe losy zahartowały nas; osłabienie 
popowstaniowe przeszło lub przechodzi – a okupacja trwa. Miejmy nadzieję, że do-
biega końca. Mamy prawo i musimy zdobyć sobie prawo wpływu na losy naszego 
narodu, naszego państwa. Wspomnijmy rok 1918, wspomnijmy wielkie targowisko 
świata, gdzie chciano rozstrzygać o nas bez nas, wspomnijmy wymowę faktów do-
konanych i gotujmy się do jednolitego frontu, jednolitej walki w obronie naszych 
słusznych, jakże krwawo zasłużonych praw: ludzkich, obywatelskich, narodowych, 
państwowych. [...] Niech montuje się w duszach naszych nowa Polska Niepodległa, 
aby gdy przyjdzie walczyć z otwartą przyłbicą – nie śmiano w nowym układzie świa-
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ta traktować nas jak przedmiot i obiekt międzynarodowych gier i przetargów. Nie 
chcemy litości, współczucia, aktów łaski ze strony możnych tego świata, ale żądamy 
ich szacunku, domagamy się sprawiedliwości. Do tego zdobyliśmy sobie prawo.

Oto wytyczne naszej pracy, oto powody nielegalnej działalności, do której zmusza 
nas przemoc i bezprawie panoszące się obecnie w Polsce.

[W. Lipiński, Mikołajczyk i jego opozycja, „Głos Opozycji”, nr 48, czerwiec 
1946, s. 1–3]

[...] W grze obecnej – wewnątrz quislingowskiego rządu – agentury moskiewskiej 
– p. Mikołajczyk uparcie widocznie nadal sądzi, że z takim państwem jak Rosja, 
z takim ustrojem jak sowiecki można coś wygrać metodami zachodnimi, metodami 
legalnej, a nawet lojalnej opozycji. Krótko mówiąc, co uda się mu Polskę wygrać, 
wyborami wymanewrować. Ten upór w metodach pracy politycznej zaczyna być 
niebezpieczny na nowo, ile że wystawia ostatnie siły Polski – szerokie masy ludowe, 
nie dość na ogół uświadomione, nie dość zorganizowane i niezbyt odporne nie tylko 
na sztycht, na poważne straty, ale bodaj na załamanie, które może mieć najfatalniejsze 
w dalszej i bliższej przyszłości następstwa. Albowiem przeciwnik – Rosja i jej agen-
tura krajowa – nie walczy uczciwą bronią. Przeciwnik nie walczy metodami, które 
stosuje się i do których przywykł na zachodzie Mikołajczyk. Przeciwnik należy całą 
swą istotą, całą przeszłością i teraźniejszością do Wschodu: jego jedynym argumen-
tem politycznym, jego bronią – zarazem uniwersalną i wyłączną – to siła, przemoc 
i gwałt. Wobec niezmiernie imperialistycznej polityki Rosji, wobec totalnych metod 
łamania przez nią oporów – metod godnych gestapo – Mikołajczykowi system po-
litycznego działania musi chybić celu, a jego rezultatem mogą być tylko bezpłodne, 
bezużyteczne straty. Powtarza: bezpłodne, gdyż straty wówczas mają tylko sens, gdy 
się je ponosi w walce, gdy pozostawia się przyszłym pokoleniom tradycje krwi, prze-
lanej za wolność i niepodległość Kraju. Takie właśnie tradycje przekazywane były 
w Polsce z pokolenia na pokolenia i może dzięki nam przetrwaliśmy stulecia mię-
dzy Niemcami a Rosją. P. Mikołajczyk próbuje nowych dróg. Nie chcemy twierdzić, 
że są to drogi takich narodów, jak czeski lub rumuński – lecz nie są to drogi polskie.

Natomiast pytaniami, na czymże polega tak bardzo reklamowana „opozycja” p. 
Mikołajczyka? Niestety na rzeczach małej wagi, na sprawach drugorzędnego dla Pol-
ski znaczenia. Bo w sprawach głównych opozycji nie ma, przeciwnie – deklaruje się 
ze skwapliwością godną lepszej sprawy i współdziałanie i lojalności, tak w stosunku 
do wiecznie zaborczej i wrogiej nam Moskwy, jak i do rządu przez nią mianowane-
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go. A więc uznaje się i bez słowa protestu akceptuje się nowy rozbiór Polski, mocą 
którego odpada na rzecz Rosji połowa ziem Rzeczpospolitej, ponadto – współdziała 
się w szerzeniu publicznie przekonania, że zwrot siłą zabranych Polsce Ziem Za-
chodnich – to jakaś rekompensata, a nie zwrot grabieży, unieważnienie bezprawia. 
Potwierdza się na każdym kroku i przy każdej sposobności sojusz polityczny, woj-
skowy i gospodarczy z Rosją, zaledwie nieznaczne i nieistotne zastrzeżenia czyni 
się w zakresie gwałtowania przeprowadzonej w myśl dyrektyw Rosji, przebudowy 
socjalne i społeczne Polski, oraz wysuwa się pewne zadania co do podstawowych 
kardynalnych praw ludzkich – bo już nawet nie obywatelskich.

Oto wszystko. Gdybyśmy nawet serio traktowali ten „sojusz” z wschodnim sąsia-
dem, nie zaś jako zwyczajną zależność, podległość, wasalność, to i w tym razie – cóż 
pozostanie dla postawy opozycji? Na czym polega, co się na nią składa? – jakież 
to działania w kraju czy za granicą, jakie tezy natury politycznej, społecznej czy go-
spodarczej? Prócz drobnych posunięć obliczonych na doraźny efekt i na uczuciach 
mało wyrobionych mas – nic zgoła. Ani razu nie przeciwstawił się poważnie ani 
sam Mikołajczyk, ani żaden z czołowych jego działaczy w dziedzinach kapitalnego 
dla Polski znaczenia; nie było oporu ani na terenie „polskiej” niby polityki zagra-
nicznej, gdzie służalczość kreatur moskiewskich hańbi po prostu imię Polski, nie 
było oporu w czasie przeprowadzania zasadniczych zmian w życiu publiczno-spo-
łecznym i gospodarczym ani w ogóle tych wszystkich działaniach i gwałtach, któ-
rych przedmiotem jest obecnie Polska, a które już nawet dla najbardziej naiwnych 
zmierzają wyraźnie do planowanej i wszechstronnej sowietyzacji naszego Kraju. Czy 
ta mała gra, którą nazywamy opozycją Mikołajczyka, warta jest świeczki? Rzecz god-
na zastanowienia. Nam wydaje się, że czas przejść na inną: zamiast utrzymywania 
fikcji demokracji – godziwiej odsłonić oblicze, ale i zedrzeć maskę z zaborcy. […] 
Niechże wyraźniej zostanie powiedziane: Polskę, za wszystkie jej zasługi, za miliony 
strat na wszystkich pobojowiskach świata, we wszystkich krematoriach niemieckich, 
na wszystkich nieobeszłych polach Rosji, Polskę za owo bohaterskie – NIE! w 1939 
r. oddano bezpośrednio po koszmarze okupacji niemieckiej pod jarzmo krwawego 
totalizmu moskiewskiego. Polskę, za wszystkie jej ofiary z krwi i mienia – sprzedano 
na targach międzynarodowych.

Jeżeli mamy być sumieniem świata, niechże głos nasz zabrzmi jasno i wyraźnie.
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6. W przededniu „wolnych wyborów”

[Doniesienie źródła ps. „Pracowity”, dotyczące zebrania kół PSL i napadów bojówek 
ZWM na działaczy PSL, 13 stycznia 1947 [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu 
bezpieczeństwa, wybór dokumentów Witold Bagieński, Franciszek Dąbrowski, Franciszek 
Gryciuk, opracowanie Witold Bagieński, Piotr Byszewski, Agnieszka Chrzanowska, Franciszek 
Dąbrowski, Franciszek Gryciuk, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Warszawa–Łódź, IPN, 
2010, t. 1]

Ściśle tajne
Źródło: „Pracowity” z dnia 13 I [19]47 r.
Przyjął: Morawski

Doniesienie agenturalne

[...] Wczoraj odbyło się zebranie kół PSL w gmachu przy ul. Al. Jerozolimskie 
85. Na zebraniu referat polityczny wygłosił [Stefan] Korboński. Żadnych antypań-
stwowych wystąpień nie było. Korboński mówił jedynie, że w dniu wyborów każdy 
z członków PSL głos swój winien oddać jak najwcześniej, by później móc obser-
wować lokal wyborczy, aby wykryć ewentualne nadużycia, jakie mogą być robione 
przez partie zblokowane. O zaobserwowanych nadużyciach każdy członek winien 
niezwłocznie powiadomić swego prezesa koła czy też sekretarza.

Po odbytym zebraniu, kiedy członkowie rozchodzili się do domów, bojówka 
ZWM podjechała samochodami i biła wychodzących, kilku członków zostało dość 
silnie pobitych.

W sobotę taka sama bojówka napadła na lokal, z którego kolporterzy rozprowadza-
ją „Gazetę Ludową”, niszcząc i demolując go. Miało to miejsce na Pradze. W związku 
z tym, iż lokal jest zniszczony, kolporterzy ci przyjechali wczoraj do gmachu PSL (Aleje 
Jerozolimskie), by stąd zabrać i rozwieźć gazety. Bojówka ZWM napadła rozwożących 
tę gazetę, bijąc ich i zabierając im gazety. Kilku z nich zostało zabranych na samochody 
i wywiezionych pod Warszawę, skąd na piechotę musieli wracać. W związku z takim 
stanem rzeczy panuje wielkie przygnębienie i strach wśród dołów PSL. Ogólnie panuje 
taki nastrój, że PSL wyborów nie wygra, gdyż zblokowane partie stosują za duży terror.

Mówią, że należałoby wybory odłożyć, by odbyć się mogły pod kontrolą sojusz-
niczej rady kontrolnej.

„Pracowity”
Źródło: AIPN, 00231/145, t. 4, k. 97, mps.
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7. Mord na Wojciechu Jarzynie – działaczu Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Krakowie

[Ludmiła Dłużeń, List do redakcji, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1999, nr 13]

Przesyłam wspomnienia o wydarzeniu z dn. 28 VIII 1945 r. z nadzieją, że może 
uda się wyjaśnić opisane zabójstwo mojego Ojca, Wojciecha Jarzyny (ur. 1891, skry-
tobójczo zamordowanego 28 VIII 1945 r.).

Okupacja niemiecka w Krakowie skończyła się 17 1 1945 r. Nasza rodzina, tzn. 
mama, tato i cztery córki, szczęśliwie przeżyła lata okupacji, mimo że rodzice, 
a zwłaszcza tato był bardzo zaangażowany w pracę konspiracyjną dla AK, a potem 
„Mikołajczykowskie” PSL.

Zaczęło się dla nas nowe życie, ale ono było znów pełne lęków. Słyszało się o aresz-
towaniach, wywożeniu akowców na Sybir.

Po wojnie tato wrócił do pracy w Dyrekcji PKP Kraków i został delegowany 
do Szczecinka, a potem Szczecina, gdzie brał udział w tworzeniu nowej Dyrekcji 
PKP Szczecin.

Tato przygotowywał mamę na możliwość swego aresztowania. Zaangażował się 
bowiem w pracę polityczną w Polskim Stronnictwie Ludowym Stanisława Mikołaj-
czyka, przy zakładaniu nowych kół PSL w województwie szczecińskim.

28 VIII 1945 r., wieczór godz. 22.00. Kraków, ul. Prądnicka 73.
Tato był na konferencji w Dyrekcji PKP (Polskich Kolei Państwowych), gdzie pra-

cował. Mama i najstarsza siostra niespokojnie oczekują w oknie na parterze nasze-
go domu na jego powrót. Ulica Prądnicka w Krakowie, przy której mieszkaliśmy 
– ciemna. Naprzeciw, w lasku stacjonuje jeszcze oddział artylerii rosyjskiej. Obok 
okien przechodzą tam i z powrotem jakieś trzy postacie mężczyzn, którzy w ordy-
narny sposób łamaną polszczyzną zaczynają mamę i siostrę zaczepiać. Kobiety od-
chodzą więc od okna i wychodzą pod bramę domu, aby powracającemu ojcu jak 
najszybciej ją otworzyć.

Nagle słyszymy strzał w bliskiej odległości. Cała rodzina wybiega przed bramę 
przerażona. Pędzi dorożka, koń staje prawie „dęba” gwałtownie zatrzymany przez 
dorożkarza przed naszym domem. Dorożkarz, chwiejąc się na nogac,h podchodzi 
do marny. Mama już wie! Na jej zapytanie – „Ranny?”. Odpowiada: – „chyba gorzej”. 
Wszyscy będący w domu wnoszą tatę do mieszkania. Wojsko rosyjskie stacjonu-
jące naprzeciw oświetla reflektorami całe zamieszanie i ruch przed domem. Sąsie-
dzi wychodzą z domów. Siostra biegnie po znajomego lekarza – doktora Smolarka, 
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mieszkającego niedaleko. Biegnąc, krzyczy rozpaczliwie prosząc o towarzyszenie jej. 
Ale sąsiedzi przerażeni nie przyłączają się do niej. Wreszcie dalej jakaś kobieta bie-
gnie z nią razem. Dopadają już domu lekarza, ale w tym momencie siostra zostaje 
oślepiona latarką i skopana przez jakiegoś osobnika, który stara się nie dopuścić jej 
do lekarza. Wyrywa się jednak, wpada do domu i biegnie schodami aż pod strych, 
nie zdążywszy zadzwonić do mieszkania lekarza, bo bandyci odgrażają, że „już stąd 
nie wyjdzie żadna żywa dusza”. Staje się jednak cud. W tym momencie wraca lekarz 
do domu. Słychać jakiś ruch na klatce schodowej, strzał i potem cisza. Ostrożnie 
schodzi na parter do mieszkania lekarza – nie ma go w domu. Za chwilę wchodzi 
do domu lekarz z bratem i jego kolegą. Okazało się, że nic nie wiedzieli, co się sta-
ło, ale zobaczywszy zamieszanie i dwóch ludzi, którzy uciekając, oddali strzał w ich 
stronę (na szczęście niecelny), pobiegli za nimi. I może byliby ich już złapali, gdyby 
nie patrol wojskowy, który ich zatrzymał, przepuszczając uciekających.

Teraz, dowiedziawszy się o wypadku taty, lekarz z siostrą idą do naszego domu 
sprawdzić jaki jest stan ojca. Przyłącza się do nich patrol wojskowy. Stwierdzają na-
tychmiastową śmierć taty zadaną mu strzałem w tył głowy.

Później dowiedziałyśmy się od dorożkarza, że trzej osobnicy w mundurach woj-
skowych zatrzymali dorożkę w pewnej odległości od naszego domu, zrobili rozpo-
znanie, kto nią jedzie i chcieli tatę wyciągnąć z niej. Ponieważ bronił się i nie udawało 
im się tego szybko wykonać, dali rozkaz trzeciemu z nich stojącemu z tyłu – „strie-
laj”. Padł strzał z bezpośredniej odległości, a koń spłoszony sam gwałtownie ruszył. 
Mama została sama z 4 córkami, z których najstarsza miała 20 lat, a najmłodsza 5.

My, córki, skończyłyśmy wyższe studia lub szkoły pomaturalne, pomagając ma-
mie w utrzymaniu domu korepetycjami i dorywczą pracą. Początkowo na uczel-
niach, gdy nie działały tam jeszcze struktury ZMP, miałyśmy stypendia. Potem, gdy 
sprawdzono nasze pochodzenie i rozeznano sprawę naszego ojca, stypendia nam 
odebrano mimo dobrych wyników w nauce.

Chcę wspomnieć, że były jeszcze inne sprawy związane ze śmiercią taty, które 
nękały naszą rodzinę. Np. pewnej nocy, niedługo po zabójstwie taty, przyszli po naj-
starszą siostrę funkcjonariusze UB. Ponieważ jej nie zastali, gdyż akurat wyjechała 
do rodziny, zabrali zdjęcie jej i jej narzeczonego z zaznaczeniem konieczności zgło-
szenia się w UB po powrocie. Po stawieniu się siostry w Urzędzie przy pl. Inwalidów, 
po kilkugodzinnym czekaniu na przesłuchanie zwolniono ją z ostrzeżeniem odno-
śnie jakiejkolwiek działalności politycznej.

Poza tym wszystkich z naszej rodziny nie dopuszczono do głosowania w referen-
dum z 30 VI 1946 r. oraz w pierwszym głosowaniu do sejmu, oświadczając, że jeste-
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śmy skreślone z listy, bez bliższych wyjaśnień.
Wreszcie przestano się już nami zajmować, bo nie dochodziłyśmy sprawy zabój-

stwa taty. Mama uważała, że to i tak nie wróci mu życia, a zrozumiałyśmy, jak bardzo 
mogłoby być to dla nas niebezpieczne.

[W latach 1945–1947 komuniści zamordowali co najmniej 146 działaczy Polskie-
go Stronnictwa Ludowego. Jednym z nich był Wojciech Jarzyna].
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8. Skrytobójczy mord na Władysławie Kojdrze

[Interpelacja posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego do ministra Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie morderstwa Władysława Kojdra, przesłana z Gabinetu 
Ministra do dyrektora Departamentu V MBP z prośbą o zbadanie sprawy i opracowanie 
odpowiedzi, 1 października 1946 roku [w:] Represje aparatu komunistycznego wobec Polskiego 
Stronnictwa Ludowego na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1949, wybór dokumentów, wstęp 
i oprac. Bogusław Wójcik, Rzeszów, IPN Oddział w Rzeszowie, 2010; pominięto przypisy 
autorskie]

[…] Dnia 17 września 1945 r. porwany został ze swego mieszkania we wsi Grzę-
ska, pow. przeworski, Władysław Kojder, członek NKW PSL, wiceprezes Zarządu 
Okręgowego PSL w Krakowie, prezes Zarządu Powiatowego w Przeworsku.

Dnia 21 września 1945 r. kobiety zbierające grzyby w lesie świlczańskim w od-
ległości około 10 km od Rzeszowa znalazły zwłoki nieznanego im, zastrzelonego 
mężczyzny.

Oględziny tych zwłok wykazały, iż śmierć nastąpiła wskutek licznych postrzałów 
w głowę i w piersi, tak że zwłoki były zmasakrowane pociskami. Prokuratura Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie zarządziła pochowanie zwłok, zabezpieczając wycinki 
z bielizny i ubrania zmarłego dla ewentualnego rozpoznania.

Dnia 29 września [19]45 r. żona Władysława Kojdra, Aurelia, rozpoznała w tych 
wycinkach, że są to części z ubrania jej męża.

Dnia 31 maja 1946 r. nastąpiła ekshumacja zwłok znalezionych w lesie świlczań-
skim, dnia 21 września [19]46 r. żona, jak również znajomi i przyjaciele rozpoznali 
w zwłokach tych Władysława Kojdra.

Dnia 6 grudnia 1945 r. ukazał się komunikat Ministra Bezpieczeństwa S[tanisła-
wa] Radkiewicza, w którym m.in. podał, co następuje:

„W ostatnich tygodniach w różnych punktach kraju bandy NSZ-owskie i agenci 
[Władysława] Andersa wzmogły swoją bandycką terrorystyczną działalność. Ofiara-
mi tej ohydnej działalności padło kilkudziesięciu zamordowanych działaczy stron-
nictw demokratycznych, funkcjonariuszy Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Oby-
watelskiej i Wojska Polskiego”.

Dalej komunikat wśród innych nazwisk ofiar operujących band wymienia nazwi-
sko Władysława Kojdra jako działacza PSL w Rzeszowskiem.

Dnia 3 stycznia 1946 r. Sekretariat Naczelny PSL zwrócił się do ob. ministra bez-
pieczeństwa publicznego o informacje co do uprowadzenia i zamordowania szeregu 
wybitnych działaczy PSL, a wśród nich śp. Władysława Kojdra. Jednocześnie w pi-
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śmie tym, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 XII 1945 r., Sekretariat Na-
czelny PSL zaproponował powołanie komisji z udziałem przedstawiciela Polskiego 
Stronnictwa Ludowego dla przeprowadzenia dochodzenia, m.in. także w sprawie 
porwania śp. Władysława Kojdra.

Dnia 19 stycznia 1946 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego pismem nr 
0479/46DgM/554/46 odpowiedziało, że w sprawach podniesionych w piśmie PSL 
prowadzone jest śledztwo przez odpowiednie organa bezpieczeństwa publicznego 
i Milicji Obywatelskiej i że uchwała Rady Ministrów, dotycząca powołania komi-
sji z przedstawicielem zainteresowanego stronnictwa politycznego, nie odnosi się 
do tego rodzaju spraw, co jednak nie odpowiada intencji uchwały.

W tym stanie sprawy i wobec upływu tak długiego okresu czasu – posłowie Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego zapytują ob. ministra bezpieczeństwa:

1. jakie ob. minister miał dowody i fakty, podając do publicznej wiadomości, 
że sprawcy uprowadzenia i zamordowania śp. Władysława Kojdra rekrutowali się 
ze środowiska band NSZ-owskich i agentów Andersa?

2. czy przy przeprowadzaniu dochodzenia były przedsiębrane czynności w kie-
runku poszukiwania sprawców i w innych środowiskach, poza bandami NSZ-ow-
skimi i agentami Andersa?

3. jakie są przyczyny dotychczasowego nieujawnienia wyników dochodzenia 
i podania do publicznej wiadomości nazwisk morderców?

4. jeśli przyczyną tego jest negatywny wynik dotychczasowego dochodzenia 
– to, czy ob. minister nie uważa, iż jego zespół pracowników nie odpowiada kwa-
lifikacjom potrzebnym dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa obywatelom 
lub też, że organizacja bezpieczeństwa w tym stanie, w jakim jest obecnie, nie 
jest zdolna do spełnienia swego głównego zadania, jakim jest ochrona życia oby-
wateli?

5. jakie kroki zamierza ob. minister przedsięwziąć, aby usprawnić należyte, zgod-
ne z prawem, działanie organów bezpieczeństwa w ściganiu sprawców przestępstw 
i zapewnieniu większego bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia obywateli?

Warszawa, dnia 16 sierpnia 1946 r.

Źródło: AIPN, 1572/448, k. 197–198, oryginał, mps.

[Okoliczności śmierci Władysława Kojdra (1902–1945), jednego z najwybitniej-
szych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wcześniej działacza konspiracyj-
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nego ruchu ludowego, nie zostały do dziś wyjaśnione. Pewne jest jednak, że wyja-
śnienia przekazane kierownictwu PSL ze strony MBP nie wytrzymują krytyki, dowo-
dząc, że władzom komunistycznym nie zależało na wyjaśnieniu powodów zbrodni 
i wykrycia sprawców mordu na tym wybitnym polityku ludowym, o który już wów-
czas były one podejrzewane].
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9. „…otrzymali poprzednio jeszcze zawiadomienie, że zostaną 
zamordowani, o ile nie przerwą swej działalności w PSL-u”.

[Ze sprawozdania informacyjnego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość za czerwiec 1946 [w:] 
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 1: Wrzesień 1945 – czerwiec 1946, red. 
Józefa Huchlowa i inni, Wrocław, Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego 
„Wolność i Niezawisłość” 1997]

Nacisk władz policyjnych i PPR na PSL wzmaga się z każdym dniem. Przejawia 
się to w nasileniu mordów politycznych, których ofiarą padają najwartościowsi 
i najczynniejsi działacze tego stronnictwa, zgodnie z wytycznymi KC PPR i komend 
NKGB, o czym donosiliśmy w poprzednich sprawozdaniach.

Dnia 6 VI na polach Kruhel Pawłosiowski, pow. Jarosław, bojówka PPR zamordo-
wała pow. sekr. PSL Wilka Edmunda.

Dnia 6 V na drodze powiatowej został zastrzelony przez bojówkę PPR prezes koła 
gminy Wielgosy koło Jarosławia Dudek Piotr.

Dnia 8 V bojówka PPR zamordowała proboszcza parafii Sieciechowicze. Dnia 12 
V został zamordowany Aleksander Kobasa, zarządca majątku Polanowice, członek 
b. AK, obecnie działacz PSL-u.

W podobny sposób zginął Gałązka Tadeusz ze Strzepanowa. Tak Kobasa, jak 
i Gałązka otrzymali poprzednio jeszcze zawiadomienie, że zostaną zamordowani, 
o ile nie przerwą swej działalności w PSL-u.

Dnia 12 V został zamordowany w Zagórzycach inż. rolnik, członek PSL-u. Dnia 
16 V został zamordowany przez bojówkę UB działacz chłopski i właściciel młyna 
w m. Łuczynie, Włodzimierz Szameński.

Dnia 11 V bojówka PPR-u usiłowała zamordować Piotra Tomakę, w m. Nowa 
Wieś koło Rzeszowa, czynnego działacza PSL-u (prezes gromady). Został bardzo 
ciężko ranny.

Władze PSL-u, urządzając manifestacyjne pogrzeby swoim członkom pomordowa-
nym przez tajne bojówki UB i PPR, oddziaływają przez to bardzo silnie, gdyż te smut-
ne uroczystości pogrzebowe stają się manifestacją siły stronnictwa, protestem przeciw 
bezprawiu i odpowiedzią, że chłop z raz obranej drogi służenia Polsce nie zejdzie.

Pogrzeb Wilka Edmunda zamienił się w olbrzymią manifestację, w której udział 
wzięli ludzie z różnych sfer i ugrupowań politycznych, niesiono 37 sztandarów PSL, 
51 wieńców różnych delegacji: jeden zwracał na siebie uwagę napisem: „Ojcze od-
puść im winy, bo nie wiedzą, co czynią”. Bardzo liczny udział w pogrzebie wzięli 
chłopi oraz duchowieństwo.
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Podobną manifestacją stał się pogrzeb Kojdera Władysława, członka NKW PSL, 
zamordowanego przez UB, którego zwłoki odnaleziono koło Swilczy, pow. Rzeszów.

Masowe aresztowania członków PSL-u, prowadzone na wielką skalę na terenie 
całej Polski mają za zadanie złamać postawę działaczy PSL-u i odstraszyć ich od dzia-
łalności politycznej, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. 

[…]
Władze policyjne w dalszym ciągu odmawiają zezwoleń na zebrania i wiece urzą-

dzone przez władze PSL, tłumacząc odmowę stosownie do poleceń KC PPR „bra-
kiem spokoju w powiecie”. To jest tylko znamienne, że ten brak spokoju pozostaje 
w ścisłym związku z legalną działalnością PSL-u, gdyż inne partie odbywają w tych 
samych miejscowościach wiece i władze UB godzą się na to (Śląsk). Władze admi-
nistracyjne, opanowane przez PPR-owców zmuszają zarządy do opuszczania lokali 
dotąd zajmowanych, które oddają zarządom SL, lub też robią trudności w wynajmie 
(Śląsk).

Z większych wystąpień do zanotowania jest zjazd PSL z okazji uroczystości ko-
ściuszkowskich z udziałem Kiernika w Tarnowie, w którym wzięło udział ponad 15 
000 uczestników. Była to prezencja postawy, siły i organizacji dołów stronnictwa.

Mimo morderstw, aresztowań, prób rozbicia PSL od wewnątrz, szykan i innych 
przeszkód, PSL staje się coraz bardziej zwarte, coraz silniejsze i powszechniejsze.

[…]



10
zagadnienia 

monograficzne

35
Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego 

w latach 1944–1948

10. „Ślady kilkunastu strzałów na plecach i 7 ran kłutych w róż-
nych okolicach ciała” – o zabójstwie Jana Malejki, wiceprezesa 
Zarządu Powiatowego PSL w Świeciu

[AIPN, 00231/145, t.79, List Prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka i sekretarza generalnego 
Stanisława Wójcika do Edwarda Osóbki-Morawskiego Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 
31 XII 1946 r., k. 262–263]

W nocy z 17 na 18 października 1946 r. około godz. 22.30 śpiących w swoim 
mieszkaniu we wsi Tryk, gm. Nowe, pow. Świecie, Jana i Marię, małżonków Malejko, 
zbudziło dobijanie się do okien mieszkania i głośno wezwano: „Otwórzcie, milicja 
z Nowego”. Po otwarciu drzwi domownicy ujrzeli przy nich mężczyznę ubranego 
po cywilnemu, a w głębi za nim trzech innych umundurowanych, z których osobnik 
ubrany po cywilnemu kazał Malejce Janowi ubrać się szybko i wychodzić na śledz-
two. Na wyrażony głośno zamiar Malejko Marii zaopatrzenia męża w żywność od-
powiedziano, że nic nie potrzeba, bo mąż jutro wróci, po czym kazano Malejce Jano-
wi wsiąść do oczekującego opodal samochodu osobowego i odjechano w kierunku 
Grudziądza.

Nazajutrz rano Malejko Maria złożyła zameldowanie o uprowadzenie w nocy jej 
męża, a gdy w ciągu tego dnia mąż jej nie wrócił do domu – w dniu 19 paździer-
nika br. udała się do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Świeciu 
i do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy. Po zapo-
znaniu się z jej sprawą w UBP Świeciu powiedziano jej: „niech się mąż nie zadaje 
z bandytami, to go nie będą zabierać”, zaś w WUBP w Bydgoszczy wyszydzono ją 
oświadczeniem, że znajdzie sobie innego męża. Rozgoryczona takim ustosunkowa-
niem się organów bezpieczeństwa do zagadnienia zaginięcia jej męża Malejko Maria 
rozpłakała się i wróciła do domu.

W dniu 23 października 1946 r. Malejko Maria dowiedziała się od znajomych, 
że w rowie koło szosy w Lubieniu leżą zwłoki ludzkie. Udała się więc na wskazane 
miejsce i w leżących zwłokach rozpoznała swojego męża.

Przygotowując zwłoki męża do złożenia ich do trumny, Malejko Maria stwier-
dziła na nich następujące obrażenia: ślady kilkunastu strzałów na plecach, w oczo-
dołach brak gałek ocznych, 7 ran kłutych w różnych okolicach ciała, złamanie kości 
lewej ręki i połamanie paznokci u rąk.

Zamordowany Malejko Jan był prezesem Koła PSL w Trylu, prezesem Zarządu 
Gminnego PSL w Nowem i wiceprezesem Zarządu Powiatowego PSL w Świeciu. Po-



10
zagadnienia 

monograficzne

36
Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego 

w latach 1944–1948

nadto pracował wydatnie w wielu innych organizacjach o charakterze społecznym 
na terenie gminy i powiatu.

W kilka dni po pogrzebie męża Malejko Maria została usunięta z zajmowanego 
dotychczas gospodarstwa poniemieckiego w Trylu. Podając powyższy fakt morder-
stwa działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego do wiadomości, prosimy Pana Pre-
zesa Rady Ministrów o zarządzenie dochodzenia celem:

1. Ustalenia winnych zabójstwa Malejki Jana.
2. Wyjaśnienia z jakich powodów i na jakim tle Malejko Maria została usunięta 

z zajmowanego dotychczas gospodarstwa poniemieckiego.
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11. Opór wsi – Wielkopolska

[APP, KW PPR w Poznaniu, 185, Sprawozdanie Wydziału Rolnego KW PPR w Poznaniu 
od 15 VII do 10 VIII 1945 roku (informacja o zwrocie nadania ziemi przez chłopów)]

Na odcinku ref[ormy] rolnej w ostatnim okresie mają miejsce masowe zwroty 
aktów nadania ziemi. Zwroty te zachodzą falami po różnych powiatach; według do-
tychczasowych danych największe rozmiary przybrało to w powiatach: Nowy To-
myśl, Mogilno i Środa. Są powiaty np. (Kalisz), na terenie których zjawisko to nie 
wystąpiło masowo. W powiatach Września i Krotoszyn, na skutek energicznej akcji 
Komitetów Powiatowych sytuacja została całkowicie opanowana i parcelanci przyjęli 
dokumenty z powrotem.

Przyczyny zdawania dokumentów nadania ziemi są następujące:
1. Przyczyny gospodarcze:
a) Brak sprzężaju i bydła. Na podstawie układu polsko-sowieckiego uznano za 

zdobyczne 100% inwentarza żywego na majątkach i gospodarstwach poniemieckich 
oraz 50% na majątkach i gospodarstwach polskich. […] zdarzały się zabrania ma-
jątku bezprawnie przez przechodzące oddziały, stan inwentarza żywego spadł kata-
strofalnie. […] Dlatego też w wielu przypadkach parcelanci nie posiadają ani jednej 
sztuki sprzężaju lub bydła. […]

2. Przyczyny polityczne:
a) Propaganda reakcyjna. W ostatnim okresie propaganda reakcyjna przybrała 

na sile. Wykorzystując braki gospodarcze próbuje ona zniechęcić parcelantów przez 
rozsiewanie najrozmaitszych plotek. Dużą rolę odgrywają w tym administratorzy. […] 
Również pewną aktywność po linii wrogiej dla reformy rolnej agitacji ujawniają reak-
cyjne elementy Stronnictwa Ludowego. Charakterystyczna jest np. rozsiewana przez 
nich w powiatach Kępno, Rawicz, plotka jakoby rzekomo minister Mikołajczyk na ze-
braniu Stronnictwa Ludowego w Poznaniu miał powiedzieć, że reforma rolna będzie 
jeszcze raz przeprowadzana i że parcelanci będą otrzymywać po 20 ha ziemi.

[APP, UWP, Pismo Urzędu Wojewódzkiego Informacji i Propagandy w Po-
znaniu – Wydziału Polityczno-Wychowawczego z informacją o zwrocie nadania 
ziemi przez chłopów, Poznań, 8 VIII 1945 r., s. 48]

Reforma rolna: Osadnicy z tegorocznej parcelacji zwracają obecnie nadania zie-
mi. Do tej pory zwrócono w powiecie średzkim 984 dokumentów na wydanych 2083 
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czyli 47,4 %. Oddawanie dokumentów trwa nadal. Różne są tego przyczyny. Osad-
nicy podawają [sic!] przeważnie, że wobec braku sprzężaju i braku rąk do pracy nie 
są w stanie swej działki obrobić. […] Pobieżne nasze dochodzenia wykazują na to, 
że element urzędniczy, który przez parcelację stał się w danym wypadku zbędny, 
a dotąd tamże przebywał w roli likwidatora swoimi uwagami o reformie rolnej, musi 
się przyczynić do zniechęcenia do niej chłopów. W takich Gułtowach po Adolfie 
Bnińskim na 66 nadanych parcel 61 zwrócono. Na folwarku Nawojewo do Gułtów 
należącym na 30 zwrócono 29. Rządca dziś tam rządzi po swojemu. Podobnie dzieje 
się w innych majątkach.
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12. 1946 rok – terror komunistyczny na wsi kieleckiej

[Z książki Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, Komendant Zagończyk. Z dziejów zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Fundacja 
„Pamiętamy”, 2000]

Na marginesie należy podkreślić niewłaściwe postępowanie niektórych członków 
partii i przedstawicieli władz w związku z wysyłanymi w teren ekipami propagando-
wo-karnymi (akcja świadczeń rzeczowych). I tak jeden z przedstawicieli PPR wyraził 
się do zebranych gospodarzy, że o ile nie oddadzą świadczeń, to wsie będą spalone, 
a gospodarze wywiezieni do obozów. Przedstawiciel PPS powiedział, że okupacja ra-
dziecka [sic!] będzie trwała dopóty, dopóki chłopi nie nauczą się szybko i całkowicie 
oddawać świadczeń rzeczowych.

Przedstawiciel UB natomiast zachęcał drobnych gospodarzy do nieodstawiania 
świadczeń rzeczowych, twierdząc, że obowiązkowi temu podlegają tylko kułacy. 
Tego rodzaju pojmowanie kwestii świadczeń – przez do pewnego stopnia uświado-
mione jednostki nie przyczynia się na pewno do tego, aby ta akcja dawała pozytywne 
rezultaty.

Sprawozdanie Oddziału Miejskiego Informacji i Propagandy w Radomiu za 
pierwszą połowę stycznia 1946 r.:

Dnia 27 lutego 1946 r. przyjechała do wsi Chotyże, gminy Ciepielów, powiatu 
iłżeckiego [...] „ekspedycja karna” w liczbie 7 [...] osób, w tym 1 porucznik, 1 podpo-
rucznik, 1 kapral i 4 żołnierzy po świadczenia rzeczowe za sianem. Po zgłoszeniu się 
u sołtysa rozpoczęli swoją działalność, dzieląc się na dwie grupy.

Do pomocy wzięli sobie podsołtysa i 2 członków gromadzkiej komisji. Kapral do-
brał sobie [...] członka komisji i poszedł w jedną część wsi. Porucznik, jako dowódca 
oddziału wraz z resztą podwładnych, dobrał zastępcę sołtysa [...] i drugiego członka 
komisji [...] rozpoczęli działalność w pozostałej części wsi. Kapral, chodząc kolejno 
po gospodarzach, zachowywał się w najbardziej brutalny sposób, używając najordy-
narniejszych słów. U ob. S. Karola pobrał bez żadnego pokwitowania 300 (trzysta) 
złotych, wymuszając je terrorem. Następnie u Sz. Pawła pobił samego członka ko-
misji ob. K. Stanisława w głowę aż do krwi. Oraz pobił żonę ww. gospodarza ob. Sz. 
Agnieszkę.

Porucznik wraz z resztą podwładnych zachowywał się w jeszcze gorszy sposób. 
Został pobity gospodarz, ob. K. Piotr, bardzo dotkliwie rękami i kolbą rewolweru 
oraz pobrali 500 (pięćset) zł i kurę. Następnie pobito ob. R. Józefa, bił i kopał podpo-
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rucznik, a porucznik przystawiał broń do głowy i wzięli kurę. Ob. G. Stanisław został 
pobity przez podporucznika do krwi i kołkiem, następnie porucznik strzelił z rewol-
weru w stronę siostry ww. G. Katarzyny. Wzięli od niej 100 (sto) zł i kurę.

U ob. Ch. Karola pobili żonę Franciszkę Ch. Bił najwięcej podporucznik i pobrali 
300 (trzysta) zł. Spotkali na drodze w czapce po Niemcach, bez żadnych oznak nie-
mieckich, ob. Wacława Z., który będąc biednym, nie miał innej. Czapkę zdarli mu 
z głowy, porżnęli nożem oraz na każdą próbę tłumaczenia dotkliwie go bito, również 
pobili chorego ojca ww. ob. Andrzeja Z. i brata Wacława, Bolesława. Wzięli 100 (sto) 
zł. Wszystko pobierali bez żadnego pokwitowania. Do zbierania zmusili członków 
komisji. Zgodność z rzeczywistością stwierdzają świadkowie:

B. Jan, podsołtys;
J. Stanisław, członek komisji;
K. Stanisław;
Poszkodowani: [12 osób wymienionych]
Za zgodność: PSL Zarząd Wojewódzki w Kielcach
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13. PSL – partia obywateli polskich

[Z książki Stefana Korbońskiego, W imieniu Kremla, Warszawa, Oficyna Wydawnicza 
Rytm, 1997]

Szeregowi (członkowie PSL) – to cały wachlarz typów i ludzi. Ogromna większość 
to ci, co uważają PSL za stronnictwo narodowej niepodległości i dlatego do niego 
przystąpili. Przeważają wśród nich żołnierze AK, którzy w naszej akcji widzą dalszy 
ciąg dawnej walki […] Stąd mamy koła składające się z przedstawicieli wszystkich 
warstw: urzędników, kupców, rzemieślników, robotników (co szczególnie boli PPR 
i PPS) i masę różnego rodzaju młodzieży, chłopców i dziewcząt. […] Ekipę Bieruta 
najbardziej niepokoił akces do PSL urzędników w ministerstwach i robotników. Ci 
ostatni widzieli jasno, że tzw. odrodzony PPS jest podnóżkiem komunistów i sami 
z własnej inicjatywy zasypywali PSL wnioskami o członkostwo. Przykładowo dwa 
koła PSL stworzyli robotnicy ze Śląska, czasowo przebywający w Warszawie przy 
budowie mostu Poniatowskiego.
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14. 1,5 miliona mandatów karnych dla członków PSL w woje-
wództwie pomorskim

[Kamila Churska-Wołoszczak, Referendum Ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego 
w województwie pomorskim (1946–1947), Bydgoszcz–Gdańsk, IPN, 2014]

a.
Represje skierowane przeciwko przedstawicielom PSL nasiliły się znacznie 

na przełomie lat 1946 i 1947. Przygotowane fałszerstwa, a także terror połączony 
z działaniami propagandowymi stanowiły narzędzia, za pomocą których komuni-
ści chcieli wygrać wybory. Metody działania funkcjonariuszy UB były takie same 
w całym kraju – aresztowania, wielogodzinne przesłuchania, rewizje, pobicia, a tak-
że morderstwa dokonywane przez tzw. nieznanych sprawców. Dezintegracja PSL 
przebiegała więc według scenariusza przygotowanego na szczeblu centralnym. Po-
twierdzają to m.in. stenogramy spotkań kierownictwa MBP. Podobnie jak w okresie 
referendum, jedną z najczęściej stosowanych metod było aresztowanie najbardziej 
aktywnych członków stronnictwa. Od września 1946 r. do stycznia 1947 r. na terenie 
województwa pomorskiego aresztowano co najmniej 390 osób – członków i sympa-
tyków PSL. […] Inne represje, jakie dotykały członków PSL, to: nakładanie manda-
tów, rewizje, długotrwałe przesłuchania oraz pobicia. Szczegółowe dane na ten temat 
(dla okręgu nr 25) prezentuje tabela […]. W całym województwie [pomorskim] wy-
sokość mandatów karnych nałożona na członków PSL sięgnęła 1,5 mln zł. Byli oni 
karani za takie „wykroczenia”, jak przebywanie w miejscach publicznych w stanie 
nietrzeźwym czy nieporządek w obejściach gospodarskich.
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b.
Represje i szykany UB wobec PSL w okręgu nr 25 w Bydgoszczy w liczbach
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15. Demokracja po sowiecku

[Stanisław Mackiewicz, Jałty akt drugi [w:] „Chciałbym przekrzyczeć kurtynę żelazną”. 
„Lwów i Wilno” 1946–1950, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, 2016]

Dnia 19 sierpnia 1946 roku rządy państw anglosaskich złożyły rządowi Bieruta 
w Warszawie noty domagające się wolności wyborów do sejmu dla... sześciu konce-
sjonowanych partii politycznych. Nota amerykańska brzmiała: „Formuła: »wszyst-
kie demokratyczne i antyhitlerowskie partie« powinna wyraźnie obejmować nastę-
pujące uznane partie: Polską Partię Robotniczą (PPR), Stronnictwo Demokratycz-
ne, Polską Partię Socjalistyczną, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Ludowe 
i Stronnictwo Pracy”. Nota angielska była identyczna w tej sprawie.

Przypominamy, że komunikat jałtański w tej kwestii brzmiał, jak następuje: Pol-
ski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej powinien być zobowiązany do przepro-
wadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów możliwie najszybciej na podstawie 
powszechnego i tajnego głosowania. W wyborach tych wszystkie stronnictwa de-
mokratyczne i antynazistowskie powinny mieć prawo uczestniczenia i wysuwania 
kandydatów.

Widzimy więc, że w stosunku do komunikatu jałtańskiego noty sierpniowe, ame-
rykańska i angielska, przyniosły dla nas zmiany na gorsze, a mianowicie:

Komunikat jałtański mówił: „wszystkie partie demokratyczne i antynazistowskie”. 
Z tych trzech przymiotników jeden – „antynazistowski” – nie miał prawnego zna-
czenia, gdyż prohitlerowskich partii w Polsce nie było, jeden – „demokratyczne” – 
nie wiadomo, co znaczył, natomiast trzeci przymiotnik – „wszystkie” – miał duże 
znaczenie prawne i polityczne.

Wyrazu „demokratyczne” użył komunikat jałtański bez wyjaśnienia, czy 
należy interpretować ten wyraz w pojęciu anglosaskim, czy sowieckim, a wiemy, 
że ta interpretacja w każdym z tych wypadków jest biegunowo odmienna. W pojęciu 
anglosaskim „ustrój demokratyczny” oznacza ustrój równościowy oparty na wol-
nych wyborach, a więc antytotalitarny i antydyktatorialny; w pojęciu sowieckim wy-
raz ten teraz oznacza tyle samo co prosowiecki, a więc prototalitarny. Powiedzieli-
śmy: teraz. Istotnie powyższą interpretację wyrazu „demokratyczny” wprowadziły 
u siebie Sowiety dopiero za czasów wojny. Przedtem używały tego określenia zgod-
nie z pojęciami całego świata, a nawet w przemówieniach wygłaszanych na zjazdach 
wszechzwiązkowych podkreślano, że Sowiety nie są państwem demokratycznym.
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Noty amerykańska i angielska, uznając PPR i inne partie podobne za „partie de-
mokratyczne”, zastosowały wobec Polski sowiecką wykładnię pojęcia „partie demo-
kratyczne”.

Daleko jednak gorsze i mniej w momencie podpisywania rozbioru Polski w Jałcie 
przewidziane ustępstwo na korzyść polityki sowieckiej, a na niekorzyść Polski, uczy-
niła w tych notach Ameryka i Anglia przez przekreślenie i wymazanie przymiotnika: 
„wszystkie”. Komunikat jałtański opiewał: „wszystkie partie...” – noty z 19 sierpnia 
wyliczają już tylko sześć partii koncesjonowanych. Zasada „wszystkie” została ustą-
piona, sprzedana, zastąpiona systemem partii koncesjonowanych.

Otóż pomiędzy systemem partii koncesjonowanych a czystym systemem totali-
tarnym na sposób sowiecki czy hitlerowski nie ma różnicy zasadniczej. Kto daje kon-
cesję, może ją cofnąć lub innymi sposobami przekształcić partię opozycyjną na par-
tię powolną rządowi, jak zresztą już stało się w Polsce ze Stronnictwem Pracy. Toteż 
prawo konstytucyjne, ustrojowe nigdy nie wychodziło z założenia wolności partii, 
a zawsze i jedynie z wolności obywatela. Samo istnienie partii politycznych jest zja-
wiskiem pochodnym od wolności obywatela w tworzeniu sobie partii politycznych, 
wybieraniu pomiędzy nimi, wolności głosowania na taką czy inną partię czy też kan-
dydata bezpartyjnego. Czy byłoby możliwe, aby ktoś w Ameryce czy Anglii zająknął 
się o systemie partii koncesjonowanych? Kto mówi: system partii koncesjonowanych, 
ten oczywiście przekreśla zasadę wolności narodu. Amerykanie, którzy zastosowali 
do naszego narodu system partii koncesjonowanych, powinni zdawać sobie sprawę, 
że odmawiają wolności narodowi, który posiadał instytucje parlamentarne już za 
czasów, kiedy Ameryka odkryta nie była.
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16. „Wolne wybory”

[Arthur Bliss Lane, Widziałem Polskę zdradzoną, Warszawa, Fronda, 2008 (relacja 
ambasadora amerykańskiego z przebiegu wyborów do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 
1947 roku)]

Regulamin wyborów przewidywał głosowanie tajne, toteż ze zdziwieniem zauwa-
żyłem, że wielu wyborców wyraźnie pokazywało kartkę z dużym, czarnym numerem 
„3” [numer listy Bloku Demokratycznego] przed włożeniem jej do koperty. Wkrót-
ce jednak odkryłem, że członkowie komisji wyborczej zaznaczali na liście nazwiska 
osób, które głosowały tajnie, nie pokazując numeru listy. Zakonnice i księża nie-
zmiennie głosowali tajnie, zgodnie z prawem.

[Z zapisków Marii Dąbrowskiej, Dzienniki powojenne1945–1965, wybór, wstęp, przypisy 
Tadeusz Drewnowski, Warszawa, Czytelnik, 1997]

We wszystkich urzędach instytucjach, a nawet domach prywatnych zwoływano 
zebrania przedwyborcze, na których zobowiązywano obecnych do podpisania de-
klaracji poparcia „trójki” [Blok Demokratyczny]. W urzędach bez ogródek mówiono 
o wyrzuceniu ze służby w razie głosowania inaczej. Na prowincji szantaż był grub-
szy – straszono „dalszymi konsekwencjami” aż do „Sybiru” włącznie. Wszyscy czuli 
wokół siebie niewyraźne, męczące zagrożenie. […] Zastraszenie było takie, że ludzie 
bali się, czy przy wejściu do lokalu nie będą sprawdzać kartek, a nawet rewidować. 
Uspokajałam wszystkich, że to niemożliwe […]. Mimo to wszystko nastrój w ko-
lejkach był antytrójkowy, że ludzie głośno robili drwiące uwagi, jakby w zupełnej 
pewności, że wszyscy myślą to samo.
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[Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym nr 27 w Toruniu, wysłany 
na ręce Generalnego Komisarza Wyborczego Sądu Najwyższego w Łodzi, 31 stycznia 1947 r., 
cyt. za: Kamila Churska-Wołoszczak, Referendum Ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego 
w województwie pomorskim (1946–1947), Bydgoszcz–Gdańsk, IPN, 2014]

PROTEST
przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym nr 27 – Toruń

Jako wyborcy figurujący w spisach wyborców okręgu wyborczego nr 27 wnosimy 
na zasadzie art. 74 ustawy o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 
22 września 1946 r.

UZASADNIENIE
I. Uniemożliwienie działalności Polskiemu Stronnictwu Ludowemu w okresie 

przedwyborczym.
Obowiązująca Konstytucja Marcowa, Manifest Lipcowy PKWN, zapowiadający 

realizację zasad demokracji w życiu publicznym państwa wszystkie wypowiedzi oso-
bistości odpowiedzialnych za kierowanie nawą państwową pozwalały całemu naro-
dowi polskiemu wierzyć, iż pierwsze po wojnie wybory do Sejmu Ustawodawczego 
odbędą się w atmosferze pełnej wolności i równości dla wszystkich stronnictw de-
mokratycznych i antynazistowskich.

Podane niżej fakty wskazują, że przepisy Konstytucji Marcowej i ordynacji wy-
borczej zostały przez organa państwowe i aparat wyborczy w okręgu nr 27 naruszone 
w takim stopniu, iż o swobodnej działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego nie 
tylko nie mogło być mowy, ale cały aparat państwowy i wyborczy został użyty tyl-
ko i wyłącznie w celu zgnębienia zagwarantowanej Konstytucją swobody działania 
w okresie przedwyborczym dla wszystkich obywateli niezależnie od przynależności 
do demokratycznych stronnictw politycznych.

1. Jeszcze przed ogłoszeniem wyborów rozpoczęła się akcja Urzędów Bezpie-
czeństwa Publicznego, a następnie Milicji Obywatelskiej, mająca na celu rozbicie 
stronnictwa poprzez wymuszanie na prezesach zarządów powiatowych i kół wiej-
skich rozwiązania ogniw organizacyjnych, występowania z szeregów stronnictwa lub 
doprowadzenie wszystkich czynniejszych ludzi na terenie okręgu nr 27 do takiego 
stopnia zmęczenia, w którym nie byliby w stanie poświęcić się jakiejkolwiek dzia-
łalności organizacyjnej lub wyborczej. Funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa 
w sposób masowy przeprowadzali rewizje, wzywali na przesłuchania, przetrzymy-
wali względnie aresztowali członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. W okresie 
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po ogłoszeniu wyborów w szerokim zakresie weszła do akcji tej Milicja Obywatelska, 
która nękała szerokie rzesze członków stronnictwa w ten sposób, ze poszczególne 
posterunki MO wzywały bez żadnych powodów członków PSL do siebie, odsyłając 
ich następnie do innych placówek MO tak, że członkowie PSL poza obywanie podró-
ży z jednego posterunku MO do drugiego niczego więcej czynić nie mogli. W czasie 
rewizji odbierano wszelki materiał wyborczy, jak kartki, ulotki instrukcje wewnętrz-
ne itd. Poseł Stanisław Mazur, członek Państwowej Komisji Wyborczej, rozwożąc 
materiał wyborczy stronnictwa po całym okręgu, był dwukrotnie zatrzymywany, raz 
przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Toruniu, gdzie po półtora-
godzinnym przesłuchaniu został samochód ze skontrolowanym materiałem wybor-
czym Polskiego Stronnictwa Ludowego zwolniony. Z Urzędu Bezpieczeństwa udał 
się poseł Mazur bezpośrednio do Dworca Głównego, gdzie nieznani sprawcy pod-
palili samochód, rzucając do środka butelkę z benzyną i ogień. Działo się to w dniu 
15 stycznia 1947 r. w godz. od 21 do 22.40, drugi raz w Grudziądzu, gdzie samochód 
wraz z szoferem i materiałem wyborczym był przetrzymywany od dnia 16 stycz-
nia do dnia 19 stycznia włącznie. Za kolportaż materiałów wyborczych stronnic-
twa aresztowano cały szereg osób, m.in. Reichlowi Barbarę, zam. w Brodnicy, matkę 
czteromiesięcznego dziecka (zał. nr 2).

2. Również inne władze i urzędy wywierały nacisk na członków PSL, zmuszając 
ich pod groźbą utraty pracy, posad i stanowisk do zaprzestania działalności organi-
zacyjnej względnie wystąpienia ze stronnictwa.

3. Uniemożliwienie działalności stronnictwa w okresie wyborczych, jak również 
i po wyborach, prowadzono również przez terrorystyczne blokady lokali stronnic-
twa, dokonywane przez młodocianych i uzbrojonych w pistolety członków Związku 
Walki Młodych, których to blokad nie udało się znieść mimo kilkakrotnych inter-
wencji u władz Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Terroryzując bronią wszyst-
kich wchodzących i wychodzących z lokali, poddawali ich gruntownej rewizji, zabie-
rając wszelkie znalezione materiały wyborcze.

4. Zwołane do Kowalewa pow. Wąbrzeźno w czasie między 15 a 19 XII 1946 r. ze-
branie przedwyborcze zostało uniemożliwione przez funkcjonariuszy Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Wąbrzeźna. Jest to przestępstwo z art. 119 p. 
a Kodeksu Karnego. […].

II. Nakłanianie wyborców do jawnego głosowania.
Na terenie okręgu nr 27 partie zblokowane przy pomocy aparatu administracyj-

nego, bezpieczeństwa, milicji, wojska prowadziły masową akcję, nakłaniającą wy-
borców do jawnego głosowania na listę Bloku i do poddania się przy głosowaniu 
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kontroli osób wyznaczonych przez partie zblokowane. Nakazywano podpisywanie 
różnych deklaracji, list, oświadczeń, grożąc w razie odmowy podpisania usuwaniem 
z pracy, więzieniem, „likwidowaniem” itp.

Akcja ta narusza art. 11 Konstytucji Marcowej, Manifest PKWN i ustawę o or-
dynacji wyborczej i jest przestępstwem z art. 119 pkt. 1 i art. 120 Kodeksu Karnego.

[…]

III. Skreślenia ze spisów wyborców.
Na terenie całego okręgu nr 27 zostały skreślone ze spisów wyborców względnie 

niezamieszczone w tych spisach szerokie rzesze obywateli uprawnionych do głoso-
wania. Rozmiary skreśleń może zilustrować częściowo fakt, że na 542 podpisów wy-
borców zgłaszających listę kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu 
nr 27 Komisje Obwodowe skreśliły, jak to wynika z załączonego pisma Okręgowej 
Komisji Wyborczej L. dz. 187/46, 80 osób […].

W wyjątkowych wypadkach powołano art. 2 ustawy o ordynacji wyborczej jako 
podstawę nieumieszczenia w spisie lub wykreślenia ze spisu. W większości wypad-
ków trudno ustalić powody skreśleń, bowiem nastąpiły one dopiero po upływie ter-
minu wyłożenia spisów do wglądu wyborców, tj. po dniu 24 XII [19]46 r., a wbrew 
art. 28 ust. 1 lit. b ustawy o ordynacji wyborczej skreślonych nie powiadomiono o ich 
wykreśleniu. Skreślenia te dokonane przy pogwałceniu ordynacji wyborczej noszą 
również charakter przestępstwa z art. 118 lit. b Kodeksu Karnego.

Sposób urzędowania Obwodowych Komisji wyborczych w okresie sprawdzania 
spisów wyborców był w licznych wypadkach niezgodny z ustawą o ordynacji wy-
borczej. Usiłowano przez mylne informacje wprowadzić w błąd zgłaszających rekla-
macje, uniemożliwić im złożenie odwołań w terminach przewidzianych względnie 
przewlekać sprawę i spowodować, aby wyborca zniechęcił się trudnościami i nie czy-
nił dalszych starań dla odzyskania jego podstawowych praw obywatelskich.

Również na terenie okręgu nr 27 prawie wszystkie komisje obwodowe przy swym 
urzędowaniu naruszyły art. 25 ust. 2, bowiem odmawiały wyborcom prawa przeglą-
dania spisów i robienia wyciągów podając tylko pozycje, pod która zapisany został 
dany wyborca.

Uniemożliwiono w ten sposób wyborcom korzystania z prawa przyznanego im 
art. 26 ust. 1 lit. b.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu pozbawiła prawa wybieralności trzech 
kandydatów na posłów: Romualda Wasilewskiego, Czerny Aleksandra i Musiała An-
toniego, mimo, że – jak wynikało z przedłożonego przewodniczącemu Okręgowej 
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Komisji Wyborczej zaświadczenia wydanego przez właściwą dla miejsca zamieszka-
nia Czernego Aleksandra Komisje Obwodową – figurował on dnia 24 XII [19]46 r. 
w spisie wyborców, co zaprzeczało treści pisma Okręgowej Komisji wyborczej nr 27 
L. dz. 187/46 z dnia 22 XII [19]46 r. […]

IV. Niedopuszczenie w okręgu nr 27 przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego do kontroli prac komisji wyborczych.

W okręgu wyborczym nr 27 przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego 
nie zostali dopuszczeni ani do Komisji Okręgowej, ani do Komisji Obwodowych. 
Wprawdzie ustawa o ordynacji wyborczej pozostawia wybór członków Komisji Wo-
jewódzkiej Radzie Narodowej, ale wobec faktów podanych w pkt III i poniżej okazu-
je się, że złamana została w ten sposób zasada równości, tj. zasada równego traktowa-
nia wszystkich stronnictw demokratycznych i ich członków w wyborach, co miało 
niewątpliwie decydujący wpływ na wyniki wyborów w okręgu.

W samym dniu głosowania do kontroli nad czynnościami Obwodowych Komisji 
Wyborczych i czuwaniem nad interesami poszczególnych list kandydatów mieli być 
dopuszczeni mężowie zaufania, mianowani w trybie art. 36 ust. 2 ustawy o ordynacji 
wyborczej przez pełnomocników list. Mężowie zaufania list Polskiego Stronnictwa 
Ludowego mieli być jedynymi przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Komisjach Obwodowych w dniu głosowania.

Tymczasem Generalny Komisarz Wyborczy wydał instrukcję nr 1 nakładającą 
na mężów zaufania obowiązek zaopatrzenia się w świadectwa moralnego prowadze-
nia się, warunkujący możliwość na otrzymanie przez mężów zaufania zaświadczeń, 
o których mowa w art. 36 ust. 2.

W dwóch pismach z dnia 2 I [19]47 r. i 4 I [19]47 r. do Generalnego Komisarza 
Wyborczego (załącznik nr 12 i 13) członek Państwowej Komisji Wyborczej, Stani-
sław Mazur, dał wyraz obawom, że instrukcja ta zostanie zrozumiana przez organa 
wyborcze w ten sposób, aby w praktyce uniemożliwić Polskiemu Stronnictwu Lu-
dowemu wystawienie mężów zaufania. Na skutek dalszych interwencji władz cen-
tralnych stronnictwa Generalny Komisarz Wyborczy wydał instrukcję nr 2 zmienia-
jącą treść instrukcji nr 1 w ten sposób, że zezwalała ona przewodniczącemu Okrę-
gowej Komisji Wyborczej opiniowania kandydatów na mężów zaufania co do ich 
moralnych wartości. Odnośny ustęp tej instrukcji brzmi: „Ponieważ nie wiadomo, 
czy wszyscy kandydaci na mężów zaufania zdążą na czas przedstawić zaświadczenia 
od starostów, należy również natychmiast zażądać spisu kandydatów na mężów za-
ufania i sprawdzić w miarę możności ich oblicze moralne”.
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Że obawy nasze, którym dał wyraz przedstawiciel stronnictwa w Państwowej Ko-
misji Wyborczej w cytowanych wyżej pismach, były całkowici uzasadnione, świad-
czy fakt, iż na 72 mężów zaufania wybranych spośród wyborców, cieszących się jak 
najlepszą opinią w społeczeństwie i zgłoszonych do Okręgowej Komisji Wyborczej, 
tylko 5 spośród nich zakwalifikowano jako godnych do sprawowania funkcji mężów 
zaufania. Z tych zaś 5 tylko jeden mógł otrzymać zaświadczenie z Okręgowej Komi-
sji Wyborczej.

W jakich warunkach odbywało się sprawdzanie „moralnego oblicza” kandyda-
tów na mężów zaufania ilustrują załączniki nr 6, 8, 9, 10, 11. Brak mężów zaufania 
listy Polskiego Stronnictwa Ludowego wtedy, gdy w Komisjach Wyborczych w całym 
okręgu nr 27 nie zasiadał ani jeden przedstawiciel PSL, przesądzał z góry wynik wy-
borów w tym okręgu.

V. Nadużycia w czasie głosowania.
W załącznikach nr 14, 15, 16, 17 i 18 przedstawiam przykłady złamania prze-

pisów ordynacji wyborczej przez Komisje Wyborcze w dniu głosowania. Świadczą 
one o tym, że w lokalach wyborczych uprawiano agitację, że w lokalach wyborczych 
poza Komisją były osoby krepujące swobodę oddawania głosów i czyniące notatki 
co do tych osób, które nie wkładały jawnie nr. 3., że wielu wyborców oddawało głosy 
za innych wyborców.

Wystarczą one w zupełności dla stwierdzenia, że dopuszczono się naruszenia:
1. art. 45 ustawy o ordynacji wyborczej przez prowadzenie agitacji w lokalu i w ob-

rębie 100 metrów od lokalu wyborczego;
2. art. 47 ust. 1, ponieważ przewodniczący nie czuwali nad tajnością głosowania, 

a nawet w nielicznych wypadkach sami żądali jawnego głosowania oraz ust. 2 – po-
nieważ w lokalu znajdowały się osoby niewchodzące w skład Komisji, które zakłóca-
ły porządek głosowania.

3. dopuszczono się przestępstw z art. 118 lit. e, 120 i 124 k.k.
Naruszenia te miały istotny wpływ na wynik wyborów w okręgu nr 27 i z tych 

względów wybory nie mogą być uznane za ważne.
Opierając się na powyższych danych przedstawionych w uzasadnieniu i załączni-

kach, wnoszę:
1. o dopuszczenie dowodu z akt włącznie ze spisami wyborców, reklamacjami itp. 

wszystkich Komisji Obwodowych włącznie z aktami Okręgowej Komisji wyborczej 
nr 27, jak i akta powyższe wprowadzić do Sądu Najwyższego i uczynić przedmiotem 
rozprawy;
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2. zbadać w drodze pomocy prawnej wskazanych powyżej w poszczególnych 
punktach protestu świadków na okoliczności przytoczone w odnośnych ustępach;

3. uznać, że przy wyborach w okręgu wyborczym nr 27 w Toruniu dopuszczono 
się przestępstw określonych w rozdziale XX k.k., naruszenia artykułu 11 Konstytucji 
z dnia 17 marca 1921 roku, Manifestu PKWN z dnia 22 lipca 1946 roku, oraz art. 1, 
2, 15, 22–32, 36, 45, 47).

4. o unieważnienie wyborów w okręgu wyborczym nr 27 w Toruniu ze stwierdze-
niem w wyroku, że nowe postępowanie wyborcze winno się rozpocząć od mianowa-
nia nowego składu Okręgowej i Obwodowych Komisji Wyborczych oraz od sporzą-
dzenia nowych, prawidłowych spisów wyborczych.

Toruń, dnia 31 stycznia 1947 r.

Załączników 18
[podpis odręczny]
Paszkowicz Antoni
[…]
figurujący w spisie wyborców w Obwodzie nr 14

[podpis odręczny]
Medoń Mieczysław
[…]
figurujący w spisie wyborców w Obwodzie nr 40

[podpis odręczny]
Mazur Stanisław
[…]
pierwszy kandydat na posła z listy nr 1 w Okręgu nr 27



17

53

zagadnienia 
monograficzne

Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego 
w latach 1944–1948

17. Sprzeciw młodzieży

[Ze sprawozdania informacyjnego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość za czerwiec 1946 [w:] 
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 1 wrzesień 1945 – czerwiec 1946, red. 
Józefa Huchlowa i inni, Wrocław, Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego 
„Wolność i Niezawisłość”, 1997]

Najlepszym sprawdzianem, co czuje i co myśli młodzież polska, były obchody 3 
Maja, w których młodzi wystąpili w roli głównego bohatera. W dzień 3 Maja Świę-
ta Narodowego, mimo zakazu obchodów, młodzież wyższych uczelni, szkół śred-
nich, a nawet powszechnych wzięła gromadny udział, przyczyniając się swoją posta-
wą do tego, że społeczeństwo samorzutnie zorganizowało wielkie manifestacje we 
wszystkich miastach Polski. Protestując przeciw barbarzyństwom władz policyjnych, 
które w Krakowie w czasie obchodu zamordowały 8 osób, a 20 zraniły i aresztowały 
we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich studentów (Kraków – 1400), młodzież 
szkół akademickich i średnich urządziła strajk protestacyjny. UB starało się uzyskać 
od stronnictw demokratycznych i ZZ [związki zawodowe] rezolucje potępiające zaj-
ścia trzeciomajowe, lecz bezskutecznie. Natomiast Komisja Porozumiewawcza orga-
nizacji młodzieżowych przedłożyła władzom następujące postulaty:

1. natychmiastowego zwolnienia aresztowanych,
2. usunięcia z UB mjr Bieleckiego,
3. wyrażenie w prasie nagany dla UB ze strony czynników rządowych,
4. podanie do publicznej wiadomości, że sprawcami zajść było UB, a nie akade-

micy.
Bardzo zdecydowane stanowisko wobec wypadków trzeciomajowych zajął 

w obecności Bieleckiego kurator młodzieżowy Szymkiewicz, który oświadczył: 
„Walczyłem o prawo człowieka, o prawa robotnika i chłopa, jako socjalista całe życie 
– a dziś dożyłem tego, że w wolnej Polsce morduje się na ulicach młodzież akade-
micką. Nic tu po mnie – żegnam”. Wyjechał też natychmiast do Warszawy, by złożyć 
swą dymisję.

Strajk protestacyjny nie wszędzie miał jednakowy przebieg.
Kraków – strajk akademicki trwał łącznie z okresem zawieszenia wykładów przez 

władze – prawie dwa tygodnie. Zakończył się 12 V. Przez ostatnie dwa dni strajkiem 
były objęte wszystkie uczelnie wyższe, instytucje naukowe, zakłady, szkoły średnie, 
a nawet częściowo szkoły powszechne. Nie strajkowało jedynie z szkół średnich gim-
n[azjum] Nowodworskiego, gdzie dyrektor wezwał na pomoc UB. Strajk szkół śred-
nich został przełamany uchwalą egzekutywy WK PPR, która postanawiała: ,,Kto nie 
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zgłosi się do szkoły, w dniu następnym zostanie z niej usunięty”. Ponadto wszyscy 
powracający do nauki muszą składać podania o ponowne przyjęcie.

Tarnów – w strajku wzięło udział 8 zakładów średnich i wszystkie szkoły po-
wszechne. Ze strajku wyłamało się gimn. urszulanek i gimn. handlowe. Oburzona 
młodzież wybiła w tych zakładach szyby. Dyrektor gimn. III Szymański (PPR) za-
żądał aresztowań wśród gimnazjalistów, co UB wykonało pod zarzutem posiadania 
broni.

Bytom – strajk trwał 1 dzień.
Wrocław – W dniu 11 V zastrajkował wydział medyczny, matematyczny, prawa 

i filologii. Inicjatywa wyszła z wydziału medycznego. Strajk trwał do 14 maja. Poli-
technika strajkowała 1 dzień. 15 V urządziło jednodniowy strajk I Liceum Państwo-
we.

Poznań – 2500 studentów zorganizowało pochód w zwartych szeregach i do-
magało się zwolnienia studentów krakowskich. UB i MO otoczyło manifestantów 
i aresztowało ok. 80. Grozi im rok pracy przymusowej w obozach pracy.

Gdańsk – 16 V został zwołany wiec studentów na pl. Sportowym Politechniki, 
gdzie uchwalono strajk 3-dniowy. Młodzież szkół średnich i powszechnych również 
do szkół nie poszła. Na teren Politechniki wkroczyły zbrojne oddz[iały] UB. Rek-
tor wezwał delegację studentów i oświadczył wobec UB, że kto ze studentów nie 
powróci do nauki, zostanie wydalony. Studenci do nauki przez 3 dni nie przystą-
pili, natomiast zajęciom nad oczyszczeniem terenu Politechniki podporządkowali 
się. Władze szkolne szkół średnich rozesłały rodzicom deklaracje celem podpisania 
i wypełnienia o treści, że biorą całkowitą odpowiedzialność za nieobecność swych 
dzieci i w wypadku jej nieusprawiedliwienia akceptują wydalenie ze szkoły. Tej groź-
nej zapowiedzi jednak nie wykonano. […]
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18. „Jest to po prostu wrodzona reakcja, którą należałoby za-
mknąć” (toruński UB o stosunku miejscowej inteligencji do wła-
dzy komunistów).

[Informacja ppor. Franciszka Zalewskiego, kierownika MUBP w Toruniu o przekonaniach 
politycznych czołowych reprezentantów PPS w Toruniu, 28 grudnia 1945 r. [w:] Rok pierwszy. 
Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty–
grudzień 1945), Warszawa–Bydgoszcz–Gdańsk, IPN, 2010]

W wyniku prac Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pub[licznego]w Toruniu 
za ostatnią dekadę od dnia 18 XII [19]45 r. do dnia 28 bm. stwierdzono co na-
stępuje:

W poprzednich sprawozdaniach rozważaliśmy wyłącznie organizacje nie-
legalne w postaci AK, NSZ i grupy dywersyjnej, organizacje te nadal są w na-
szym rozpracowywaniu. Zaznaczam, że teren nasz, szczególnie miasto Toruń 
i Chełmża, są ośrodkami reakcji. O ile dotychczas orientacja nasza była wy-
łącznie skierowana przeciwko nielegalnym organizacjom, kładziemy obecnie 
mocny nacisk na stronnictwa i partie polityczne zalegalizowane. Na podstawie 
doniesień i własnej obserwacji stwierdzamy, że duża część członków zarządów 
str[onnictw] i partie polityczne prowadzą systematyczną antypaństwową ro-
botę. Chcieć pociągnąć takich „panów” do odpowiedzialności przedstawia za 
sobą wielki wysiłek pracy i to na dłuższy okres czasu. Za wypowiedzi „ala-
-demokratów” należałoby ich izolować z ogółu społeczeństwa, nawiasem mó-
wiąc „zamknąć”, lecz w pojęciu swobód demokratycznych nadmieniani pano-
wie znajdą zawsze wykręty – wyjście, gdyż prokuratura nasza wymaga za wiele 
od nas w stosunku do tych, którzy są wrogami demokracji polskiej i ustro-
ju obecnego. My jednak nie zrażamy się i nadal zbieramy materiały obciąża-
jące i w najbliższej przyszłości udowodnimy prokuraturze, że ludzie, którzy 
są przez nas uważani za wrogów demokracji polskiej, nie są godni czerpania 
z tego powietrza, [z] jakiego czerpią masy ludowe oddane ciałem i duszą Polsce 
suwerennej – demokratycznej. […]

Z naszej księgi inwigilacji staje [się] dla nas jasne, że szczególnie inteligencja 
na naszym terenie, będąca na odpowiedzialnych odcinkach pracy, jest wrogo nasta-
wiona do obecnego ustroju tylko dlatego, że jest demokratyczny. Zaznaczam, że nie 
jest to objawem niedostatków czy też złych warunków, w jakich nadmienieni żyją – 
jest to po prostu wrodzona reakcja, którą trudno jest wykorzenić.
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Współpraca partii politycznych nie uległa żadnej zmianie, jak w poprzednim 
sprawozdaniu zaznaczyłem, tak i nadal w życiu społeczno-politycznym biorą udział 
tylko PPR, PPS [i] związki zawodowe, pozostali odnoszą się z rezerwą. Natomiast 
w kołach prywatnych, wiele mówią, z czego wynika, że nieradzi są [ze] wspólnych 
międzypartyjnych obrad […].
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19. Los niezłomnych. „Nikt tego nie pojmie, kto nie doznał ta-
kich uderzeń”.

[Piotr Woźniak, Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL, wyd. III, 
Warszawa, Editions Spotkania, 1990] 

Pierwsze moje przesłuchanie trwało trzy doby bez przerwy, dzień i noc. Nie 
do uwierzenia, że człowiek może to wytrzymać. Po sporządzeniu protokołu, któ-
ry nic nie wnosił istotnego do sprawy, jaką planowano mi wytoczyć, przystąpiono 
do wydobywania fałszywych zeznań siłą. Kiedy drugiego dnia różne metody mo-
ralnego nacisku nie dały wyników, kpt. Gajda i jego przełożony (kierownik Oddzia-
łu Operacyjnego) przystąpili do ataku. Silne uderzenie w twarz, nie wiem, czy pię-
ścią, czy jakimś twardym przedmiotem, po raz drugi w szczękę, zamroczyło mnie 
na chwilę, zachwiałem się na moment, ale nie upadłem. Następnie zaczęły się cha-
otyczne uderzenia, gdzie popadło. Otrzymałem dziesiątki uderzeń w głowę, w twarz, 
w piersi, po całej górnej części ciała. Nic w końcu nie słyszałem tylko szum w uszach, 
ból w głowie, a cały pokój unosił się i opadał ze mną. Chyba leżałem na podłodze. 
A gdy się podniosłem jeszcze o własnych siłach, byłem straszliwie pobity, poturbo-
wany i skrwawiony. Z trudem utrzymywałem się na nogach, opierając się o ścianę 
pokoju śledczego.

Po chwilowym odpoczynku oprawców zmęczonych uderzeniami, z kolei Gajda 
sam rozpoczął kopanie okutym obcasem buta w kość goleniową, dokładnie, od stóp 
do kolan. Miał dużą rutynę. Z mowy i akcentu wnosiłem, że pochodził ze Śląska, jak 
wielu innych, którzy w okresie okupacji niemieckiej byli w gestapo, a później w UB. 
Gajda nie był już taki młody, wyglądał na lat około 40, lecz jego twarz zdradzała 
sadyzm lub narkomanię. On bił i szatańsko uśmiechał się, jakby to sprawiało mu naj-
większą przyjemność. Po wielu razach nogi były zsiekane do krwi. Od kolan do stóp 
skóra z nóg została zupełnie zdarta. Utworzyły się wielkie, krwawiące rany, a po kil-
kunastu godzinach nogi spuchły jak wiadra. Już się na nich nie mogłem utrzymać, 
choć zmuszano mnie kopaniem, żebym się podniósł. Nie mogłem na nich stanąć, 
przecież były prawie bezwładne. To było widoczne, jednak nikt się z tym nie liczył. 
Gdy to wszystko nie pomogło i dalej nie przyznawałem się do zarzucanych mi czy-
nów, sięgnięto po inny, jeszcze bardziej skuteczny sposób zadawania tortur. Zastoso-
wano bicie pałką gumową z metalowym prętem wprost w stopy, zwłaszcza uderzenia 
w pięty. Zdawało mi się wtedy, że pod czaszką rozerwie się mózg. To był straszliwy 
ból, wprost nie do zniesienia. Nikt tego nie pojmie, kto nie doznał takich uderzeń. 
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Pięta – to czuły zespół nerwów łączący się z rdzeniem pacierzowym i centralnym 
systemem nerwowym, mózgiem. Każde takie uderzenie, to uderzenie w mózg. Pło-
mienie w oczach, błysk ognia i straszliwy, rozdzierający czaszkę ból. Po takich razach 
zsiniałe i opuchnięte stopy piekły, jakby stawało się na rozpalone żelazo. Nie mogłem 
stanąć na nogach, więc pełzałem – na kolanach i rękach. A wtedy znowu ubowcy 
kopali mnie, jak jakiś martwy przedmiot, gdzie popadło.

Byłem zbity i sponiewierany. Strzępy człowieka, w którym ledwo kołatało się ni-
kłe życie. Doprowadzony zostałem do takiego stanu, że – zdawało się – wreszcie 
rozpocznę składanie takich zeznań, jakich oprawcy ode mnie zażądają. Tymczasem 
nic z tego nie wyszło. Nie dodałem ani słowa do poprzednich zeznań.

W takim stanie, po trzech, a może i czterech dniach i nocach, sprowadzono mnie 
na półżywego do celi mieszczącej się w piwnicy. Zwykłe piwnice, pozbawione naj-
bardziej elementarnych urządzeń sanitarnych, piwnice na węgiel, miały być miej-
scem izolacji tysięcy więźniów, którzy przewinęli się w ciągu lat przez WUBP. [...]

[Piotr Woźniak (1912–1988), pseud. „Wir”, nauczyciel, żołnierz września 1939 
roku, następnie w ZWZ-AK Okręgu Tarnopol, uczestnik akcji „Burza”. Po rozwią-
zaniu AK m.in. był szefem sztabu Narodowej Organizacji Wojskowej na obszarze 
dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ujawnił się w lutym 1947 r. Mimo 
to w następnym roku został aresztowany i po okrutnym śledztwie skazany na karę 
śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia. Został zwolniony w 1956 roku. Autor wspo-
mnień Zapluty karzeł reakcji – jednej z najgłośniejszych książek opisujących prześla-
dowania żołnierzy niepodległościowego podziemia przez komunistów w powojen-
nej Polsce].

[Ze wspomnień Ryszarda Pietrasa, Nie po białym! Nie po czarnym!, Warszawa, 
Neriton, 2008]

Niestety dzień później wzięto mnie na górę i zaczęło się: „Ty bandyto! »Cygan«, 
my ci damy »Cygana«!” [pseudonim Ryszarda Pietrasa].

Było sześć osób, a dowodził mjr Kirpiczow. W przesłuchaniu uczestniczyli: za-
stępca kierownika, Strzelec, Adam Barszcz, Wiesław Wiesiak zwany „Smoluchem”, 
Marian Piątkowski i Tadeusz Krawczyński albo Tadeusz Pożoga. Każdy z nich był 
wyposażony w pałkę. Na rozkaz mjr. Kirpiczowa rzucili się na mnie i bili, gdzie po-
padło. Obezwładnionego powalili na podłogę. Jeden stanął okrakiem na rozkrzyżo-
wanych rękach. Inny usiadł na nogach ułożonych na taborecie, a Andrzej Barszcz 
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i „Smoluch” na rozkaz Kirpiczowa bili mnie w pięty. Miało być dwieście razów. Jak 
na ironię losu z odbiornika radiowego dochodziły okrzyki „bij – zabij”. Ktoś recyto-
wał jakiś poemat.

Odzyskałem przytomność, leżąc w kałuży krwi. Ponieważ nie mogłem się ruszyć, 
wezwano osoby wcześniej aresztowane, Zygmunta Morawskiego i Kabalę, wójta 
z Góry Kalwarii, aby mnie zanieśli do celi. Tam ułożono mnie na podłodze nasyconej 
olejem napędowym. Koledzy podłożyli mi pod klatkę piersiową trochę zmierzwio-
nej słomy.

Na drugi dzień odwiedził mnie major NKWD w asyście funkcjonariuszy UB. Od-
chylił mi głowę i przypalił papierosem nos, a wtedy jęknąłem. „Żyw, żyw, job jego 
mać!” – wykrzyknął i zaraz wszyscy wyszli.

W wyniku tego „badania” straciłem kilka zębów, miałem złamany mostek klatki 
piersiowej, złamany palec u prawej ręki, zgniecione prawe jądro. Zgniecioną lewą 
rękę chcieli mi amputować, gdyż była cała sina, lecz na szczęście nie pozwoliłem i ja-
koś się zagoiło. W głowie trzeszczały kości, nogi i plecy miały różne kolory od bicia.

Ucieczka przez okno była już niemożliwa. Po kilku dniach, gdy już trochę dosze-
dłem do siebie, przeniesiono mnie do celi numer 3 i zaraz zabrano na przesłucha-
nie. Do niczego się nie przyznawałem. Wtedy przeczytano mi zeznania Zbigniewa 
Przybysza ps. „Lis”, który wyznał, że „Cygan” brał udział w likwidacji szefa UB Ino-
wolskiego, a także napadzie na Caritas [gdzie mieściła się siedziba UB w Grójcu], 
na UB w Warce, na gorzelnię w Starej Wsi i na samochód w Skurowie. Zaprzeczałem 
wszystkiemu, ale i tak w protokole napisali, że przyznałem się do wszystkiego. „Pod-
pisz! – krzyczeli. – I tak żyw stąd nie wyjdziesz”. Później Stanisław Pietrzak mówił 
mi, że jak leżałem w wodzie i krwi, przyprowadzili go, żeby stwierdził, że to jestem ja.

[Ryszard Pietras (1924–2008), żołnierz Armii Krajowej i Ruchu Oporu Armii 
Krajowej w Obwodzie Grójeckim, aresztowany w kwietniu 1946 roku w związ-
ku ze swoją działalnością niepodległościową, skazany na karę śmierci, zamienioną 
na dożywotnie więzienie, więziony do 1955 roku].
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20. „Zabranie człowieka z domu [...] należało w owych czasach 
do normalnych praktyk”.

[Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 16798/II, Ludwik Cohn, 
„Po latach...”. Wspomnienia z lat 1945–1948]

Zabranie człowieka z domu, a następnie zatrzymanie dla rzekomego „wyjaśnie-
nia” przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, i to bez okazania jakiejś formalnej de-
cyzji prokuratora czy innej władzy i bez wylegitymowania się przybyłych, należało 
w owych czasach do normalnych praktyk.

[…]
Nierzadko bywało i tak, że upatrzoną ofiarę chwytano na ulicy bądź w czasie 

podróży do innej miejscowości. Otoczenie mogło dłuższy czas nie wiedzieć, co się 
dzieje z daną osobą – a to widocznie mogło być potrzebne organom ścigania, by nie 
płoszyć jej towarzyszy – czy nie przebywa tam, dokąd miała się udać, a następnie czy 
nie uległa wypadkowi lub aresztowaniu. Dla przykładu: adw[okata] Witolda Bayera 
aresztowano na ulicy, gdy wracał z Ożarowa, gdzie go potem rodzina daremnie po-
szukiwała.

Trudno było bliskim uzyskać wiadomości o losie zaginionego i to nie tylko dlate-
go, że poza licznymi polskimi władzami, jak milicja i urzędy bezpieczeństwa, działa-
ły jeszcze na naszych ziemiach placówki radzieckiego NKWD, ale głównie dlatego, 
że nie udzielano na temat zaginionych żadnych informacji.

Zapytania i pisma kierowane w tych sprawach do Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego z reguły pozostawały bez odpowiedzi.

Po pewnym czasie ludzie radzili sobie w ten sposób, że zanosili paczki do wię-
zienia, gdzie wedle prawdopodobieństwa mógł przebywać poszukiwany. Jeśli pacz-
kę przyjęto, znaczyło, że aresztowany tam się znajduje. Inaczej paczkę zwracano. 
Zatrzymany, póki nie znalazł się w areszcie, nie miał nawet pewności, czy nie padł 
ofiarą przestępców, a i potem nie wiedział, jaki będzie jego dalszy los. Faktycznie 
nie obowiązywało żadne prawo. Nie istniała zasada, że zatrzymany przed upływem 
48 godzin powinien uzyskać tzw. sankcję prokuratorską, a w jej braku musi być 
zwolniony. Wedle dawnych przepisów i tych wywodzących się z czasów zabor-
czych, zatrzymany bez uprzedniej decyzji sądu obowiązkowo był doprowadzony 
do sędziego śledczego lub sędziego I instancji, który po przedstawieniu zarzutu 
wydawał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu bądź innego środka 
zapobiegającego.
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Były wypadki, że ludzi trzymano bez rozprawy po kilka lat i to w warunkach 
urągających podstawowym warunkom ludzkiego bytowania przy zastosowaniu naj-
bardziej brutalnych metod i to wszystko w ramach samowoli UB.

[Ludwik Cohn (1902–1981), był adwokatem, oficerem WP, działaczem Polskiej 
Partii Socjalistycznej, skazanym w procesie PPS Wolność–Równość–Niepodległość 
w grudniu 1948 roku na 5 lat więzienia, represjonowanym również w późniejszych 
latach przez władze komunistyczne. W 1976 roku należał do członków założycieli 
Komitetu Obrony Robotników. Wymieniony w relacji Witold Bayer był wybitnym 
adwokatem, działaczem ruchu narodowego, uczestnikiem Powstania Warszawskie-
go, przez wiele lat więzionym po wojnie przez komunistów].
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21. 173 tysiące „odizolowanych” w stalinowskich więzieniach, 
obozach i ośrodkach pracy więźniów

[Z opracowania Tadeusza Wolszy, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, 
represje, Warszawa, Wydawnictw RM, 2013]

Analizując sytuację w więzieniach i obozach, musimy pamiętać o tym, że nie było 
to zjawisko marginalne, lecz dotyczyło w różnych okresach od kilkudziesięciu do po-
nad 170 tys. ludzi. W maju 1945 r., z chwilą zakończenia działań wojennych, doku-
menty MBP [Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – przyp. aut.] informują już 
o blisko 59 tys. ludzi ulokowanych w obozach i więzieniach. Od tego czasu daje się 
zauważyć wzrost zaludnienia zakładów karnych i obozów. Dwa lata później w zakła-
dach karnych i obozach przebywało blisko 124 tys. osób. W 1948 r. liczba odizolowa-
nych w różnego rodzaju miejscach odosobnienia osiągnęła stan 173 tys. Wydaje się, 
że była to rekordowa liczba więźniów w całej historii PRL. W 1950 r. w więzieniach, 
obozach i ośrodkach pracy więźniów przebywało w sumie ok. 115 tys. uwięzionych. 
[…] W obozach więźniów dziesiątkowały epidemie tyfusu i czerwonki. W więzieniu 
zaś dla skazanych najgroźniejsza okazała się gruźlica. Choroby epidemie w znaczący 
sposób wpływały na wzrost śmiertelności więźniów. Tylko w obozie w Jaworznie, 
wedle oficjalnych danych, głównie z uwagi na epidemie, głód i fatalne warunki byto-
we, straciło życie ok. 7 tys. ludzi. W walce z epidemiami więźniowie byli wręcz bez-
bronni. Brakowało podstawowych lekarstw oraz środków opatrunkowych i higie-
nicznych. Dlatego, w miarę możliwości, sięgano do medycyny ludowej (np. w walce 
z nadkwasotą zjadano kredę, palony nad ogniem chleb stosowano jako lekarstwo 
przy biegunkach itp.). W sumie, we wszystkich obozach i więzieniach, w świetle 
zachowanych danych, straciło życie około 20 500 osób. Liczba ta, z uwagi na brak 
szczegółowej dokumentacji, wydaje się jednak mocno zaniżona. Obecnie, jak sądzę, 
nie ma już możliwości ustalenia nawet przybliżonej liczby osób, które pobyt w wię-
zieniu, obozie i ośrodku pracy więźniów przypłaciły życiem.
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22. Kłamstwo o wojnie domowej w powojennej Polsce

[Jerzy Łojek, Monument [w:] idem, Wybór pism (Wiek XX), wybór, opracowanie i wstęp 
Marek Kornat, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 
2014; podkreślenia pochodzą od autora tekstu].

Władze PRL postanowiły wznieść jeszcze jeden monument ku swej chwale. Miejsce 
wybrano eksponowane: plac Konstytucji w Warszawie, dzień odsłonięcia – 40-lecie pa-
nowania komunizmu w Polsce, to jest 22 lipca 1984 roku, a przedmiotem uczczenia mają 
być tzw. polegli w walce o utrwalenie władzy ludowej w Polsce, to jest ci wszyscy, którzy 
po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Sowieckiej w 1944 roku pod jej osłoną zabra-
li się do politycznego i fizycznego niszczenia sił niepodległościowych Rzeczypospolitej, 
a wskutek desperackiej obrony oddziałów leśnych AK i innych niezależnych formacji 
polskich, w latach późniejszych ich ideowo-politycznych spadkobierców i kontynuato-
rów, padli w walce o ujarzmienie Polski. Liczba poległych na ziemiach polskich ze strony 
władz komunistycznych i z drugiej strony – wszelkich odcieni politycznych sił niepod-
ległościowych, w okresie 1944–1956, jest dotychczas nieustalona i coraz częściej staje 
się przedmiotem historycznych fałszerstw i politycznych manipulacji. W oficjalnych pu-
blikacjach PRL liczba funkcjonariuszy UB, żołnierzy KBW i wszelkiego rodzaju działa-
czy władz komunistycznych, którzy mieli zginąć w okresie narzucania Polsce rządu ko-
munistycznego, jest ogromnie powiększana; natomiast w dziwny sposób pomniejszana 
jest liczba żołnierzy AK, NOW i NSZ oraz cywilnych działaczy politycznych wszystkich 
ugrupowań niekomunistycznych, których zamordowano w lasach i katowniach bezpieki 
w ciągu tych tragicznych lat 1944–1956. Jakby w końcowej fazie drugiej wojny świato-
wej przez ziemie polskie nie przewalało się kilkaset dywizji sowieckich, dających zbrojne 
wsparcie i czynną osłonę formowanej władzy komunistycznej; jakby to nie komuniści 
posiedli w tym kraju władzę totalitarną i dyktatorską.

Wszystko to ma służyć teorii tzw. wojny domowej w Polsce 1944–1950 (?). Rzecz-
nicy tej teorii sugerują, iż w końcowej fazie drugiej wojny światowej społeczeństwo 
polskie podzieliło się na dwie siły: tzw. lewicę i tzw. prawicowe podziemie. W krwawej, 
„bratobójczej” (a jakże, okazało się w końcu, że walka była „bratobójcza”, podobnie jak 
dowodzi się po 13 grudnia 1981, że społeczeństwo również rozdzieliło się rzekomo 
fifty-fifty, a wygrała ta strona, która miała za sobą rację „geopolityczną”) wojnie domo-
wej zwyciężyła – oczywiście bez żadnej pomocy skądkolwiek – „władza ludowa”. Wielu 
przedstawicieli tej władzy oddało życie za sprawę dominacji Józefa Stalina nad Polską... 
przepraszam, za sprawę „społecznej sprawiedliwości”. Trzeba tych „poległych” należy-
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cie uczcić. Toteż wśród moralnych i ideowych spadkobierców ludzi, którzy mordowali 
w lasach żołnierzy AK, a na Rakowieckiej reprezentantów idei niepodległości, zbiera 
się teraz podobno składki „na pomnik”. Koszt poniesie naturalnie rząd PRL (jak się 
niżej okaże, nie jest to na ziemiach polskich sytuacja bezprecedensowa), ale „składki” 
mają odegrać ważką rolę moralno-polityczną. Wysokością tych składek nikt się nie 
chwali, co skłania do przypuszczeń, że nawet środowisko SB nie okazuje się zbyt hojne 
w fundowaniu monumentu swoim poprzednikom. Mniejsza z tym.

Istota sprawy polega na tym, że próba budowania pomnika „poległym w walce 
o utrwalenie władzy ludowej w Polsce” jest faktycznie równoznaczna z wyrzeczeniem 
się teorii rzekomej „wojny domowej” w Polsce w latach 1944–1950. Wojny domowe 
są elementem historii wielu krajów świata, ale zasadniczą ich cechą jest fakt, że stro-
na zwycięska nigdy nie triumfuje nad pokonanymi, nie wznosi sobie pomników i jak 
najprędzej stara się dojść do syntezy obu racji politycznych. Przez Stany Zjednoczo-
ne przewaliła się w latach 1861–1865 tragiczna wojna domowa, która pociągnęła za 
sobą straty ludzkie największe do dzisiaj w historii wojen USA. Zwyciężyła w tej 
wojnie północna Unia, przegrała południowa Konfederacja. Ale w Waszyngtonie nie 
wzniesiono bynajmniej pomnika na cześć żołnierzy Północy. Byłoby to czymś go-
dzącym w ogólny sens racji państwowej Stanów Zjednoczonych.

W Polsce mieliśmy również tragiczną, parodniową wojnę domową w maju 1926 
roku. Marszałek Józef Piłsudski wystąpił na czele wiernych sobie oddziałów wojsko-
wych i w oparciu o siły polityczne lewicy polskiej – przeciwko legalnemu rządowi 
RP, który uznał za niszczyciela dorobku państwowego Odrodzonej Rzeczypospolitej. 
W czasie walk w Warszawie po obu stronach padło po kilkuset ludzi. W trzecim dniu 
walki prezydent Wojciechowski nakazał przerwanie oporu siłom zbrojnym, stoją-
cym po stronie legalnego Rządu RP. Oświadczył: „Wolę, by Polska była przez dzie-
sięć lat pod rządami Piłsudskiego, niż przez sto lat w niewoli sowieckiej”. W kilka dni 
po przewrocie majowym Piłsudski powiedział: „W jedną ziemię wsiąkła krew nasza, 
ziemię jednym i drugim jednakowo drogą, przez obie strony jednakowo umiłowa-
ną...”. Gdyby ktoś w Polsce wystąpił później z pomysłem zbudowania pomnika ku 
uczczeniu poległych w maju 1926 roku za sprawę strony zwycięskiej – Piłsudskiego 
i sanacji – uznano by go tyleż w sferach rządowych, co w opozycyjnych za wariata.

Jest oczywiste, że władze PRL nie czują się – i bardzo słusznie – zwycięzcą w rze-
komej „wojnie domowej”. Czują się przedstawicielami obcego mocarstwa, które na-
rzuciło przemocą Polsce swój system polityczny, w obronie którego to systemu w pe-
rypetiach dziejowych poległo trochę ludzi wiążących swój interes osobisty z racjami 
politycznymi strony silniejszej.


